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EKO/EKO
MOTIONERE

E1 ENSKILD
Gör om – gör rätt!
Partikongressen 2012 beslutade ”Vänsterpartiet antar ett ekologiskt-ekonomiskt pro-
gram som på ett trovärdigt sätt visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås 
inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.” Arbetet skulle vara klart senast till 
partikongressen 2014. Partistyrelsen mäktade inte med uppgiften. Därmed försattes 
chansen att göra valet 2014 till ett klimatval och chansen att Vänsterpartiets politik 
skulle prägla Sveriges hållning vid klimattoppmötet i Paris 2015.

En arbetsgrupp tillsattes och en ambitiös eko-eko-rapport släpptes. Arbetsgruppen 
skall ha all heder för sitt ambitiösa arbete även om rapporten inte kom ända fram till 
en ekonomisk politik som faktiskt ryms inom ekologiskt hållbara gränser.

När partistyrelsen tog emot rapporten valde man att i stället för att fylla på med 
fler politiska förslag för att nå fram till kongressens faktiska beslut att korta rappor-
ten till ett kort program i punktform som står ännu längre från kongressens beslut.

Punktprogrammet fokuserar på klimatfrågan och gruvdrift. Andra planetära grän-
ser som fosfor och kväve, färskvattenanvändning, kemisk förorening och havsförsur-
ning lyser med sin frånvaro. Programmet innehåller heller inte all ekonomisk politik 
vilket var en av huvudpoängerna med kongressens beslut: partiets ekonomiska poli-
tik skulle anpassas till att rymmas inom planetens gränser.

Det är extra anmärkningsvärt att ett parti med ambitioner att kalla sig marxistiskt i 
sitt eko-eko program inte med ett ord nämner det Karl Marx i Kapitalet beskriver som 
en ”oläklig reva i den sociala metabolismens ömsesidiga process”. Dvs. återföringen 
av näringsämnena kväve och fosfor från stad till land. Denna reva är fortfarande 
oläkt. Kretsloppsfrågorna är en av de viktigaste våra kommunala förtroendevalda 
har att hantera och det är en av de planetära gränser som håller på att överskridas. 
Östersjön håller på att förgås av syrebrist men partistyrelsen behagar inte nämna 
övergödning, kväve eller fosfor en enda gång i punktprogrammet.

Om medlemmar och partikongress lyckas tillföra tillräckligt många skarpa för-
slag för att lösa uppgiften återstår att se.

För säkerhets skull är det bäst att partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att 
göra om och göra rätt denna gång.

Yrkande:
att Vänsterpartiet antar ett ekologiskt-ekonomiskt program som på ett trovärdigt 
sätt visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekolo-
giskt hållbara gränser

att arbetet skall vara klart senast till nästa partikongress

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum
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E2 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, KUNGS-
HOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Perspektiv och grundläggande argument
Punkt 4
De ekologiska fotavtrycken är inte ”årliga”, och planetens oförmåga att bära vårt 
överutnyttjande av resurser är omedelbar och akut snarare än ”långsiktig”. För närva-
rande utnyttjar vi globalt resurser motsvarande 1,5 jordklot, och vi som bor i Sverige 
utnyttjar i genomsnitt resurser motsvarande 4 jordklot. I takt med befolknings- och 
samhällstillväxt ökar det totala ekologiska fotavtrycket, särskilt när det gäller koldi-
oxidutsläpp och utrymmet per person minskar.

Yrkande:
att texten under punkt 4 ändras enligt nedan: 

”4) Kapitalismens drivkraft är inte att producera för att tillfredsställa mänskliga 
behov, utan för största möjliga vinst för ägarna. Samhällssystem som försökt kon-
kurrera med kapitalismen har ofta kopierat dess fokus på snabb materiell tillväxt. De 
ohållbara globala produktions- och konsumtionsmönster som drivits fram av dessa 
systemlogiker har skapat större årliga ekologiska fotavtryck än planeten långsiktigt 
kan bära. Fossilkapitalet spelar här en särskilt destruktiv roll eftersom dess hela exis-
tens vilar på fortsatta klimatutsläpp växthusgasutsläpp.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Vilmer Andersen, Malmö, Jane Carlson, Linköping, Sinan 
Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Matilda Gradin, Malmö, Jonas Gun-
narsson, Malmö, Anders Hedlund, Linköping, Elisabeth Hellman, Malmö, Emma 
Holmberg, Malmö, Lisa Holmberg, Hudiksvall, Karin Flodin, Linköping, Petra 
Modée, Nordanstig, Ulla Nilsson, Linköping, Per Ohlin, Vita Bergen, Niklas Olsson, 
Hudiksvall, Tove Pehrsson, Solna, Tobias Pettersson, Malmö, Kerstin Sagström, 
Linköping, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Martin Öst, Linköping, Nita Lorimer, 
Lund, Stefan Olsson, Lund, Millaray Rubilar, Huddinge. 

E3 HÖRBY
Punkt 4
Huvudargumentet är att peka på att man i hela programmet underskattat den mest 
effektiva, miljövänliga energikälla som är känd, nämligen solenergi.

Yrkande:
att följande mening läggs till i slutet av stycket: ”Ett snabbt nedtrappat fossilkapital 
skall snarast ersättas med vindkraft och solenergi och senare av enbart solenergi 
som har den idag minst tänkbara miljöpåverkan.”

att orden ”dessa systemlogiker” konkretiseras. Menar man till exempel Kina så 
tillägg ”till exempel Kina”.
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E4 HÖRBY
Punkt 5
Vi vill understryka att det inte bara handlar om människans men också djurens och 
naturens behov. 

Yrkande:
att det i slutet av andra raden ändras till: ”behov för människor, djur och natur”

E5 JÄMTLAND
Eko-eko saknar kemikaliepolitik
Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål; Begränsad klimatpåverkan, Frisk 
luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav 
i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett 
rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och 
djurliv.

I det ekologiskt ekonomiska punktprogrammet så är långt ifrån alla dessa miljö-
områden behandlade. Främst är det begränsad klimatpåverkan och ett rikt odlings-
landskap som behandlas och alla andra behandlas kortfattat eller inte alls. Alla dessa 
områden är viktiga för en helhetssyn i miljöpolitiken. Att inte miljökvalitetsmålet 
”En giftfri miljö” behandlas är extra bekymmersamt. Gifterna påverkar alla på ett 
brett och genomgripande sätt, lika allvarligt som klimatförändringarna. Gifterna 
kommer från alla områden, inte minst från jordbruk, textilier, byggindustrin och alla 
saker vi omger oss av.

Yrkande:
att i punkten 5, mellan ”…grundläggande mänskliga behov.” och ”Den ekonomiska 
politiken…” lägga till:

”Samhället behöver rensas från många av de långlivade, giftiga ämnen som omger 
oss. En betydligt strängare kemikalielagstiftning behöver införas.”

Den nya punkten skulle då lyda enligt följande:
”Varje effektivt omställningsprogram måste se till att kapitalets vinstmaximering 
underordnas hänsynen till planetens ekologiska gränser och till grundläggande 
mänskliga behov. Samhället behöver rensas från många av de långlivade, giftiga 
ämnen som omger oss. En betydligt strängare kemikalielagstiftning behöver 
införas. Den ekonomiska politiken måste verka aktivt för detta och styra den eko-
nomiska utvecklingen i en riktning som är anpassad till de ramar som klimat och 
ekologi sätter upp. Endast en tillväxt som går att förena med omställning till ett 
hållbart samhälle – det vill säga en socialt och ekologiskt hållbar utveckling – kan 
accepteras.”
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E6 SKÅNE, HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL 
Perspektiv och grundläggande argument
Punkt 5
Begreppet ”tillväxt” syftar oftast på aktiviteter som medför ökat (och därmed oac-
ceptabelt) utnyttjande av naturresurser. Jorden är ändlig och vi existerar inom ett 
slutet ekosystem, där vår ekonomiska tillväxt har skapat en obalans som nu hotar 
vår existens. Men i nuvarande språkbruk finns en oerhört stark association mellan 
begreppet tillväxt och positiva tillstånd som välbefinnande, trygghet och materiellt 
överflöd. Vi behöver överföra dessa positiva associationer till mer eftersträvansvärda 
begrepp, som exempelvis hållbar samhällsutveckling och cirkulär ekonomi. Då kan 
vi också vara tydliga med att det som vanligen avses med begreppet ”tillväxt” inte är 
förenligt med ekologisk hållbarhet och den typ av samhällsutveckling som vi efter-
strävar.

Yrkande:
att punkt 5 ändras enligt följande: 

”5) Varje effektivt omställningsprogram måste se till att kapitalets vinstmaxime-
ring underordnas hänsynen till planetens ekologiska gränser och till grundläggande 
mänskliga behov. Den ekonomiska politiken måste verka aktivt för detta och styra 
den ekonomiska utvecklingen i en riktning som är anpassad till de ramar som kli-
mat och ekologi sätter upp. Endast en tillväxt en utveckling som går att förena med 
omställning till ett hållbart samhälle, det vill säga en socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, kan accepteras. 

Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlson, Linköping, Sinan Celepli, Botkyrka, Joa-
kim Envall, Botkyrka, Anders Hedlund, Linköping, Karin Flodin, Linköping, Petra 
Modée, Nordanstig, Ulla Nilsson, Linköping, Per Ohlin, Vita Bergen, Niklas Olsson, 
Hudiksvall, Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, Linköping, Marit Strand Pet-
tersen, Botkyrka, Martin Öst, Linköping, Millaray Rubilar, Huddinge.

E7 ENSKILD
Tillväxtideologin
Det finns goda skäl att försöka skifta diskussionen från tillväxten i sig till det 
ekoeko-gruppens slutrapport kallar tillväxtideologin. Det är en bättre konfliktlinje 
för att komma framåt. 

Det fångar kärnan i kritiken av högerns andefattiga ekonomiska teorier. Det gör 
det också enklare att samtidigt diskutera hur högern förstör den långsiktiga ekono-
miska utvecklingen, för att tjäna pengar kortsiktigt. 

Resonemanget om tillväxtideologi finns i Ekoeko-rapporten (s 16-17), och borde 
finnas också i punktprogrammet. 

Yrkande: 
att sista meningen i punkt 5 stryks och ersätts med en ny punkt därefter:

”Vänsterpartiets utgångspunkt är att Sverige behöver en tydlig idé om vilken ekono-



E: EKO/EKO-MOTIONER

5

misk utveckling vi vill se, som är konkret, kvalitativ och hållbar. Den syrefattiga till-
växtideologin behöver vädras ut, och ersättas med en medvetenhet om att vi bygger 
det här landet tillsammans. Varje vägval är politiskt.”

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Olle Kristoffersson, Hammarby–
Skarpnäck

E8 HÖRBY
Punkt 6
Vår ändring ger en bättre förståelse.

Yrkande:
att avsnittet efter ordet ”miljöutrymme” i tredje raden ändras sålunda: 

”i samspel mellan alla individer utan könstänkande. De användbara resurserna måste 
tillvaratas och fördelas utan någon form av tvång. Alla människor på jorden har rätt 
att få del av de begränsade resurserna både nu och i framtiden. Miljöutrymmet är 
inte statiskt, utan generellt minskande i den takt det överanvänds men kan också ökas 
genom nya mer miljövänliga produktionsmetoder och samhällsformer.

E9 SKÅNE, HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Punkt 6
Påståendet att ”miljöutrymmet är inte statiskt” är problematiskt. Miljöutrymmet 
är begränsat därför att vi lever på en ändlig planet. När vi tillämpar rovdrift och 
miljöförstöring går vi utanför miljöutrymmet, vilket skadar planeten och har en 
negativ påverkan på framtida generationers förutsättningar. Man kan se detta som 
att vi krymper miljöutrymmet. Men utrymmet växer inte om vi använder mindre 
resurskrävande produktionsmetoder, utrymmet förblir detsamma, fast vi kanske inte 
utnyttjar det till sista droppen. 

Yrkande:
att punkt 6 ges följande lydelse:

”6) Kapitalismen fördelar jordens resurser extremt ojämlikt, mellan klasser, mellan 
rika och fattiga länder och – i samspel med patriarkala strukturer – mellan kvinnor 
och män. Länder, regioner och individer måste hålla sig inom ett rättvist miljöut-
rymme, det vill säga den mängd resurser som vi kan använda utan att tvinga andra 
människor att använda sig av en mindre mängd resurser, nu eller i framtiden. Miljöut-
rymmet är inte statiskt. Det kan minskas ytterligare Vi skadar kommande genera-
tioners miljöutrymme genom rovdrift och miljöförstöring, men också ökas genom 
mer miljövänliga medan mindre resurskrävande produktionsmetoder hjälper till 
att hålla oss inom existerande ramar nu och i framtiden.
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Kerstin Amelin, Botkyrka, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Petra 
Modée, Nordanstig, Per Ohlin, Vita Bergen, Niklas Olsson, Hudiksvall, Tove Pehrs-
son, Solna, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Millaray Rubilar, Huddinge

E10 SKÅNE
Punkt 7 s. 2 skrivs om.

Yrkande:
att texten får en stramare och tydligare lydelse med följande formulering:

”Vi vill skapa ett socialistiskt, jämlikt och demokratiskt samhälle med utvecklad 
välfärd och livskvalitet, där ekonomin är ett medel för att uppfylla de ekologiska och 
sociala behoven.”

E11 GÄVLE
Idag äger vi gemensamt via statens bolag och myndigheter, och via kommunalt 
ägande betydande markområden. I eko-ekoprogrammet behandlas detta kortfattat 
och det finns en skrivning om att vi bör använda oss av tomträttsinstitutet före för-
säljningar av den gemensamt ägda marken.

Detta tycker vi är en bra ståndpunkt som inte kommit med i punkterna. Därför 
föreslår vi i denna motion att föra in det.

Idag säljer kommunerna den gemensamt ägda marken för olika projekt, vi menar 
att det är mera rimligt att ha en nyttjanderätt för marken som tillhör vårt gemen-
samma jordklot.

Man bör knyta ihop rätten att använda en markegendom till bara nyttjanderätt, 
detta för att på ett enklare sätt kunna frigöra markytor till allmänna behov som vi 
idag kanske inte har någon kunskap om. Markägandet är intimt kopplat till uppkom-
sten av jordbrukarsamhällen och förvärvandet av marken har ofta tagit tveksamma 
former. Markberövandet från naturfolken har skyddats av våldsapparater i tjänst hos 
de styrande. Ett slags markrov som fortgår än idag. Vår grundläggande ideologiska 
inställning är att jorden är alla människors arvedel och att man bara kan utgå från en 
nyttjanderätt för dem som legalt brukar och använder marken. 

Allmänningen måste skyddas, dessutom har en ekonom till och med fått Nobelpris 
för att ha skrivit om möjligheten att använda en allmänning rationellt gemensamt, så 
det finns all anledning att inte sälja bort från det allmänna mera mark än vad som 
oundgängligen behövs. Tomträtten kan istället utvecklas som form för privat markan-
vändning för framtiden.

Yrkande:
att tillföra följande punkt i under avsnittet, ”Det är nu vi kan bygga vår framtid”, 1. 
Perspektiv och grundläggande argument:

(Ny punkt 8): ”Uppkomsten av privatägd mark är historiskt uppbyggt på ibland ren 
stöld av mark, eller svindleri. Naturfolkens rättigheter har i många fall förbisetts eller 
undervärderats. Därför menar vi att all mark fortsättningsvis bara lämnas med nytt-
janderätt via tomträttsavtal.”



E: EKO/EKO-MOTIONER

7

E12 SKÅNE
Omställningen behöver vara rödgrön
Punkt 10 sidan 2 
Stryks eftersom det redan står i rubriken och därför inte tillför någonting.

Yrkande:
att punkt 10 stryks

E13 GÖTEBERG
Rättvis fördelning – en förutsättning för folkligt stöd för 
omställning
Programmets punkt 8 innehåller resonemang om att omställningen ska vara rödgrön. 
För att få en större tyngd bör rättviseperspektivet komma in på ett tydligare sätt. 
Punkt 10 är vagt inledd med ”Av flera skäl” kan omställningen bara lyckas om den 
utöver det gröna perspektivet också har ett rött.

Yrkande:
att punkt 10 skrivs om till ” För att lyckas och vinna folkligt stöd måste omställ-
ningen ha ett tydligt rättviseperspektiv och förena det gröna perspektivet med ett 
rött

E14 HÖRBY
Punkt 10
En bättre formulering.

Yrkande:
att avsnittet skrivs om så här: 

”Omställningen kan av flera olika skäl bara lyckas om det gröna och det röda per-
spektivet sammanjämkas till en rödgrön politik som uttryckligen visar att det ekolo-
giska tänkandet är en nödvändighet nationellt såväl som globalt.”

E15 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Punkt 10
I punkten 9 ges en kortfattad motivering till varför omställningen behöver kallas 
grön. I punkterna 10 – 14 motiveras så varför omställningen också behöver vara röd. 
Där tas upp vikten av att vinna folkligt stöd för en omställning (10), om jämlikhetens 
betydelse för att få mer hållbara konsumtionsmönster (11), om betydelsen av en stark 
offentlig sektor i omställningen (12), om marknadens oförmåga att lösa långsiktiga 
hållbarhetsfrågor (13), och om vilka värderingar som slutligen behöver känneteckna 
ett samhälle som ska kunna förbli hållbart (14).

Vi upplever att det mest grundläggande motivet blir alltför outtalat i denna upp-
räkning. Punkten 13 om marknadens oförmåga nuddar vid detta. Det grundläggande 
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motivet berörs redan i punktprogrammets inledning, framför allt punkten 4. Det 
handlar om kapitalismens grundläggande oförmåga att fungera hållbart, och utan att 
driva på exploatering av människor och natur.

För att den ”röda” aspekten av omställningen inte ska te sig utslätad är det på sin 
plats att detta grundläggande förhållande nämns här som motivering till en röd poli-
tik. Eller snarare varför en sann grön politik måste vara röd för att lyckas.

Vi yrkar 
att punkt 10 ges följande justerade och utökade lydelse:

”10) Av flera skäl kan omställningen bara lyckas och vinna folkligt stöd om den 
utöver tillsammans med det gröna perspektivet också har ett rött. Det mest grund-
läggande skälet är att kapitalismens drivkraft– att endast producera för profit - 
sätter det ekonomiska systemet i en växande konflikt med mänskliga behov och 
de ekologiska ramar som planeten sätter. Endast ett rött perspektiv kan utmana 
vinstbegäret som norm.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Petra 
Modée, Nordanstig, Per Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrsson, Solna, Marit Strand 
Pettersen, Botkyrka, Millaray Rubilar, Huddinge

E16 ENSKILD
Goda levnadsförhållanden är bättre 
än hög materiell standard
Punkt 11 
I Sverige lever vi på ett sätt som kräver att det behövs mer än tre jordklot om alla 
som nu finns på jorden skulle konsumera på vårt sätt. Nya uppfinningar som det går 
att tjäna mycket pengar på förutsätter att naturresuser tas i anspråk – den digitala 
revolutionen är ett nytt exempel.

Vi importerar livsmedel, teknisk utrustning med mera, som bygger på andra männ-
iskors dåliga löner och arbetsförhållanden samt omfattande miljöförstöring.

Av tradition har vi människor trott att det vi inte ser finns inte. Vi har grävt ner och 
kastat i havet och så har vi varit av med problemen. Rapporter som nyligen publicer-
ats beskriver hur det kommer att finnas mer plast än fisk i haven (i vikt) år 2050 om 
vi fortsätter. Fortfarande finns det de som tror att vi kan komma undan kärnkraftens 
faror genom att stoppa ner avfallet i jordens innandöme.

Många människor i andra länder vill leva som vi gör i Västvärlden i dag. Det är 
inte möjligt! Vi står inför stora omställningar av fördelningen av jordens resurser om 
vi ska kunna leva i en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar värld.

I Sverige i dag lever de flesta med en hög materiell standard även med de ökande 
ekonomiska och sociala klyftorna. Samtidigt lever många under dåliga livsvillkor 
fastän de är omgivna av många materiella ting. Vi har stora brister i vård och omsorg 
om barn, personer med olika funktionshinder och äldre med vårdbehov. Det finns 
många månniskor som lever i en dold social misär även trots materiella personliga 
ägodelar.

Jag anser att det är olyckligt att använda uttrycket ”en hög materiell standard för 
alla” som mål, som punktprogrammet gör i punkt 11. Vårt mål måste rimligtvis vara 
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att alla ska ha en bra materiell standard och tillgång till vård. omsorg och omtanke 
i ett jämlikt samhälle med demokrati och frihet från förtryck – då är det bättre att 
skriva ”goda levnadsförhållanden för alla”.

Yrkande:
att ”en hög materiell standard för alla” byts ut mot ”goda levnadsförhållanden för 
alla” i punkt 11

Margareta Pettersson, Sollentuna

E17 SKÅNE
Punkt 12
Den offentliga konsumtionens andel växer inte av sig själv. Det krävs en aktiv politisk 
insats.

Yrkande:
att punkt 12 justeras enligt följande:

”Den offentliga konsumtionens andel av ekonomin måste öka kraftigt. Både för att en 
utbyggd välfärd ökar jämlikheten mellan olika samhällsklasser och mellan kvinnor 
och män, och för att offentlig konsumtion i allmänhet har lägre miljöpåverkan än 
privat konsumtion.” 

E18 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL 
Punkt 12
Den offentliga konsumtionens andel växer inte av sig själv. Det krävs en aktiv politisk 
insats.

Yrkande: 
att punkt 12 justeras enligt följande:

”12) Den offentliga konsumtionens andel av ekonomin måste utökas kraftigt tillåtas 
växa. Både för att en utbyggd välfärd ökar jämlikheten mellan olika samhällsklasser 
och mellan kvinnor och män, och för att offentlig konsumtion i allmänhet har lägre 
miljöpåverkan än privat konsumtion.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlson, Linköping, Sinan Celepli, Botkyrka, Joa-
kim Envall, Botkyrka, Anders Hedlund, Linköping, Karin Flodin, Linköping, Ulla 
Nilsson, Linköping, Per Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, 
Linköping, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Martin Öst, Linköping, Millaray Rubi-
lar, Huddinge, 
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E19 UPPLANDS-VÄSBY
Växelverkan mellan struktur och egna livsstilsval
Tack för ett utmärkt programförslag! Dock finns det ett resonemang som är proble-
matiskt. Rad 15-19 utvecklar förhållandet mellan strukturer och det egna ansvaret 
för förändring. Självklart ska vi ha ändring av strukturerna i fokus, men avsnittet 
avfärdar väl lättvindigt det egna ansvaret för förändring. Visst spelar livsstil och 
konsumtionsmönster en stor roll där våra vardagliga val påverkar.

Förändring av strukturer kräver aktörer, det vill säga människor, som beslutar sig 
för att göra skillnad. All rörelse för politisk förändring sker i växelverkan mellan 
individuella val, gemensamt byggande av motkrafter och politisk handling på struk-
turnivå. De grundläggande perspektiven i programmet måste beskriva detta på ett 
nyanserat sätt.

Yrkande:
att stycke 15-19 får följande lydelse:

”15) Klimatkrisen beror på dåliga strukturer och ohållbara livsstilar.”
”16) Miljö- och klimatkriserna är grundläggande samhällskriser som vi bara kan 
lösa tillsammans. Det är samhällstrukturer och maktförhållanden som måste ändras. 
När skulden och ansvaret ensidigt placeras hos vanligt folk tenderar den att skapa 
uppgivenhet och motverka bred mobilisering.”
”17) Merparten av svenskarna sätter genom sin konsumtion ett större ekologiskt 
fotavtryck än vad som är hållbart. Vi vill bygga goda strukturer som gör det lätt 
att göra rätt. Genom att lyfta fram goda exempel vill vi påverka livsstilsval utan att 
skuldbelägga.” 
”18) Alla människor kan genom sina vardagliga val och politiska organisering vara 
aktörer för klimatomställning. De flesta människor är beredda att dra sitt strå till 
stacken, om de ser och känner att alla gör det tillsammans.”
”19) Om vi ska klara klimatförändringarna behöver våra konsumtionsmönster för-
ändras. I detta arbete är samhällets gemensamma konsumtion central. Offentlig upp-
handling, pensionsfonder och investeringar är avgörande verktyg.”

E20 ENSKILD
Vi kan engagera människor utan att skuldbelägga dem  
– klimatomställningen kan bli en folkrörelse!
Förslaget betonar att skulden på klimatförändringarna inte ligger hos enskilda indi-
vider utan att den beror på ”dåliga strukturer”. Det finns en god tanke om att kunna 
få med fler människor för omställningen, men den riskerar att passivisera människor 
genom att de inväntar de strukturella lösningarna, istället för att göra något här och 
nu. En bättre politik är om vi lyckas förena individuellt engagemang och strukturella 
lösningar. Med exempel från flyktingfrågan ser vi att många människor vill bryta 
känslan av maktlöshet genom att ställa upp och göra något konkret tillsammans med 
andra. På samma vis borde vi i Vänsterpartiet få inspireras av möjligheterna av att 
människor i dagens nätverkssamhälle tillsammans engagerar sig och skapar alterna-
tiva hållbara lösningar. När man själv aktiverar sig fördjupas också acceptansen för 
den radikala klimatpolitik som behövs om klimatförändringarna ska kunna hejdas.
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Yrkande:
att punkt 17 ersätts med följande skrivning: 

”Klimatkrisen löses inte genom att skulden läggs på enskilda män-niskor, men all-
varet i klimatförändringarna gör att människors engagemang för att skapa hållbara 
lösningar själva och tillsammans ska tas tillvara.

att punkt 18 ersätts med följande skrivning:

”De flesta människor är beredda att dra sitt strå till stacken, om de ser och känner att 
alla tillsammans hjälps åt att leva mer hållbart. Vänsterpartiets politik ska inriktas 
på att bygga bra strukturer, som underlättar för nätverk, kooperativ och enskilda 
människor att enkelt delta i omställningen. Då kan klimatomställningen bli en folk-
rörelse och vinner lättare folkligt stöd och förstärker förståelse för klimatpolitiska 
beslut på kommunal, regional och statlig nivå.

Gertrud Ingelman, Linné

E21 HÖRBY
Punkt 17
Förstärker budskapet

Yrkande:
att följande mening läggs till punkten: ”Miljö- och klimatkriserna är grundläg-
gande kriser som vi bara kan lösa genom en rödgrön politik.”

E22 OXELÖSUND
Punkt 18 Strukturellt huvudansvar
I det stora hela är vi mycket nöjda med utformningen av Eko-eko programmet. Doku-
mentet är mycket välbalanserat och klarar av att hålla flera tankar i huvudet samti-
digt, det är en god mix av rött och grönt helt igenom.

Det är utmärkt att betoningen i dokumentet ligger på det strukturella samhälleliga 
huvudansvaret. Det finns bra och genomtänkta formuleringar om ett strukturellt tan-
kesätt i klimatomställningen. Klimatkrisen är inte dåliga människors fel, vi måste 
förändra samhällsstrukturerna.

Tanken är helt rätt, men samtidigt som huvudansvaret ska ligga på samhället, så 
kan inte den enskilda människan helt friskrivas från ansvaret. I punkt 18 står det så 
här:

18) De flesta människor är beredda att dra sitt strå till stacken, om de ser och 
känner att alla gör det här tillsammans. Därför ska Vänsterpartiets politik inriktas 
på att bygga bra strukturer, där det är enkelt att vara utsläppssnål och svårt att elda 
fossila bränslen, både för att lyckas med omställningen och för att vinna folkligt stöd 
för den.
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Yrkande::
att  meningen ”Den politiska tyngdpunkten ska vila på ett strukturellt sam-
hällsansvar, men även den enskilda människan har ett ansvar.” läggs till efter 
”tillsammans.” i punkt 18

att ordet ”samhälleliga” läggs till före ”strukturer” i meningen: Därför ska Vän-
sterpartiets politik inriktas på att bygga bra strukturer. I punkt 18

E23 ENSKILD
Pant på fler varor är ett viktigt verktyg     
för ett kretsloppssamhälle
För att öka återvinningen är det viktigt att utöka pantsystemet till fler varor. Elek-
tronik och förpackningar för serveringsklar mat och dryck är viktiga varugrupper.

Idag finns pant på vissa förpackningar för läsk, vin och öl. Det rimliga är att 
utvidga detta till att gälla all serveringsklar mat och dryck. Dvs. alla förpackningar 
och bestick från till exempel take-away. Den mesta insamlingen av avfall i tätorterna 
är osorterad. De flesta engångsförpackningar från take-away bränns och materialå-
tervinns aldrig. Ett pantsystem skulle premiera återanvändning och materialåtervin-
ning.

Yrkande:
att sist i punkt 19 i eko-eko lägga till: 

”Pantsystemet skall utvecklas till att omfatta fler varugrupper, bland annat elektronik 
och samtliga förpackningar för serveringsklar mat och dryck i butiker och take-away 
restauranger.”

Jöran Fagerlund, Angered

E24 ESKILSTUNA
Punkt 21 Kommuner och regioners betydelse    
för klimatomställningen
I det ekologiskt-ekonomiska programmet så nämns kommuners och regioners roll 
i några olika sammanhang till exempel vad gäller upphandling och cykling. Det är 
bra att dessa perspektiv lyfts fram men någonstans missar man helhetsperspektivet. 
En kommun eller en region har oerhört stora möjligheter att bedriva en progressiv 
miljöpolitik och det finns betydligt mer att göra än de saker som nämns i dokumentet. 
Ingen av dessa delar är givetvis fel tvärtom, och självklart kan man inte räkna upp allt 
som kan göras. Däremot kan man i de stycken som rör strukturer och organisering 
tydligare lyfta fram att Vänsterpartiets roll i kommuner och regioner är att driva på 
för en rödgrön klimatomställning. 

I Eskilstuna kommun har Vänsterpartiet drivit en progressiv och konkret miljö-
politik under många år. Det har handlat om allt från stora investeringar i kraftvär-
meverk och våtmark till satsning på cykel- och kollektivtrafik, Europas främsta åter-
vinningsanläggning, solceller på skoltaken, biogas, ekologisk mat och kravmärkta 
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kök för att nämna några. Med ambitiösa klimatplaner kan man på kommunal och 
regionalnivå komma långt för att ändra strukturer och bidra till en rödgrön omställ-
ning där man på nära håll och inom rimlig tid ser resultat. 

Yrkande:
att man i dokumentet lägger till en mening efter punkt 21:

”21) Utgångspunkten för Vänsterpartiets miljö- och klimatarbete är att vi lägger 
pragmatiska, genomförbara och handfasta reformförslag som ska kunna vinna brett 
politiskt stöd med de politiska förutsättningar som finns idag. Vi måste verka paral-
lellt på olika nivåer; på statlig, regional, och kommunal. Våra politiska företrä-
dare i valda församlingar har ett särskilt ansvar för och möjlighet att driva på 
för en rödgrön klimatomställning.” 

E25 ENSKILD
Punkt 22 Realistiskt, organiserat och folkligt
Punkt 22 sidan 3 stryks eftersom den är oklar och kan tolkas olika.

Yrkande:
att punkt 22 stryks

Elisabeth Hellman, Malmö, Emma Holmberg, Malmö, Jonas Gunnarsson, Malmö, 
Matilda Gradin, Malmö, Tobias Pettersson, Malmö, Vilmer Andersen, Malmö

E26 ENSKILD
Se till att förslag och mål går ihop
Eko-eko-rapporten och punktprogrammet är stora steg framåt för Vänsterpartiets 
klimatpolitik. Samtidigt talar mycket för att det fortfarande finns ett gap mellan mål 
och förslag. Vi vill ge den nya partistyrelsen i uppdrag att ta fram en analys av det, 
för att fortsätta diskussionen om hur en pragmatisk och radikal omställning ser ut.

Slutrapporten föreslår att Vänsterpartiet ska vara ett parti i rörelse, där du ska vara 
med om du vill delta i de bästa klimatdebatterna. Att ta tag i det här är ett bra sätt att 
se till att det händer. 

Vi kan förstås inte lösa långsiktiga förändringar i detalj, men vi kan se till att för-
slagen räcker till på en snäppet mer övergripande nivå. Det finns bra underlag, bland 
annat i Naturvårdsverkets färdplan, så det handlar framförallt om att sammanställa 
det utifrån just Vänsterpartiets förslag.

Det finns till exempel stora vita fläckar i energidelen, där punktprogrammet före-
slår stora förändringar som beskrivs ganska skissartat. Vi ser ut att göra en vändning 
till att prioritera att fasa ut det fossila, som sätter oss i en ny situation. Utifrån de nya 
principerna, behöver vi kunna svara helt grovt på sådant som hur vi vill använda den 
begränsade biomassan, hantera elbehovet en vindstilla vintervecka eller driva fram 
stora energibesparingar. Det skulle göra stor skillnad om vi hade en ny, genomtänkt 
helhetstanke på hur Sveriges energiekvation ska gå ihop. 

Också på andra områden är det oklart hur vi vill klara målen till 2040. Stål, cement, 
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flyg och jordbruk är alla områden som ser ut att kunna ta längre tid än målen ger oss. 
Det är viktigt att vi kan känna oss hemma med att de mål vi sätter upp går att hålla.

Kan vi som första parti knyta ihop förslag och mål, skulle det vara ett mycket 
starkt kort i debatten. Har vi ställt oss de svåra frågorna själva, kan vi sedan ställa 
dem till andra. Det vore en bra början på att ta rollen som Sveriges första klimatparti. 

Punktprogrammet sätter riktningen. Det vi behöver besluta är att vi ser till att 
komma hela vägen fram. 

Yrkande:
att lägga till en ny punkt efter punkt 26 med följande text:

”Vi kommer att fortsätta utveckla de förslag vi lägger fram här. Målsättningen är att 
kunna visa, för oss själva och andra, att vi genom de förslag vi lägger fram faktiskt 
kan nå de mål vi sätter upp.”

att partistyrelsen tar fram en grovt siffersatt analys av hur mycket Sveriges utsläpp 
skulle kunna sänkas med Vänsterpartiets förslag

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Rikard Warlenius, Liljeholmen–
Hägersten 

E27 FALUN
Rödgröna jobb Punkt 28
Det är skillnad mellan rödgrönt och grönt. För att klara klimatet, rädda ekosyste-
men och åstadkomma ett jämställt och framtida hållbart samhälle krävs en rödgrön 
omställning med rättvist miljöutrymme, rödgröna investeringar och rödgröna jobb. 

Yrkande:
att punkt 28 ändras så att ”gröna jobb” strykes och ersätts av ”rödgröna jobb”

Ny lydelse i punkt 28 blir därmed:
”Vi bygger om Sverige med rödgröna jobb och arbetstidsförkortning.”

E28 FALUN
Rödgröna jobb Punkt 29
Det är skillnad mellan rödgrönt och grönt. För att klara klimatet, rädda ekosyste-
men och åstadkomma ett jämställt och framtida hållbart samhälle krävs en rödgrön 
omställning med rättvist miljöutrymme, rödgröna investeringar och rödgröna jobb. 

Yrkande: 
att rubriken i punkt 29 ändras så att ”Gröna jobb” stryks och ersätts med ”Röd-
gröna jobb”
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E29 FALUN
Rödgröna jobb Punkt 30
Det är skillnad mellan rödgrönt och grönt. För att klara klimatet, rädda ekosyste-
men och åstadkomma ett jämställt och framtida hållbart samhälle krävs en rödgrön 
omställning med rättvist miljöutrymme, rödgröna investeringar och rödgröna jobb. 

 
Yrkande:
att punkt 30 ändras så att ”gröna jobb” strykes och ändras till ”rödgröna jobb”

Ny lydelse blir därmed:
”Vänsterpartiet vill se investeringar för att ställa om Sverige som innebär att en rad 
nya, rödgröna jobb skapas.”

E30 ENSKILD
Överge arbetslinjen och välkomna rationaliseringar
När fossilenergin fasas ut öppnas möjligheter till nya jobb. Delar av produktionen 
till exempel i jord- och skogsbruket kan behöva mer manuellt arbete. Nya branscher 
skapas. Omställningen som sådan kräver arbete.

Samtidigt innebär ny och smartare produktion att mängder av arbetsuppgifter kan 
rationaliseras bort. Vänsterpartiet skall bejaka detta och i stället för att ”rädda job-
ben” kräva generell arbetstidsförkortning och dela på de arbetsuppgifter som finns 
kvar. Ingen skall behöva gå arbetslös och ingen skall behöva jobba mer än sex tim-
mar per dag. Troligtvis mindre.

Yrkande:
att sist i punkt 30 i eko-eko lägga till: 

”Samtidigt som en del nya jobb skapas innebär omställningen stora möjligheter till 
rationaliseringar och att den totala arbetsbördan kan minska vilket skapar utrymme 
för kontinuerlig arbetstidsförkortning. Det är önskvärt att det totala antalet arbetade 
timmar i samhället minskar år för år.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Vänsterpartiet Centrum, Göteborg

E31 ENSKILD
Punkt 32 – fossilfria investeringar
I texten saknar vi investeringar i cykelsatsning. 

Yrkande:
att detta transportmedel läggs till i texten:

”32) Det är nödvändigt med kraftigt ökade investeringar i det som ställer om Sverige: 
i förnybar energi, elnät, järnvägar, cykel- och kollektivtrafik, energirenoveringar och 
nybyggnation av lokaler och klimatsmarta bostäder.”
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Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlsson, Linköping, Agneta Eriksson, Linköping, 
Karin Flodin, Linköping, Stellan Hamrin, Hammarby-Skarpnäck, Anders Hedlund, 
Linköping, Ulla Nilsson, Linköping, Kerstin Sagström, Linköping, Jan Strömdahl, 
Södermalm, Deniz Tutuncu, Norrköping, Torbjörn Vennström, Kungsholmen, Åsa 
Walan, Linköping, Martin Öst, Linköping

E32 GÄVLEBORG
Punkt 32 Mer utrymme åt hållbart jordbruk i Eko-eko
I stort är det ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet mycket bra. Vi menar dock att 
vikten av ett hållbart jordbruk inte får den uppmärksamhet det förtjänar. Ett hållbart 
ekologiskt jordbruk där biologin återställs innebär ökat näringsinnehåll i grödorna, 
att grödorna blir mer motståndskraftiga mot extremväder och har en enorm potential 
för kollagring. Frankrike har lanserat initiativet 4/1000 (http://newsroom.unfccc.int/
lpaa/agriculture/join-the-41000-initiative-soils-for-food-security-and-climate/) som 
lyfter fram att om vi kan se till att världens odlingsarealer lagrar 4 promille mer kol 
per år än idag skulle det göra en oerhörd skillnad.

Yrkande:
att nedanstående ord läggs till punkten enligt nedan:

”32) Det är nödvändigt med kraftigt ökade investeringar i det som ställer om Sverige: 
i förnybar energi, elnät, järnvägar, kollektivtrafik, energirenoveringar och nybyggna-
tion av lokaler, klimatsmarta bostäder och omställning till ett hållbart jord- och 
skogsbruk.”

E33 HÖRBY
Punkt 33
En bättre text

Yrkande: 
att det efter ordet ”expansion” i första raden i stycket skrivs så här: av verksamheter 
som skapar välfärd, utbildningar, kultur, mångkultur och informationsproduktion.”

E34 ENSKILD
Punkt 33 Glöm inte jordbruket
Jordbruket är en extremt viktig del i ett samhälle som vill se sig som ekologiskt och 
som programmet nämner behöver ha större del av arbetsmarknaden för att kunna 
göra en omställning (se punkt 116)

Yrkande:
att ändra ”grön teknologi och grön infrastruktur” till ”grön teknologi och jordbruk 
samt grön infrastruktur” undet punkt 33

Martin Fahlén, Botkyrka
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E35 ENSKILD
Låt förskolor och skolor sälja hämtmat till självkostnadspris
Livspusslet för barnfamiljer är en tankefigur som motiverar allehanda borgerliga för-
sämringar av välfärden samt ökad privatisering och kommersialisering av tillvaron. 
Den förra borgerliga regeringens försök att underlätta för barnfamiljerna med vård-
nadsbidrag och avdrag för överklassnära tjänster var och förblir ett misslyckande. Det 
finns dock åtgärder som ger småbarnsfamiljer mer tid tillsammans som vi kan införa 
snabbt. Att erbjuda hämtmat vid skolor och förskolor är en sådan åtgärd. När man 
hämtar sina barn kan man också plocka med sig mat. Rimligtvis borde det inte kosta 
mer än 30 kronor per portion.

Förslaget innebär flera positiva fördelar förutom att det sparar tid och minskar 
frustrationen hos många som hungriga skall laga mat till sina hungriga barn efter 
en lång dag på jobbet. För det första leder det till fler jobb och kommunen får upp 
volymerna i matlagningen vilket gör det lättare att erbjuda heltider. Dessutom blir 
det också lättare att ordna tillagningskök vid fler skolor och förskolor när antalet 
portioner ökar.

Till detta kommer klara miljöfördelar. Maten skulle integreras i kommunens pågå-
ende arbete med miljömåltider dvs. till stor del vara vegetarisk, säsongsanpassad, 
ekologisk, god och näringsriktig.

Kommunerna skulle bidraga till produktutveckling genom att låta ta fram prak-
tiska och hygieniska hämtmatskärl som kan återanvändas gång på gång. Dessa skulle 
sedan kunna användas även av restauranger för att minska miljöbelastningen och 
nedskräpningen.

Infrastrukturen för ett fungerande hämtmatssystem finns, till stora delar, redan på 
plats. Vi har fina tillagningskök med välutbildad personal. Kommunerna har redan 
betalningsrutiner för alla som går i förskolan och på fritids. Ingen kontanthantering 
behöver ske. 

Problemet är att det anses olagligt för kommunala skolor och förskolor att sälja 
mat. Privatskolor kan dock helt lagligt erbjuda hämtmat och det finns enstaka exem-
pel på detta.

Yrkande:
att sist i punkt 33 i eko-eko lägga till: ”Vi vill göra det möjligt för kommunala sko-
lor och förskolor att erbjuda hämtmat till självkostnadspris till elevernas familjer.”

Jöran Fagerlund, Angered

E36 ENSKILD
Upphandling är bra men egen regi är bättre
Offentlig upphandling kan vara ett effektivt verktyg för omställning. Samtidigt är 
egen regi ett ännu vassare verktyg. Investeringar och drift av till exempel bostäder 
och infrastruktur bör främst ske i den egna verksamheten eller genom direkttilldel-
ning till offentligt ägda bolag. Samma sak med till exempel insamling av avfall och 
upprustning av vatten- och avloppsnät.

Mindre offentliga organisationer och kommuner kan gå samman och bilda regi-
onala bolag. Genom att bedriva verksamheten i egen regi ökar medborgarnas 
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möjligheter att styra verksamheten. Personalen kan också enklare vidareutbilda sig 
och byta arbetsuppgifter. Det är idag praktiskt taget omöjligt att gå till andra arbets-
uppgifter för den som städar allmännyttans trapphus om städningen upphandlas av 
ett externt bolag.

Yrkande:
att sist i punkt 34 i eko-eko lägga till: 

”Största möjligheten till omställning och styrning av verksamheterna är om de 
bedrivs i offentlig regi. Därför är det önskvärt att den offentliga verksamheten drivs 
i egen regi och att upphandlingar hålls till ett minimum.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum

E37 ENSKILD
Punkt 35 Biogas
I media och bland politiker framställs det som att Sverige till stor del använder sig av 
koldioxidneutrala bränslen för elproduktion och uppvärmning.

Biobränslen är mycket riktigt koldioxidneutrala. Största delen av biobränslet består 
av träråvara. 

Men vid förbränning bildas bland annat lustgas som har cirka 300 gånger så stor 
klimatpåverkan som koldioxid per viktenhet. Lustgasen kvarstannar dessutom i 
atmosfären i hundratals år. Dessutom innebär avverkning och transporter utsläpp av 
koldioxid.

Om trävaror i stället används vid byggnation, möbeltillverkning med mera så binds 
koldioxiden i materialet under årtionden och denna användning är därför mycket 
positiv för miljön. 

Energieffektivisering har naturligtvis en mycket positiv inverkan på klimatet.
Biogasutvinning ur organiskt avfall och gödsel har också en stor positiv påverkan. 

Detta beror på att organiskt avfall som komposteras eller deponeras avger metangas 
under förmultningsprocessen. Metangas har över 20 gånger så stor påverkan på kli-
matet som koldioxid per viktenhet. Metangasen försvinner från atmosfären efter 
10-20 år så är därför mindre farlig på lång sikt.

Vid rötning av organiskt avfall används metangasen (biogas) som drivmedel i bilar 
och till värmeproduktion.

Rötning innebär att metangasen används som energikälla i stället för att gå ut i 
atmosfären.

Restprodukten vid rötning används som gödningsmedel. Vid rötning av gödsel 
förbättras gödselns egenskaper dessutom som gödningsmedel.

Regeringens mål är att man ska vidta åtgärder så att 50 procent av matavfallet från 
hushåll, storkök, butiker och restauranger kan sorteras ut och behandlas biologiskt så 
att växtnäringen i det kan tas tillvara senast 2018

Regeringens mål är att minst 40 procent av det matavfallet även ska behandlas så 
att energin kan tas tillvara senast 2018. 

Dessa mål bör kunna sättas avsevärt högre. 
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Yrkande:
att en övervägande del av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restau-
rang er, övrigt organiskt avfall, slam från avloppsreningsverk och stallgödsel skall 
användas för framställning av biogas

Stig Eriksson, Mölndal

E38 HÖRBY
Punkt 35
Tydliggör.

Yrkande:
att i andra raden skall ”bör” bytas ut mot ”skall”

att efter sista meningen skall tilläggas: ”Riklig miljöanpassad och energisnål nybygg-
nation kommer att behövas för att ge bostäder till ungdomar och immigranter.”

E39 ENSKILD
Punkt 35 Kreditnämnd för energieffektivisering.
När det gäller energieffektivisering inom fastigheter och lokaler finns en entrepre-
nadform benämnd Energy Performance Contracting (EPC).

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/european-energy-service-companies/
energy-performance-contracting

Innebörden är att entreprenören står för hela investeringen och samtidigt garante-
rar en viss energibesparing per år. Kontraktstiden beror på besparingspotentialen och 
kan variera mellan två och tio år. Kostnaden för investeringen skall täckas av bespa-
ringarna under kontraktstiden vilket innebär att fastighetsägaren inte får några extra 
kostnader. Fastighetsägaren faktureras månadsvis med en summa som maximalt 
uppgår till den beräknade besparingen. Om besparingen blir bättre än den garante-
rade innebär det en förtjänst för fastighetsägaren utan att han behöver stå för investe-
ringskostnaden. Om kostnaden under entreprenadtiden överstiger den beräknade står 
entreprenören för merkostnaden.

Problemet är att fastighetsägaren måste lämna säkerhet till entreprenören för 
investeringssumman.

Detta kan påverka fastighetsägarens kreditvärdighet och är det största hindret för 
att dessa EPC-kontrakt skall genomföras. Detta gäller både privata och offentliga 
fastighetsägare.

Inrättande av en statlig kreditnämnd för dessa arbeten skulle innebära ett stort 
uppsving för energieffektiviseringen i Sverige. Statens kostnad skulle vara minimal. 

Denna typ av entreprenader är oftast mycket arbetsintensiva. Minst 60 procent 
av den totala kostnaden är arbete. Alltså skapas ett stort antal arbetstillfällen vilket 
innebär stora skatteintäkter till staten.

Nämnden skulle fungera likartat med exportkreditnämnden (EKN).



E: EKO/EKO-MOTIONER

20

Yrkande:
att en kreditnämnd för energieffektivisering upprättas

Stig Eriksson, Mölndal

E40 ENSKILD
Punkt 35 Satsning på solceller
Att använda solenergin är en viktig faktor för framtidens energiförsörjning.

I dag finns solceller som har en relativt stor verkningsgrad och utvecklingen av 
effektivare solceller går ständigt framåt.

Tyvärr är de svenska satsningarna inom denna sektor mycket små. Sverige ligger 
långt efter exempelvis Tyskland och Danmark trots att förutsättningarna, ur klimat-
synpunkt, är likartade.

En satsning på solceller skapar dessutom klimatsmarta arbetstillfällen.
Om vi satsar på att viss del av ytterskalet på byggnader vid nyproduktion skall 

täckas av solceller kommer det att ske en utveckling av färdiga moduler för tak- och 
väggtäckning samt balkonger och fasta solavskärmningar med mera.

Merkostnaden för installation av solceller vid nyproduktion av fastigheter kommer 
att vara en mycket liten del av den totala investeringen.

Yrkande:
att viss del av byggnadens ytterskal skall bestå av solceller vid nyproduktion

Stig Eriksson, Mölndal

E41 ENSKILD
Punkt 35 Incitament för ökning av energieffektivisering 
inom fastigheter och lokaler
Det finns i dag ett antal hinder som innebär att lönsamma energieffektiviseringar, 
inom fastigheter och lokaler, inte genomförs.

Privata fastigheter: Uthyrning av lokaler sker i allmänhet med ”kallhyra”. Det 
innebär att energikostnaden för värme, ventilation, kyla och el för centrala system 
fördelas mellan hyresgästerna enligt en bestämd modell (oftast per kvadratmeter 
hyrd lokal) och faktureras hyresgästerna. Eventuella investeringar för energieffekti-
visering av de centrala systemen bekostas av fastighetsägaren. Besparingen kommer 
däremot hyresgästerna till godo tack vara lägre kostnad för energin. Fastighetsägaren 
har därför inget incitament för att genomföra investeringar eftersom han inte får del 
av besparingen. Styrmedel bör tas fram för att den som bekostar investeringen skall 
tillgodogöra sig besparingen. Även hyresgästens beteende påverkar energiåtgången 
så en viss fördelning av besparingen mellan fastighetsägare/hyresgäst bör finnas.

Offentliga fastigheter: Kommuner och landsting har oftast ett fastighetsbolag eller 
en fastighetsförvaltning som sköter drift, underhåll och investeringar i fastigheten. 
Energikostnaderna för respektive lokaler faktureras vanligtvis direkt till verksam-
heterna som nyttjar lokalerna. Men denna konstruktion ses fastighetsförvaltningen/ 
bolaget som en ren kostnad och eventuella investeringar blir en kostnad. All besparing 
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kommer verksamheterna till godo. Problemet blir då att identifiera besparingseffek-
ten av investeringar för energieffektivisering. Styrmedel bör tas fram för att den som 
bekostar investeringen skall tillgodogöra sig besparingen. Även hyresgästens bete-
ende påverkar energiåtgången så en viss fördelning av besparingen mellan fastighets-
ägare/hyresgäst/nyttjare bör finnas.

Yrkande:
att styrmedel inrättas för att ge incitament för ökning av energieffektivisering inom 
fastigheter och lokaler

Stig Eriksson, Mölndal

E42 ENSKILD
Punkt 35 Satsa på vätgas
I dag ses elbilar och andra eldrivna fordon vara den enda lösningen för att minska 
klimatpåverkan från transportsektorn.

Tyvärr har vi brist på förnybar el i Europa under lång tid framöver. Eftersom top-
peffekten inom elproduktion sker i kol- eller oljekraftverk är vinsten för elbilar gent-
emot diesel marginell. Speciellt om man tar hänsyn till utsläppen vid produktion av 
fordonen eftersom tillverkningen av elbilar skapar flerdubbelt så mycket utsläpp som 
konventionella bilar.

I dag finns det ett fåtal fordon som drivs med vätgas via bränsleceller. Produktion, 
lagring och distribution av vätgas är fortfarande endast på försöksstadiet. 

Fördelen med vätgasdrivna fordon är att utsläppen endast består av vatten. 
I takt med att utbygganden av vind- sol- och vågkraft ökar så kommer det att bli 

överskott på el under vissa perioder. Vätgasen kan då vara ett sätt att lagra energi för 
att användas vid behov.

Vid elöverskott kan man använda elen för tillverkning av vätgas som sedan lagras. 
Den används sedan som drivmedel i fordon och även för att driva vätgasdrivna kraft-
verk vid underskott av el. 

Då vätgasdrivna kraftverk har relativt kort uppstartstid kan de med fördel, tillsam-
mans med vattenkraft, användas för att klara toppeffekter.

Yrkande:
att statligt stöd till forskning och utveckling för produktion, lagring och distribution 
av vätgas skall utformas. Stödet skall samordnas inom EU. Stöd skall även utgå för 
utveckling av effektivare bränsleceller för fordon

Stig Eriksson, Mölndal

E43 ENSKILD
Punkt 39 Energieffektiv drift av fastigheter och lokaler.
Fastigheter och lokaler står för en tredjedel av Sveriges energiförbrukning.
Det förekommer ett stort slöseri med energi i fastigheter och lokaler. Orsaken är 
oftast bristande kunskap och intresse.
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Energisystemen i många fastigheter är ganska komplicerade. De är konstruerade 
och byggda för att uppnå ett gott inneklimat till lägsta möjliga energiförbrukning. 
Vid installation förses systemen med inställningsvärden som grundas på teoretiska 
beräkningar. För att få systemen att fungera optimalt krävs det finjustering under 
olika klimatförhållanden. Det måste ske under minst ett år efter idrifttagningen. De 
flesta fastigheter genomgår ständiga förändringar beträffande rumsindelningar, verk-
samhetsförändringar och andra faktorer som påverkar klimatförhållanden och ener-
giförbrukning. Det förekommer ofta att värme- ventilation- och kyla är i full drift i 
tomma lokaler. Driften av dessa anläggningar skall vid varje tillfälle vara behovs-
styrd. Där det finns personer skall man upprätthålla att gott klimat och i övriga loka-
ler skall klimatet endast upprätthållas på en nivå som skyddar fastigheten. 

Tyvärr saknar driftorganisationen ofta erforderlig kompetens för en optimal drift 
av anläggningarna och utnyttja potentialen så att maximala förhållanden skall upp-
nås. 

Det är ganska vanligt att driften outsourcas till ett externt företag. I dessa avtal 
saknas vanligtvis incitament för entreprenören att driva anläggningarna på ett ener-
gieffektivt sätt.

Genom en utbildning på någon vecka i grundläggande energieffektivisering skulle 
driftpersonal kunna upptäcka möjligheterna till en effektivare drift av anläggning-
arna och även kunna ge fastighetsägarna förslag till lönsam uppgradering av de tek-
niska installationerna. De som genomgått denna utbildning blir certifierade energi-
tekniker. 

I en stor del av fastighetsbeståndet skulle inneklimatet förbättras och energiför-
brukningen kunna sänkas med mycket enkla medel. Detta kan ske genom justeringar 
av flöden och temperaturer i värme- ventilation- och kylsystem. Besparingseffekten 
med dessa enkla åtgärder är mellan 5 och 10 procent. Ett gott inneklimat står inte i 
motsats till en energieffektiv drift.

Yrkande:
att fastighetsägare skall ha tillgång till certifierad energitekniker och att årlig 
genomgång av tekniska system med avseende på energieffektivitet skall ske

att utbildningar av certifierade energitekniker skall startas

Stig Eriksson, Mölndal

E44 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL  
Punkt 36 Vi bygger om Sverige med gröna jobb och arbets-
tidsförkortning

Yrkande:
att denna punkt något utförligare beskriver vår syn på samhällsbyggandet och att 
den ges följande lydelse: 
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”36) En klimatomställning kräver en skarp omprioritering i samhällsbyggandet. Å 
ena sidan behöver vi färre motorvägar och köpcentrum, å andra sidan mycket fler 
spårvägar, cykelförbindelser, solcellspaneler och vindkraftverk. Vänsterpartiet vill 
göra stora bostadsinvesteringar, både vad gäller nybyggnad utan extern energitill-
försel och vad gäller upprustning av miljonprogrammet med halverad energi-
förbrukning. I samband med detta ska andelen hyreslägenheter med låg hyra 
och andelen hyreslägenheter i områden dominerade av villor och bostadsrätter 
ökas väsentligt i främst större städer.” 

Kerstin Amelin, Botkyrka, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Karin 
Flodin, Linköping, Petra Modée, Nordanstig, Per Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrs-
son, Solna, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Deniz Tutuncu, Norrköping, Martin 
Öst, Linköping, Millaray Rubilar, Huddinge 

E45 HÖRBY
Punkt 36
Ett nödvändigt tillägg då vi inte får tappa bort andra möjligheter.

Yrkande
att efter ordet ”spårvägar” lägga till ”och kanske trådbussar” samt efter sista 
meningen: ”Nybyggnationer och upprustningsprogram skall förses med sol-
celler.”

E46 ENSKILD
Höj skatten för de rika över hela landet
Miljökriserna kan inte vänta tills kapitalismen kollapsat och kriserna kan inte lösas 
så länge kapitalismen består. Det är ett utmärkt tillfälle att använda miljökriserna 
som argument för att införa socialism.

Inte minst gäller det fördelningspolitiken. Det kommunala självstyret är på flera 
sätt, och ofta på goda grunder, undergrävt med den kommunala utjämningen, krav på 
medfinansiering vid infrastrukturprojekt och statliga satsningar i form av öronmärkta 
pengar. Ansvar och befogenheter hänger inte ihop. Det kommunala självstyret skapar 
också möjlighet att skapa små skatteparadis i landet där arbetarklassen effektivt hålls 
borta genom att endast tillåta dyr villabebyggelse. På så sätt kan Vellinge och Dan-
deryd hålla kommunalskatten nere. Det är dags att avskaffa den kommunala beskatt-
ningsrätten. Norge kan knappast beskyllas för att ha mindre kommunalt självstyre än 
Sverige på grund av att de har enhetlig skatt.

Egentligen borde ingen tjäna mer än 30000 kronor i månaden. Det finns inga 
mänskliga behov som tarvar högre inkomster och det är oerhört svårt att leva hållbart 
med så hög inkomst.

Idag tjänar runt 20 procent mer än 30000 i Sverige. 10 procent tjänar mer än 
40 000. Eftersom framtida konstellationsregeringspartier tenderar att vara ängsliga 
för att stöta sig med medelklassväljarna föreslår denna motion att Vänsterpartiet bör 
föreslå hundra procent skatt på alla inkomster över 35000 i månaden oavsett om 
dessa kommer från arbete eller kapital.
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Samtidigt är det angeläget att de lägsta lönerna pressas upp. Det görs enklast 
genom att garantera en lägsta inkomst på 20000 kronor i månaden i samtliga social-
försörjningssystem. En lönespridning mellan 20000 och 35000 är rimlig. Självklart 
bör de viktigaste jobben premieras högst: sjukvård, barnomsorg, lärare, städare på 
sjukhus etc. Och självklart borde de minst viktiga jobben premieras lägst: ekonomer. 
Däremellan finns det utrymme för en rimlig lönespridning för jurister, byggnadsar-
betare, konstnärer, forskare och andra medelklassyrken.

Yrkande:
att sist i punkt 37 i eko-eko lägga till: 

”Vänsterpartiet vill införa en enhetlig progressiv skatt för kommuner, landsting och 
stat med 100 procent skatt på alla inkomster över 35000 per månad oavsett om det är 
inkomst av tjänst eller kapital. Samtidigt bör lägstanivån i alla socialförsäkringssys-
tem inklusive försörjningsstöd höjas till 20000 kronor i månaden.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum

E47 ENSKILD
Punkt 39 Cirkulär ekonomi
Texten bör utveckla den cirkulära ekonomin tydligare. Som den nu är skriven nämns 
denna bara i förbifarten. Dessutom tycker vi att skrivningen ska ta med fler aktörer 
än vad som står i texten. Det har ju visat sig att näringslivet faktiskt i många fall 
går före vad det gäller cirkulär ekonomi. Kommuner och landsting kan också göra 
mycket mer på det här området. 

Yrkande: 
att punkt 39 stryks och ersätts med följande text: 

”39) Våra naturresurser är i framtiden starkt begränsade. Flera av dem är till och med 
på väg att ta slut. Därför ska alla initiativ att låta dessa resurser återvinnas, återskapas 
och återanvändas, i en cirkulär ekonomi, stimuleras. Här kan en mångfald aktörer 
bidra till att ge en sådan ekonomi största möjliga nytta allt från näringsliv, ickevinst-
drivande företag, statliga bolag, kommuner och landsting till kooperativ, sociala före-
tag och ideella föreningar.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlsson, Linköping, Karin Flodin, Linköping, 
Agneta Eriksson, Linköping, Stellan Hamrin , Hammarby-Skarpnäck, Anders Hed-
lund, Linköping, Ulla Nilsson, Linköping, Kerstin Sagström, Linköping, Jan Ström-
dahl, Södermalm, Torbjörn Vennström, Kungsholmen, Martin Öst, Linköping, 

E48 GÖTEBORG
Punkt 39 Dags för löntagarfonder
Syftet med motionen från 2012 och eko-eko är att partiets ekonomiska politik skall 
rymmas inom planetens gränser. De ekologiska kriserna hinner inte vänta på kapi-
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talismens avskaffande och de kan inte heller lösas med mindre än att kapitalismen 
avskaffas. Partiet får inte missa tillfället att utnyttja krismedvetandet kring miljö- 
och klimatkatastroferna till att socialisera stora delar av ekonomin.

Löntagarfonder kan vara en viktig pusselbit i socialiseringen. I 70-talets fondde-
batt hamnade såväl LO som VPK snett. LO ville knyta fonderna till fackförening-
arna och VPK ville ha samhällsfonder. Även om VPK lade ner sina röster i riksdagen 
fick vi i praktiken rätt. Vi fick en slags samhällsfonder som enkelt kunde avskaffas av 
regeringen Bildt på 90-talet. Löntagarfonder bör knytas till de anställda, oberoende 
av fack och stat. De skall styras av de som jobbar på företaget.

Yrkande:
att sist i punkt 39 lägga till ”Samhällsfonder och löntagarfonder ska användas för 
att öka arbetarnas makt.”

E49 ENSKILD
Dags för löntagarfonder
De ekologiska kriserna hinner inte vänta på kapitalismens avskaffande och de kan 
inte heller lösas med mindre än att kapitalismen avskaffas. Partiet får inte missa till-
fället att utnyttja krismedvetandet kring miljö- och klimatkatastroferna till att socia-
lisera stora delar av ekonomin.

Löntagarfonder kan vara en viktig pusselbit i socialiseringen. I 70-talets fondde-
batt hamnade såväl LO som VPK snett. LO ville knyta fonderna till fackförening-
arna och Vpk ville ha samhällsfonder. Även om VPK lade ner sina röster i riksdagen 
fick vi i praktiken rätt. Vi fick en slags samhällsfonder som enkelt kunde avskaffas av 
regeringen Bildt på 90-talet. Löntagarfonder bör knytas till de anställda, oberoende 
av fack och stat. De skall styras av de som jobbar på företaget.

Yrkande:
att sist i punkt 39 i eko-eko lägga till: 

”Vänsterpartiet vill införa löntagarfonder för alla publika aktiebolag. En viss andel 
av vinsten som delas ut till aktieägarna skall ske i form av nyemissioner av aktier 
som tillfaller de anställda kollektivt. Samtliga anställda skall kunna utöva inflytande 
och aktierna skall inte kunna överlåtas till någon annan. Ingen anställd skall kunna 
ta med sig dessa aktier när de slutar. Proportionerna mellan nyemissioner och vinst 
skall vara sådan att arbetarna skall ha aktiemajoritet inom fem år och i stort sett i 
samtliga företag inom tio år”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum, Johan Lönnroth, Centrum
 

E50 VÄRMLAND, KARLSTAD
Punkt 40 Större fokus på cirkulär ekonomi
Partistyrelsen har gjort ett i allt väsentligt bra arbete med att utforma ett ekologiskt/
ekonomiskt punktprogram. Vi anser dock att den cirkulära ekonomin bör lyftas fram 
på ett bättre sätt.
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Ekologiskt/ekonomiskt punktprogram Punkt 40, sid 4. Den cirkulära ekonomin 
är basen för en miljövänlig produktion och måste vara en av de första punkterna i 
kapitel 2, Politiska punktkrav för omställningen, samt att punkten bör förtydligas. 
Övriga punkter i denna del baseras på denna paradigm.

Yrkande
att flytta punkt 40, sid 4, upp till plats 32 och flytta ner alla efterföljande ett steg

att första meningen i punkten ändras enligt följande: 

”Vänsterpartiet verkar för att skapa gröna jobb och gröna produkter genom att bättre 
cirkulera resurser och skapa produkter med längre hållbarhet.”

att göra ett tillägg i sista meningen enligt följande: 

”Även samverkan och resursdelning, som exempelvis bilpooler och bytesringar, orsa-
kar lägre utsläpp och kan minska de totala resursuttagen. Vi måste i mycket högre 
utsträckning hyra eller låna kapitalvaror istället för att äga dem privat.” 

E51 ENSKILD
Punkt 41 Låt offentliga aktörer låna direkt av riksbanken
Den ekonomiska krisen socialiserade kostnaderna för de vinster som tidigare priva-
tiserats. Efter enorma insatser från skattebetalare världen över redovisar nu bankerna 
återigen vinster. Samma människor som raserade tillvaron för många människor 
genom hänsynslös spekulation profiterar nu åter på spekulation.

Det är inte bara i kristider bankerna skor sig på skattebetalarna. Även under ”nor-
mala tider” håvar bankerna in stora belopp på folkflertalets bekostnad genom att 
offentliga investeringar finansieras genom lån på den öppna marknaden från banker 
som i sin tur lånar av riksbanker.

Rimligtvis borde offentliga verksamheter kunna låna pengar direkt från riksban-
ken antingen direkt eller genom kommunbanker.

Yrkande:
att sist i punkt 41 i eko-eko lägga till: ”Offentliga verksamheter skall ges möjlighet 
att låna till investeringar direkt av riksbanken.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum

E52 SKÅNE
Punkt 42 och 44 Hållbar industripolitik
Det är inte bara industrin utan hela näringslivet som ska ställa om till en hållbar pro-
duktion. Omställningen omfattar även sociala kriterier såsom samhällsansvar, jäm-
likhet, jämställdhet, diskriminering, lika lön för lika arbete och avtalsenliga löner 
etcetera – kriterier som bör omfatta hela näringslivet. 
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Yrkande:
att punkt 42 (rubriken) ändras till ”Hållbar närings- och industripolitik”

att punkt 44 ändras till ”Vänsterpartiet förespråkar en aktiv statlig miljödriven 
närings- och industripolitik som bland annat ska verka för att svensk industri ska 
producera samhällsnyttiga varor med riktigt låga utsläpp och exportera dem till 
världen”

E53 ENSKILD
Punkt 43 och 47 Pragmatism och handelsbalans ska inte 
vara argument för en trovärdig klimatpolitik
Det finns motsägelser i 12-punktsprogrammet vilket öppnar för olika tolkningar. Det 
är olyckligt om energianvändningen i den tunga svenska exportindustrin inte ska ta 
sitt omställningsansvar. Å ena sidan hävdas att länder och regioner ska ha både rätt 
och möjlighet att jämlikt utveckla och kontrollera sin produktion, sina finansiella 
flöden och sina naturresurser (p.56). Samtidigt slås det fast att Sverige måste skydda 
massa- och stålindustrin mot utflyttning (p.43, 47, 125) trots att det inte finns tro-
värdiga fossilfria alternativ för den här typen av industri. Detta stämmer inte med 
ambitionen om nollutsläpp av fossila växthusgaser (p.73). Det handlar snarare om att 
skydda svensk exportindustri i den globala konkurrensen. 

En trovärdig klimatpolitik måste utgå från en energianvändning som inte kostar 
mer än den ger tillbaka. En klimatpolitik som använder den knappa förnyelsebara 
energin på bästa sätt och som inte fastnar i gamla industristrukturer i tron att vi ska 
bevara vår globala ekonomiska ställning.

Yrkande: 
att punkt 43 och 47 strykes i det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet

Ulf Breitholtz, Sollefteå

E54 TYRESÖ
Punkt 44, 45, 55, 60, 93, 95, 134
I den här motionen föreslår vi ändringar i punktprogramet som vi tror kommer för-
tydliga och fördjupa förståelsen för Vänsterpartiets klimatpolitik. Det är vår tanke 
att dessa ändringar också bidrar till en bättre sammanvägning av klimatpolitiken och 
frågor som rör ägande och demokrati. Vi motionerar på ändringar som rör fyra olika 
sakområden, alla förstås mycket viktiga för att vår politik ska vara genomgripande 
och omfattande, därför är också de ändringar vi föreslår viktiga för vår politik i helhet. 

Vi yrkar bland annat att Vänsterpartiet ska uttala behovet av en klimatfond för att 
på en ekonomisk bas påskynda och underlätta omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle även för de absolut fattigaste länderna. Denna ekonomiska aspekt tror vi 
är viktig att få med eftersom avsnittet om globala avtal och handel annars i hög 
utsträckning saknar konkreta ekonomiska förslag. En klimatfond skulle även kunna 
föra med sig goda sidoeffekter, så som att de rika länderna inleder en process av 
ökad beskattning på sådant som har en negativ klimatpåverkan för att finansiera sitt 
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åtagande gentemot klimatfonden. Klimatfonden har också en tydlig feministisk profil 
eftersom den innebär att de fattiga länderna inte måste ta resurser (eller åtminstone 
i lägre utsträckning) från den nationella offentliga sektorn för att finansiera sina kli-
matåtaganden, något som gynnar framförallt de kvinnor som arbetar inom offentlig 
sektor och som framförallt gynnas av resursomfördelningen från privat till offentlig 
sektor. 

Vi föreslår också i avsnittet om en ansvarsfull mineralpolitik att Vänsterpartiet ska 
uttrycka vikten av att det på lång sikt bara ska vara vårt statliga LKAB som bedriver 
gruvnäring i Sverige. Detta eftersom vi enbart på det sättet kan garantera att gruvnä-
ringens överskott faktiskt används till att stärka lokalsamhällena där gruvnäringen 
utförs och till vidare forskning och teknikutveckling för att ytterligare minska gruv-
näringens klimatpåverkan. 

I vår motion framförs också ett förslag om att stärka urbefolkningars rätt till sin 
mark samt en skrivelse om att detta intresse ska överställas gruvnäringens intresse av 
att exploatera samma mark. Det här är en mycket viktig skrivelse som berör ett ämne, 
nämligen urbefolkningarnas rättigheter, som överhuvudtaget inte nämns, vare sig i 
avsnittet om en ansvarsfull mineralpolitik eller globala avtal och handel. Att inte få 
med en skrivning som tydligt tar ställning för ursprungsbefolkningarnas rättigheter 
vore att göra punktprogrammet försvagat. 

Vi tror att punktprogrammet kommer kunna fylla en viktig funktion för Vän-
sterpartiet i vårt fortsatta arbete med att förmedla vår grundliga, inkluderande och 
radikala klimatpolitik. I grunden är detta punktprogram också ett mycket bra doku-
ment med viktiga och relevanta skrivningar. Vi tror dock att vi med dessa ändringar 
ytterligare breddar den bas vi har att stå på och på ett mer konkret sätt kan förmedla 
de ställningstaganden vi tar. 

Yrkande:
att under Hållbar industripolitik, punkt 44 ändras så att den istället lyder ”Vänster-
partiet förespråkar en aktiv statlig industripolitik som bland annat ska verka för ett 
mer demokratiskt och decentraliserat ägande samt att svensk industri ska producera 
samhällsnyttiga varor med riktigt låga utsläpp och exportera dem till världen.”

att punkt 45 stryks och istället lyder ”För att produktionen och exporten av hållbara 
produkter ska kunna öka kan det komma att krävas särskilda ekonomiska stimulan-
ser.”

att under Globala avtal och handel, tillägg görs till punkt 55 efter sista meningen så 
att avslutningen lyder: 

”Ett ambitiöst och bindande klimatfondsystem bör utvecklas där medel omfördelas 
från de rika länderna till de fattiga för att stärka den finansiella delen av omställ-
ningen”.

att en ny punkt läggs till efter punkt 60 som lyder: 

”Vänsterpartiet verkar för införandet av en så kallad Tobinskatt som beskattar inter-
nationell handel med valuta och viss annan finansiell spekulation. Skatteintäkterna 
bör användas på ett sådant sätt att de bidrar till omställningen på såväl nationell som 
internationell nivå.”
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att en ny punkt läggs till efter den sista på avsnittet ”Globala avtal och handel” som 
lyder: 

”Vänsterpartiet tycker att det krävs starkare och tydligare bestämmelser som reglerar 
urbefolkningars rätt till sin mark och att detta intresse ska överställas exempelvis 
gruvnäringens intresse av att exploatera samma mark”. 

att under Hållbara transporter, ordet ”framförallt” stryks efter ”Kollektivtrafiken 
ska” på punkt 93

att tillägg görs till punkt 95 efter sista meningen så att avslutningen lyder: 

”Ekonomiska stimulanser och riktade ekonomiska stöd från statens sida kan krävas 
till små och medelstora åkerier för att de ska ha råd med omställningen till fosilfria 
bränslen”. 

att under Ansvarsfull mineralpolitik, en ny punkt läggs till efter punkt 134 som 
lyder: 

”Vänsterpartiet arbetar för att det långsiktigt bara ska vara det folkägda och statliga 
bolaget LKAB som bedriver gruvnäring i Sverige. Detta eftersom bolagets överskott 
kan användas för att dels stärka lokalsamhällena i närheten av gruvdriften och dels 
till att påskynda utvecklingen av gruvnäringen i en mer klimatneutral riktning”. 

E55 VÄRMLAND, KARLSTAD
Punkt 45 Poängtera forskningens betydelse
Partistyrelsen har gjort ett i allt väsentligt bra arbete med att utforma ett ekologiskt/
ekonomiskt punktprogram. Vi anser dock att forskningen behöver lyftas fram.

Ekologiskt-ekonomiskt punktprogram Punkt 45, sid 5. Forskningen är central för 
att få fram nya produktionsmetoder och bör nämnas i denna punkt.

Yrkande:
att under punkt 45, sid 5, ändra meningen enligt följande: 

”För att omställningen ska kunna genomföras så att exporten av hållbara produkter 
växer, kan staten initialt behöva ta en del av kostnaderna eller bidra med ekonomiska 
stimulanser och forskning för att gynna omställningen.”

E56 ENSKILD
Punkt 45 Dags att förstatliga de största klimatbovarna
Eko-ekorapporten pekar på att de största utsläpparna av växthusgaser i Sverige, 
stål- och cementindustrin, inte mäktar med de investeringar som krävs för att få 
ner utsläppen till noll. Till dessa industrier kan även läggas fordonsindustrin. Det 
rimliga är att staten tar dessa kostnader och i så fall är det även rimligt att staten tar 
över ansvaret. Ett förstatligande av dessa industrier och sedan en massiv satsning på 
offentligt finansierad forskning är det förnuftiga.
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Eftersom dessa industrier med dagens produktion inte har någon framtid i ett fos-
silfritt Sverige är deras exproprieringsvärde noll och intet. När det gäller stålindu-
strin är dess historia präglad av statliga ingripanden.

Svenskt Stål bildades 1978 efter ett riksdagsbeslut, som en del i omstruktureringen 
av svensk stålindustri. Stålverksamheten i Stora Kopparbergs Bergslags AB (gruvor 
och Domnarvets Jernverk), Gränges AB (gruvor, järnverket i Oxelösund och järn-
vägsrörelsen TGOJ) samt statliga Norrbottens Järnverk AB (NJA) i Luleå övertogs 
av SSAB. Vid tidpunkten arbetade cirka 18 000 anställda i järnverk, gruvor, gros-
sistföretag och järnvägar. Gruvorna, som till största delen låg i Bergslagen, lades 
ned ganska omgående. Grängesbergs och Dannemora gruvor kom dock att brytas i 
ytterligare ett antal år, och lades ned 1989 respektive 1992. Även järnvägsföretaget 
TGOJ avyttrades i två steg, 1982 och 1989, till Statens Järnvägar.

Den under 1970-talet rådande internationella stålkrisen blev utgångspunkt för 
SSAB:s bildande. Domnarvets järnverk hade en komplicerad och splittrad produk-
tion och saknade medel till nödvändiga investeringar. Statliga Norrbottens Järnverk 
AB (NJA) var förhållandevis omodernt och ständigt förlustdrabbat, samtidigt som 
Gränges AB med Oxelösunds Järnverks AB var konkursmässigt. Ingen av ägarna 
ville investera mer pengar i sina företag. Den av staten tillsatta Handelsstålsutred-
ningen under ledning av Lars Nabseth föreslog en ny sammanslagen statlig stål-
koncern och NJA:s verkställande direktör Björn Wahlström fick i uppdraget att leda 
förhandlingar om detta.

Det är därför helt rimligt att staten återigen ingriper i stålproduktionen i Sverige 
och säkrar arbetstillfällen och produktion i en fossilfri framtid.

Yrkande:
att punkt 45 i eko-eko ändras till: 

”För att omställningen ska kunna genomföras så att exporten av hållbara produkter 
växer, kan staten initialt behöva ta en del av kostnaderna eller bidra med ekonomiska 
stimulanser för att gynna omställningen. Därför bör också stål-, cement-, bil-, och 
lastbilsindustrin förstatligas. Det icke önskvärda alternativet till förstatligande är så 
hårda miljökrav att industrierna går i konkurs och produktionen flyttas till andra 
länder. Eftersom dagens produktion i dessa industrigrenar i praktiken är värdelös då 
de inte med privat kapital klarar de investeringar som krävs för att nå den omställ-
ning vetenskapen fordrar är expropriationskostnaden för dessa industrier noll. Ett 
mer rimligt krav är att dagens ägare får betala staten för att ta över ansvaret.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Vänsterpartiet Centrum, Göteborg

E57 ENSKILD
Punkt 45 Bred energiöverenskommelse
Vi sätter upp ett bra mål i punkt 63: en omfattande elektrifiering i industrin. Det 
behövs för att fasa ut fossila bränslen och för att frigöra bioenergi till annat (punkt 
124-125). 

Det här betyder mycket – det är ett av de förslag i punktprogrammet som skulle 
kunna ha störst effekt på utsläppen. En av huvudförklaringarna till Sveriges relativt 
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låga utsläpp är en långt driven elektrifiering. Vi fasade ut olja med el i stor skala här 
långt innan klimatet blev en stor politisk fråga.

Ska vi kunna fortsätta den elektrifieringen, behöver industriföretagen kunna fatta 
beslut om investeringar i den riktningen på goda grunder. De behöver kunna vara 
säkra på att elektriciteten i Sverige kommer vara billig och stabil också om 30 år. 

Därför går det inte att genomföra en elektrifiering med knappa majoriteter. Det 
krävs en bred, långsiktig energiöverenskommelse för att det ska kunna hända. 

Breda överenskommelser är inte Vänsterpartiets hemmaplan, av goda skäl. Vi 
uppskattar de raka konflikterna mellan vänster och höger. Här behöver vi medvetet 
göra ett undantag för de stora dragen i energipolitiken. 

En bred energiöverenskommelse som drar i rätt riktning är inte omöjlig, eftersom 
god tillgång på el är en fråga som potentiellt kan gynna både industrin och klimatet. 
Sverige har gjort det förut och kan göra det igen. 

Yrkande:
att lägga till följande punkt efter punkt 45: 

”Vänsterpartiet vill se en fortsatt, långsiktig elektrifiering i industrin, för att fasa ut 
fossila bränslen och frigöra bioenergi till andra områden. Vi strävar därför efter en 
bred energiöverenskommelse, som gör det möjligt för industrin att fatta investerings-
beslut som går i den riktningen.” 

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Katja Ollila, Hällefors, Johan Stol-
pen, Hällefors

E58 SKÅNE MFL
Punkt 46 Hållbar industripolitik
Vi vill skärpa skrivningen genom att ta bort ”verkar för”, ”helst” och ”i stort sett”.

Yrkande:
att Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara världsledande i flera av de viktigaste 
omställningsprocesserna, och att dessa sprids fritt 

Deniz Tütüncu, Norrköping, Kerstin Sagström, Linköping

E59 ENSKILD
Punkt 46 Fri kunskap
Det finns en formulering i slutet av punkt 46 som ser lite tvekande ut kring vad vi 
kan säga om fri kunskap. 

I grunden är det enkelt. Världen står inför en omställning som behöver ta helt 
historiska proportioner. Att tekniken så långt som möjligt är fri att använda överallt 
är en av de stora frågorna för att lösa det. Därför behöver så lite som möjligt av den 
kunskapen vara fastlåst i patent. 

Fri kunskap är en rak och tydlig princip, på samma sätt som till exempel fri utbild-
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ning. Det handlar inte om absoluta, rigida dogmer, utan om en klar idé om vart vi 
är på väg. Lite som när progressiva i USA argumenterar för fri sjukvård. Det finns 
förstås finlir i varje sådan princip, men de får sin tyngd genom att de går att stödja 
helhjärtat. 

Alla förändringar tar tid och kräver pragmatiska förslag. Här handlar det framfö-
rallt om att bygga ut bättre villkor för forskningen. Det skulle förstås ta lång tid att 
helt tar oss ur alla låsningar, även med goda politiska förutsättningar. 

Just därför är det en styrka att ha en tydlig riktning. Det bygger en förståelse både 
hos oss själva och andra varför det vi håller på med är angeläget och värt att bry sig 
om, också de gånger de närmaste förslagen är ganska små.

 
Yrkande:
att slutet av punkt 46, ”och verkar för...”, ersätts med en ny mening: 

”Vi verkar för att den tekniska kunskap världen behöver för sin utveckling så långt 
som möjligt ska kunna användas fritt.”

Abe Bergegårdh, Lund, Erik Edwardsson, Höganäs, Jöran Fagerlund, Angered, 
Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Hannes Rolf, Hammarby-Skarpnäck, 
Morgan Svensson, Malmö

E60 ENSKILD
Punkt 46 Elektrifiera stålindustrin
Eko-ekogruppens slutrapport innehåller en viktig slutsats om stålindustrin som sak-
nas i punktprogrammet:

”Omställningen står inför ett tekniskt vägval. En elektrifiering av processerna ser 
ut att vara den väg som potentiellt sett kan minimera produktionens klimat- och 
miljöpåverkan.”

Rapporten drar slutsatsen att den vägen skulle vara att föredra, samtidigt som vi 
behöver vara pragmatiskt öppna för CCS-lösningar trots de problem som finns med 
det. Förslaget till punktprogram innehåller bara CCS-lösningar. 

Världen kommer behöva de bättre lösningarna, och Sverige är ett av de länder 
som har bäst förutsättningar att vara med och utveckla den tekniken. Vi har redan en 
samlad stålindustri med hög teknisk nivå. 

Hittills har vi i världen producerat ett par kilo stål med de här metoderna. Utma-
ningen är att visa hur det ska kunna göras i stor skala. Det finns också en del potentiella 
fördelar för själva produktionen, som handlar om att kunna höja kvaliteten ytterligare. 

Det är inte fel att vara pragmatiska kring CCS, men vi behöver betona att vi vill att 
Sverige ska vara med och utveckla den bästa tänkbara tekniken. 

Yrkande:
att lägga till en ny punkt efter punkt 46 enligt följande:

”Världen behöver utveckla sätt att producera stål med mycket låga utsläpp. Sverige är 
ett av de länder som har bäst förutsättningar för det, med en samlad stålindustri med 
hög teknologisk nivå. Vänsterpartiet ser den forskning och utveckling som pågår för 
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att helt komma ifrån fossilberoendet i stålindustrin som en nyckelfråga i omställ-
ningen.”

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Katja Ollila, Hällefors, Johan Stol-
pen, Hällefors

E61 ENSKILD
Punkt 47 Frågan om carbon capture and storage
Vi finner hela resonemanget motsägelsefullt och illa underbyggt. CCS (Carbon cap-
ture and storage) är inte en utvecklad eller etablerad teknik. Framför allt är dess för-
enlighet med ekologisk hänsyn fullständigt overifierad. Den bör därför inte ”räknas 
in” i ett klimatprogram (även om forskning bör bedrivas).

 
Yrkande:
att punkt 47 stryks helt

Margot Herbertsson, Jönköping

E62 ENSKILD
Punkt 47 Är CCS så bra?
Även om CCS teknologin visar en hel del intressanta lösningar för att bli av med 
koldioxid så är det både en dyr och osäker teknik i dagsläget och kan visa sig bli en 
farlig teknik om för många lägger för stort hopp på densamma. Därför är det onödigt 
att lägga så stor vikt av programmet vid det.

Yrkande:
att punkt 47 stryks

Martin Fahlén, Botkyrka

E63 VALDEMARSVIK
Punkt 47 och 48 
I det framtagna eko-ekomaterialet lyfts koldioxidlagring (CCS) som en alternativ väg 
för omställning av våra energislag. Denna strategi är helt fel. De försök som genom-
förts med CCS i olika länder har visats sig misslyckade. Det går inte att kontrollera 
CO2 i berggrunden.

Yrkande:
att stryka punkterna 47 och 48
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E64 GÖTEBORG
Punkt 47 och 48 Tro på CCS-teknik motverkar förnybara 
lösningar!
CCS-metoden (infångning och lagring av koldioxid) är inte en bra lösning av klimat-
hotet. Tro på, den endast på forskningsstadiet existerande, CCS-tekniken motverkar 
satsningar på förnybara fossilfria lösningar. Det mäktiga fossilkapitalet kan hänvisa 
till framtida CCS för att fortsätta sin negativa klimatpåverkan. En satsning på CCS 
riskerar att binda mycket kapital i utveckling, utbyggnad och infrastruktur. Lagringen 
är också osäker eftersom inget garanterar att koldioxiden kommer att stanna under 
marken. Vid läckor riskerar vi mycket allvarliga kli-matförändringar. Därför är det 
olyckligt om Vänsterpartiet kan uppfattas som förespråkare av CCS.

Yrkande:
att punkt 48 i eko-ekoprogrammet stryks helt

att punkt 47 omformuleras till: 

”Tro på framtida CCS – teknik riskerar att motverka satsning på förnybar energi. 
Begränsade anläggningar är endast tänkbara i lokal anslutning till tung svensk pro-
cessindustri inom stål, järn, cement och papper, där det i dagsläget inte finns bra 
fossilfria alternativ och där risken finns att industrin flyttar till andra länder där de 
får använda fossila bränslen.”

E65 ENSKILD
Punkt 48 Frigör bioenergi från pappersindustrin
Det är tveksamt om den kombination av bioenergi och CCS som tas upp i punkt 48 
skulle ha särskilt positiva konsekvenser för klimat och miljö. Knyter vi upp stora 
mängder bioenergi i massa- och pappersindustrin, ser det mycket svårt ut att få bioe-
nergin att räcka till det viktigaste. 

”Negativa utsläpp” låter förstås bra. Samtidigt är det viktigt att förstå att det är 
ett slags bokföringstrick. Varje gång vi använder den begränsade bioenergin på ett 
område, väljer vi att inte använda den på ett annat område. 

Bioenergin kommer behövas till annat, så knyter vi upp mycket av den i pappers-
industrin är det mycket svårare att fasa ut det fossila i till exempel plasterna eller 
sjöfarten. 

Till skillnad från stål- och cementindustrin, finns det alternativ här och nu i pap-
persbruken. Vi kan elektrifiera, om vi bara ser till att vi kan producera elen hållbart. 
Den vägen har mycket bättre möjligheter att ta omställningen hela vägen fram till 
nära noll-utsläpp. 

Därför vill vi inte att punktprogrammet framhåller en sämre lösning, att låsa bio-
energi till CCS. 

Yrkande:
att punkt 48 stryks

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Katja Ollila, Hällefors, Johan Stolpen, 
Hällefors
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E66 SKÅNE
Punkt 47 och 48 Hållbar industripolitik
Punkt 47 tar upp frågan om användning av tekniker för lagring av koldioxid, så kall-
lade CCS-tekniker. 

Texten är relativt restriktiv i sin syn på dessa metoder men ger ändå enligt vår 
mening alltför stort utrymme för tolkningar där CCS till slut kan användas som skäl 
att fortsätta med fossila bränslen inom industrin under lång tid framöver.

Vi bör vara tydliga i vårt motstånd mot falska lösningar på klimatkrisen som ofta 
drivs av kapitalkrafter med starka intressen inom fossilindustrin. Dit hör olika så 
kallade geoengineeringtekniker och osäkra förhoppningar på storskalig CCS-an-
vändning.

Vi föreslår därför en utveckling av punkt 47 där geoengineering avvisas och den 
restriktiva hållningen mot CCS blir tydligare. Genom en ny text till punkt 48 lyfter vi 
in andra metoder till sänkning av koldioxidhalten i atmosfären än CCS.

Yrkande:
att punkt 47 får följande formulering:

”Vänsterpartiet förhåller sig kritiskt till en politik som förlitar sig på nya, ofta out-
vecklade, obeprövade och potentiellt mycket riskabla idéer om hur utsläpp av växt-
husgaser och dess konsekvenser på klimatet ska bromsas, döljas eller kompenseras 
(så kallad geoengineering). Därför bör forskning för att utveckla fossilfri stål- och 
byggmaterialproduktion ha högsta prioritet.

att punkt 48 får följande formulering:

”Den främsta vägen för en ekonomi som vill bidra till att på sikt sänka halten av kol-
dioxid i atmosfären är enligt Vänsterpartiet att satsa på växande välmående skogar, 
långsiktig användning av biomassa och markvård där naturlig kolinlagring främjas.”

E67 MALMÖ
Punkt 47 och 48 Hållbar industripolitik
I PS förslag till ”hållbar industripolitik” presenteras CCS som ett alternativ till fort-
satt användning av fossila bränslen för den tunga processindustrin som idag inte har 
något bra fossilfritt alternativ. Som exempel nämns pappers-, järn-, stål- och cemen-
tindustrin. I förslaget nämns också att CCS kan vara en möjlig teknik för att nå så 
kallade negativa utsläpp.

Problemet är att CCS är en teknik som aldrig har fungerat, och som trots många 
års försök och miljarder i nerlagda kostnader fortfarande inte fungerar. Det finns 
fortfarande inga resultat som visar att de koldioxidlager som byggts fungerar. Att 
då satsa på fortsatt fossilanvändning för att vi tror och hoppas på att CCS ska bli ett 
fungerande alternativ, hindrar oss bara från att satsa på mer förnybart.

All forskning och utveckling som kan hjälpa till i arbetet med omställningen till 
ett fossilfritt samhälle är både nödvändig och viktig, men vi kan inte satsa på ny tek-
nik för att vi tror att den ska fungera. Vi måste veta med säkerhet att den nya tekniken 
fungerar, innan vi tar den i bruk. Fullskaleexperimentet med kärnkraft i Sverige blev 
fel, och har hindrat oss från att satsa helhjärtat på fossilfri energi i många år.
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Yrkande:
att de två sista punkterna (47 och 48) under rubriken ”hållbar industri-politik” utgår 
och ersätts med följande punkt:

”Vänsterpartiet välkomnar alla förslag till hållbar utveckling av nya tekniker som 
möjliggör för den tunga processindustrin att fortsätta sin verksamhet i Sverige.”

E68 FALUN
Punkt 47 och 48 CCS-teknik problematisk
Tekniken med koldioxidinfångning och lagring, så kallad CCS-teknik (Carbon cap-
ture and storage) är en teknik med stora problem. Den är dyr och energikrävande. 
Dessutom innebär den en stor risk för att omställning till fossilfri förnybar energi 
motverkas. Till exempel har redan Saudiarabien uttryckt stort intresse för koldioixid 
infångning som ett sätt att kunna fortsätta med fossil energi.

Yrkande: 
att punkterna 47 och 48 stryks och ersätts med följande lydelse:

”Vänsterpartiet förhåller sig kritiskt till en politik som förlitar sig på nya, ofta out-
vecklade, obeprövade och potentiellt mycket riskabla idéer om hur utsläpp av växt-
husgaser och dess konsekvenser på klimatet ska bromsas, döljas eller kompenseras 
(så kallad geoengineering).

Däremot förespråkar vi resurser till forskning och teknikutveckling inom vissa 
områden, som lagring av koldioxid från tung processindustri där det i dagsläget inte 
finns tillgängliga fossilfria alternativ. Samtidigt behöver forskning för att utveckla 
fossilfri stål- och byggmaterialproduktion ha högsta prioritet.”

E69 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA,  
VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Punkt 47 Hållbar industripolitik
Punkt 47 tar upp frågan om användning av tekniker för lagring av koldioxid, så kall-
lade CCS-tekniker. 

Texten är relativt restriktiv i sin syn på dessa metoder men ger ändå enligt vår 
mening alltför stort utrymme för tolkningar där CCS till slut kan användas som skäl 
att fortsätta med fossila bränslen inom industrin under lång tid framöver.

Vi bör vara tydliga i vårt motstånd mot falska lösningar på klimatkrisen som ofta 
drivs av kapitalkrafter med starka intressen inom fossilindustrin. Dit hör olika så 
kallade geoengineeringtekniker och osäkra förhoppningar på storskalig CCS-an-
vändning.

Om vi vill öppna för ett tänkbart undantag för viss tung processindustri så bör 
detta gälla enbart stål- och cementindustrin, där det i dagsläget inte finns trovärdiga 
fossilfria alternativ. Detta bör vara kopplat till krav på att också stål- och cementind-
ustrin ska upphöra med sin klimatpåverkan, och på sikt sträva mot fossilfrihet.
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Yrkande:
att geoengineering avvisas och den restriktiva hållningen mot CCS blir tydligare 
genom en utveckling av punkt 47, enligt följande:

”47) Under förutsättning att den fossila energin fasas ut från energiproduktionen 
kan koldioxidinfångning och lagring, så kallad CCS (Carbon caputure and storage), 
vara en tänkbar teknik inom den tunga processindustrin i Sverige, exempelvis inom 
stål, järn, cement och papper, där det i dagsläget inte finns trovärdiga fossilfria alter-
nativ och där risken för att industrin flyttar till andra länder om den inte får tillgång 
till tillräckligt med energi är uppenbar. 

Vänsterpartiet förhåller sig kritiskt till en politik som förlitar sig på nya, ofta 
outvecklade, obeprövade och potentiellt mycket riskabla idéer om hur utsläpp 
av växthusgaser och dess konsekvenser på klimatet ska bromsas, döljas eller 
kompenseras (så kallad geoengineering)

Däremot förespråkar vi resurser till forskning och teknikutveckling inom 
vissa områden, som lagring av koldioxid från tung processindustri där det i 
dagsläget inte finns tillgängliga fossilfria alternativ. Samtidigt behöver forsk-
ning för att utveckla fossilfri stål- och byggmaterialproduktion ha högsta prio-
ritet.”

Yttrande från Vänsterpartiet Kungsholmen. Partiföreningen stödjer motionen med 
tillägget att programpunkten bör öppna för att det kan komma teknologier som kan 
konvertera koldioxid till användbara produkter, till exempel energi. Föreningen före-
slår därför följande text:

Yrkande:
att texten utformas som följer: 

”Vänsterpartiet förhåller sig kritiskt till en politik som förlitar sig på nya, ofta out-
vecklade, obeprövade och potentiellt mycket riskabla idéer om hur utsläpp av växt-
husgaser och dess konsekvenser på klimatet ska bromsas, döljas eller kompenseras 
(så kallad geoengineering)

Däremot förespråkar vi resurser till forskning och teknikutveckling inom vissa 
områden, som lagring och/eller konvertering av koldioxid från tung processindustri 
där det i dagsläget inte finns tillgängliga fossilfria alternativ. Samtidigt behöver forsk-
ning för att utveckla fossilfri stål- och byggmaterialproduktion ha högsta prioritet.

Kerstin Amelin, Botkyrka, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Lisa 
Holmberg, Hudiksvall, Ulla Nilsson, Linköping, Per Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrs-
son, Solna, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Martin Öst, Linköping, Millaray 
Rubilar, Huddinge.

E70 ENSKILD
Punkt 47 Undvik CCS utanför processindustrin
Vi delar punktprogrammets syn på att vi behöver vara pragmatiska inför möjligheten 
att använda CCS för att sänka utsläppen i stål- och cementindustrin. 
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Däremot finns det flera missförstånd i punkt 47. Massa- och pappersindustrin 
saknar inte fossilfria alternativ, utan drivs redan med biobränslen och elektricitet. 
CCS-frågan handlar inte heller om ”tillgång till tillräckligt med energi”, utan om 
priset på utsläpp. 

Punkt 47 borde också innehålla en problematisering av CCS. Det är en metod som 
visserligen sänker utsläppen, men samtidigt ökar energiförbrukningen och inte gör 
något åt problemen med andra luftföroreningar eller brytningen av fossila bränslen. 
Det är också en metod för att hantera utsläpp som riskerar att alltid dras med mycket 
höga ekonomiska kostnader. Därför är andra metoder att föredra där det är möjligt. 

Yrkande:
att skriva om punkt 47 enligt följande:

”Koldioxidinfångning och lagring, så kallad CCS (Carbon capture and storage), är 
en teknik som är problematisk på flera sätt, bland annat för att mycket av klimat- och 
miljöproblemen skulle kvarstå. Trots det är vi öppna för att använda den i stål- och 
cementindustrin, i den mån andra, bättre utvecklingsvägar visar sig svårframkom-
liga.”

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Katja Ollila, Hällefors, Johan Stol-
pen, Hällefors

E71 ENSKILD
Punkt 47 och 48 CCS är inte lösningen
Eko-ekogruppen har gjort ett enastående arbete med sin rapport och partistyrelsens 
punktprogram är också till stora delar mycket bra. Vi är dock besvikna på att parti-
styrelsen verkar hysa en stor tilltro till en osäker teknik. Trots att det idag inte finns 
några säkra sätt att fånga in och lagra koldioxid (CCS) vill man använda den för att 
möjliggöra för den svenska processindustrin att fortsätta med sina koldioxidutsläpp.

Vi ifrågasätter den inställningen som endast kommer leda till att andra länder 
kommer hänvisa till CCS-tekniken för att rättfärdiga sina utsläpp. Istället bör Vän-
sterpartiet vara trygg i att förbud mot koldioxidutsläpp kommer att bidra till att 
utveckla alternativa processtekniker som är fossilfria.

Yrkande:
att skrivningarna i punkt 47 och 48 stryks

att de föreslagna strykningarna i punkt 47–48 ersätts med: 

”Tekniken med koldioxidinfångning och lagring, så kallad CCS-teknik (Carbon cap-
ture and storage) är en teknik som visat sig ha stora brister. Den ska därför inte 
användas som alternativ metod till omställning till förnybar energi.” 

Petra Modée, Nordanstig, Ulrika Jonsäll, Nordanstig
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E72 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL 
Punkt 48 Hållbar industripolitik
I punkt 48 öppnar programförslaget för att koldioxid alstrad av bioenergi kan lagras 
i marken för att nå så kallade negativa utsläpp. Metoden förkortas BECCS. BEC-
CS-teknologin behöver sättas i sitt rätta sammanhang, den avgörande frågan om hur 
mänskligheten ska lyckas få ner koldioxidhalten i atmosfären till långsiktigt stabila 
nivåer. Det första är givetvis att atmosfären inte tillförs ny koldioxid från eldning 
av fossila bränslen. Sedan behöver vi vårda och främja de naturliga kolsänkor som 
finns i naturen. En okritisk användning av så kallad BECCS-teknik kan leda till en 
ohållbar användning av biomassa som bränsle. Vi behöver visa att vi är medvetna om 
dessa avvägningar.

Yrkande:
att punkt 48 ges ny lydelse enligt nedan:

”48) På sikt kan CCS vara en möjlig teknik för att nå så kallade negativa utsläpp; 
genom att bioenergi används som energikälla och utsläppen avskiljs och begravs 
under marken. 

Den främsta vägen för en ekonomi som vill bidra till att på sikt sänka halten 
av koldioxid i atmosfären är enligt Vänsterpartiet att satsa på växande väl-
mående skogar, långsiktig användning av biomassa och markvård där naturlig 
kolinlagring främjas. Inom bioenergiområdet kan CCS vara en möjlig teknik 
för att nå så kallade negativa utsläpp, genom att utsläppen från biobränslen 
avskiljs och begravs under marken (så kallad BECCS). Detta behöver dock ske 
inom ramen för en hållbar förvaltning av våra skogar och annan biomassa.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Lisa 
Holmberg, Hudiksvall, Per Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrsson, Solna, Marit Strand 
Pettersen, Botkyrka, Millaray Rubilar, Huddinge.

E73 ENSKILD
Punkt 48 Fri programvara 
Vänsterpartiet stödjer fri programvara sedan tidigare, och det tål att lyftas fram i 
programmet.

Självstyrande bilar, automatiserad sopsortering, samordnad godstrafik i städerna 
– mjukvara spelar en stor roll för omställningen. Det finns ett problem med storföre-
tagen här: de utvecklar ofta sin programvara var och en för sig, för att kunna ta så 
mycket betalt för den som möjligt. 

Utvecklingen av fri programvara har däremot så stora inneboende fördelar att detn 
ofta sopat mattan med de låsta programmen. Framförallt har det visat sig kunna spela 
stor roll med utvecklingsmiljöer där alla kan hjälpa till, och där alla kan använda 
resultaten. 

Fri programvara betyder också att elektronik kan användas längre och mycket mer 
flexibelt, så att vi minskar behovet av att ständigt byta hårdvara. 

Sist men inte minst – även om det kanske inte hör till det här programmet – bety-
der fri programvara mycket för att ge användarna en starkare ställning gentemot de 
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största IT-jättarna och gentemot de stater som försöker massövervaka sina medborg-
are. 

Yrkande:
att en ny punkt läggs till efter punkt 48: 

”Mjukvara kommer ha stor betydelse för världens tekniska omställning. Vänsterpar-
tiet verkar för att stärka den roll fri programvara spelar, för att göra det enklare att 
utveckla nya program och se till att så mycket som möjligt kan användas fritt.”

Abe Bergegårdh, Lund, Erik Edwardsson, Höganäs, Jöran Fagerlund, Angered, 
Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Hannes Rolf, Hammarby-Skarpnäck, 
Morgan Svensson, Malmö

E74 ENSKILD
Punkt 50 och 51 Arbeta bör man annars dör man
Alla ting vi omger oss med är arbete och inget annat. Resultatet av mänsklig, fossil 
eller förnybar energi.

I en process där vi för långsiktig överlevnad är tvungna att ersätta fossil energi 
med förnybar finns inget samband med att också behovet av mänskligt arbete mins-
kar. Snarare kräver den internationella solidariteten arbetare emellan att vi i ”I-värl-
den” själva utför en större del av det ”arbete” som vi omger oss med. Istället för att 
profitera på utsugningen av arbetskraften i tredje världen. Att som i eko-ekoprogram-
met dra den snabba slutsatsen om att produktivitetsutvecklingen, (det vill säga den 
ökade utsugningen av arbetarna) skulle kunna leda till kortare arbetstid, är att som 
socialistiskt parti hoppa över alla analyser av klassmotsättningar och strategier för 
facklig kamp.

Punkterna 50 och 51 i eko-ekoprogrammet drar fel slutsatser av en omställning till 
en fossilfri ekonomi.

Yrkande: 
att punkterna 50 och 51 stryks

Thomas Nilsson, Falun

E75 ENSKILD
Punkt 50-52 Sex timmars arbetsdag
Det bör framgå tydligare att arbetstidsförkortningen ska gälla alla, bidra till större 
jämlikhet och kopplas bättre till klimatfrågan.

Yrkande:
att texten i punkt 50-52 byts ut mot följande text:

”50) En generell och fortlöpande arbetstidsförkortning med sextimmars arbetsdag 
för alla och med bibehållen lön för låginkomsttagare som målsättning ger ökad sys-
selsättning, större jämlikhet, minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män 
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och nödvändiga välfärdssatsningar. För att en större fritid optimalt ska gynna kli-
matet är det också viktigt att verka för att en förkortad arbetstid inte i första hand 
används till privat utan offentlig konsumtion.”

Jane Carlsson, Linköping, Karin Flodin, Linköping, Agneta Eriksson, Linköpng, 
Anders Hedlund, Linköping, Ulla Nilsson, Linköping, Kerstin Sagström, Linköping, 
Martin Öst, Linköping

E76 SKÅNE
Punkt 50 Arbetstidsförkortning
Vi vill göra en språklig skärpning i texten samt ta bort att sextimmarsarbetsdag ska 
vara ett slutgiltigt mål, när det gäller arbetstidsförkortning. Den framtida ekonomiska 
politiken och produktivitetsutvecklingen kan mycket väl innebära att arbetstiden för-
kortas ytterligare.

Yrkande:
”snarare än som” byts ut mot ”i stället för”
”målsättning” byts ut mot ”ett första steg”

E77 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL 
Punkt 50 Arbetstidsförkortning
En viktig del av ett ekologiskt-ekonomiskt program är att snarast inleda en process 
mot kortare arbetstid. Om arbetstidsförkortningen ska bidra till ett bättre klimat och 
en breddad arbetsmarknad måste den dock också bidra till minskad lön och konsum-
tion för medel- och höginkomsttagare.

Yrkande:
att punkt 50 justeras enligt följande: 

”50) Vänsterpartiet vill i högre utsträckning än idag realisera produktivitetsutveck-
lingen som fritid, snarare än som fler producerade materiella varor. Detta i form av 
en fortlöpande, generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön för låginkomst-
tagare och med sex timmars arbetsdag som målsättning.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Petra 
Modée, Nordanstig, Per Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrsson, Solna, Marit Strand 
Pettersen, Botkyrka , Millaray Rubilar, Huddinge

E78 GÖTEBORG
Punkt 50 Sex timmars arbetsdag
Sex timmars arbetsdag borde ha genomförts på 1900-talet och dagens strid borde 
snarare handla om fyra timmars arbetsdag. Det parlamentariska läget gör det dock 
svårt att genomföra idag.
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Därför borde fokus ligga på att göra alla förberedelser under denna mandatperiod 
för att kunna driva sex tim-mars arbetsdag i valet 2018 och genomföra det under 
mandatperioden 2018–2022.

Yrkande:
att punkt 50 i eko-eko ändras till: 

”Vänsterpartiet vill i högre utsträckning än idag realisera produktivitetsutvecklingen 
som fritid, snarare än som fler producerade materiella varor. Detta i form av en fort-
löpande, generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön och med sex timmars 
arbetsdag som ett första steg under nästa mandatperiod.”

E79 SKÅNE
Punkt 55 Globala avtal och handel
Skrivningen är inte anpassad till resultatet av Parisförhandlingarna. 

Yrkande:
att punkt 55 omformuleras till:

”55) COP21 förhandlingarna ledde tyvärr inte till ett juridsk bindande avtal med 
tydliga mål och medel för minskningen av utsläpp och fossil utvinnning. När avta-
let ska verkställas vill Vänsterpartiet se ett globalt klimatavtal som baserar sig på 
principerna om rättvist miljöutrymme och klimaträttvisa. Avtalet bör vara juridiskt 
bindande med ett sanktionssystem för skarpa begränsningar för utsläpp och fossil 
utvinning i nivå med IPCC:s slutsatser. Det ska även vara rättvist så att de länder som 
har ett historiskt ansvar för utsläppen tar ett särskilt ansvar för att hantera konsekven-
serna av dem.”

E80 ENSKILD
Punkt 55, 58 och 102 Global klimatpolitik
Partistyrelsen lyfter i sitt förslag till ekologiskt-ekonomiskt program vikten av global 
samverkan i klimatfrågan. Programmet bortser dock från det faktum att den trans-
nationella kapitalismen inte lyder under några lagar och det inte finns något globalt 
organ med sanktionskompetens som kan beivra brott mot de överenskommelser pro-
grammet förespråkar. Avsaknaden av global lagstiftning och ett transnationellt organ 
med sanktionskompetens gentemot stater och företag som bryter mot dessa lagar 
underminerar legaliteten och viljan att följa överenskommelser när vinsten är större 
än risken.

Yrkande:
att punkt 55 ersätts med texten: 

”Vänsterpartiet vill snarast se ett globalt klimatavtal som baserar sig på principerna 
om rättvist miljöutrymme och klimaträttvisa. Det bör vara juridiskt bindande med ett 
sanktionssystem för skarpa begränsningar för utsläpp och fossil utvinning, rättvist så 
att de länder som har ett historiskt ansvar för utsläppen tar ett särskilt ansvar för att 
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hantera konsekvenserna av dem och ambitiöst nog att undvika katastrofala klimatför-
ändringar, samtidigt som det ger förutsättningar att ta världen ur fattigdom. På längre 
sikt vill Vänsterpartiet att detta implementeras i en global lagstiftning, administrerad 
av ett demokratiskt valt globalt parlament med sanktionskompetens rörande miljö, 
klimat och global handel ”

att punkten 58 ersätts med texten: 

”Internationella handelsavtal och internationella miljö- och klimatavtal har ofta mot-
stridiga regler. Vänsterpartiet vill att de internationella miljö- och klimat avtalens 
mål ska överordnas internationella handelsintressen. Därför verkar Vänsterpartiet för 
att dylikt på sikt regleras i ett demokratiskt valt globalt parlament med sanktionskom-
petens rörande miljö, klimat och global handel. I det kortare perspektivet att Sverige, 
i EU och WTO, ska agera för att klimat- och miljöperspektiv alltid ska inkluderas vid 
handelsavtal och att det ska skapas en mekanism för tvistlösning mellan handelsavtal 
och miljö- och klimatavtal.”

att punkten: 102 ersätts med texten: 

”Vänsterpartiet ska driva krav på kraftiga utsläppsminskningar från internationellt 
flygande. I första hand genom krav på en global koldioxidskatt på transporter och i 
andra hand genom krav på internationella avtal.”

Håkan Berg, Munkedal, Gunilla Eitrem, Tanum, Johan Lönnroth, Centrum

E81 HÖRBY
Punkt 59 
Förklaring.

Yrkande:
att efter ordet TRIPS införs ett förtydligande (Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights – en internationell överenskommelse som reglerar 
handelsfrågor vad gäller immaterialrätt som omfattar upphovsrätt, patent, varumär-
ken, företagshemligheter, industridesign, geografisk information och kretskortsarki-
tektur).

E82 ENSKILD
Punkt 60 Om offentlig upphandling och EU-regler 
Sveriges möjligheter att i EU ändra reglerna kring den fria rörligheten för kapital, 
varor, arbetskraft och tjänster är näst intill obefintliga och därmed inget att vänta på. 
Därför bör den meningen strykas. Så länge vi är kvar i EU ska vi naturligtvis utnyttja 
de möjligheter som finns att styra mot ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Yrkande:
att punkt 60 ges följande lydelse:                     
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”Sverige ska utnyttja alla möjligheter att beakta social-, klimat- och miljönytta vid 
lagstiftning och implementering av direktiv om offentlig upphandling. Det ska vara 
möjligt att ställa krav på närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt, god djurhållning 
och kollektivavtalslika villkor.” 

Margot Herbertsson, Jönköping

E83 SKÅNE
Punkt 60 Globala avtal och handel
Partiets ställningstagande till EU-medlemskapet slås med all tydlighet fast i parti-
programmet. Men ingen annanstans i punktprogrammet tydliggörs vår hållning till 
EU, även om vi också anser det möjligt att verka inom EU-systemets ramar så länge 
Sverige är medlem. Vi föreslår därför ett tillägg i texten som syftar till att påminna 
om våra grundläggande värderingar.

Yrkande:
att punkt 60 får en ny lydelse:

”Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti som verkar för att Sverige ska lämna EU, 
eftersom möjligheterna att föra en självständig och progressiv politik beskärs av EU. 
Inom EU-medlemskapets ramar vill Vänsterpartiet verka för att den fria rörligheten 
för kapital, varor, arbetskraft och tjänster i EU underordnas alla EU-länders rätt att 
värna en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. I väntan på detta ska 
Sverige utnyttja möjligheten att beakta social-, klimat- och miljönytta vid lagstift-
ning och implementering av EU:s direktiv om offentlig upphandling maximalt, så att 
krav som närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt, god djurhållning och kollektivav-
talslika villkor ska kunna ställas– inte bara krav på lägsta pris.”

E84 ENSKILD
Punkt 60 Krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar
Vid offentliga upphandlingar är det viktigt att leverantörer och underleverantörer 
iakttar och följer villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala 
kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch.

Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på sär-
skilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. I lagen står det klart och tydligt att 
man får ”ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt 
ska fullgöras”. (LOU 6 kap. 13§)

I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myn-
digheter får ställa etiska och sociala krav. EU-parlamentet har den 15 januari 2014 
reviderat reglerna för offentlig upphandling. Sociala krav och krav på miljöhänsyn 
ska alltid ställas och kollektivavtalen ges en starkare ställning.

I den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, EU-kommissionen och 
EU-parlamentet står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna …

”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och 
arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unionsrätt, nationell rätt och 
kollektivavtal”.
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Kravet på att leva upp till kollektivavtal finns alltså med. Avtalade kollektivavtal 
räcker. De behöver inte vara lagstadgade och de svenska kollektivavtalen ges därmed 
en helt ny ställning. Det är alltså både möjligt och tillåtet att ställa de här kraven. Det 
främsta syftet med det nya direktivet är att länder i fortsättningen inte bara kan utan 
också ska ställa sådana krav. Det är självklart att Vänsterpartiet skall verka för att 
stärka kollektivavtalens ställning vid offentliga upphandlingar.

Yrkande:
att meningen: ”I väntan på detta ska Sverige utnyttja möjligheten att beakta social-, 
klimat- och miljönytta vid lagstiftning och implementering av EU:s direktiv om 
offentlig upphandling maximalt, så att krav som närproducerat, ekologiskt, rättvise-
märkt, god djurhållning och kollektivavtalslika villkor ska kunna ställas, inte bara 
krav på lägsta pris.” ändras till: 

”I väntan på detta ska Sverige utnyttja möjligheten att beakta social-, klimat- och 
miljönytta vid lagstiftning och implementering av EU:s direktiv om offentlig upp-
handling maximalt, så att krav som närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt, god 
djurhållning, kollektivavtal eller kollektivavtalslika villkor ska kunna ställas, inte 
bara krav på lägsta pris.”

Tony Rosendahl, Katrineholm, Patrik Renfors, Oxelösund, Lena Staaf, Gnesta, 
Maria Forsberg, Eskilstuna, Maria Chergui, Eskilstuna, Kaj Johansson, Flen

E85 HÄRRYDA MFL 
Militärövningar och väpnade konflikters miljöpåverkan
Negativa miljöeffekter av vapenindustriell verksamhet, militära övningar samt 
direkta väpnade konflikter är väl dokumenterade, även om mycket forskning åter-
står då området är känsligt. I till exempel Vietnam, Nordafrika, Balkan, Irak och 
nu i Syrien har skadorna varit omfattande och inkluderar utsläpp av bly och andra 
miljö gifter, utslagning av djur och växtliv, jorderosion, förstörda vattendrag, obruk-
bar mark, radioaktiv strålning, sönderslagning av samhällens hela miljökompetens 
och politik.

Miljöförstöring som konsekvens av vapenindustri och militära konflikter drabbar 
barn och kvinnor i första hand. I många samhällen är det kvinnor som ansvarar för 
vatten och jordbruk, de utsätts för ökat hot då vattentäkter förstörs, deras jordbruk 
omöjliggörs av förstörda, förgiftade jordar. Kvinnor drabbas också av ett ökat antal 
missfall och komplicerade förlossningar till följd av fosterskador. Miljögifter, kopplat 
till militära övningar och konflikter, riskerar att leda till, långsiktiga och i dagsläget 
oöversiktliga sjukdomstillstånd och i värsta fall förtidiga dödsfall för kvinnor, män 
och barn. Barn påverkas särskilt svårt under känsliga delar av sin fysiska utveckling, 
av radioaktivitet och gifter i miljön. 

Skadlig miljöpåverkan, som konsekvens av vapenindustri och konflikter, hante-
ras ofta, i linje med nykolonial rasism, som en allvarligare fråga när den drabbar 
människor i Väst jämfört med i Mellanöstern eller Afrika. Den fattiga delen av jor-
dens befolkning drabbas också hårdare än den rika. Fattiga familjer är till exempel 
dömda att stanna kvar i områden med obrukbar mark och fattiga människor kan till 
exempel inte alltid välja att inte jobba med vapentillverkning eller i och kring krigs-
materielindustrin.
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I Sverige har de militära övningarna med NATO på senare år ökat markant i antal 
och storlek, och medborgarnas synpunkter på miljökonsekvenser har ofta ignore-
rats. I de norra delarna av Sverige har under det senaste sju åren genomförts fyra 
storskaliga militärövningar. Miljöpåverkan av detta har inte tillräckligt utretts och 
de frågor detta reser har inte besvarats av ansvarig minister efter interpellation av 
Vänsterpartiet.

Miljön i Göteborgs södra skärgård hotas av en ökning på flera ton bly, koppar och 
andra miljöskadliga ämnen sedan försvaret fått utökade rättigheter att öva, även med 
NATO.

Yrkande:
att eko-eko punktprogrammet utifrån ovanstående utökas med stycket ”Militäröv-
ningar och väpnade konflikters miljöpåverkan”

att Vänsterpartiet systematiskt i internationella samarbeten kommer att kräva att 
mellanstatliga militära avtal, övningar samt beslut om väpnade konfliktåtgärder, 
skall underställas granskning och föregås av en ekologisk konsekvensplan

att Vänsterpartiet internationellt och nationellt ska arbeta aktivt för att ekologiskt 
hållbar miljö skall överordnas krigsindustrins ekonomiska intressen

att Vänsterpartiet fortsätter och utökar det aktiva arbetet med att svensk vapen-
export avvecklas

att Vänsterpartiet ska arbeta kraftfullt för att minska miljöskadliga militära 
övningar i Sverige, och för att övningar i samarbete med NATO på svensk mark 
skall upphöra

att Vänsterpartiet ska driva parlamentarisk och utomparlamentarisk aktion för att 
Värdlandsavtalet ska sägas upp samt att partiet tar ett kongressuttalande i frågan

Pia Jacobsen, Kungälv, Håkan Berg, Munkedal, Stefan Schedin, Kortedala-Gam-
lestan-Bergsjön

E86 SKÅNE MFL
Ny punkt 61 Globala avtal och handel
På sidan 6 vill vi ha en ny punkt 61, eftersom det i punktprogrammet saknas skriv-
ningar om ursprungsbefolkningars rättigheter.

Yrkande:
att följande text förs in som punkt 61:

”Vänsterpartiet anser att Sverige bör ratificera ILOkonvention 169 om samers och 
andra ursprungsfolks rättigheter. ILO 169 ställer krav på samernas rätt till samråd, 
samt att deras markrättigheter och renskötselrätt erkänns och respekteras.”

Deniz Tütüncu, Norrköping
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E87 ENSKILD
Punkt 61 Ransonera utsläppen!
Människans utsläpp av växthusgaser skapar en allvarlig störning i jordens ekosystem 
som i längden hotar livet och vår civilisation på planeten. Det är uppenbart att något 
drastiskt måste göras för att ändra färdriktningen och stabilisera koldioxidhalten i 
atmosfären innan klimatförändringarna blir självförstärkande och fullständigt livs-
farliga.  

Ska människan begränsa den globala uppvärmningen till två grader som Parisav-
talet slog fast förra året måste växthusgaserna pressas ned oerhört snabbt. En radikal 
metod är att ransonera utsläppen. Idén härstammar ursprungligen från Storbritannien 
och drivits länge av den svenska journalisten David Jonstad. I korthet innebär syste-
met att varje skattebetalare får en mängd koldioxid på ett ransoneringskort som ved-
erbörande måste hushålla med varje månad. Konsumeras koldioxid i någon form dras 
en summa på kortet, till exempel när bilen ska tankas eller när en flygresa ska göras. 

När kvoten är förbrukad kan nya krediter köpas in från dem som har varit spar-
samma med utsläppen. Utsläppsmängden sätts av en oberoende forskarkommitté som 
stegvis sänker summan, vilket resulterar i prishöjningar för det fossila bränsle som 
finns kvar. I sin tur försvårar detta för välbärgade konsumenter att fortsätta med sin 
destruktiva livsstil som redan idag har höga utsläpp. Dessutom mobiliserar systemet 
en kollektiv strävan att aktivt hålla ned utsläppen och befria känslan av maktlöshet 
när alla parter är med för en gemensam sak. 

Systemet är inte felfritt men är det bästa vapnet för att raskt fasa ut den fossila 
energin och fördela bördan rättvist mellan låg- och höginkomsttagare. Höginkomst-
tagare förbrukar mer fossil energi än låginkomsttagare och ändå har samhället valt 
att fokusera på den sistnämnda gruppens utsläpp, vilket är helt orimligt ur en rättvi-
seaspekt. Ska omställningen lyckas till ett hållbart samhälle måste alla vara med på 
tåget och spela på lika villkor. 

Ett ransoneringssystem fördelar tyngden jämnt för att ingen ska kunna slippa 
undan på bekostnad av flertalet i händelse av kris. Detta har tidigare gällt under de 
båda världskrigen i syfte att skapa ett kollektivt engagemang. Nu är det dags att åter-
införa förslaget till att gälla kolbaserat bränsle. Speciellt angelägen blir frågan med 
en kommande oljekris i framtiden när oljetillgångarna blir så små att priserna skjuter 
i höjden, det som kallas peak-oil. 

Vänsterpartiet bör ställa sig bakom ransonering av koldioxid i sin klimatpolitik 
och aktivt driva kravet med en nationell plan på hur ett sådant system ska utformas. 
Förslaget bör skrivas in i partiets ekologiska-ekonomiska punktprogram för att skapa 
tyngd för det. 

Yrkande:
att Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget att införa ett ransoneringssystem av 
koldioxid i sin klimatpolitik

att kravet ska skrivas in i partiets kommande ekologiska-ekonomiska punktprogram 
under punkt 61 – en radikal och genomförbar energiomställning

att en nationell plan etableras för hur ett ransoneringssystem av kol ska se ut i Sverige

Robert Zackrisson, Trollhättan



E: EKO/EKO-MOTIONER

48

E88 SKÅNE, HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE,   
JÄRFÄLLA, KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL 
Punkt 62 Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
Uppladdningen i samband med klimatmötet i Paris visar att vi måste öka takten och 
ambitionerna. Nu förordar till och med den försiktige Johan Rockström att vi ska ha 
en fossilfri elproduktion till 2030. Och ska vi klara oss med ett jordklot för Sveriges 
del kan vi inte öka elproduktionen och därmed konsumtionen.

Yrkande:
att punkt 62 ändras och får följande lydelse:

”62) Vänsterpartiet vill ha en 100 procent förnybar energiförsörjning till 2040 2030. 
Det innebär att Sverige kommer att behöva bygga ut både energieffektivisera och 
ställa om den inhemska elproduktionen.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlson, Linköping, Sinan Celepli, Botkyrka, Joa-
kim Envall, Botkyrka, Anders Hedlund, Linköping, Karin Flodin, Linköping, Petra 
Modée, Nordanstig, Ulla Nilsson, Linköping, Per Ohlin, Vita Bergen, Niklas Olsson, 
Hudiksvall, Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, Linköping, Marit Strand Pet-
tersen, Botkyrka, Jan Strömdahl, Västra Södermalm, Deniz Tutuncu, Norrköping, 
Martin Öst, Linköping, Millaray Rubilar, Huddinge

E89 HÖRBY
Punkt 62
Det måste göras en storsatsning på den energisatsning som är mest energieffektiv 
och som genom S och M:s kohandel om vindkraften och kärnkraften försummats i 
Sverige.

Yrkande:
att följande läggs till punkten: ”Det skall omgående satsas på utbyggnad av solener-
gin. Denna energiform är den idag mest effektiva och ekonomiskt fördelaktiga.”

E90 HAMMARBY-SKARPNÄCK, KUNGSHOLMEN MFL
Underlag för en radikal och genomförbar energipolitik
Energin är oförstörbar och mångformig. Vi utnyttjar den i form av bl.a. biomassa, 
solenergi, vindenergi, fossila ämnen och temperatur- och vattennivåskillnader. Alla 
olika former kan överföras i varandra men summan bli konstant och överföringar har 
ett pris. Nyttjandet av olika former påverkar omgivningen på olika sätt. Fossil energi 
har i motsats till övriga former en oacceptabel klimatpåverkan. Den måste därför 
liksom kärnkraften fasas ut snarast möjligt genom energisparande och genom ökat 
nyttjande av förnybara energiformer.

Utfasningen av fossil energi och kärnkraft måste ske i samma takt som sparande 
och tillgången på fossilfri energi ökar. Det är oansvarigt att stänga av delar av den 
förra innan man vet att ekvationen går ihop. Vänsterpartiet har som andra partier 
hittills upprättat planer, och i förslaget till ekologiskt ekonomiskt punktprogram förs 
ett resonemang om vilka energislag som ska in och vilka som ska fasas ut. Men det 
räcker inte hela vägen.
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Det som saknas är trovärdiga beräkningar av utbyggnadstakt, besparingspotenti-
aler, effektiviseringstakt och utfasningskurvor. Detta behöver paras ihop med behov-
sanalyser som vilar på idén om ett klimathållbart, rättvist framtida Sverige. För att ge 
tyngd åt den ekologisk-ekonomiska politiken behöver vi omgående sätta igång med 
att utveckla punktprogrammet inom detta område. Energifrågan är i centrum för 
klimatomställningen. 

De låga energipriser vi ser just nu utnyttjas politiskt av kärnkraftindustrin i ett för-
sök att tvinga fram statliga subventioner. Detta kan ske i och med avsaknaden av en 
trovärdig strategi för hur utfasningen av såväl fossila bränslen som kärnkraft ska gå till. 

Avgörande frågor är de samhälleliga behoven av energi på kort och lång sikt, 
energiprisets utveckling inklusive skatter, möjligheter till energisparande, kärnkraf-
tens avveckling, prioritering mellan olika former av bioenergi, lagringskapacitet av 
energi, överföringskapacitet nationellt och internationellt och möjlig utbyggnadshas-
tighet av sol-, vind – och bergvärmekraft. Andelen elektricitet i energipoolen är en 
avgörande fråga.

En trovärdig och rättvis energipolitik där nödvändiga, radikala grepp förutsät-
ter politiskt stöd måste bygga på ökad kunskap om dessa frågor, en tydlig plan för 
genomförande och prioriteringar och förutsebara priser för de energiformer, som 
fortsatt är utsatta för konkurrens på en internationell marknad.

Yrkande:
att Vänsterpartiet tillsätter en utredning för att klarlägga vad som krävs för att 
uppnå målet om fossilfri och förnybar energianvändning år 2030 vad avser elektri-
citet och andra former. Härvid bör möjligheterna till sparande, energieffektivisering 
lagring vad avser exempelvis vatten- och pumpkraft liksom överföringsmöjligheter 
nationellt och internationellt ingå och behovet av ekonomiska insatser bedömas. 
Utredningen ska presenteras för kongressen år 2018 som underlag för partiets ener-
gistrategi och som en utveckling av det ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet. 

Kerstin Amelin, Botkyrka, Jan Strömdahl, Västra Södermalm, Tove Persson, Solna

E91 SKÅNE
Radikal och genomförbar energiomställning
Punkt 63, s. 6
Man måste alltid ställa frågan om var elektricieten kommer ifrån. Elen måste själv-
klart vara producerad på ett ekologiskt hållbart sätt. Dessutom finns det i stora delar 
av landet gott om (rest)produkter från jord- och skogsbruk för att producera bio-
energi, till exempel biogas, och på många ställen finns redan stora investeringar i 
biogasanläggningar. Det är viktigt att partiet stödjer den nyss antagna nationella bio-
gasstrategin.

Yrkande:
att punkt 63 får ny lydelse:

”Vänsterpartiet vill fasa ut fossilberoendet bland annat genom en omfattande sats-
ning på elektrifiering baserad på förnybar el. Dessutom måste användningen av bio-
energi öka i synnerhet inom transportsektorn, jord- och skogsbruket samt industrin.” 
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E92 HÖRBY
Punkt 65
Ett bakvänt resonemang.

Yrkande:
att stycket omformuleras så här: 

”Utbyggnaden av förnybara energikällor måste alltid prioriteras och inte vara 
avhängiga av energibesparingar och energieffektiviseringar som är svåra att mäta 
och osäkra att förutse.”

E93 ENSKILD
Skarpa skrivningar om fossilgas
Problemen med fossilgas har ställts på sin spets med de stora metanläckorna i Kali-
fornien. IPCC uppskattar att fossilgasverk leder till ungefär hälften så stora utsläpp 
per kWh som kolkraftverk, men det hänger bland annat på hur mycket av den som 
läcker ut. 

Fossilgasindustrin ser, till skillnad från olje- och kolintressena, en chans att expan-
dera i Sverige. De fick fotfäste här 1985, som en del i planerna för att stänga kärnkraften. 

Nu försöker de ta rygg på sol- och vindkraften och erbjuda rollen som det billi-
gaste komplementet. Vattenkraften i Sverige räcker en bra bit för att rycka in när det 
är vindstilla, men inte hur långt som helst. 

Det är viktigt av klimatskäl att Sverige stänger dörren för det. Bygger vi upp fler 
gasverk, rullar vi i praktiken ut röda mattan för det fossila. Varje regering som tvekar 
i omställningen skulle ha ett enkelt svar framför sig: elda mer fossilgas.

I retoriken för fossilgas sägs det gärna att det bara är en tillfällig lösning, i väntan 
på bio- eller vätgas. Det är som att bygga stora motorvägar runt storstäderna, med 
argumentet att vi i framtiden förstås bara ska cykla på dem. 

Produktionen av bio- och vätgas är idag helt marginell. Biogas är en del av den 
begränsade bioenergin, som framförallt kommer behövs för att fasa ut det fossila där 
elektrifiering är omöjligt. Vätgas produceras av el och riskerar att alltid vara mycket 
dyrare än fossilgas. 

Därför är det viktigt att Vänsterpartiet tydligt stänger dörren för fossilgas. Ska Sve-
rige bygga nya gasverk, ska det vara entydigt att de kommer drivas på ett hållbart sätt. 

Ett rimligt första steg att sikta på är att försöka ersätta dagens fossilgas i Sverige 
med bio- och vätgas. Redan det är en optimistisk målsättning: idag producerar vi 
omkring 2 TWh biogas per år, medan vi förbrukar omkring 16 TWh fossilgas. 

Yrkande:
att en ny punkt läggs till efter punkt 67:

”Det är strategiskt viktigt att Sverige inte bygger fler gasverk med mindre än att det 
står klart att de kommer drivas hållbart. Produktionen av bio- och vätgas behöver 
skalas upp för att fasa ut fossilgasen.”

Jöran Fagerlund, Angered, Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck
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E94 HÖRBY
Punkt 68
Kan inte upprepas ofta nog.

Yrkande:
att följande läggs till: ”Även infrastrukturen för vägar och offentlig kommunikation 
måste ägas av samhället.”

E95 ENSKILD
Endast staten skall sälja el
Elproduktion behöver vara både storskalig och småskalig. För att rätt incitament 
skall finnas behöver inte bara näten vara offentliga. Elförsäljningen till förbrukare 
måste vara statlig. Endast då kan priserna hållas på en nivå som stimulerar sparande, 
effektivisering och inmatning av förnybar el. Dagens elmarknad klarar inte detta.

Intresset för egen lokalt producerad el är stort. Detta skall underlättas. De stora 
energibolagen kan socialiseras genom löntagarfonder och behöver troligtvis inga 
andra åtgärder än övriga storbolag.

Med en statlig elförsäljning kan kooperativ och privatpersoner ges ett rimligt pris 
för överskottsel de producerar. Konsumenter och företag kan räkna med ett förut-
sägbart elpris för överskådlig tid. Ett statligt monopol blockerar effektivt skrupelfria 
fossiljättar att utnyttja fallande priser på olja och kol.

Ett statligt monopol kan även bäst hantera frågor kring export och lagring samt 
hantera ransonering efter behov snarare än betalningsförmåga vid eventuell elbrist.

Yrkande:
att sist i punkt 68 i eko-eko lägga till: 

”All elförsäljning bör ske genom ett statligt monopol. På så sätt kan priserna hållas 
på en nivå som stimulerar sparande, effektivisering och inmatning av förnybar el 
från kooperativ, privatpersoner och energibolag. Så skapas även förutsättningar för 
en rättvis tillgång till energi över hela landet.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum

E96 ENSKILD
El som infrastruktur
En tankegång som finns i eko-ekorapporten (s 69-70) men saknas i punktprogram-
met är att vi behöver gå mot att se el som en del av infrastrukturen. Precis som med 
vägnätet behöver en god tillgång på el vara samhällets ansvar – särskilt i en omställ-
ning där den ska fasa ut det fossila. 

Elproduktion är precis som vägbyggen eller välfärd en del av ekonomin som sam-
hället behöver ha ett helhetsgrepp kring. Den har stora effekter på allt från klimat och 
miljö till industrins villkor och hur mycket vi fryser på vintern. 

Till det kommer att de hållbara formerna för elproduktion präglas av stora fasta 
kostnader, men låga rörliga kostnader. Med stora mängder väderberoende el kommer 
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elpriserna ofta vara låga, till och med nära noll. Vi ser redan hur det enda som byggs 
idag är det som är subventionerat. Den tendensen ser ut att förstärkas ju längre från 
fossilberoendet vi tar oss, och vi behöver därför vara beredda att finansiera mer och 
mer gemensamt.

Det finns alltså många skäl att börja prata om elektricitet i synnerhet, och energi 
i allmänhet, som en del av infrastrukturen. Det drar diskussionen till vänsterns och 
omställningens planhalva. Det är i grunden lika självklart att bygga ut elproduktion 
med skattemedel som att bygga skolor och vägar med skattemedel. 

(Det betyder inte att staten behöver äga all elproduktion. Där går det till exempel 
att tänka som med Systembolaget: en gemensamma ram med plats för småskaliga 
producenter.)

Yrkande:
att följande punkt läggs till efter punkt 68:

”Elproduktionen behöver ses som en del av samhällets infrastruktur, som vi gemen-
samt bygger upp utifrån samhälleliga mål.”

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck

E97 ENSKILD
Första prioritet är det fossila
Vänsterpartiets huvudbudskap i energifrågorna skulle behöva vara att vi priorite-
rar att fasa ut det fossila. Förslaget till punktprogram innehåller kluvna skrivningar 
kring det, i ett läge där vi tvärtom behöver vara tydliga.

De försiktiga klimatförändringar vi sett hittills orsakar redan 150 000 dödsfall 
om året, enligt WHO. All världens ekosystem riskerar att skadas på ett eller annat 
sätt. Vi som skriver det här har olika syn på kärnkraft, men delar utgångspunkten att 
klimatförändringarna är en fråga i en helt annan storleksordning.

Det realpolitiska resultatet i de länder som fokuserat på att stänga kärnkraft – 
Tyskland, Japan – har varit att klimatmålen fått stryka på foten. I Tyskland är den fos-
sila elproduktionen fortfarande lika stor som när satsningarna på vind- och solkraft 
började för femton år sedan. I Japan är klimatmålet från Kyoto helt skrotat – istället 
bygger de just nu 45 nya kolkraftverk. I delstater som Kalifornien och Vermont har 
stängd kärnkraft ersatts med fossilgas. 

Det är ett oförsvarbart vägval. Sol- och vindkraften behöver i första hand användas 
för att fasa ut det fossila. 

Sverige förbrukar 170-180 terrawattimmar fossila bränslen varje år. Det är tio 
gånger så mycket som vind- och solkraften tillsammans, tre gånger så mycket som 
kärnkraften. Tar vi målet om utsläpp nära noll på fullt allvar, sätter det energifrå-
gorna i ett helt nytt sammanhang. 

Det vi föreslår här är en fortsatt kritisk grundsyn på kärnkraft, som samtidigt slår 
fast att det är utfasningen av det fossila som går först. Vänsterpartiet behöver vara ett 
parti som tydligt prioriterar klimatförändringarna.
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Yrkande:
att punkt 69 ersätts med följande text:

”Vänsterpartiet har en kritisk grundsyn på kärnkraft. Samtidigt ser vi att det är kli-
matförändringarna som definierar vår tid. I den här historiska situationen sätter vi 
uppgiften att fasa ut de fossila bränslena först.” 

att punkt 70 ersätts med följande text:

”Vänsterpartiet vill i första hand använda ny elproduktion till att fasa ut det fossila. 
Vi vill stänga kärnkraften i Sverige i den takt det är möjligt utan stora effekter på 
klimatet.” 

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Maria Öhman, Kungsholmen, Nisse 
Sandqvist, Östersund, Anki Ahlsten, Sundbyberg, Anders Örbom, Lund

E98 ENSKILD
Konventionell kärnkraft är konventionellt dålig,   
men den nya?
Den förhärskande kärnkraftstekniken springer ur stormakternas vilja att skaffa sig 
atomvapen, men redan på 50-talet fanns det andra tankar. Istället för uran fanns idén 
om att använda torium vilket är ett annat naturligt förekommande radioaktivt ämne. 
Men eftersom det inte går att göra kärnvapen av torium drogs finansieringen för tori-
um-forskningen in, fram tills nu när teknologin i spåren av Fukushima äntligen har 
börjat utforskas på allvar igen. 

Precis som i vind- eller värmekraftverk finns det naturligtvis risk för arbetsplats-
olyckor på ett torium-saltkraftverk, men jämfört med konventionell kärnkraft är tek-
nologin lika säker som alla andra energislag. Strålningen är primärt alfa-strålning 
vilket är så ofarligt att man kan skydda sig mot höga stråldoser genom att använda ett 
sådant där pappskydd för munnen som tandläkare har, enda risken du har att dö av 
strålningen från torium är om du äter det. 

Under själva processen i en toriumreaktor bildas det dock en massa olika ämnen, 
bland annat små mängder plotunium som naturligtvis är jättefarligt, men det finns 
ingen risk för olyckor av det slag som har hänt och nästan har hänt med konventionell 
kärnkraft om och om igen eftersom processen inte behöver det enorma tryck och den 
konstanta nedkylningen som vanliga reaktorer. Det gör att reaktorer av torium-salt-
modell kan byggas i betydligt mindre skala vilket innebär en mycket billigare etable-
ringskostnad när väl tekniken är optimerad. 

Dessutom är säkerhetssystemen i en torium-saltreaktor passiva vilket innebär att 
reaktorn stänger ner sig själv i händelse av tekniska problem, om Fokushima hade 
varit en torium-saltreaktor hade det inte ens blivit en notis i tidningen för det hade 
inte varit ett problem. 

Brytning av torium sker redan idag, mängder av torium som är ett relativt vanligt 
ämne i jordskorpan slängs åt sidan när gruvbolag gräver efter andra mineraler. Det är 
betydligt billigare och inte alls skadligt att bryta torium jämfört med uran, dessutom 
ger 1 ton torium lika mycket energi som 2000 ton uran. Det gör, tillsammans med att 
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själva processen gör slut på nästan allt fossilt material att torium-saltreaktorer bara 
producerar en försumbart liten mängd kärnavfall som dessutom bara är radioaktivt i 
300 år (jämfört med tiotusentals år för konventionell kärnkraft). 

En lång rad länder utvecklar nu den här tekniken, till exempel beräknar Indien 
att inom 35 år få 30 procent av sitt ökande energibehov tillfredsställt genom tori-
um-reaktorer, det innebär att över 300 miljoner människor varav många idag saknar 
tillgång till elektricitet kommer få det tack vare torium-saltreaktorer. Sverige deltar 
inte i den internationella utvecklingen av torium som energikälla eftersom vi drar all 
kärnkraft över en kam. Men det är som att jämföra äpplen med granater. 

Jag förstår att det här är ett kontroversiellt ämne, men det minsta jag begär är att 
vi är korrekta i våra beskrivningar samt är villiga att pröva våra ställningstaganden 
när nu en ny sorts kärnteknik – som inte lider av samma brister som den gamla – blir 
verklighet.

Torium är så ofarligt att många svenskar redan har ämnet i sina hem, i många 
brandvarnare sitter ett litet stycke torium eller andra ämnen med samma egenskaper. 
Torium räddar alltså redan liv och kanske kan det även rädda vår planet.

Yrkande:
att i punkt 69 lägga till ordet ”Konventionell” först, så att meningen lyder ”Kon-
ventionell kärnkraft är inte bara…”

att i punkt 70 lägga till ”den konventionella” mellan ”av” och ”kärnkraften” så att 
texten lyder ”.. successiv avveckling av den konventionella kärnkraften..”

att lägga till en ny punkt efter punkt 70 med följande text: 

”Vi vill följa utvecklingen av den nya toriumbaserade kärntekniken för att se om det 
möjligtvis kan vara en del av lösningen på framtidens energibehov.”

August Flensburg, Solna

E99 HALLAND
Börja avveckla kärnkraften nu! 
Ekologiskt-ekonomiskt punktprogram, Punkt 69 och 70 
Vänsterpartiet har allsedan folkomröstningen om kärnkraften 1973 drivit på för en 
snabb avveckling. Vi har insett att den inte bara är en, som partistyrelsen skriver i 
punkt 69, osäker utan rentav en livsfarlig energikälla. Förutom de förödande kon-
sekvenser av en olycka som vi sett prov på i exempelvis Tjernobyl och nu senast i 
Fukushima producerar den ett radioaktivt avfall som ingen ännu har visat hur man 
kan slutförvara under de tiotusentalsår det är frågan om. 

Partistyrelsen skriver vidare i punkt 69 att kärnkraften är dyr och försvårar 
omställningen till en 100 procent förnybar energiproduktion. 

Trots detta föreslår man i punkt 70 att kärnkraften ska drivas vidare. Inte bara 
under tiden som vi bygger ut den förnyelsebara energiproduktionen utan också för 
att bidra till minskade utsläpp från fossil kraftverk i Nordeuropa. Detta står ju direkt 
motsats till skrivningen i punkt 69 om att kärnkraften försvårar omställningen. 

Som partistyrelsen skriver i avsnittet 61 Radikal och genomför energiomställning 
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så har Sverige i dag mycket goda möjligheter att snabbt göra sig av med kärnkraf-
ten. Vi har stora arealer och bra vindstyrkor som gynnar en fortsatt utbyggnad av 
vindkraften. Solcellerna har blivit både effektivare och billigare under senare tid och 
finns redan idag på många tak. Vattenkraften står för en stor del av vår elproduktion 
och är en tillgång när det gäller att balansera solelens och vindelens fluktuationer. Till 
detta kommer biobränslen som vi har gott om. 

I Tyskland beslöts efter Fukushima att avveckla kärnkraften till 2020, ett mål som 
Angela Merkels regering ändrade till 2032. Sverige har mycket goda möjligheter att 
göra detsamma och därmed visa att det är möjligt för ett industriland att tillgodose 
elbehovet med 100 procent förnybart. 

Yrkande:
att punkt 69 får följande lydelse: 

”Kärnkraften är en livsfarlig och dyr energikälla som försvårar omställningen till en 
100 procent förnybar energiproduktion.”

att punkt 70 får följande lydelse: 

”Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften i takt med att den förnybara energin byggs 
ut med målet att kärnkraften ska vara helt urfasad år 2030.” 

E100 SKÅNE, SIMRISHAMN, SJÖBO
Svensk kärnkraft bättre än tysk?
Punkt 69 och 70
Punkt 69 i ekologiskt/ekonomiskt punktprogrammet slår fast att ”Kärnkraften är inte 
bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en 100 
procent förnybar energiproduktion”. Hur man med denna helt korrekta beskrivning, 
kan anse i nästa punkt (70) att svensk kärnkraft, när den exporteras till länder som 
Tyskland skulle fylla en progressiv roll i omställningen till förnybart är obegrip-
ligt. Tyskland, ett land som insett alla kärnkraftens nackdelar har därför beslutat att 
avveckla den. Är de gamla svenska kärnkraften så mycket bättre än de tyska? Finns 
det inga risker med svenska kärnkraftsverk (utan bara med amerikanska, ryska, 
japanska eller tyska)? Producerar inte svenska kärnkraft något avfall som ska till-
varatas i 100 000 år? Nu ska Vänsterpartiet om kongressen godkänner punkt 70 i 
punktprogrammet godta den argumentation som kärnkraftsvännerna alltid har drivit 
– att kärnkraften är en ren energikälla som man måste utnyttja, om man ska kunna 
minska på fossilberoendet. Detta är ett argument som Vänsterpartiet aldrig någonsin 
har stött under de senaste 30-40 årens kärnkraftsdebatt i Sverige, eftersom vi har haft 
bättre kunskaper än så.

Yrkande:
att punkt 69 avslutas med: ”Därför vill Vänsterpartiet ha en avveckling av kärn-
kraften så fort som möjligt.” 

att punkt 70 stryks
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E101 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM
Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
Punkt 69–70
Vi måste vara tydliga i att kärnkraften inte är en del av lösningen vad gäller en hållbar 
framtid. Den Linje 2-liknande meningen har här tagits bort till förmån för relevanta 
avsnitt ur eko-ekogruppens slutrapport. Om Vänsterpartiet ska bli den omställnings-
kraft som förslaget till partiprogram drömmer om så måste vi också ansluta oss till 
den linje som den internationella klimatrörelsen med framgång drev i Paris: ”Don’t 
nuke the climate!”

Yrkande: 
att punkterna utvecklas enligt följande:

”69) Kärnkraften är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar 
omställningen till en 100 procent förnybar energiproduktion. Vänsterpartiet tror 
inte på idén att ett ont (fossilberoende) ska lösas med ett annat ont. Sverige har 
idag den tekniska och politiska möjligheten att bygga ett energisystem utan vare 
sig fossila bränslen eller kärnkraft. Ett demokratiskt och decentraliserat förny-
bart energisystem där konsumenterna också deltar som producenter leder bort 
från kärnkraftskapitalet.”

”70) Vänsterpartiet vill ha en successiv snabb avveckling av kärnkraften. i takt med 
att det förnybara byggs ut. och verkar för att kärnkraftsavvecklingen ska ta hänsyn 
till den svenska kärnkraftens möjlighet att bidra till minskade utsläpp från fossila 
kraftverk på den nordeuropeiska elmarknaden Att bygga nya kärnkraftverk eller 
modernisera de befintliga är uteslutet. Det är viktigt att den linjen ligger fast för 
att ge långsiktiga planerings- och investeringsförutsättningar i förnybart och 
för att ge fortsatt tydliga incitament för energibesparingar.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Lisa 
Holmberg, Hudiksvall, Petra Modée, Nordanstig, Karin Flodin, Linköping (endast 
att-sats 70), Ulla Nilsson, Linköping (endast att-sats 70), Per Ohlin, Vita Bergen, Nik-
las Olsson, Hudiksvall, Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, Linköping (endast 
att-sats 70), Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Martin Öst, Linköping (endast att-
sats 70), Åsa Walan, Linköping (endast att-sats 70), 

E102 ENSKILD
Punkt 69 och 70
Kärnkraften är omöjlig, onödig och stänger vägen till solsverige. Miljöhot vid uran-
brytning, olycksrisker under drift, faran att klyvbart plutonium kommer på avvägar 
till terrorister och den olösta frågan om slutförvaring, gör den omöjlig.

De snabba tekniska och ekonomiska framstegen för förnybar energi gör den dess-
utom onödig. Förnybar energi är billigare, mer resilient, säkrare och tillåter ett mer 
jämlikt och demokratiskt samfund att växa fram. Dessutom (som påpekas i punkt 69) 
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försvårar kärnkraften övergången till förnybar energi; den är storskalig, överteknolo-
gisk och utgår från ett tillförselperspektiv. 

Vänstern sade nej till kärnkraft vid omröstningen 1980. Vi hade rätt då. Det är 
fortfarande rätt.

Yrkande:
att punkt 69 ges följande lydelse:

”Kärnkraften är inte bara en osäker och farlig energikälla, den är också dyr och 
försvårar omställningen till en 100 procent förnybar energiproduktion. Därför skall 
den avvecklas.”

att punkt 70 stryks helt

Margot Herbertsson, Jönköping

E103 ENSKILD
Kärnkraft Nej tack!
Vänsterpartiet har med eko-eko ett program och en strategi som visar på att omställ-
ningen till ett hållbart samhälle är möjlig och nödvändig. Partiet har också ett väl-
förtjänt rykte om att föra en konsekvent politik och stå upp för solidaritet och männ-
iskors lika värde. Vi har ett program som visar vikten av ett samhälle där vi inte 
tänjer på planetens gränser och där resursförbrukningen måste omfördelas från rik 
till fattig.

Vänsterpartiets politik har sedan decennier varit att kärnkraften ska avvecklas. 
För det är vi kända och respekterade inom miljörörelsen och inom breda folklager. 
Vi ska därför otvetydigt fortsätta att med respekt följa folkviljan som 1980 beslutade 
att kärnkraften inte hör hemma i den värld vi ska lämna till våra barn och barn-barn. 
I det punktprogram som nu ligger för beslut säger vi att miljöskadliga subventioner 
ska avskaffas, med kärnkraften som exempel. Vi säger nej till uranbrytning i vårt 
land och vi vet att den uran vi använder produceras med risker för arbetare och miljö 
i andra länder. Fortfarande mer än fyra decennier efter att det första kärnkraftverket 
togs i drift i Sverige, har vi ingen säker lösning på lagring av kärnavfallet. Kärnkraf-
ten är heller inte fossilfri och genom hela kedjan finns stora risker för människor och 
miljö. Risken för att avfallet används för framställning av atomvapen är också en 
orsak till att vi kräver en kärnkraftsavveckling. Den svenska kärnkraften håller på 
att avvecklas och det ska vi inte riskera att fördröja.

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” (Riksdagens definition av generationsmålet)

Mot denna bakgrund föreslår vi kongressen att stryka skrivningen om att avveck-
lingen ska ta hänsyn till möjligheten att exportera el för att ersätta fossila bränslen.

Yrkande:
att ändra sats 70 till ”Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften.”

Gunvor Bergquist, Majorna, Gus Kaage, Linné
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E104 ENSKILD
Vänsterpartiet ska inte vara luddigt i kärnkraftsfrågan
Är Vänsterpartiet fortfarande för en avveckling av kärnkraften? Det är en dyr och 
osäker energikälla (punkt 69) men samtidigt en möjlighet för export till den nordeu-
ropeiska elmarknaden (punkt 70). FN:s klimatpanel IPCC menar att vi behöver bland 
annat kärnkraft för att fasa ut fossil energianvändning. Är detta också Vänsterpar-
tiets uppfattning? Hur kan det då komma sig att vi otvetydigt driver att det ska vara 
förbjudet med uranbryning (punkt 133).

Jag tror det är viktigt att vi är tydliga vad det gäller kärnkraft. Den är livsfarlig, dyr 
och ineffektiv. Dessutom är miljökonsekvenserna oöverskådliga.

Yrkande:
att punkt 70 stryks och ersätts med:

”70) Vänsterpartiet vill ha en avveckling av kärnkraften.” 

Ulf Breitholtz, Sollefteå

E105 GÖTEBORG
Kärnkraftsel ska avvecklas inte exporteras!
I punkt 69 slås det fast att kärnkraften är osäker, dyr och försvårar omställning till en 
100 procent förnybar energiproduktion. Denna skrivning försvagas sedan av skriv-
ningen i punkt 17; ”kärnkraftsavvecklingen ska ta hänsyn till den svenska kärnkraf-
tens möjlighet att bidra till minskade utsläpp från fossila kraftverk på den nordeuro-
peiska elmarknaden”.

Förutom de nackdelar som nämns i punkt 69, släpps det i alla led i kärnbräns-
lekedja ut betydande växthusgaser. Kärnkraft är också en global säkerhetsrisk vid 
terrorattentat och det klyvbara bränslet kan komma på avvägar. Frågan om en säker 
slutförvaring av använt bränsle är inte löst och skadlig cancerframkallande radioak-
tivitet kan komma att läcka ut. Vänsterpartiet bör därför inte försvaga skrivningen 
i punkt 69 genom att öppna upp för förlängd användning av kärnkraft för export av 
svensk kärnkraftsel.

Yrkande:
att i punkt 70 stryks skrivningen: ”och verkar för att kärnkraftsavvecklingen ska ta 
hänsyn till den svenska kärnkraftens möjlighet att bidra till minskade utsläpp från 
fossila kraftverk på den nordeuropeiska elmarknaden”.

E106 ENSKILD
Aldrig mer kärnkraft
I partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt punktprogram står i punkt 70 
att Vänster-partiet vill ”…verka för att kärnkraftavvecklingen ska ta hänsyn till den 
svenska kärnkraftens möjlighet att bidra till minskade utsläpp från fossila kraftverk 
på den nordeuropeiska marknaden.” Detta anser vi vara helt fel.

I samma förslag till punktprogram fastslår partistyrelsen att ”kärnkraften inte 
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bara är en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en 
100 procent förnybar energiproduktion.” Detta anser vi vara helt riktigt, och vi vill 
speciellt peka på att kärnkraften är en mycket osäker energikälla. 

Säkerhetsmarginalerna i våra gamla reaktorer minskar för varje år, och antalet 
nödstopp för en reaktor är begränsat. Till sist får vi en blandning av gammal och ny 
teknik som också minskar säkerhetsmarginalerna. De stora haverierna i Harrisburg, 
Tjernobyl och Fukushima borde också avskräcka alla från att fortsätta med en osäker 
energiproduktion som vi inte behöver i Sverige.

Yrkande:
att sista halvan av punkt 70 stryks, och att vi får följande lydelse på punkt 70:

”Vänsterpartiet vill ha en successiv avveckling av kärnkraften i takt med att det 
förnybara byggs ut.”

E107 ULRICEHAMN 
Kärnkraft
Vi vill avskaffa kärnkraften så snabbt som möjligt det vill säga, vi vill bygga ut 
den förnyelsebara energin i en snabb takt för att snarast kunna ersätta energin från 
kärnkraftverken. Den nuvarande skrivningen i det ekologiskt-ekonomiska punktpro-
grammet anser vi kommer att fördröja avvecklingen av svensk kärnkraft. Samma 
motivering som är skriven i punkt 70 kan kärnkraftsindustrin hävda inom en lång 
rad av år!

Yrkande:
att skrivningen i ekologiskt-ekonomiskt punktprogram i punkt 70 ändras till:

”Vänsterpartiet vill ha en successiv avveckling av kärnkraften, i takt med att det 
förnybara byggs ut och verkar för att det kan genomföras så snabbt som möjligt.”

E108 UPPLANDS-BRO
Punkt 70, 75 och 80
Punkt 75: Att Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften ser vi som helt klart. Och att 
avvecklingen sker i takt med att förnybara energikällor byggs ut. Men vi ska inte falla 
i fällan att indirekt godkänna kärnkraftverk som ett alternativ till fossila kraftverk. 
Om vi låter texten vara oförändrad så köper vi kärnkraftslobbyns argument om var-
för kärnkraft är bra, det vill säga; färre fossila utsläpp.

Punkt 75:
Efter en lång diskussion kom vi fram till att ingen av oss som deltog i föreningens 

programstudier förstod vad punkten betyder.
Punkt 80:
Punkten handlar om utsläppsrätter och avslutas med ett förslag om att de ska auk-

tioneras ut. Att det sätts någon form av ickeförhandlingsbart pris och att pengarna ska 
tillfalla respektive land är bra. Men varför ska de auktioneras ut?
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Yrkande:
att i punkt 70 sätta punkt efter …det förnybara byggs ut. Och stryk resten av punk-
ten

att punkt 75 stryks helt

att sista meningen av punkt 80 stryks. Utsläppsrätter ska inte kunna köpas och 
säljas, inte ens via auktioner!

E109 ENSKILD
Klimatet först i energiförhandlingarna
Som läget ser ut idag, ser det ut som att en ny energiöverenskommelse, om den alls 
blir av, inte skrapar ihop särskilt mycket ny elproduktion. Moderaterna är inte intres-
serade av att betala för att bygga mer vind- och solkraft. Miljöpartiet sätter sitt mot-
stånd mot kärnkraft före klimatfrågan.

Det skulle betyda en rejäl begränsning av möjligheterna att ställa om Sverige. Det 
skulle fattas ny el att fasa ut det fossila med. Därför behöver energiförhandlingarna ta 
oss ur de låsningarna. Det behöver ske under de här närmaste åren, för att vi ska ha en 
chans att hinna fasa ut det fossila i linje med de mål vi sätter upp i punktprogrammet. 

Vi som skriver det här har olika syn på kärnkraft, men vi ser alla ett behov av att 
sätta klimatet först i den här historiska situationen. Vänsterpartiet behöver kunna 
stödja en energiöverenskommelse som är bra för klimatet. 

I Storbritannien, där klimatfrågan länge varit stor, tog sig Labour, liberalerna och 
Tories förbi just den här sortens låsningar i en ambitiös, långsiktig energiöverens-
kommelse. Labour släppte efter om kärnkraften, Tories släppte efter om vindkraften. 
Den gemensamma ingången blev att de öppnade för alla vägar mot lägre fossilför-
brukning. 

Vänsterpartiet är ett av de partier som kan spela den sortens roll här. Vi skulle 
kunna vara med och förändra spelplanen genom att vara tydliga med att vi ser kli-
matförändringarna som huvudfrågan. I det här historiska läget behöver vi medverka 
till att Sveriges riksdag tar alla de steg som går att ta för att fasa ut det fossila. 

Yrkande:
att en ny punkt läggs till efter punkt 70:

”Klimatförändringarna behöver vara huvudfrågan i varje energipolitisk förhandling. 
Vänsterpartiet söker en långsiktig överenskommelse som bygger ut elproduktionen i 
Sverige så mycket att Sverige kan fasa ut det fossila helt.” 

att Vänsterpartiets främsta prioritet i energiförhandlingarna är att ge Sverige förut-
sättningar att sänka utsläppen till nära nollnivåer

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Maria Öhman, Kungsholmen, Nisse 
Sandqvist, Östersund, Anki Ahlsten, Sundbyberg, Anders Örbom, Lund
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E110 ENSKILD
Lyssna på IPCC
Det finns mycket som talar för att FN:s klimatpanel IPCC har rätt i frågan om kärn-
kraftens roll för klimatet, och att vi har haft fel.

Över 80 procent av världens energi är idag fossil. Sol- och vindkraften står idag 
för under en procent. Därför skriver IPCC uttryckligt att vi behöver en mycket snabb 
utbyggnad av alla de lågutsläppande energislag vi har, inklusive kärnkraft.

Tydligast är det i länder som Kina och Indien, som är på väg att bygga ut sin ener-
giförsörjning radikalt. De har en enorm uppgift framför sig om de ska kunna göra det 
och samtidigt fasa ut kolet. Skulle de i det här läget sluta bygga ny kärnkraft vore det 
ett enormt bakslag för världens klimatomställning. 

IPCC:s slutsatser behöver öppna för nya synsätt för alla politiska krafter. För 
högern skulle det betyda en helt ny syn på allt från transporter till vind- och solkraft. 
För oss i vänstern går det mesta IPCC säger hand i hand med vår världsbild. Just i 
fråga om kärnkraftens roll för klimatet, däremot, är det vi som behöver se över hur 
vi tänkt. 

Hittills har vi 60 års erfarenhet av kärnkraft i världen. För ekosystemen har den 
haft helt marginell betydelse jämfört med andra energikällor. Bioenergi eller vatten-
kraft, som vi uppfattar som ”naturliga” energikällor, har till exempel på många håll i 
världen handlat om att brutalt stöpa om stora ekosystem till fabriker för att producera 
energi. Det fossila är i en helt egen liga av förstörelse.

Visst skulle vi kunna ducka och säga att hur resten av världen ska fixa sin omställ-
ning, det är upp till dem. Samtidigt gör Sverige skillnad för världen. Ett exempel är 
att vi påverkar EU:s inriktning, som ofta präglas mindre av IPCC och mer av Tysk-
land. Ett annat är att det pågår en del relevant forskning här, till exempel kring fjärde 
generationens kärnkraft, som vi förut har velat stoppa. 

Det finns historiska tidpunkter då vi behöver kunna vända blad och tänka nytt. Det 
här är en sådan. Det är dags för oss att lyssna till det IPCC skriver.

Yrkande:
att en ny punkt läggs till sist i kapitlet om energi:

”De flesta länder är i en helt annan energisituation än Sveriges. För att fasa ut det 
fossila kommer världen behöva alla verktyg. Framförallt är det sol-, vind- och kärn-
kraft som ser ut att kunna skalas upp för att klara framtidens energiförsörjning. Vi 
vill att Sverige ska vara ett land som stödjer den utvecklingen, till exempel genom 
forskning.”

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck

E111 HÖRBY
Punkt 72
Att peka på olägenheterna med uranbrytning.

Yrkande:
att efter ordet ”fossil” infoga: ”och radioaktiv”.
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E112 HÖRBY
Punkt 73
Att poängtera det allvarliga läget

Yrkande:
att det efter orden ”växthusgaser” infoga: ”globalt och i Sverige”.

E113 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
Punkt 73 
I enlighet med vad vi föreslår för punkt 62: 

Yrkande:
att 2040 ersätts med 2030:

”73) Vänsterpartiet vill öka ambitionen vad gäller när målet om nollutsläpp av fossila 
växthusgaser i Sverige ska vara uppnått till redan 2040 2030.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Vilmer Andersen, Malmö, Jane Carlson, Linköping, Sinan 
Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Matilda Gradin, Malmö, Jonas Gun-
narsson, Malmö, Anders Hedlund, Linköping, Elisabeth Hellman, Malmö, Emma 
Holmberg, Malmö, Karin Flodin, Linköping, Petra Modée, Nordanstig, Ulla Nils-
son, Linköping, Per Ohlin, Vita Bergen, Niklas Olsson, Hudiksvall, Tove Pehrsson, 
Solna, Tobias Pettersson, Malmö, Kerstin Sagström, Linköping, Marit Strand Pet-
tersen, Botkyrka, Martin Öst, Linköping

E114 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
Punkt 76
Det är bra att programmet här tar upp de konsumtionsrelaterade utsläppen. En allt 
större del av västeuropéernas utsläpp sker i utvecklingsländerna i Syd. Det är också 
viktigt att i framtida klimatförhandlingar använda konsumtionsperspektivet istället 
för det orättvisa och missvisande produktionsperspektivet. Picketty-Chancels Car-
bon and inequality visar till exempel att en västeuropés utsläpp ökar med 41 procent 
om man tittar på konsumtionen istället för produktionen.

Vi föreslår också att Vänsterpartiet vågar sig på att precisera det mål programmet 
vill införa. Vår bedömning är att nollutsläpp kan vara infört till 2040.

Yrkande: 
att punkt 76 förtydligas enligt följande:

”76) Vänsterpartiet vill att Sverige även tar ansvar för de konsumtionsrelaterade 
utsläppen, de växtgasutsläpp växthusgasutsläpp som kommer från import och inter-
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nationella flygresor. Utan detta kan global rättvisa inte åstadkommas. En stor 
del av västeuropéers och nordamerikaners utsläpp sker i till exempel Kina och 
Indien. Därför vill Vänsterpartiet införa mål och styrmedel för att minska de kon-
sumtionsrelaterade utsläppen. Målet ska vara nollutsläpp (1 ton per person) till 
2040.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlson, Linköping, Sinan Celepli, Botkyrka, Joa-
kim Envall, Botkyrka, Stellan Hamrin, Hammarby-Skarpnäck, Anders Hedlund, 
Linköping, Karin Flodin, Linköping, Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck, Ulla 
Nilsson, Linköping, Per Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, 
Linköping, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Torbjörn Vennström, Kungsholmen, 
Martin Öst, Linköping, Millaray Rubilar, Huddinge

E115 SKÅNE
Fossila utsläppsbegränsningar
Punkt 76, sidan 7 behöver korrigeras, förstärkas och förtydligas och vi föreslår därför 
en helt ny skrivning.

Yrkande: 
att punkt 76 byts ut mot följande text:

”Vänsterpartiet anser att Sverige måste börja synliggöra, rapportera och minska de 
växthusgasutsläpp som vår konsumtion av importerade varor och internationella flyg-
resor orsakar. Därför vill Vänsterpartiet, i kombination med en ekonomisk politik 
för omfördelning och ökad rättvisa, införa mål och styrmedel för minskade konsum-
tionsrelaterade utsläpp.”

E116 ENSKILD
Dags att ransonera
Planetens resurser måste fördelas rättvist. Det enklaste sättet att skapa en hållbar 
konsumtion är att införa ransonering på det som hotar planetens gränser till exempel 
växthusgaser, kväve och fosfor, gifter som ännu inte har fasats ut, färskvatten, land-
användning, försurande ämnen, sällsynta jordartsmetaller med flera.

Möjligheterna att ransonera är bättre än någonsin tidigare. Alla varor har en 
streckkod och spårbarheten i produktionen är hög. Vi behöver därför inte införa ran-
sonering på vissa varor utan kan göra det på de ekologiska fotavtryck varan skapar. 
Därmed minskar drastiskt de rikas möjlighet att orsaka miljöförstöring. Även om de 
har pengar får de inte köpa mer varor eller tjänster som tär på miljön än någon annan. 
När ransonen är slut får de rika snällt gå på teater, bio eller tågluffa om de vill sätta 
sprätt på sina pengar.

Vi kan också garantera att svenskarnas samlade konsumtion hålls inom planetens 
gränser och alla andra på planeten ges samma möjlighet. Inledningsvis bör ranso-
nerna ligga lägre än vad som är genomsnittligt hållbart globalt för att världens fattiga 
helt enkelt behöver större konsumtionsutrymme. Ett visst utrymme bör också för-
delas i landet. Det kan handla om behovsprövad tilldelning eller efter schablon till 
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till exempel boende i glesbygd som fram tills fordonsflottan är fossilfri behöver mer 
drivmedel än stadsbon.

Erfarenheterna av tidigare perioders ransonering är god. Under världskrigen 
ökade till exempel intaget av kalorier för de fattigaste i England. De fick tillgång till 
mat de tidigare inte hade råd med. Acceptansen var hög och förekomsten av svarta 
marknader låg. Ransonering för att möta klimathotet torde bli ännu högre då konse-
kvenserna av ett skenande klimat är så mycket större än till exempel första och andra 
världskriget.

Möjligheterna till svarta marknader borde vara mindre rå ransoneringen kan skö-
tas elektroniskt. Tvärt om skulle en byteshandel kunna underlättas: du får lite fosfo-
rutsläpp av mig om jag får lite koldioxid av dig. Det borde vara möjligt att kunna sälja 
en del av sin ranson för pengar.

Eftersom ingen lagring av vilka varor som köpts behövs torde ransoneringen kunna 
genomföras utan att riskera den personliga integriteten. Det är heller inte nödvändigt 
med till exempel kortbetalning eller legitimering. Man kan även fortsättningsvis gå 
in i en butik och anonymt handla det man vill och betala kontant.

Det torde heller inte bli något större besvär för handeln då de redan har investerat 
i streckkodsläsare, kortterminaler och regelverk på plomberad utrustning från skat-
teverket.

Secondhandförsäljning och handel eller gåvor mellan privatpersoner berörs inte 
eftersom ransonering bara gäller vid första försäljningstillfället.

Yrkande: 
att punkt 76 i eko-eko ändras till: 

”Vänsterpartiet vill att Sverige även tar ansvar för de konsumtionsrelaterade utsläp-
pen, de växtgasutsläpp som kommer från import och internationella flygresor. Därför 
vill Vänsterpartiet införa ransonering av ämnen och processer som annars riskerar 
att överskrida de planetära gränserna. Ransoneringen skall i grunden vara lika för 
alla men ett visst utrymme måste finnas för att fattiga länder skall kunna utvecklas 
snabbare. Ett utrymme för fördelning till personer med stora behov i Sverige måste 
också finnas.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum, Mikael Wallgren, Backa

E117 BIRKA-VASA
”Trängselskatter” är ojämlika
Den så kallade trängselskattens främsta syfte är att minska trängseln för bilarna. 
Avgiften förväntas bidra till en bättre miljö genom att fler reser kollektivt.

De personer som ser avgiften som en marginell utgift köper sig fria från miljö-
ansvaret. ”Trängselskatten” är ojämlik då låginkomsttagare drabbas. 

Vänsterpartiets krav är gratis och väl fungerande kollektivtrafik.     

Yrkande: 
att punkt 78: ”Vänsterpartiet vill införa trängselskatter på flera orter” – stryks
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E118 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM
Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
Punkt 78
Eko-ekorapporten vill höja koldioxidskatten ytterligare men det har partistyrelsen 
inte tagit med i punktprogrammet. Vi menar att det är viktigare än att tala om vad 
vi historiskt har stött. Till och med Naturskyddsföreningen vågar förespråka höjd 
koldioxidskatt. Vi ansluter oss till reservationen i partistyrelsen av Anna Hövenmark 
och Emma Wallrup och hänvisar till deras argumentation. 

Yrkande: 
att punkt 78 omformuleras på följande sätt:

”78) Vänsterpartiet har stött dagens miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel 
som utsläppshandel och elcertifikat, när de varit rätt utformade vill höja koldioxid-
skatten ytterligare eftersom det är ett viktigt verktyg för att minska utsläp-
pen. Vänsterpartiet vill införa trängselskatter på fler orter, införa vägslitageavgift för 
tunga fordon och en flygskatt, samt avskaffa eller minska de flesta undantagen från 
koldioxidbeskattningen, inte minst i fossilbaserad kraftvärmeproduktion. Näringar 
kopplade till skogs- och jordbruk bör kompenseras för vägslitageavgiften för tunga 
fordon.”

Elisabeth Hellman, Malmö, Emma Holmberg, Malmö, Jonas Gunnarsson, Malmö, 
Matilda Gradin, Malmö, Tobias Pettersson, Malmö, Vilmer Andersen, Malmö, 
Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlson, Linköping, Sinan Celepli, Botkyrka, Joa-
kim Envall, Botkyrka, Stellan Hamrin, Hammarby-Skarpnäck, Anders Hedlund, 
Linköping, Karin Flodin, Linköping,, Ulla Nilsson, Linköping, Per Ohlin, Vita Ber-
gen, Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, Linköping, Marit Strand Pettersen, 
Botkyrka, Jan Strömdahl, Västra Södermalm, Martin Öst, Linköping, Petra Modée, 
Nordanstig

E119 ENSKILD
Trängselskatt efter inkomst
Att vi måste minska bilismen är en självklarhet. Punktprogrammet slår i punkt 79 
fast att skatt på till exempel drivmedel är ett trubbigt instrument, eftersom behoven 
för att använda en bil skiljer sig mellan olika svenskar. 

Samma sak gäller trängselskatt. Medan trängselskatten idag inte påverkar välbär-
gade innerstadsbor kan den vara ett problem för en ekonomiskt utsatt förortsbo som 
kanske dessutom inte har råd med kollektivtrafiksbiljett. Trängselskatten bör beräk-
nas utifrån inkomst, så att alla drabbas jämförbart mycket.

Yrkande: 
att lägga till ”som baseras på inkomst” efter ”trängselskatter”.

Morlin Schubert, Upplands Väsby
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E120 ENSKILD
Undantag kan vara bra för klimatet
Diskussionen om undantag i till exempel CO2-beskattningen skulle behöva utgå mer 
från de praktiska konsekvenserna för klimatet. I en del fall är det möjligt att höja 
skatten mer än vad vi hade kunnat annars, genom att göra specifika undantag. 

Den energiintensiva industrin är ett bra exempel. Som det står i programförslaget 
(punkt 43) är det bra för klimatet att vi driver energiintensiv industri i Sverige. De 
drivs ofta bättre här än i andra länder, från ett klimatperspektiv. Därför kan det vara 
principiellt helt rätt att undanta dem från en höjning av CO2-skatten, beroende på 
läget. 

Principen är densamma på landsbygden. Vill vi till exempel på olika sätt höja 
kostnaderna för att äga och köra bil i Sverige, finns det inget principiellt fel med att 
försöka göra undantag för dem som faktiskt inte har fungerande alternativ. 

Punktprogrammet resonerar redan så här i punkterna 43 (industrin), 79 (drivmedel 
i glesbygd) och 101 (inrikesflyg). Grundprincipen behöver vara att använda skatterna 
för att så effektivt som möjligt driva på omställningen. Formerna kan vi se på från 
fall till fall. 

Det finns säkert undantag som det är helt befogat att ta bort. Det låter klokt att 
avveckla undantaget för fossil kraftvärme, det enda som nämns i punkten. Däremot 
finns det ingen anledning att göra det till en principiellt fråga, utan omställningen är 
enklare om vi ser det på det praktiskt från fall till fall. 

Yrkande:
att punkt 78 förändras så att den lyder ”…en flygskatt, samt införa full koldioxidbe-
skattning i fossil kraftvärmeproduktion.”

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Katja Ollila, Hällefors, Johan Stol-
pen, Hällefors

E121 VALDEMARSVIK
Eko-ekoprogrammet punkt 78
I det framtagna eko-eko materialet lyfts styrmedel för fossilfritt, under punkt 78 
undantags transporter för skogs- och jordbruk för vägslitageavgifter. I vårt partipro-
gram finns inga grunder till att subventionera enskilda näringar. Samt att skogs- och 
jordbrukstransporter via undantag i fordonsvikter och axeltryck ges fördelar som 
skadar vägnätet mer än nödvändigt. 

Yrkande:
att stryka sista meningen i punkt 78

E122 ENSKILD
Höjd bensinskatt och vägslitageavgift är bra för glesbygden
Bensinskatt och vägslitageavgifter diskuteras oftast som ett problem för glesbygden. 
Partistyrelsens förslag i punktprogrammet är vagt och man pratar om kompensation 
och träffsäkra styrmedel. Oftast diskuteras bensinskatt i termer av lägre bensinskatt 
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i glesbygden. Det är dags att partiet sätter ner foten. De som har mest att vinna på en 
höjd bensinskatt och därmed påskyndad omställning av bilflottan är låginkomstta-
gare i glesbygd som behöver bilen för att klara vardagen.

Eller omvänt. De som har mest att förlora på att bilflottan ställs om enligt mark-
nadsprinciper är låginkomsttagare med fossildriven bil där alla mackar har stängt 
inom rimliga avstånd eftersom det är för dyrt att köra ut bränslen. Den som inte har 
råd med elbil eller ny biogasbil kommer att bli akterseglad.

I stället för rabatt på bensinskatten borde vi lansera ett omfattande program för att 
göra glesbygdens bilar fossilfria. Det kan handla om stöd till konvertering till fossil-
fria bränslen, skrotningspremie för bilar som inte går att konvertera, uppbyggnad av 
statlig tankinfrastruktur för förnyelsebara bränslen. 

Även andra stöd kan tänkas: subventionerade reparationer, avgiftsfri bilprovning 
och billigare försäkring.

Skatten på fossila bränslen bör också vara konstruerad så att dessa bränslen blir 
några öre dyrare per liter varje månad och vara dyrare än fossilfria alternativ oavsett 
hur världsmarknadspriset utvecklas. Idag har vi lägre bensinpris än på flera år trots 
högre bensinskatt.

Samma sak gäller vägslitageavgiften. Glesbygden har ingen glädje av rabatt på 
avgifterna och på så sätt låsa in sig i fortsatt lasbilstrafik. Bättre då att stötta genom 
utbyggd spårtrafik, effektiva omlastningscentraler samt produktion och distribution 
av fossilfria bränslen.

Yrkande:
att den sista meningen i punkt 78 ändras till: 

”Näringar kopplade till skogs- och jordbruk bör kompenseras för vägslitageavgiften 
för tunga fordon genom stöd till konvertering av fordon, produktion och distribution 
av fossilfria drivmedel samt utbyggd spårtrafik och effektiva omlastningscentraler.”

att punkt 79 i eko-eko ändras till: 

”Skatt på drivmedel är ett viktigt verktyg för att minska bilismens klimatpåverkan. 
Vi vill införa en automatisk skattemekanism som säkerställer att priset på fossila 
bränslen höjs med minst ett bestämt antal öre varje månad och alltid är dyrare totalt 
sett än fossilfria drivmedel oavsett marknadspris.Omställningen kommer inte att ske 
på samma sätt över hela landet. För att motverka regionala orättvisor vill vi i glesbygd 
se en statlig infrastruktur för förnyelsebara drivmedel, subventionerade reparationer 
och till konvertering av bilar samt avgiftsfri bilprovning. Försäljning och import av 
fordon som enbart kan köras på fossila drivmedel ska förbjudas från år 2020.”

att följande mening läggs till sist i punkt 89 i eko-eko: 

”Försäljning och import av fordon som enbart kan köras på fossila drivmedel ska 
förbjudas från år 2020.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum
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E123 ENSKILD
Koldioxidskatt över tiden
Det viktigaste vi kan göra med koldioxidskatten är att fastställa en långsiktig skatte-
bana, som ökar med tiden, från idag och fram till säg 2040. Det kräver en bred majo-
ritet, men skulle också ge betydligt starkare effekter på både företag och enskilda 
personers investeringar. 

En sådan bana behöver inte nödvändigtvis ha formen av att skatten ska höjas si och 
så mycket per år. Den kan också ta fasta på priset snarare än skattenivån. Det betyder 
att vi i förväg bestämmer oss för att svara på sänkta oljepriser med höjda skatter och 
på höjda oljepriser med att undvika skattehöjningar ett tag. På det sättet ökar stabili-
teten och förutsägbarheten i omställningen.

Den linjen sätter ett mjukt men fast tryck i rätt riktning, utan att göra bensinskatten 
till klimatdebattens huvudfråga. Det är ett sätt för oss att visa vilken riktning vi vill 
gå i utan att fastna den gamla, dåliga debatten. 

Vi kan slå fast att vi ser att fossila bränslen kommer behöva betala för mycket mer 
av de problem de orsakar i framtiden, och att det är en praktisk utmaning vi måste 
lösa tillsammans. Många fler människor kan vänja sig vid tanken att fossila bränslen 
på sikt kommer behöva kosta mer, än vid tanken att de ska rösta för en direkt höjning 
av bensinpriset nästa år. 

Det är en mycket bättre konfliktlinje än att skarpt säga att ”med Vänsterpartiet vid 
rodret kommer vi ta varje chans att höja bensinpriset nästa år”. Genom att prata om 
bredd och långsiktighet drar vi debatten till att handla om hur långt vi ska ha kommit 
2030 eller 2040. I den diskussionen kommer klimatet ha bättre chanser att väga tungt 
och leda fram till radikala slutsatser. 

Yrkande:
att en ny punkt läggs till efter punkt 78:

”Vi strävar efter en bred överenskommelse om en långsiktig, kontinuerlig höjning av 
priset på fossila bränslen.”

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck

E124 SANDVIKEN
Transportomställningsskatt – en klimatsmart väg till bättre 
kommunikationer i hela landet
Punkt 79, s. 7 och punkt 91, s. 8-9
En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är viktigt för att nå våra gröna mål 
och få långsiktigt hållbara samhällskommunikationer. Idag är kollektivtrafiken ett 
realistiskt och funktionellt alternativ i storstadsregionerna, medan många som bor i 
glesbygd fortfarande är helt beroende av bilen.

Vänsterpartiet ska verka för ekonomiska incitament till att välja bort bilen till 
förmån för kollektiva transportmedel där sådana alternativ finns – i biltrafiktäta 
storstadsområden. Transportomställningsskatt i områden med trängselavgifter är ett 
sådant incitament. Administrationen för en sådan skatt finns genom att Trafikverket 
redan idag administrerar trängselavgifterna, årligen cirka två miljarder, som vidare-
förs till berörda kommuner. En lika hög transportomställningsskatt som trängselav-



E: EKO/EKO-MOTIONER

69

giften skulle i dagens trafiksituation i våra två största tätorter ge ekonomiskt underlag 
för cirka fyra tusen heltidstjänster i kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet i Sandviken vill i sammanhanget klargöra att transportomställ-
ningsskatten som föreslås har ett specifikt syfte – att finansiera utbyggd kollektivtra-
fik. Detta till skillnad från den redan existerande koldioxidskatten och energiskatten 
som idag är en del i de allmänna statsfinanserna.

Vi vill också betona att genomföringen av en generellt höjd koldioxidskatt eller 
en icke-differentierad transportomställningsskatt på drivmedel skulle slå hårt mot 
dem som har det sämst ställt i glesbygden – i praktiken skulle vi öka klassklyftorna 
utanför storstadsregionerna och minska möjligheten att kunna leva och verka i hela 
Sverige. De samlade kostnaderna för drivmedel är en viktig fråga i glesbygden och 
ökade kostnader för livsnödvändiga transporter får starka negativa konsekvenser för 
ekonomiskt utsatta grupper, något som Vänsterpartiet inte får underskatta.

Vidare bör vi arbeta för att införa en flexibel transportomställningsskatt på driv-
medel baserat på hur väl utbyggd kollektivtrafiken är i regionerna. Ju sämre kollek-
tivtrafik i en region, desto större skattereduktion. Skattereduktionen minskas sedan 
successivt i en specifik region allt eftersom kollektivtrafiken där byggs ut. Det bör 
utredas om det är praktiskt möjligt att införa en rättvis skattereduktion direkt vid 
pumpförsäljning. Att differentiera transportomställningskatten vid landets cirka 
3500 försäljningsställen för drivmedel.

Yrkande:
att följande text läggs till efter ”träffsäkra styrmedel utvecklas” i punkt 79:

”Det är alltså nödvändigt att kraftigt bygga ut kollektivtrafiken i glesbygdslänen. Ett 
sätt att finansiera denna utbyggnad av kollektivtrafiken är att införa en transportom-
ställningsskatt i områden med trängselavgifter, en skatt direkt på trängselavgiften, 
inte på drivmedlet. Intäkterna öronmärks till utbyggnad av kollektivtrafiken främst 
på landsbygd och i glesbygd.” 

att följande text läggs till efter ”på grund av inkomst och kön.” i punkt 91:

”Därför ska vi arbeta för att införa en flexibel transportomställningsskatt på drivme-
del baserat på hur väl utbyggd kollektivtrafiken är i regionerna. Ju sämre kollektiv-
trafik i en region, desto större skattereduktion. Skattereduktionen minskas sedan suc-
cessivt i en specifik region allt eftersom kollektivtrafiken där byggs ut.”

E125 SKÅNE
Styrmedel för fossilfritt
Ekologiskt-ekonomiskt punktprogram
Punkt 80, sidan 8 om EU:s handel med utsläppsrätter tycker vi behöver förstärkas och 
förtydligas, och vill därför att hela punkten byts ut.

Yrkande: 
att punkt 80 får följande lydelse:

”Vänsterpartiet anser att EU:s handel med utsläppsrätter (ETS) måste reformeras i 
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grunden. Målsättningen för CO2-utsläppsminskningen måste höjas kraftigt så att den 
ligger i nivå med IPPC:s slutsatser. För att uppnå en sådan utsläppsminskning bör 
ett minimipris på utsläppsrätter införas och taket för tillåtna koldioxidutsläpp från 
Europas industrianläggningar skrivas ner. Alla utsläppsrätter ska auktioneras ut och 
inkomsterna från detta tillfalla medlemsländerna. Handelssystem med utsläppsrätter 
ska ske i kombination med, och inte i stället för, förstärkt lagstiftning för reducering 
av växthusgasutsläpp.”

Punkt 83, sidan 8, om divesteringar vill vi strama upp och föreslår därför en helt ny 
text.

Yrkande: 
att punkt 83 får följande lydelse:

”Vänsterpartiet vill divestera det gemensamma ägandet genom att flytta rådande 
offentligt ägda finansiella placeringar från fossil industri till hållbara alternativ.” 

E126 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
Punkt 80
Handeln med utsläppsrätter fördöms av den progressiva klimat- och miljörörelsen 
som en av de falska lösningar som omfamnas av den kapitalistiska världen. Så länge 
den finns kvar ska vi naturligtvis vara med på förbättringar, men det är inget som 
platsar i ett radikalt eko-ekoprogram.

Yrkande:
att punkt 80 reduceras enligt följande:

”80) EU:s handel med utsläppsrätter, kallat ETS, måste avskaffas. Det är en kapita-
listisk modell som strider mot grunderna i Vänsterpartiets socialistiska politik. 
reformeras i grunden. Målsättningen för koldioxidutsläppsminskningen måste skär-
pas genom att taket för koldioxidutsläppen från Europas industrianläggningar skrivs 
ner. Ett minimipris på utsläppsrätter bör införas så att konjunkturrelaterade efter-
frågeminskningar eller en underskattning av industrins möjligheter att sänka sina 
utsläpp saktar ner omställningen. Dessutom behöver systemet förändras i grunden 
även till formen. Alla utsläppsrätter ska auktioneras ut och inkomsterna från detta 
tillfalla medlemsländerna. ”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Petra 
Modée, Nordanstig, Per Ohlin, Vita Bergen, Niklas Olsson, Hudiksvall, Tove Pehrs-
son, Solna, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Millaray Rubilar, Huddinge
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E127 ENSKILD
AP-fonderna som symbolpolitik
I punkt 22 i förslaget skriver partistyrelsen att ”Vänsterpartiet undviker att fastna 
vid politiska symbolstrider om de har begränsad betydelse på de faktiska utsläp-
pen”. Det är en god princip, som vi borde använda i frågan om AP-fonderna. 

Förslaget att AP-fonderna ska sälja sina fossila tillgångar är bra symbolpolitik, 
som kan bidra till att sänka fossilindustrins legitimitet. Däremot är den direkta effek-
ten marginell. 

Att sälja fossila aktier ger lika lite effekt som när Vattenfall säljer sin kolkraft. 
Någon säljer, någon annan köper och driver vidare som vanligt. 

Möjligen går det att få lite effekt med att styra AP-fondernas tillgångar mot före-
tag som gör bra saker. Samtidigt kommer de investeringarna behöva vara lönsamma, 
för att vi inte ska fastna i en diskussion om att sätta framtidens pensioner på spel. 
Lönsamma investeringar i den sortens skala brukar hitta kapital i vilket fall, så det är 
tveksamt om det gör någon större skillnad. 

(Jämför det med förslaget om en grön investeringsbank: genom den kan vi med-
vetet ta snäppet större risker än vad som är motiverat för att maximera avkastningen, 
för att bidra till samhälleliga mål.)

Arbetet för att hejda klimatförändringarna behöver i första hand handla om de 
förslag som ger direkt effekt på utsläppen. Ett och annat symboliskt krav behöver inte 
vara fel, men vi behöver undvika att fastna i de diskussionerna. 

Därför skulle vi behöva stryka bort de formuleringar som inte håller från pro-
gramförslaget. Till exempel är det märkligt att säga att sålda aktier kan ”garantera att 
det fossila stannar i jorden” – tvärtom mot det vi säger om Vattenfall – eller att det 
är av ”särskild betydelse”. Tanken är inte att ändra förslaget i sak, utan att tona ner 
motiveringarna så att de håller.

Yrkande:
att slutet av punkt 83 stryks: 

”Vänsterpartiet vill flytta rådande finansiella placeringar, exempelvis AP-fonderna 
och annat offentligt sparande, från det som smutsar ned med fossil energi till det som 
ställer om. Sverige och på så sätt bidra till divesteringen, det vill säga att det fossila 
stannar i jorden. Vi vill använda det gemensamma ägandet till att garantera att dives-
teringen blir av.”

att punkt 84 stryks

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Olle Kristoffersson, Hammarby–
Skarpnäck

E128 HÖRBY
Punkt 85
Tydliggörande och tillägg av viktiga perspektiv.

Yrkande:
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att i rad tre bryts kärnkraften ut och skrivningen blir: 

”Kärnkraften fråntas sin partiella ansvarsfrihet vid händelse av olycka”

att följande tilläggs: 

”Jordbruket, fisket och andra näringar som är viktiga för en levande landsbygd och 
för den nationella och ekologiskt hållbara produktionen skall kompenseras för kost-
nader en omställning till förnybar energi medför.”

E129 SKÅNE, HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE,   
JÄRFÄLLA, KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM
Hållbara transporter
Punkt 87
Huvudfrågan när det gäller att ställa om transporterna handlar inte om bränslet utan 
om hela det ohållbara system med massbilism som förstör hälsa, ekonomi och miljö i 
städerna i hela världen. Massbilismen måste avvecklas om vi ska kunna ge våra barn 
en dräglig framtid.

Yrkande:
att punkt 87 kompletteras enligt följande:

”87) Vänsterpartiet verkar för en utfasning av den ohållbara massbilismen i våra 
städer. Gatu- och parkeringsutrymmen för bilar måste minskas, stadsmotor-
vägar som ”Förbifart Stockholm” stoppas och beläggningen i de kvarvarande 
bilarna måste öka. Vi kräver att det nationella målet för en fossilfri fordonsflotta 
till år 2030 genomförs. Hela transportsektorn behöver ställas om genom att helt fasa 
ut fossila bränslen som energikälla och i raskt takt ersätta dem med eldrift och/eller 
andra förnybara drivmedel. Samtidigt är vi medvetna om att en elbil ger lika stora 
utsläpp som en fossilbil vid tillverkning, underhåll och utrymme i stadsbygd.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlson, Linköping, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim 
Envall, Botkyrka, Anders Hedlund, Linköping, Lisa Holmberg, Hudiksvall, Karin 
Flodin, Linköping, Petra Modée, Nordanstig, Ulla Nilsson, Linköping, Per Ohlin, 
Vita Bergen, Niklas Olsson, Hudiksvall, Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, 
Linköping, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Deniz Tutuncu, Norrköping, Martin 
Öst, Linköping

E130 GÄVLEBORG, FALUN, HUDIKSVALL
Uttryck det problematiska med biobränslen tydligare
Ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet, punkt 88, s. 8
I stort är det ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet mycket bra. Programmet 
framhåller att biobränslen inte är helt oproblematiska men vi tycker att det ska synas 
i direkt anslutning till skrivningarna om biobränslen. Det problematiska är naturligt-
vis att odling för produktion av biobränslen upptar enorma odlingsarealer, inte sällan 
i länder som hade behövt dem till matproduktion. 
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Yrkande:
att nedanstående ord läggs till punkten enligt nedan:

”88) Inblandning av biobränsle är ett sätt att fasa ut det fossila. Med så kallad kvot-
plikt vill vi successivt öka inblandningen av biobränslen som framställts på ett 
hållbart sätt.”

E131 ENSKILD
Krona för krona?
När man höjer drivmedelsbeskattningen, energibeskattningen eller andra platta skat-
ter så är det höjningar som alltid slår hårdast mot våra egna väljargrupper. Att hän-
visa till att vi gör andra åtgärder som kompenserar är inget som går hem hos folk i 
gemen, det blir bara krångligt och mindre trovärdigt att förklara politiskt. 

Om man istället inför ett förbud mot nyförsäljning av fossilbränsledrivna for-
don efter ett visst årtal (ex. 2020–2025), så fasas fossilfordonen ut på sikt och ingen 
tvingas ställa exempelvis bilen på grund av att de inte har råd att tanka. Denna inrikt-
ning har Vänsterpartiet haft i ett tidigare kongressbeslut. Det vore önskvärt att partiet 
gick tillbaka till denna inriktning.

Vi är ett parti som vill minska klyftorna i samhället och dela vår gemensamma 
kaka på ett betydligt rättvisare sätt än vad som idag är förhållandet och detta måste 
då också synas i besluten.

Yrkande:
att Vänsterpartiet motverkar höjningar av drivmedelsbeskattningen (och andra 
platta skatter) framgent och återgår till linjen om stopp för försäljning fossilbräns-
ledrivna fordon enligt tidigare kongressbeslut

Ove Nordström, Götene

E132 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM
Hållbara transporter
Punkt 89
Liksom i punkt 87 vill vi markera att huvudfrågan inte handlar om bränslet utan om 
den ohållbara massbilismen. Då är systemet med förmånsbilar det som är mest ange-
läget att bli av med. Det är extremt bundet till överklassen i storstäderna och innebär 
att staten och företaget/organisationen subventionerar chefers och högre tjänstemäns 
bilanvändning. Det finns över en kvarts miljon förmånsbilar i Sverige och av nybils-
försäljningen står förmånsbilarna för en tredjedel. Förmånsbilarna bidrar med en 
dominerande andel av arbetsresorna med bil.

Yrkande:
att punkt 89 ges följande lydelse:

”89) Vänsterpartiet vill avskaffa det orättvisa och biltrafikdrivande systemet 
med förmånsbilar och ändra avdragsrätten för arbetsresor så att den blir 
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färdmedels neutral. Vi vill dessutom uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta 
genom att införa ett ”bonus-malus”-system som gör bilar med mindre miljöbelast-
ning billigare och bilar med större utsläpp dyrare. Vi vill också införa ett stöd för bil-
bränslekonvertering, ändra avdragsrätten för arbetsresor så att den blir färdmedels-
neutral och tillhandahålla bättre tillgång på biobränslen och laddstolpar för elbilar. 

Kerstin Amelin, Botkyrka, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Anders 
Hedlund, Linköping, Petra Modée, Nordanstig, Per Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrs-
son, Solna, Anna Sehlin, Västra Södermalm, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, 
Martin Öst, Linköping

E133 ESKILSTUNA
Punkt 89, sidan 8
Laddstolpar och tankställen för biogas – en del av infrastrukturen
Målsättningen i eko-ekoprogrammet är att vår fordonsflotta ska övergå till eldrivna 
bilar och bilar som drivs av biogas. Det kräver bättre förutsättningar för att fler ska 
kunna använda den typen av färdmedel. Idag är det upp till marknaden och kom-
muners välvilja och ekonomi att investera i tankställen för biogas och laddstolpar. 
Det innebär att utbyggnaden i vissa regioner, särskilt norr över och på landsbygden 
är liten eller obefintlig. 2014 fanns endast 218 gastankställen i Sverige, varav endast 
155 var publika. Satsningar kommer att krävas för att nå målsättningen en ny for-
donsflotta och för att överbrygga gapet mellan stad och landsbygd. Ska detta ske 
måste utbyggnaden av laddstolpar och tankställen för biogas vara en del av statens 
satsningar på utbyggnad av infrastruktur. I eko-ekorapporten finns skrivningar som 
därför behöver förtydligas. Idag står följande:

89) Vänsterpartiet vill uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta genom att införa 
ett ”bonus-malus”-system som gör bilar med mindre miljöbelastning billigare och 
bilar med större utsläpp dyrare. Vi vill också införa ett stöd för bilbränslekonverte-
ring, ändra avdragsrätten för arbetsresor så att den blir färdmedelsneutral och tillhan-
dahålla bättre tillgång på biobränslen och laddstolpar för elbilar. 

Yrkande:
att texten ändras till:

”89) Vänsterpartiet vill uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta genom att införa ett 
”bonusmalus”-system som gör bilar med mindre miljöbelastning billigare och bilar 
med större utsläpp dyrare. Vi vill också införa ett stöd för bilbränslekonvertering, 
ändra avdragsrätten för arbetsresor så att den blir färdmedelsneutral och att bättre 
tillgång på tankställen för biogas och laddstolpar för elbilar ska vara en del av en 
utbyggd infrastruktur där staten tar ett ansvar.” 

Vänsterpartiet Eskilstuna ställde sig 2016-01-25 bakom motionen med följande moti-
vering: Vill man lyckas byta ut fordonsflottan i Sverige till att gå på el eller biogas så 
krävs det statlig inblandning. Idag går utvecklingen långsamt och är ojämlikt förde-
lad över landet.
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E134 ENSKILD
Om behovet av cykelvägar på landsbygden
Punkt 90 (s. 8), punkt 98 (s. 9) samt punkterna 106 och 109 (s. 10)
I ”Partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt program” behandlas behovet av 
förbättrade förutsättningar för cykling under punkt 90 och 98 och indirekt under 
punkt 106. Dessa punkter är helt och hållet skrivna ur ett storstadsperspektiv. Lands-
bygden är bortglömd. Författarna bortser från den lokala trafik som finns på lands-
bygden, där cykeln är ett realistiskt alternativ. Man skriver också att Vänsterpartiet 
vill ”främja en förläggning av bostäder, arbetsplatser, offentlig service och handel 
som är förenlig med ett smidigt liv utan bil”. Vad innebär detta för landsbygden och 
för de som bor på landsbygden utan tillgång till bil?

De vägar som byggts i vårt land har haft en stor betydelse för utvecklingen. De har 
knutit samman bygder och fört människor närmare varandra. Skulle man till affären, 
till kyrkan, till festplatsen eller till den goda vännen på en kopp kaffe, så blev det 
lättare med den nya vägen. Så är det inte längre. På landsbygden är vägen idag ofta 
en barriär som skiljer oss åt. Det är i stort sett omöjligt att cykla på de mer trafikerade 
vägarna.

Dessutom är många starkt trafikerade vägar mycket smala, ibland bara sex meter 
breda. Till det kommer att biltrafiken har blivit allt tätare och hetsigare. Bilen har 
tillåtits att tränga undan de oskyddade trafikanterna och det finns inte längre något 
utrymme för cyklister och fotgängare. Som det ser ut idag måste barnen skjutsas till 
skola, idrottsplats, bad och kompisar. För oss som bor på landsbygden är det här ett 
stort problem. Bristen på cykelvägar har lett till en ohållbar situation på många håll.

För att råda bot på den här absurda situationen krävs en radikal attitydförändring 
och en storsatsning på nya cykelvägar på landsbygden! På bilvägar har det lagts mil-
joner och åter miljoner medan nästan ingenting lagts på cykelvägar, men cykelvägar 
måste också få kosta! Det är hög tid att prioritera cykelvägarna på landsbygden!

Yrkande:
att i den avslutande meningen i den föreslagna skrivningen i punkt 90 göra tillägget 
”… såväl på landsbygden som i staden”. Meningen får då följande lydelse: 

”Vänsterpartiet vill använda stads- och regionplaneringen för att främja en förlägg-
ning av bostäder, arbetsplatser, offentlig service och handel som är förenlig med ett 
smidigt liv utan bil såväl på landsbygden som i staden.”

att som avslutande mening till den föreslagna skrivningen i punkt 98 tillägga: 
”Investeringar i landsbygdens cykelinfrastruktur ska göras som ett led i att minska 
bilismen, öka säkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafikens hållplatser.”

att punkterna 106 och 109 under ”Vi håller ihop landsbygd och stad” slås ihop till 
en punkt.

Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson, Kjell Lindberg, Per 
Claesson och Stefan Grath, Norrtälje
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E135 ENSKILD
Möjliggör och stärk regionplaneringen
Hållbara transporter, punkt 90
I punkt 90 framhålls att ”Vänsterpartiet vill använda stads- och regionplaneringen 
för att främja en förläggning av bostäder, arbetsplatser, offentlig service och handel 
som är förenlig med ett smidigt liv utan bil.” 

Detta är mycket bra och nödvändigt, men för att det ska gå att genomföra måste 
ett systemfel uppmärksammas, det vill säga bristerna i lagstiftningen som styr regi-
onplaneringen.

Sverige är förmodligen unikt i Europa genom att sakna en bindande regionplane-
ring. Den svenska plan- och bygglagens regionplaneinstrument har ingen styrande 
funktion och de få regionplaner som finns uppfattas därför av kommunerna, som ett 
önskemål, vilka inte behöver följas, om man ens bryr sig om att läsa dem. Den bristen 
betyder att punkt 90, med nuvarande lagstiftning, inte går att genomföra i praktiken. 
Kommunerna är helt suveräna inom planeringen, vilket mycket ofta leder till att pla-
nerade lösningar inte kan nås på regional nivå.

Stockholmsregionen är ett tydligt exempel på detta. Den bristande planeringen 
i RUFS har under många år resulterat i att de för regionen bästa lösningarna, av 
till exempel infrastruktur, inte har genomförts. Ett pågående exempel är förbifart 
Stockholm. Detta katastrofala projekt har skötts ovanför huvudet på Storstockholms 
befolkning istället för genom en riktig demokratisk planering, grundad på lag, det 
vill säga plan- och bygglagen. En hantering som hade utgått från regionens bästa, 
baserad på demokratiskt uppställda mål och trovärdiga underlag, hade förmodligen 
hittat bättre alternativ än förbifarten! En storstadsregion kan inte styras rationellt 
utan en gemensam planering.

För att ändra plan- och bygglagen i detta avseende behövs sannolikt också en 
grundlagsändring eftersom kommunernas planmonopol utgår från kommunernas 
ställning enligt grundlagen.

Yrkande:
att punkt 90 avslutas med följande mening:

”För att detta ska kunna förverkligas på regional nivå behövs en ändring av plan- och 
bygglagen så att regionplaneinstrumentet ges en styrande verkan över kommunerna.”

Nils Sylwan, Västra Södermalm

E136 ENSKILD
En ny järnvägspolitik
I december enades 195 av världens länder om ett nytt klimatavtal, Parisavtalet. Avta-
let kommer inte på lång väg räcka för att lösa klimatfrågan. Men det faktum att det 
ändå blev ett avtal är en seger mot alla klimatskeptiker. Vi Vänsterpartiet har under 
flera år motionerat och presenterat olika förslag om en klimatpolitik som tar sikte 
på en omställning av klimatfrågan. Om vi ska få till en förändring av klimatutveck-
lingen så måste vi på alla nivåer ändra inriktning och fatta besluten som verkligen 
ställer om. 

På nationell nivå behövs investeringar som ställer om Sverige. Det finns enorma 
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behov av investeringar i förnybar energi, elnät, järnvägar, kollektivtrafik, energire-
noveringar och nybyggnation av lokaler och klimatsmarta bostäder. Idag är många 
lokala järnvägar i stort behov av renovering. Det handlar om underhåll, elektrifiering, 
förbättringar av banvallar med mera. Genom sådana satsningar kan restider kortas 
och alternativ till biltransporter kan ersättas av miljövänligare järnvägstrafik. Vän-
sterpartiet har lyft dessa frågor på nationell, regional och lokal nivå. Ett problem är 
att idag så läggs stor energi på stora och kostsamma snabbtågssatsningar som enbart 
gynnar storstadsområden. Intresset från statens sida för satsningar på det lokala järn-
vägsnätet är idag ljummet. 

Det behövs en ny järnvägspolitik som ser hela Sveriges behov, som inte sätter 
höghastighetståg före underhåll och satsningar på de lokala järnvägarna. Om det inte 
sker en förändring så kommer många lokala järnvägar att läggas ned de kommande 
åren vilket drabbar landsbygden mycket negativt och strider mot den utveckling som 
klimatavtalet anger. Med anledning av ovanstående föreslås kongressen besluta

Yrkande:
att under avsnittet Hållbara transporter, punkt 92 tillförs följande mening: 

”Det behövs en ny järnvägspolitik som gynnar både landsbygd och storstadsregioner. 
Det behövs en satsning på de mindre och lokala järnvägarna som leder till att restider 
kortas, att godstrafik kan styras från vägar till järnväg. Det handlar om ökat under-
håll, förbättringar av banvallar, ökad mötesseparering och elektrifiering.

att Vänsterpartiet i riksdagen verkar för en ny järnvägsstrategi enligt motionens 
mening

Claes-Göran Borg, Lidköping

E137 ENSKILD
Upphandling är bra men egen regi är bättre
Det är angeläget att förtydliga vad vi menar när vi säger att kollektivtrafiken skall 
vara i offentlig regi. Det innebär att verksamheten skall bedrivas i egen regi och inte 
upphandlas.

Partistyrelsens förslag till formulering ”offentlig regi” lämnar utrymme för fel-
tolkning. Dagens situation med offentliga kollektivtrafikbolag som upphandlar av 
privata bolag kan rymmas inom partistyrelsens formulering. Det är därför bra att 
förtydliga att Vänsterpartiet vill att det offentliga skall driva kollektivtrafiken i egen 
regi. Regioner, landsting eller kommuner skall själva anställa förare och köpa in bussar.

Yrkande:
att sista meningen i punkt 93 i eko-eko ändras till: 

”Kollektivtrafiken ska framförallt bedrivas i egen regi av den ansvariga offentliga 
huvudmannen för att underlätta effektiv trafikplanering och frigöra resurser till 
investeringar.”
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Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum

E138 ENSKILD
Nej till avgiftsfria flygresor!
Att resa mellan Kiruna och Malmö måste kosta, likadant om jag tar flyget till Lon-
don. Likväl framstår det i punktprogrammet som att de resorna ska bli avgiftsfria 
eftersom man liksom till vardags eller möjligtvis i utåtriktat material slappt och fel-
aktigt använder kollektivtrafik som en synonym till lokaltrafik. All tågtrafik är till 
exempel kollektivtrafik men då jag utgår från att vi inte förordar avgiftsfria regional- 
eller fjärrtåg eller för den delen flygresor som också räknas som kollektivtrafik bör 
vi, åtminstone i våra program, hålla isär och använda begreppen på ett korrekt och 
gängse sätt.

Yrkande:
att i punkt 93, stryka ”kollektivtrafik” samt ”kollektivtrafiken” där de orden före-
kommer och ersätta med ”lokaltrafik” samt ”lokaltrafiken”

August Flensburg, Solna

E139 Enskild
Punkt 93 Vänsterpartiets mål är en utbyggd, avgiftsfri  
kollektivtrafik
Visst vore det bra att kunna resa runt hela landet med tåg och buss utan att betala. Jag 
tror dock att tanken att förslaget ska innebära avgiftsfri lokal kollektivtrafik, i och 
kring våra centralorter. Var gränser ska dras får utvecklas framöver.

Yrkande:
att punkt 93 ändras till:

”Vänsterpartiets mål är en utbyggd, avgiftsfri lokal kollektivtrafik. Etapp mål …..”

Kåre Tengnér, Varberg

E140 SKÅNE
Hållbara transporter
Punkt 94, s. 9 
Biogasens stora potential är inte beaktad i den ensidiga skrivningen om elektrifice-
ringen av transportsektorn. I stora delar av Sverige är biogas som fordonsdrivmedel 
lika relevant som satsningen på elektrifiering. 

Yrkande:
att punkt 94 får följande lydelse: 

”Vänsterpartiet ska verka för att framtidens vägtransporter ska gå på förnybar el 
eller biogas. Elmotorer är betydligt effektivare än förbränningsmotorer, så att totalt 
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sett mindre energi krävs. Elektrifieringen minskar också buller och utsläpp av andra 
föroreningar som kolväten och partiklar.

I stora delar av Sverige är biogas som fordonsdrivmedel lika relevant som sats-
ningen på elektrifiering bland annat inom kollektivtrafiken. Att gå från fossilt till för-
nybart fordonsbränsle sker främst genom satsning på biogas- och batteribilar, ladd-
hybrider, vätgasdrivna bränsleceller samt elektrifiering av själva vägnätet.”

E141 SKÅNE, HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE,   
JÄRFÄLLA, KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL 
Punkt 95-96

Yrkande:
att förtydliganden görs när det gäller godstransporter på väg och järnväg enligt 
följande: 

”95) Godstrafiken ska i största mån flyttas över till den utsläppsfria järnvägen och 
sjöfart. Lastbilstransporterna ska reduceras och användas främst för kortare 
anslutningstransporter. Detta kräver För att kunna minska lastbilstrafiken med 
30-70 procent behövs en samordning av varutransporter och satsningar på omlast-
ningsplatser och -terminaler. Återstående lastfordon som inte kan elektrifieras 
behöver drivas på biobränslen. Stat, kommuner och landsting ska vara pådrivande i 
detta.”

”96) Vänsterpartiet vill satsa på att förstärka järnvägsnätet och därmed öka kapaci-
teten för godshantering. Genom att satsa på nya spår, kapacitetsökande åtgärder 
såsom mötesspår, underhåll av järnvägen och att vi nationellt och inom EU verkar 
för att kunna sänka banavgifter, kan godstransporter styras över från väg till järnväg. 
Underhållet av järnvägen ska återförstatligas för bättre resursutnyttjande och 
samordning.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlson, Linköping (endast att-sats 96), Sinan Cele-
pli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Anders Hedlund, Linköping (endast att-sats 
96), Karin Flodin, Linköping (endast att-sats 96), Ulla Nilsson, Linköping (endast 
att-sats 96), Per Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, Linkö-
ping (endast att-sats 96), Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Martin Öst, Linköping 
(endast att-sats 96), Petra Modée, Nordanstig

E142 ENSKILD
Monopol är bättre än marknadsprinciper för brev och paket
Inom få andra områden blir marknadsfundamentalismens misslyckande så uppen-
bart som inom brev och paketdistribution. I våra trappuppgångar springer två brev-
bärare och gör samma jobb efter varandra. Några paket skall hämtas på ICA, andra 
i snabbutiken. På våra gator brummar gula, bruna, blå och vita budbilar och möts 
ibland utanför våra portuppgångar. Kapitalismen är irrationell. Priset får personalen 
betala genom högt tempo och vi övriga genom buller, luftföroreningar och klimat-
förändringar.
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Uppenbarligen går det att dubblera brevbärarnas löner eller halvera deras arbetstid 
utan att det påverkar priset för oss andra ett dugg.

Lösningen är ett monopol för internationell och nationell post och paketdistribu-
tion. Det skulle bli billigare och bättre.

Regionala transporter, stadsbud och tyngre gods kan behöva andra lösningar. För 
att ge kommunerna rådighet över problem som buller och luftföroreningar bör en 
möjlighet till kommunala omlastningscentraler införas. Det innebär att allt gods som 
ska distribueras i en stad lämnas vid en central, gärna placerad i stadskärnans utkant 
nära tågspår och motorled. Därifrån samordnas all distribution. Rutt och fordonstyp 
kan optimeras och utsläppen minimeras.

Vidare skall kommuner genom lokala föreskrifter ges möjlighet att ställa krav på 
att alla budfordon inom ett område skall vara helt elektrifierade.

Yrkande:
att mellan punkt 95 och 96 i eko-eko lägga till en ny punkt: 

”Ett monopol för internationell och nationell post och paketdistribution i form av ett 
statligt verk skall införas. Kommuner skall ges möjlighet att införa omlastningscen-
traler för regionalt gods där allt gods anländer och sedan distribueras samtidigt enligt 
en optimal rutt med de mest lämpliga fordonen. Kommuner skall också ges möjlighet 
att införa lokala föreskrifter som bara tillåter elektrifierade budfordon inom vissa 
zoner.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum

E143 GÖTEBROG, FALUN
Låt järnvägstrafiken blomstra i ett statligt verk
Få verksamheter är så naturliga monopol som järnvägstrafik. Det är i praktiken omöj-
ligt att skilja det tekniska ansvaret för hjulet från rälen. Konkurrens tillför inget. Ett 
av skälen till att järnvägen förstatligades var att privata bolag inte kunde sköta lång-
siktigheten. Med bolagiseringen av Statens Järnvägar, SJ och skapandet av banverket 
(som sedan uppgick i Trafikverket) har socialdemokratiska och borgerliga regeringar 
ansträngt sig, och lyckats, föra Sverige som första EU-land tillbaka till 1800-talet.

Låt oss modernisera Sverige på riktigt. Låt oss föra Sverige till 2000-talet och 
införa ett statligt monopol på järnvägstrafik i form av ett statligt verk med ansvar för 
såväl tåg som räls. Huvudfokus bör vara samhällsnytta och inte avkastning.

Kundfokus står ofta i direkt motsättning mot affärsnytta. Enligt affärsmässiga 
principer bör resurser fokuseras till de mest lönsamma linjerna till exempel Stock-
holm – Göteborg. För resenären som kliver på i Mora eller Ockelbo är dock den 
samlade restiden det viktigaste. Därför skall inte affärsmässiga principer, utan sam-
hällsnytta, prägla verksamheten.

Yrkande:
att punkt 96 i eko-eko ändras till: 

”Järnvägstrafik är ett naturligt monopol. Vänsterpartiet vill satsa på att förstärka 
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järnvägsnätet och därmed öka kapaciteten för godshantering. Driften av trafiken och 
underhållet skall förstärkas genom att SJ ombildas till ett statligt verk och tar över 
ansvaret för spåren från trafikverket. SJ skall bedriva all tågtrafik – såväl persontra-
fik som godstrafik – på sina spår. Regional tågtrafik är möjlig på egna spår. I annat 
fall bör Statens Järnvägar, SJ, sköta även den regionala trafiken för att kunna optimera 
spåranvändandet. Verksamheten skall bedrivas enligt samhällsnyttiga och inte affärs-
mässiga principer.”

E144 ENSKILD
Låt järnvägstrafiken blomstra i ett statligt verk
Få verksamheter är så naturliga monopol som järnvägstrafik. Det är i praktiken omöj-
ligt att skilja det tekniska ansvaret för hjulet från rälen. Konkurrens tillför inget. Ett 
av skälen till att järnvägen förstatligades var att privata bolag inte kunde sköta lång-
siktigheten. Med bolagiseringen av Statens Järnvägar, SJ, och skapandet av banverket 
(som sedan uppgick i Trafikverket) har socialdemokratiska och borgerliga regeringar 
ansträngt sig, och lyckats, föra Sverige som första EU-land tillbaka till 1800-talet.

Låt oss modernisera Sverige på riktigt. Låt oss föra Sverige till 2000-talet och 
införa ett statligt monopol på järnvägstrafik i form av ett statligt verk med ansvar för 
såväl tåg som räls. Huvudfokus bör vara samhällsnytta och inte avkastning.

Kundfokus står ofta i direkt motsättning mot affärsnytta. Enligt affärsmässiga 
principer bör resurser fokuseras till de mest lönsamma linjerna till exempel Stock-
holm – Göteborg. För resenären som kliver på i Mora eller Ockelbo är dock den 
samlade restiden det viktigaste. Därför skall inte affärsmässiga principer, utan sam-
hällsnytta, prägla verksamheten.

Ur ett integritetsperspektiv är det skadligt att det inte längre är möjligt att köpa en 
biljett anonymt. Kravet på legitimation är helt omotiverat. De små möjligheterna att 
betala kontant likaså.

Yrkande:
att punkt 96 i eko-eko ändras till: 

”Järnvägstrafik är ett naturligt monopol. Vänsterpartiet vill satsa på att förstärka 
järnvägsnätet och därmed öka kapaciteten för godshantering. Driften av trafiken och 
underhållet skall förstärkas genom att Statens Järnvägar, SJ, ombildas till ett statligt 
verk och tar över ansvaret för spåren från trafikverket. Sj skall bedriva all tågtrafik 
– såväl persontrafik som godstrafik – på sina spår. Offentliga regionala verksamhe-
ter kan bedriva tågtrafik på egna spår. I annat fall bör SJ sköta även den regionala 
trafiken för att kunna optimera spåranvändandet. Verksamheten skall bedrivas enligt 
samhällsnyttiga och inte affärsmässiga principer och den enskildes integritet skall 
värnas genom möjligheten att betala biljetter kontant och resa anonymt.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum
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E145 HÖRBY
Punkt 96
Man har missat hur dåligt järnvägsnätet fungerar i öst-västlig riktning.

Yrkande:
att efter ordet ”järnvägsnätet” infoga: ”också i öst-västlig riktning”

E146 SKÅNE 
Hållbara transporter
Nya punkter mellan befintliga punkterna 96 och 97, s. 9 

För att skapa nytt och ökat förtroende för den svenska järnvägen måste stora investe-
ringar och organisatoriska förändringar genomföras. Prioriteringen nedan refererar 
till förslagen i partistyrelsens ”Vision och strategi för framtidens järnväg” (december 
2015).
Tågförbindelserna mellan Göteborg och Oslo är usla. Resan tar i dag fem timmar. 
Dessutom måste Västkustbanan ”frigöras” till fler godståg och regional kollektivtra-
fik. Att knyta ihop Sveriges andra och tredje stad med höghastighetståg måste ha lika 
hög prioritet som höghastighetsförbindelserna till Stockholm.

Därför yrkar vi att två nya skrivningar tillförs punktprogrammet mellan de befint-
liga punkterna 96 och 97:

Yrkande:
att lägga till en ny punkt 97: 

”Den spårburna kollektivtrafiken och järnvägskapaciteten, i synnerhet det lokala och 
regionala nätet, men även stambanorna, måste byggas ut. Ansvaret för järnvägsin-
frastrukturen och underhållsarbetet måste, efter decenniers avreglering, samlas och 
återregleras i en och samma statliga organisation. 

Yrkande: 
att lägga till en ny punkt:  

”98: Satsningen på höghastighetsbanor kan under givna förutsättningar bidra till 
utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Nya höghastighetsbanor, som också 
möjliggör trafik med konventionella tåg, ökar järnvägskapaciteten totalt och frigör 
spår för lokal och regional tågtrafik samt godstransporter på järnväg. I södra delarna 
av landet kan höghastighetstågen ersätta inrikesflyget. Vänsterpartiet ska förutom de 
två sträckningar som ingår i Sverigeförhandlingen verka för en höghastighetsbana 
från Oslo via Göteborg, Malmö/Lund och Köpenhamn till kontinenten.”

E147 BIRKA VASA
Återreglera järnvägsunderhållet 
Fackförbundet SEKO som organiserar väg och banarbetare driver kampanjen Spårfel. 
De pekar på den ohållbara situationen för järnvägsunderhållet i Sverige. De skriver: 
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”Det måste bli ett slut på tågkaoset”. 
Det finns idag ingen aktör med koll på järnvägen. Förseningar och inställda tåg 

kostar samhället 5 miljarder kronor om året. Istället bör staten utföra underhållet – så 
vi får en fungerande järnväg för alla. 

Den svenska järnvägen kantas av en mängd problem. Detta har knappast undgått 
någon. Järnvägens kris är ett hot mot de anställda såväl som hela samhällsekonomin. 

SEKO har länge drivit på för en annan utveckling inom järnvägen. 
SEKO anser att Sverige många gånger har gått för långt och fort fram i de avreg-

leringar som gjorts. När det gäller järnvägsunderhållet har Seko länge varit tydliga 
med att det krävs åtgärder och organisationsförändringar. Vi anser att Trafikverkets 
organisation ska stöpas om och att myndigheten ska tillåtas att utföra underhåll i 
egen regi.” 

Vänsterpartiet delar SEKO:s oro och det bör även framgå i vårt ekonomisk-ekolo-
giska punktprogram att vi anser att järnvägsunderhållet är en avgörande del i framti-
dens hållbara transporter. 

Yrkande:
att tillfoga en punkt efter punkt 96 i punktprogrammet med lydelsen: 

”Vänsterpartiet vill återreglera järnvägsunderhållet till en statlig aktör med ansvar 
för hela landet. Att samla kompetens och kunskap och upprätthålla säkerheten är 
viktigt för såväl denna i framtiden avgörande infrastruktur som för personalen och 
resenärer på järnvägen”. 

E148 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM 
Hållbara transporter 
Punkt 97
Vi tillstyrker förslaget vad gäller sjöfartens betydelse men vill komplettera vad gäller 
krav på en omställning till hållbar sjöfart.
 
Yrkande: 
att punkt 97 föreslås att få följande lydelse:

”97) Vänsterpartiet vill ha en ekologiskt hållbar handelsflotta med stor andel svensk-
flaggade handelsfartyg där goda arbetsvillkor råder och där det dessutom ges större 
utrymme till att öka volymen på inrikes sjöfart. En väl fungerande sjöfart till och 
från svenska hamnar är en avgörande förutsättning för svensk industris möjligheter 
att frakta sina varor hållbart på världsmarknaden. Det finns även starka skäl att ha 
en stark inhemsk sjöfartsnäring för att kunna utforma de transporter som landets 
industri efterfrågar. Sjöfarten är det mest energieffektiva transportslaget och 
har låga infrastrukturkostnader, och därför vill Vänsterpartiet öka dess andel 
i både person- och godstransporter. Samtidigt måste sjöfarten ställas om så att 
den elektrifieras på kortare avstånd och går på förnybara bränslen på längre 
sträckor.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Vilmer Andersen, Malmö, Sinan Celepli, Botkyrka, 
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Joakim Envall, Botkyrka, Matilda Gradin, Malmö, Jonas Gunnarsson, Malmö, Eli-
sabeth Hellman, Malmö, Emma Holmberg, Malmö, Petra Modée, Nordanstig, Per 
Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrsson, Solna, Tobias Pettersson, Malmö, Marit Strand 
Pettersen, Botkyrka

E149 ENSKILD
Straff för utsläpp måste upp
De fartyg som trafikerar svenskt vatten är vare sig så moderna eller säkra som vi själva 
intalar oss. Flera gånger de senaste åren har oljespill och utsläpp orsakat stora skador 
i närmiljön där Tjörn 2011 kanske är färskast i minnet. Vi måste tvinga redarna att 
modernisera sina fartyg och ta sitt ansvar vid eventuella utsläpp. De händelser där 
fartyg medvetet eller omedvetet orsakat utsläpp bör inte bara bötfällas för sin bris-
tande säkerhet utan även ersätta alla skador i närområdet där utsläppet skett, detta 
ska inte bara gälla sanering utan även långtgående konsekvenser för fiske, turism och 
liknande näringar som  helt och hållet ska ersättas av ägaren.

Yrkande: 
att följande läggs till på punkt 97:

”Arbetet med att öka säkerheten med transport miljöskadligt gods ska prioriteras mer 
och de redare som orsakar stora utsläpp ska straffas hårt ekonomiskt”

Martin Fahlén, Botkyrka

E150 VÄRMLAND, KARLSTAD
Gångtrafikanterna har central betydelse i omställningen  
till hållbara transporter
Punkt 98, sid 9
Partistyrelsen har gjort ett i allt väsentligt bra arbete med att utforma ett ekologiskt–
ekonomiskt punktprogram. Vi anser dock att gångtrafikanterna bör tas med i infra-
struktursatsningarna.

Ekologiskt-ekonomiskt punktprogram punkt 98, sid 9. Förutsättningarna för gång-
trafikanter i tätorterna är väsentliga för att ställa bilen och bör tas med i denna punkt.

Yrkande: 
att följande förändringar görs: punkt 98, s. 9. Ändra första meningen enligt föl-
jande: ”Cykel- och gångtrafiken ska ökas genom hållbar stadsplanering och investe-
ringar i gång- och cykelinfrastruktur ….”

E151 ENSKILD
Starta statlig produktion av luftskepp
Samtidigt som flyget idag är det mest miljöbelastande sättet att resa idag har det 
potential att bli det minst miljöbelastande på längre sträckor om flygningen genom-
förs med luftskepp.

Flygets fördel är att ingen infrastruktur behöver byggas mellan destinationerna. 
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Vägar och järnvägar kräver energi och råvaror. Dessutom trängs naturen undan och 
barriärer skapas.

Om en del av lyftkraften genereras av vätgas kan denna vätgas även användas som 
energilager för framfarten. Med bränsleceller kan elmotorer driva luftskeppet framåt 
i det närmaste ljudlöst. Inga miljöbelastande utsläpp sker då den enda avgasen är 
vattenånga.

Yrkande:
att sist i punkt 99 i eko-eko lägga till: 

”Ett statligt bolag för produktion av luftskepp skall bildas. I takt med luftskeppsflot-
tans utbrednad skall fossilbränslen i flyget förbjudas.”

Jöran Fagerlund, Angered

E152 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Hållbara transporter
Punkt 99–101

Yrkande:  
att texten beträffande flyget och tågalternativen ska utvecklas enligt följande: 

”99) Flygets miljöpåverkan är stor och växande. Att reducera utsläppen innebär i 
dagsläget att själva flygandet måste minska. Flyget behöver bära hela sin miljökost-
nad i mycket högre grad än vad som sker idag inom EU:s utsläppshandel på både 
utrikes- och inrikesflyget. Detta kan bidra till att påskynda omställningen från 
fossilt flygbränsle till biobränsle.”

”100) Vänsterpartiet vill göra alternativen till flyget, främst tågtrafiken, attraktivare 
genom utbyggt järnvägsnät och snabbare och tätare turer samt genom att gynna det 
prismässigt genom en flygskatt och ett utsläppstak för flygplatser. Statens Järnvägar, 
SJ, ska få i uppdrag att erbjuda en bra samhällsservice och attraktiv prisnivå 
i hela landet och detta uppdrag ska prioriteras framför vinstsyftet i bolagets 
verksamhet. SJ ska också ges i uppdrag att återupprätta nattrafiken i Sverige 
och förenkla biljettsystemen i internationell trafik.”

”101) Landsdelar som saknar realistiska alternativ till flyget ska få undantag från 
kan kompenseras för de ökade kostnaderna och begränsningarna för inrikesflyget.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlson, Linköping, Sinan Celepli, Botkyrka, Joa-
kim Envall, Botkyrka, Anders Hedlund, Linköping, Karin Flodin, Linköping, Petra 
Modée, Nordanstig, Ulla Nilsson, Linköping, Per Ohlin, Vita Bergen, Niklas Ols-
son, Hudiksvall (99, 101), Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, Linköping, Marit 
Strand Pettersen, Botkyrka, Deniz Tutuncu, Norrköping, Martin Öst, Linköping
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E153 SKÅNE
Hållbara transporter
Punkt 100, s. 9

Yrkande: 
att texten i punkt 100 beträffande flyget och tågalternativen ska utvecklas enligt 
följande:

”Vänsterpartiet vill göra alternativen till flyget, främst tågtrafiken, attraktivare 
genom utbyggt järnvägsnät och snabbare och tätare turer samt genom att gynna det 
prismässigt genom en flygskatt och ett utsläppstak för flygplatser. Statens Järnvägar, 
SJ, ska få i uppdrag att erbjuda en bra samhällsservice och attraktiv prisnivå i hela 
landet och detta uppdrag ska prioriteras framför vinstsyftet i bolagets verksamhet. SJ 
ska också ges i uppdrag att återupprätta nattrafiken i Sverige och förenkla biljettsys-
temen i internationell trafik.”

E154 ENSKILD
Hållbara transporter, punkt 100
Nattåg
För att kunna ersätta flyget måste resor bli möjliga som är lika tidseffektiva. Det kan 
i dagsläget enbart nattåg stå för. Det ska bli billigt att köpa en plats i liggvagn så att 
alla kan resa hundratals kilometer utan att behöva slösa bort en hel dag på det. 

Helst skulle det finnas ett tätt nattågsnät i hela EU, men Sverige kan gå före genom 
att möjliggöra nattåg till städer i Sveriges grannländer.

Yrkande: 
att ersätta punkt 100 med följande text: 

”Vänsterpartiet vill göra alternativen till flyget, främst tågtrafiken, attraktivare 
genom utbyggt järnvägsnät, snabbare och tätare turer och nattåg till grannländer, 
samt genom att gynna det prismässigt genom en flygskatt och ett utsläppstak för 
flygplatser.”

Morlin Schubert, Upplands Väsby

E155 SOLLEFTEÅ
Lokal återbäring på vatten- och vindkraft
Tillägg till eko-ekoprogrammet till stycket: 
”103) Vi håller ihop landsbygd och stad”
Bakgrund:

Vi står nu inför en möjlighet att göra något åt de framtida klimatproblemen innan 
det är försent. Visionen om nollutsläpp av klimatgaser ska bli något annat än en 
vision. Men vägen dit är verkligen inte spikrak. Vattenkraften som vi upplever som 
ren förstör fiskens naturliga vandringsvägar. Vindkraften kan vara orsak till störande 
buller och ljusreflexer, men framför allt kan vindkraften upplevas som en sanslös 
profitjakt som förstör naturlandskapet. Denna upplevelse kan hänga ihop med gamla 
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Norrlands-diskursen centrum-pereferi där Norrland ska plundras än en gång på sina 
naturresurser. 

I Sollefteå kommun fick Vänsterpartiet 6,3 procent i valet 2014. Det lokala partiet 
Västra initiativet som profilerat sig som vindkraftsmotståndare fick 17,2 procent och 
är andra största parti i kommunen. 

Här i glesbygden har vi inte något glesbygdsbidrag för att få välfärden att gå ihop. 
Glesbygdspolitik är ett svärord idag, men det behöver kanske inte vara det imorgon.

Vi kan glömma klimatmålen om vi inte har folket med oss. Invånare i glesbygd 
måste känna att de har rätt att bo kvar och att välfärden ska räcka till dem med. Där-
för behövs lokal återbäring på vatten- och vindkraft.

Yrkande: 
att det införs en naturresursskatt på vatten- och vindkraftsproduktion

(Om förslaget blir verklighet bör det utredas men ett riktmärke bör vara 1,1 öre/pro-
ducerad kWh) där kommunen där energin produceras får 50 procent, 20 procent till 
angränsande kommuner och 20 procent till landstinget/region och 10 procent till en 
regional utvecklingsfond för gröna näringar i glesbygd 

att det införs en lokal fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar

(Om förslaget blir verklighet bör det utredas men ett riktmärke bör vara att kommu-
nen får själv bestämma skattesatsen men den får ge max 0,8 procent av det taxerade 
marknadsvärdet) 

att det införs en lokal fastighetsskatt för vindkraftanläggningar baserad på höjd 
över marken. Endast företag med omsättning på mer än 10 miljoner är skyldiga att 
betala denna

Förslaget bör utredas om det blir verklighet men riktmärke bör vara:
30 – 60 m årlig kommunal fastighetskatt: 15 000 kr
60 – 100 m  årlig kommunal fastighetskatt: 30 000 kr
101 – 200 m årlig kommunal fastighetskatt: 45 000 kr
För varje ytterligare meter ökar skatten med 1000 kr. 

att vindkraft som är baserad ute i vattnet minst 500 m ifrån kusten är skattebefriad

att skatteintäkterna från ovan förslag fördelas enligt följande: Kommunen där 
energin produceras får 50 procent, 20 procent till angränsande kommuner och 20 
procent till landstinget/region och 10 procent till en regional utvecklingsfond för 
gröna näringar i glesbygd

E156 JÖNKÖPINGS LÄN, JÖNKÖPING
Om behovet av en aktiv regionalpolitik
Tillägg efter punkt 104
Det är väl känt att en avreglerad marknadsekonomi utvecklar obalanser i tiden; hög- 
och lågkonjunkturer. Dessa kan utjämnas genom en aktiv keynesiansk politik (även 
om nyliberaler inte vill detta).
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På samma sätt utvecklar en avreglerad marknadsekonomi obalanser i rummet: 
stora städer växer, mindre orter krymper. Resultatet blir en utarmad glesbygd och en 
övertrång megapolis. Detta kan motverkas genom en aktiv regionalpolitik (även om 
nyliberaler inte vill detta).

Vänsterpartiet bör verka för att en sådan tillkommer och används. Endast då kan 
landsbygd och stad hållas ihop.

Yrkande: 
att följande tillägg införs efter punkt 104:

”En avreglerad marknadsekonomi utvecklar obalanser i rummet; stora städer växer 
och mindre orter krymper. Resultatet blir en utarmad glesbygd och en övertrång stor-
stad. Vänsterpartiet vill motverka detta genom en aktiv regionalpolitik”

E157 ENSKILD
Monopol är bättre än marknadsprinciper för internet   
och telefoni
Förutom inom brev- och paketdistribution blir marknadsfundamentalismens miss-
lyckande så uppenbart som inom internet och telefoni. Istället för mobiltäckning över 
hela landet sitter ett par tre mobilsändare på samma tak i storstäderna. Istället för 
att bygga bredband över hela landet koncentrerar sig internetleverantörerna till lön-
samma orter.

Genom privata stadsnät eller kabel-tv i fastigheter har vissa leverantörer i prakti-
ken skapat monopol och har kunnat skinna konsumenterna. Investeringskostnaderna 
är några tior per lägenhet och månad, priserna vi användare betalar räknas i hundra-
lappar.

Inte nog med att vi konsumenter betalar ett överpris. Marknadsfundamentalismen 
gör att den tekniska utvecklingen hämmas. Ett statligt monopol hade kunnat vara 
mycket längre fram i utvecklingen än idag. Till en bråkdel av kostnaden. Kostnaden 
är så låg att det är billigare, enklare och mer rättvist att betala telefoni och internet 
via skatten. Administrationen med fakturering är en relativt stor kostnadspost idag.

Enklast är att varje medborgare får ett mobilabonnemang samtidigt som hen får ett 
personnummer eller uppehållstillstånd. (Det skulle säkert vara samhällsekonomiskt 
lönsamt att låna ut simkort gratis till turister som är giltigt lika länge som deras 
turistvisum men det är kanske en annan diskussion.)

Likaså är det rimligt att staten drar fiber till alla nya fastigheter i samband med att 
andra kablar och ledningar dras dit. Alla befintliga fastigheter bör fiberanslutas i en 
lämplig takt.

Varje person får ett rimligt antal samtalsminuter nationellt och internationellt, sms 
och mobil datatrafik till sitt abonnemang. Önskas mer kapacitet kan detta erbjudas 
till självkostnadspris. Telefon får man köpa själv. Företag och föreningar får teckna 
abonnemang till självkostnadspris.

I väntan på komplett mobiltäckning skall det fasta nätet ligga kvar och den som 
behöver skall få en fast telefon. Det fasta telefonnätet skall finnas kvar så länge det 
är motiverat.

Varje hushåll får en internetuppkoppling med en rimlig hastighet. Önskas högre 
hastighet kan det erbjudas till självkostnadspris. Företag och föreningar betalar själv-
kostnadspris.
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En trolig invändning mot förslaget är att integriteten hotas och att statens möjlighet 
till avlyssning ökar. De senaste åren med datalagringsdirektiv, hot om filtrering, ipred 
och FRA visar att privata internetleverantörer och mobiloperatörer inte på något sätt 
garanterar ett fritt internet.

Yrkande:
att mellan punkt 104 och 105 i eko-eko lägga till en ny punkt: 

”Marknadsfundamentalismen inom telefoni och internet har drivit upp priserna och 
lämnat delar av landet på efterkälken. Vi vill införa ett monopol som ger alla med-
borgare ett mobilabonnemang med ett rimligt antal samtalsminuter nationellt och 
internationellt, sms och mobil datatrafik till sitt abonnemang. Önskas mer kapaci-
tet kan detta erbjudas till självkostnadspris. Telefon får man köpa själv. Företag och 
föreningar får teckna abonnemang till självkostnadspris. Likaså skall varje hushåll 
får en internetuppkoppling med en rimlig hastighet. Önskas högre hastighet kan det 
erbjudas till självkostnadspris. Företag och föreningar betalar självkostnadspris.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum

E158 HÖRBY
Punkt 105
Även städerna utarmas av den nuvarande ekonomin.

Yrkande: 
att slutet på första meningen lyder: ”…som gör att varken stad eller landsbygd 
utarmas.”

E159 SKÅNE MFL
Vi håller ihop landsbygd och stad
Punkt 106 s. 10.
Vi vill byta ut ”landsbygden” mot ”glesbygden” eftersom det är ett mer omfattande 
begrepp.

Landsbygd är ofta den del av ett land som ligger utanför tätorterna, och som 
vi menar bör ha god kollektivtrafik, medan glesbygd är ett område med liten och 
utspridd befolkning. 

Yrkande: 
att sista meningen lyder på följande sätt: 

”I glesbygden fortsätter bilar att vara ett viktigt färdmedel.”

Deniz Tütüncu, Norrköping
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E160 ENSKILD
Statlig bilprovning i hela landet
Privatiseringen av bilprovningen har varit ett fiasko. Det blev dyrare och sämre. Ris-
ken är uppenbar att glesbygden får sämre service. Privatiseringen drevs igenom med 
ideologiska skygglappar av EU och den borgerliga regeringen.

Bilprovning måste rimligtvis betraktas som myndighetsutövning och skall inte 
läggas ut på entreprenad. Ett statligt monopol kan garantera en bra geografisk sprid-
ning. Den statliga bilprovningen kan också erbjuda subventionerade reparationer i 
glesbygd där det inte finns underlag för en kommersiell bilverkstad.

Yrkande: 
att sist i punkt 106 i eko-eko lägga till: 

”Bilprovningen skall vara statlig för att ha en rimlig spridning över landet. Höjd 
bensinskatt skall kompenseras med subventionerade reparationer och stöd till kon-
vertering av bilar i glesbygden.”

Jöran Fagerlund, Angered

E161 JÖNKÖPINGS LÄN, JÖNKÖPING
Städer måste förtätas måttfullt
Ekologiskt/ekonomiskt punktprogram
Punkt 107
Långsiktigt hållbara städer fordrar inte bara ekologisk utan också humanekologisk 
hänsyn. Människor behöver ljus och luft, grönska och grannskap – var man än bor. 
Därför behövs grönytor och mänsklig skala, liksom balans mellan hushöjd och gårds-
yta/gatubredd för att undvika mörker och skugga. 

I dag sker alltför ofta en överförtätning där grönmark exploateras och schaktstäder 
uppkommer, till byggkapitalets fromma.

Yrkande: 
att punkt 107 ges följande lydelse:

”Vänsterpartiet vill bygga långsiktigt hållbara städer, både ekologiskt och humane-
kologiskt. Då krävs en måttfull förtätning, där främst gråmark och parkerings-/väg-
mark tas i bruk. Grönytor är hälsobefrämjande och bör bevaras. Mörker och skugga 
bör undvikas.”

E162 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Vi håller ihop landsbygd och stad
Punkt 107
Att bygga på höjden är inget bra generellt recept. Det kan passa här och var men ger 
i allmänhet inte större befolkningstäthet än en lägre bebyggelse. En förtätning kräver 
också att tillgången till grönytor säkras.
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Yrkande: 
att punkten justeras på följande sätt:

107) Vänsterpartiet vill bygga långsiktigt hållbara städer genom att förtäta och bygga 
på höjden där det redan finns eller kan byggas ut samhällsservice och kollektivtra-
fik. Alla invånare ska ha högst 250 meter till grönyta för rekreation och reduce-
ring av negativa klimateffekter.

Elisabeth Hellman, Malmö, Emma Holmberg, Malmö, Jonas Gunnarsson, Malmö, 
Matilda Gradin, Malmö, Tobias Pettersson, Malmö, Vilmer Andersen, Malmö, 
Kerstin Amelin, Botkyrka, Vilmer Andersen, Malmö, Sinan Celepli, Botkyrka, Joa-
kim Envall, Botkyrka, Per Ohlin, Vita Bergen, Tove Pehrsson, Solna, Marit Strand 
Pettersen, Botkyrka

E163 ENSKILD
Vatten en mänsklig rättighet och ett bevis på socialismens 
överlägsenhet
Vatten är en mänsklig rättighet och Sveriges kommuner visar dagligen, året om, 
styrkan i att dra undan produktion från kapitalismens logik0. Genom ett investe-
ringsperspektiv som sträcker sig över sekler och fokus på samhällsnytta i stället för 
ekonomisk vinning kan vi producera och distribuera vatten, människans viktigaste 
livsmedel, direkt till medborgarnas hem för några få öre per liter.

Det är dags att även ta denna princip till gatorna och skapa offentliga dricksvatten-
fontäner och kranar med gratis vatten i stor skala i alla tätorter (definitionen på tätort 
är tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre 
än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent).

Genom offentliga vattenställen kan den orimliga försäljningen av buteljerat vatten 
enkelt konkurreras ut. Det innebär också tydlig manifestation i människors vardag 
av socialismens överlägsenhet. Det ger människor tillträde till det offentliga rummet 
utan att behöva betala i form av en kopp kaffe eller glass. Dagens inriktning på att 
levandegöra offentliga miljöer handlar enbart om kommersiella intressen. Det skall 
byggas butiker och caféer i vart och vartannat gathörn.

Gratis vatten är också en frihetsreform för besökare oavsett om de är turister eller 
tiggare. För den som inget har kan de små dagliga bestyren vara de mest energikrä-
vande, exempelvis att ordna vatten till sig och sina barn. En rimlig miniminivå är en 
vattenpost per 500 invånare i alla tätorter.

Yrkande:
att sist i punkt 107 i eko-eko lägga till: 

”Alla kommuner skall i alla tätorter erbjuda minst en offentlig dricksvattenfontän per 
500 invånare.”

Jöran Fagerlund, Angered
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E164 HÖRBY
Punkt 108
Glöm inte staden som en helhet.

Yrkande: 
att det läggs till efter ”…i sin egen stadsdel”: 

”och i stadens centrum så att innerstäderna kan hållas levande. Handel och samhälls-
tjänster skall inte koncentreras till centra i utkanten av städerna.”

E165 ENSKILD
Lokal och ursprungsbefolkningens rätt till markerna
En sak som eko-ekoprogrammet inte nämner är vikten av lokalbefolkningen när det 
kommer till miljön. Det är de som kan sin omgivning och vet oftast mycket mer om 
ekosystemet på orten än många forskare. När det kommer till samerna så kan vi tyd-
ligt se hur vår ursprungsbefolkning ständigt får ge vika och lämna vandringsvägar 
för ren och andra värdefulla naturområden till gruvdrift och vattenkraft. Den ekono-
miska orättvisa som detta är bevis på måste Vänsterpartiet formulera både skarpare 
och tydligare.

Yrkande: 
att följande text läggs in efter ”de regioner där de skapats” på punkt 111:

”Större samråd med lokalinnevånarna och ursprungsbefolkningen ska finnas, bland 
annat genom lokala veton om nyetablering och ombyggnation.”

Martin Fahlén, Botkyrka

E166 ENSKILD
Punkt 111–112
Snabbtåg till landsbygden
Idag ser vi en utveckling där många svenskar lämnar mindre orter på landsbygden 
och flyttar till de storstäder som i sin tur har bostadsbrist och blir allt större. Om 
det fanns snabbtåg till orter upp till till exempel 100 km ifrån storstaden kan dessa 
orter åter bli intressanta för personer som har jobb som bara finns i större städer. 
Infrastrukturen och det dagliga livet kan då finnas på de mindre orterna, medan 
pendlingen in till storstaden skulle kunna ske på knappt en halvtimme. På så sätt kan 
vi skapa sattelitstäder runtomkring storstäderna som återupplivar landsbygden.

Yrkande: 
att lägga till en punkt mellan nuvarande punkt 111 och 112 med följande text: 

”För att minska trenden att allt fler flyttar till de stora städerna kan snabbtåg byggas 
till mindre orter som idag riskerar att dräneras på invånare. Orterna blir då attrakti-
vare, eftersom en kan fortsätta arbeta i storstaden.”
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Morlin Schubert, Upplands Väsby

E167 ENSKILD
Hållbart jordbruk som kolinlagring
Ny punkt under punkt 112, s 10
Efter att ha gått igenom det fantastiska ekologiskt-ekonomiska programmet konsta-
terar vi att ett område inte belysts i den omfattning det förtjänar. Mycket av våra 
odlingsarealer är väldigt kemikalie- och energiintensiva men har, med rätt typ av 
jordbruk, en stor potential att lagra kol (liksom skogsbruket) samtidigt som de försör-
jer oss på ett ekologiskt, näringsrikt och hållbart sätt utan att ge mindre skörd.

Det finns en uppfattning att ekologisk produktion skulle vara mindre produktiv. 
Det stämmer, när man ställer om till ekologiskt på en konventionellt brukad jord där 
plöjning, kemikalier och gödning använts. Biologin i den jorden är förstörd vilket ger 
näringsfattiga grödor som är beroende av kemikalier för att växa. 

Man måste få tillbaka livet i jorden innan man kan förvänta sig att bli fri från kemi-
kalier. En återställning av biologin ger näringsrik föda och är samtidigt ett effektivt 
sätt att lagra kol, dels i form av mikroorganismer och långsiktigt i form av humus. 

Det mest ekonomiska, giftfria, ekologiska och enklaste sättet är ett plöjnings-
fritt kretsloppsjordbruk där man med hjälp av kompost kan tillföra alla nödvändiga 
mikro organismer vilket ger ett system som till stora delar sköter sig själv. Det går 
att genomföra i stor skala, det handlar inte bara om den småskaliga hemmaodlaren.

Det finns ett intressant projekt i ämnet, här finns en rapport från de första 30 åren: 
http://rodaleinstitute.org/assets/FSTbooklet.pdf

Vi vill komplettera det ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet med en tydlig 
skrivning om vikten av hållbart jordbruk.

Yrkande: 
att direkt under rubriken Hållbart jordbruk, det vill säga mellan rad 112 och 113 
,lägga till följande fristående punkt:

”Mellan 30–75 procent av kolet i världens odlingsmarker har släppts ut i form av 
växthusgaser på grund av vårt konventionella jordbruk med plöjning, gödsling och 
bekämpningsmedel. Det konventionella jordbruket leder till obalans i biologin med 
rubbade näringskretslopp. En fungerande biologi i jorden är en förutsättning för ett 
hållbart ekologiskt jordbruk som ökar motståndskraften mot klimatförändringar, 
binder stora mängder kol, ökar biodiversiteten, förhindrar erosion, binder vatten och 
minskar läckage av näringsämnen. Vänsterpartiet vill se en ordentlig forsknings-
genomgång av klimateffekterna av kretsloppsjordbruk med fokus på att återställa 
biologin i våra jordar.”

Jan Strömdahl, Västra Södermalm, Kerstin Amelin, Botkyrka, Stellan Hamrin, 
Hammarby-Skarpnäck, Torbjörn Vennström, Kungsholmen
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E168 ENSKILD
Om hållbart jordbruk, punkt 113–118
I avsnittet om hållbart jordbruk finns en del rena felaktigheter och en del märkliga 
slutsatser. Inledningsvis påstås att jordbruket har en nyckelroll i omställningen men 
det framgår inte på vilket sätt. Stycket efter (114) klargör inte saken. Hur påverkar 
turism klimatomställningen? I punkt 116 talas om markens motståndskraft. Mot vad? 
I punkt 117 påstås att Sveriges jordbruk är storförbrukare av fossila bränslen. Sett 
till jordbrukets utsläpp av klimatgaser så står arbetsfordonens utsläpp för en mycket 
liten del. Därmed inte sagt att man inte ska byta mot förnybara bränslen när tekniken 
tillåter.

För att få ett mindre motsägelsefullt och mer sammanhängande avsnitt om hållbart 
jordbruk yrkar vi:

Yrkande: 
att punkt 113 och 114 stryks helt

att övriga stycken under rubriken Hållbar jordbruk sätts i följande ordning: 118, 117, 
116, 115,

att ”…och ökar markens motståndskraft,” stryks i punkt 116

att ”…är storförbrukare av fossila bränslen och..” stryks i punkt 117

Margot Herbertsson, Jönköping

E169 ENSKILD
Hållbart jordbruk
Punkt 113 sidan 9 vill vi byta ut mot en helt ny text, som vi tycker gör Vänsterpartiets 
ställningstagande tydligare.

Punkt 114-115, sidan 10 och 11: 
Vi håller med om inriktningen i punkterna, men tycker att Vänsterpartiets ställ-

ningstagande i dessa frågor blir tydligare om vi stryker de två sista meningarna i 
punkt 114 från ”Det är viktigt” till och med ”denna näring” och ersätter dem med en 
helt ny text under punkt 115.

Yrkande: 
att punkt 113 får följande lydelse:

”Vänsterpartiet anser att köttkonsumtionen måste minska, eftersom storskalig djur-
uppfödning är den verksamhet inom livsmedelsproduktionen, som står för den största 
resursanvändningen samt klimatpåverkan. Vänsterpartiet vill därför införa en koldi-
oxidskatt på kött och andra animaliska produkter i syfte att minska växthusgasut-
släppen och annan miljöpåverkan, stärka djurskyddet samt öka folkhälsan. En sådan 
klimatskatt på livsmedel bör läggas på konsumentpriset så att den påverkar priset på 
svensktillverkade och importerade livsmedel i samma grad. I syfte att minska kon-
sumtionen av kött och animaliska produkter vill Vänsterpartiet utöver en klimatskatt 
på livsmedel införa vegetariska dagar i offentlig sektor, informationskampanjer för 
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vegetarisk och vegansk mat, samt att EU:s animaliesubventioner avskaffas.”                  
                                                     
att de två sista meningarna i punkt 114 stryks, det vill säga från och med ”Det är 
viktigt” till och med ”denna näring.”

att punkt 115 byts ut mot följande text:

”Vänsterpartiet vill genom upprättandet av en nationell livsmedelsstrategi samt för-
ändrad lagstiftning förenkla tillgången till närproducerad, hälsosam och ekologiskt 
producerad mat. Vi vill öka svensk livsmedelsproduktion eftersom den är viktig för 
att undvika utsläppstung import, skapar arbetstillfällen och en levande landsbygd 
samt har hög miljö- och djurskyddsnivå. Vi vill minska köttkonsumtionen samti-
digt som vi vill att en större andel av det kött som konsumeras kommer från djur 
som fötts upp i Sverige, och därför införa ett krav på märkning av ursprungsland av 
animaliska produkter vid offentlig upphandling samt på restauranger och caféer. Vi 
vill dessutom minska det omfattande matsvinnet, som enligt Food and agriculture 
organisations of the United Nations, FAO, drabbar 50 procent av den producerade 
maten i de rika länderna.” 

Elisabeth Hellman, Malmö, Emma Holmberg, Malmö, Jonas Gunnarsson, Malmö, 
Matilda Gradin, Malmö, Tobias Pettersson, Malmö, Vilmer Andersen, Malmö

E170 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM
Punkt 113
Eko-ekorapporten föreslår en proportionerlig klimatskatt på livsmedel som gör de 
mest klimatbelastande matvarorna, främst nötkött, vissa mejerivaror och en del 
importerade frukter, relativt sett dyrare genom till exempel en punktskatt utifrån en 
schablon. Liknande skatter har föreslagits av både Jordbruksverket och Naturvårds-
verket samt en mängd forskare och miljöorganisationer. En klimatskatt på nötkött 
och andra livsmedel med höga utsläpp är det effektivaste sättet att minska utsläp-
pen anser reservanterna Anna Hövenmark, Emma Wallrup och Kaj Raving. Åtgär-
der direkt i produktionen av livsmedel har endast en begränsad effekt på utsläppen. 
Sådana åtgärder skulle bara slå mot svenska producenter och öka importen ytterli-
gare. Den exakta utformningen kan diskuteras, men en omfattande diskussion pågår 
redan och kommer säkerligen att ge bra svar. Det är inte heller ett partis uppdrag att 
lägga fram ett detaljerat förslag, däremot bör vi ha en åsikt i principfrågan. Att som 
partistyrelsen enbart förlita sig på informationsåtgärder och konsumentmakten är 
inte trovärdigt.

Vi håller med reservanterna.

Yrkande:
att punkt 113 ges följande lydelse: 

”113) Jordbruket har en nyckelroll i omställningen och står för 18 procent av Sveri-
ges klimatutsläpp. Vänsterpartiet verkar för lägre utsläpp genom införandet av en 
proportionell klimatskatt på livsmedel som läggs på de mest klimatbelastande 
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matvarorna – inhemska och importerade. bland annat ökad andel konsumtion 
Ekonomiska styrmedel används därigenom för att öka konsumtionsandelen 
av klimatsmarta livsmedel, minskad livsmedelsimporten och för ge stöd till hållbar 
mat.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim Envall, Botkyrka, Anders 
Hedlund, Linköping, Karin Flodin, Linköping, Ulla Nilsson, Linköping, Per Ohlin, 
Vita Bergen, Niklas Olsson, Hudiksvall, Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, 
Linköping, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Martin Öst, Linköping

E171 ENSKILD
Minska matsvinnet
Frankrike har infört ett förbud för matbutiker större än 400 m2 att slänga mat. Det är 
inte helt säkert att den franska lösningen att maten måste skänkas till välgörenhet är 
den bästa men förbudet som sådant är realistiskt, rimligt och önskvärt.

Matproduktionen utgör en betydande del av mänsklighetens miljöbelastning. Att 
en stor del av all mat som produceras slängs är därför en stor skam. Dagens kapita-
lism där efterfrågan styr i stället för behov förutsätter ett utbudsöverflöd. Inte minst 
i butikernas marknadsföring är detta viktigt. Kapitalistiska butiker måste erbjuda ett 
överflöd. Ingen vill köpa en sista frukten eller det sista mjölkpaketet. Då tror man att 
det är något fel på det. Kapitalismens matbutiker bygger på att fullt ätliga varor blir 
över när dagen är slut och slängs nästa dag när nya varor levereras.

Yrkande:
att sist i punkt 113 i eko-eko lägga till: 

”Matsvinnet måste minska. Ett förbud för alla större matbutiker och restauranger att 
slänga ätbar mat skall införas.”

Jöran Fagerlund, Angered

E172 HAMMARBY-SKARPNÄCK, HANINGE, JÄRFÄLLA, 
KUNGSHOLMEN, VÄSTRA SÖDERMALM 
Punkt 115
När det gäller livsmedelsproduktionen vill vi tydligare främja icke-animaliska alter-
nativ. Vi vill också uppmärksamma det enorma matsvinn som främst förekommer i 
alla led av matproduktionen i de rika länderna i Nord.

Yrkande:
att punkt 115 utvecklas enligt följande:

”115) Vänsterpartiet vill göra det lättare att få tillgång till närproducerad, rättvist 
producerad, hälsosam och miljövänligt producerad mat genom att upprätta en natio-
nell livsmedelsstrategi och förändra lagstiftningen så att kommunerna den offent-
liga sektorn enklare kan handla närproducerat och ha högre krav på djuromsorg. Vi 
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vill öka svensk livsmedelsproduktion eftersom den är viktig för att producera den 
mat vi äter, för att den har högre arbetstillfällen, inte minst på landsbygden miljö- 
och djurskyddsnivå, för att undvika utsläppstung import och för att den är viktig för 
att skapa undvika utsläppstung import, skapar arbetstillfällen och en levande 
landsbygd samt har hög miljö- och djurskyddsnivå. Vi vill minska köttkonsum-
tionen samtidigt som vi vill att en större andel av det kött som konsumeras kommer 
från djur som fötts upp i Sverige. Vi vill gynna inhemsk djuruppfödning icke-ani-
malisk odling genom offentlig upphandling och genom att alla animaliska produkter 
märks med ursprungsland. Vi vill också se en märkning av alla animaliska produk-
ters ursprungsland, även på restauranger och caféer. Vi vill verka för att en minsk-
ning av importen av kött. 

Vi vill dessutom minska det omfattande matsvinnet som enligt Food and 
agriculture organisations of the United Nations, FAO drabbar 50 procent av 
den producerade maten i de rika länderna.”

Kerstin Amelin, Botkyrka, Jane Carlson, Linköping, Sinan Celepli, Botkyrka, Joakim 
Envall, Botkyrka, Anders Hedlund, Linköping, Lisa Holmberg, Hudiksvall, Karin 
Flodin, Linköping, Petra Modée, Nordanstig, Ulla Nilsson, Linköping, Per Ohlin, 
Vita Bergen, Niklas Olsson, Hudiksvall, Tove Pehrsson, Solna, Kerstin Sagström, 
Linköping, Marit Strand Pettersen, Botkyrka, Martin Öst, Linköping

E173 ENSKILD
Strategi för nötköttet
Siffrorna på de utsläpp förbrukningen av animalier driver fram är slående: det hand-
lar om omkring 10 miljoner ton klimatutsläpp per år. Hela Sveriges utsläpp i landet 
är uppåt 60 miljoner ton. Det är för stora siffror för att vi ska kunna ducka frågan. 

Det kommer knappast heller ske några större förändringar utan någorlunda skarpa 
åtgärder. 

Samtidigt är det en politisk uppförsbacke att försöka få en politik på plats som 
innehåller mer än fluffiga målsättningar. Risken att det fastnar i skyttegravar är 
uppenbar. Därför behöver vi en linje som konsekvent och medvetet undviker en upp-
repning av 1990-talets vegandebatt. 

Ett exempel på hur det ibland faktiskt kan gå att ta sig ur gamla låsningar är alko-
holskatten. Från att högern i år efter år fört kulturkrig om alkoholen (”sosseförmyn-
deriet”), kunde Anders Borg plötsligt hitta en helt ny högerlinje (”folk ska jobba, inte 
supa”) och tvärtom höja skatten. Plötslig dog debatten och vi fick ett helt nytt läge. 

Kanske kan vi öppna för det i den här frågan genom att renodla det till en fråga 
om klimatet och nötköttet. 

Att prata om nötkött istället för kött är ett sätt att minimera kulturkonflikten, och 
samtidigt behålla nästan hela klimateffekten. Det är lite som att sätta fokus på onö-
diga SUV:ar istället för att kritisera bilar i allmänhet. I det här fallet finns det också 
goda sakliga skäl för att det är just nötköttet (och lamm) som är huvudproblemet – det 
är mycket stor skillnad i utsläpp. 

Att sikta på det som släpper ut mest dämpar också det klassproblem som finns i alla 
miljöskatter. Visst, nötkött skulle kosta mer på sikt, men fasan kostar också mycket. 
Det finns andra sorters kött som inte kostar så mycket. Det bästa hade varit att rasera 
klassamhället, men vi överlever tills vidare utan SUV:ar och med lite mindre nötkött. 
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Genom att prata om konsekventa klimatskatter kan vi vända på utgångspunkten i 
debatten. Det är trots allt konstigt att vissa saker, som flyg och nötkött, inte behöver 
skatta för sina utsläpp. Det är inte vi som vill ha konsekventa klimatskatter som 
tycker något särskilt, utan de som vill fortsätta med stora, godtyckliga undantag. 

Det skulle i praktiken ta tid och erfarenhet att mejsla ut ett sånt sätt att prata 
om frågan. Till exempel behöver vi kunna prata i positiva termer kring hur vi vill 
använda marken istället, som visar på något bättre för till exempel jobben i landsbyg-
den eller de öppna landskapen. 

Det vi kan göra i punktprogrammet är att besluta om skrivningar som pekar ut 
riktningen: så mycket klimateffekt som möjligt, med så lite kulturell friktion som 
möjligt.

Yrkande:
att meningen i punkt 115 som börjar ”Vi vill minska köttkonsumtionen…”, ersätts 
med följande text:

”Framförallt nötköttet driver mycket stora utsläpp. För att Sverige ska kunna närma 
sig utsläpp nära noll, kommer vi på sikt behöva skifta en hel del av den förbrukningen 
till annat, som till exempel kyckling. Vi är öppna för olika sätt att sänka de utsläp-
pen, inklusive en mer konsekvent klimatbeskattning. Det behöver ske på ett sätt som 
går att kombinera med andra mål, som till exempel öppna landskap och ett starkare 
jordbruk i Sverige. Vi vill föra den diskussionen på ett sätt som så långt som möjligt 
undviker politiska låsningar.”

att punkt 115 delas upp i två eller flera punkter

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck

E174 ENSKILD
Följ eko-eko: driv skatt på livsmedel med stora utsläpp
Vänsterpartiet har ofta varit först ut av de politiska partierna i progressiva frågor. 
Före något annat parti krävde vi könsneutrala äktenskap, HBTQ-personers rättighe-
ter, ett bistånd över skammens gräns och sextimmars arbetsdag för att nämna några 
exempel. Vi har tagit hårda strider och kanske kortsiktigt förlorat röster, men oftast 
har vi vunnit till slut. Vi hoppas att denna anda av att vara föregångare ska fortsätta 
att vara vägledande för partiet. 

Processen kring eko-ekorapporten är ett annat exempel där vi har möjlighet att 
vara banbrytande i en fråga som kommer att påverka oss i decennier framöver, näm-
ligen hur vi ska bygga ett samhälle som är socialt och ekologiskt hållbart. I den 
80-sidiga rapporten ”Politik för en rödgrön omställning” tas en mängd frågor upp 
som snabbt behöver sin lösning; energisystemet, transporterna, bostäderna, skatter, 
investeringar och livsmedel.

En vägledande tanke bakom eko-ekorapporten har varit att ta fram en politik som 
tar klimatutmaningen på allvar. Vi, liksom i ännu högre grad övriga partier, har inte 
politiska förslag som räcker hela vägen fram till våra vetenskapligt motiverade mål-
sättningar om exempelvis högst två graders uppvärmning. Att ta klimatutmaningen 
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på allvar kräver därför en heltäckande politik, en politik som tar sig an alla väsentliga 
typer av utsläpp och miljöpåverkan.

Vi tycker att partistyrelsens förslag till omställningsprogram överlag är bra men 
vi är besvikna över att man inte följer eko-ekorapportens förslag om att införa en 
klimatskatt på livsmedel med stora utsläpp. Livsmedelskonsumtionen, i synnerhet 
kött- och mjölkkonsumtionen, står för några av de snabbast växande utsläppen av 
växthusgaser i Sverige. Orsaken till det är att köttkonsumtionen ökat kraftigt, inte 
minst det importerade köttet, de senaste decennierna. Utsläppen av Sveriges kött- och 
mjölkkonsumtion ligger idag på 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter, nästan lika 
mycket som utsläppen från alla personbilar i Sverige. Flera regleringar och styrmedel 
finns redan för att minska personbilars utsläpp, men utsläppen från maten är fullstän-
digt oreglerade. 

Det är därför som vi i eko-ekoarbetsgruppen har föreslagit en proportionerlig 
klimat skatt på livsmedel som gör de mest klimatbelastande matvarorna, främst nöt-
kött, vissa mejerivaror och importerade frukter, relativt sett dyrare. Liknande skatter 
har föreslagits av både Jordbruksverket och Naturvårdsverket samt en mängd fors-
kare och miljöorganisationer. Men i partistyrelsens förslag finns inte skatten med, 
och inte heller andra konkreta förslag på åtgärder för att minska matens utsläpp. Vi 
menar att detta riskerar att undergräva trovärdigheten för hela Vänsterpartiets kli-
matpolitik. Ska vi vara trovärdiga som klimatparti måste vi ha en politik för en sektor 
som genererar så stora utsläpp. 

Vi menar att en klimatskatt på kött och andra livsmedel med höga utsläpp är det 
effektivaste sättet att minska utsläppen. Åtgärder direkt i produktionen av livsmedel 
har endast en begränsad effekt på utsläppen. Sådana åtgärder skulle dessutom endast 
slå mot svenska producenter och riskerar att öka importen ytterligare. Vi är öppna för 
att diskutera andra förslag, men att som VU enbart förlita sig på informationsåtgärder 
och konsumentmakten är inte trovärdigt. 

Vi misstänker att VU helt enkelt är rädda för att ta den politiska debatten kring 
en klimatskatt på livsmedel. Kanske tror de att en sådan skatt skulle vara dålig för 
låginkomsttagare eller stigmatisera köttätare? Men bland annat forskaren Sarah Säll 
visar att höginkomsttagare lägger en större eller lika stor andel av sina utgifter på kött 
som låginkomsttagare, och på nötkött lägger de en väsentligt större andel. Med en 
klimatskatt på livsmedel, och nötkött i synnerhet, skulle alltså höginkomsttagare få 
betala mer än låginkomsttagare. Kan vi också peka på att en livsmedelsskatt skulle 
dra in stora intäkter som kan användas till att till exempel sänka priset på vegetabilier 
och/eller ekologisk mat (sådant vi borde äta mer av) skulle vi kunna se till att hållbar 
mat inte är en klassfråga, utan något som alla har råd med. 

Mycket tyder också på att opinionsvinden håller på att vända. Undersökningar 
visar att en majoritet vill minska sin köttkonsumtion och skulle stödja en beskattning, 
samtidigt som frågan har lyfts upp i stort i bland annat SVT och Dagens Nyheter.

En minskad köttkonsumtion är helt avgörande för att vi ska kunna uppnå våra 
ambitiösa klimatmål och rädda världen från en eskalerande och direkt farlig klimat-
förändring. En minskad köttkonsumtion skulle också ge oss bättre förutsättningarna 
att behandla djuren med mer respekt, minskad övergödning i Östersjön och bidra till 
bättre folkhälsa (något WHO nu senast har pekat på). Att bara hoppas på konsument-
makten håller i det här läget inte för ett parti som vill ligga i frontlinjen i miljöfrå-
gorna. Därför hoppas vi att partistyrelsen omprövar Verkställande utskottet, VUs, för-
slag till omställningsprogram och är positiva till en proportionerlig skatt på livsmedel.
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Helt i linje med eko-ekoarbetsgruppens rapport yrkar vi på:

Yrkande: 
att följande text läggs in i omställningsprogrammet vid punkt 115, efter meningen 
”… kommer från djur som fötts upp i Sverige.” och att den text som läggs till lyder:

”Vänsterpartiet vill införa en proportionerlig klimatskatt på livsmedel, inhemska 
och importerade, i syfte att minska utsläpp av växthusgaser och annan miljöpåver-
kan. Ekonomiska styrmedel används därigenom för att öka konsumtionsandelen av 
klimat smarta livsmedel och ge stöd till hållbar mat.

Jens Holm, Enskede, Deniz Tutuncu, Norrköping, Rikard Warlenius, Hägersten-Lil-
jeholmen, Lina Hjorth, Hägersten-Liljeholmen, Anna Hedenius, Majorna, Jöran 
Fagerlund, Angered, Samuel Skånberg, Haninge, Ellen Skånberg, Haninge, Mattias 
Pettersson, Lidköping, Jenny Hallström, Lidköping, Vilmer Andersen, Malmö, Eli-
sabeth Hellman, Malmö, Peter Holmberg, Vita Bergen

E175 ENSKILD
Inför punktskatt på kött!
Köttkonsumtionen är en av de stora bovarna bakom människans miljöpåverkan. 
Gigantiska jordbruksområden upptas för att föda upp boskap som även kräver rejäla 
mängder vatten och foder. Produktionen ger upphov till koldioxid- och metanutsläpp 
som bidrar till den globala uppvärmningen och utarmar miljön på näringsämnen. 
I Sverige har köttätandet stigit med 40 procent sedan 1990 enligt Jordbruksverket 
och svenskarna placerar sig i topp när det gäller överintag av kött. Orsaken till den 
drastiska ökningen är de sjunkande priserna. Det är på tok för billigt att äta kött idag. 

Ett offensivt förslag för att minska köttätandet är att införa en punktskatt som 
stegvis höjer priset på köttvaror. Vi har idag punktskatt på alkohol och tobak för att 
hålla nere konsumtionen i syfte att värna folkhälsan. Nu är det dags för köttet att stå 
tillbaka – för hälsans, miljöns och klimatet skull. 

Yrkande:
att en köttskatt ska införas på animalisk produktion

att kravet skrivs in under rubriken 112) Hållbart jordbruk på stycke 115 i det ekono-
miska-ekologiska punktprogrammet med meningen: 

”Ett krav för att minska köttkonsumtionen är att en punktskatt införs för att höja 
priset på köttbaserade varor.”

Robert Zackrisson, Trollhättan

E176 LIDKÖPING
Subventionera växtbaserad mjölk
Det finns ett stort intresse att konsumera mer ekologiskt, närproducerat och vegeta-
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riskt. Men då måste dessa hållbara livsmedel bli tillgängliga för alla, till konkurrens-
kraftiga priser.

Under hösten 2015 stödde Vänsterpartiet förslaget om fler subventioner för svensk 
mjölk. Denna subventionering borde också gälla vegetariskt producerade mjölk, 
exempelvis havremjölk. Vi föreslår kongressen besluta 

Yrkande:
att Vänsterpartiet arbetar för en subventionering på svensktillverkade växtbaserade 
drycker

att detta krav bör tilläggas eller förtydligas i stycket 3.2.2. Hållbar matproduktion: 
Animaliesektorns påverkan.

E177 ENSKILD
Var är fisket?
Det känns väldigt problematiskt när vi i programmet inte på något sätt berör den fis-
kenäring som finns i Sverige. Den matproduktion som kanske är mest förstörd utav 
EU-regler och av usel politik på nationell och regional nivå och som behöver mest 
omformning till en hållbar näring nämns inte ens, det är riktigt, riktigt dåligt.

Yrkande:
att Partistyrelsen får i uppdrag att lägga till ett stycke kring fiske

att detta stycke fokuserar på att gynna det lokala småskaliga fisket på bekostnad av 
det industriella storskaliga

att stycket även behandlar marint jordbruk

Martin Fahlén, Botkyrka

E178 ENSKILD
Punkt 116
Klimat- och miljöomställningen skapar ibland målkonflikter som måste lösas. Det 
står till exempel bortom allt tvivel att vi drastiskt måste minska vår animaliekonsum-
tion, särskilt i fråga om nötkött, för att nå klimatmålen. Samtidigt vet vi att vi behö-
ver öka andelen ekologiskt brukad mark, av hänsyn till både klimat- och miljömål. 
Eftersom det ekologiska jordbruket idag förlitar sig mycket på naturgödsel och slak-
teriavfall behöver vi utveckla kunskap om alternativa metoder, specifikt anpassade 
till svenska produktionsförhållanden, så att vi kan uppnå både en minskad animalie-
produktion och en ökad andel ekologisk odling.

Yrkande:
att punkt 116 ändras till:

”116) Det ekologiska jordbruket bidrar till högre biologisk mångfald, ökar markens 
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motståndskraft och ger ökad kolinlagring. Dessutom kan många nya jobb skapas 
inom hållbart jordbruk eftersom det är sannolikt att en omställning till ekologiskt 
och fossilfritt jordbruk kräver högre arbetsintensitet. Vänsterpartiet verkar för att öka 
andelen certifierat ekologiskt lantbruk genom ett riktat ekonomiskt stöd. Ekologiskt 
jordbruk förlitar sig idag i stor utsträckning på naturgödsel och slakteriavfall för att 
bevara jordens bördighet. För att undvika en målkonflikt med ambitionen att minska 
animalieproduktionen behöver vi avsätta medel för forskning och metodutveckling 
inom djurfri ekologisk odling.

Kerstin Amelin, Botkyrka, Monica Brundin, Botkyrka, Tove Pehrsson, Solna

E179 ENSKILD
Punkt 116
Klimat- och miljöomställningen skapar flera målkonflikter som måste lösas. En 
sådan konflikt berör 

• animalieproduktionens negativa klimatpåverkan samtidigt som betande djur  
 kan ha positiva effekter för landskapsvård och biologisk mångfald, 
• ekologiskt jordbruks behov av gödsel samt
• behovet av gödsel för energiproduktion.

Hur man löser denna målkonflikt har en avgörande betydelse för det klassiska 
svenska familjejordbrukets överlevnad i de områden med omväxlande skog och 
öppen mark, där detta jordbruk för närvarande dominerar. Just dessa gårdar står för 
närvarande av historiska skäl i många fall inför behovet av stora nyinvesteringar i 
byggnader och maskiner. 

Omställningskostnader liksom låga/sjunkande mjölkpriser gör att nedläggningen 
av dessa gårdar är betydande, vilket gör att också djurhållning med nötboskap, får 
och getter med positiva miljöeffekter för närvarande minskar. Detta reducerar inte 
bara andelen öppen mark utan också tillgången på naturgödsel för ekologiskt jord-
bruk. Transport av naturgödsel är energi- och kostnadskrävande med betydande 
negativ klimat- och miljöpåverkan. Produktionen av naturgödsel måste därför ske 
nära användningsplatsen.

För att korta texten föreslår vi samtidigt vissa strykningar i nuvarande punkt 116 
som lyder: 

116) Det ekologiska jordbruket bidrar till högre biologisk mångfald och ökar mar-
kens motståndskraft, vilket behövs när klimatet förändras. Vänsterpartiet verkar för 
att öka andelen certifierat ekologiskt lantbruk genom ett riktat ekonomiskt stöd till 
ekologisk produktion samt till ekologiska rådgivare. Dessutom kan många nya jobb 
skapas inom hållbart jordbruk eftersom det är sannolikt att en omställning till ekolo-
giskt och fossilfritt jordbruk kräver högre arbetsintensitet. 

Yrkande:
att punkt 116 ändras till: 

”116) Det ekologiska jordbruket bidrar till högre biologisk mångfald och ökar mar-
kens motståndskraft. Vänsterpartiet verkar för att öka andelen certifierat ekologiskt 
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lantbruk genom ett riktat ekonomiskt stöd. Ett hållbart klimat fordrar att vi äter 
betydligt mindre kött. Det behöver under överskådlig tid förenas med ett hållbart 
naturbruk med viss djurhållning som förser det ekologiska lantbruket med naturgöd-
sel, och biogasproduktion samt bidrar till biologisk mångfald och öppna kulturland-
skap. Genom en sådan politik skapas också många nya jobb på landsbygden.

Stellan Hamrin Hammarby Skarpnäck, Torbjörn Vennström, Kungsholmen, Maria 
Mustonen, Hammarby-Skarpnäck

E180 ENSKILD
Knappast många fler lantarbetare
Det verkar osannolikt att framtidens jordbruk kommer bygga på mycket mer manu-
ellt arbete. Tvärtom betyder de genombrott som pågår i robotiseringen och informa-
tionstekniken mycket för jordbruket också. Det är inte fler blåbärsplockare vi ska 
sikta på, utan ett resurseffektivt jordbruk. 

Yrkande:
att sista meningen i punkt 116 stryks

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Olle Kristoffersson, Hammarby–
Skarpnäck

E181 ENSKILD
Både sympati och lite distans till ekojordbruket
Det händer mycket spännande i ekojordbruket, framförallt för att det är fullt av 
människor som är tydligt drivna i omställningsarbetet. Samtidigt finns det anledning 
för vänstern att ha lite kritisk distans till själva regelverket. Det begränsas av behovet 
av att entydigt kunna märka varor som okej eller inte, och sedan hitta köpare som är 
beredda att betala ett högre pris för det. 

Därför är ekoregelverket byggt för att kunna marknadsföra ”naturlighet”. Det som 
finns i naturen är okej, det som är skapat av människor är inte okej. I praktiken är 
det förstås svårt att dra den sortens gränser. Det är intuitivt tilltalande, samtidigt som 
det egentligen har ganska lite att göra med hur vi minimerar miljökonsekvenserna i 
jordbruket. 

Ser vi till resultatet finns det därför inte bara fördelar utan också en del nackdelar 
med ekojordbruket, som är stora nog att behöva diskuteras. Ett exempel är att det 
överlag behövs större ytor, vilket i många länder kan stå i konflikt med behovet att 
skydda naturområden. Ett annat är att regelverket kan låsa ekojordbruket till äldre 
miljöteknik, i lägen där vi tagit fram ny teknik med mindre miljöpåverkan. Det är 
relevanta diskussioner som behöver föras utan skyttegravar, för att hållbarhetsarbetet 
ska kunna utvecklas så långt det går. 

Vi behöver kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt här; både att ekojordbruket 
är fullt av sympatiska människor och att det behövs en liten dos kritisk distans. I 
slutändan måste det vara resultaten som visar vägen. 
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Yrkande:
att följande meningar läggs till i slutet av punkt 116:

”Samtidigt ser vi att klimat- och miljökonsekvenserna i jordbruket är komplexa. Det 
behövs en fortsatt utveckling mot större hållbarhet, som både använder de positiva 
erfarenheterna från ekojordbruket och utgår från forskningen.” 

Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Olle Kristoffersson, Hammarby–
Skarpnäck

E182 ENSKILD
Fosfor är ren skit
En stor del som eko-eko missar gällande jordbruket är problematiken med fosfor. 
Fosfor orsakar övergödning av våra vattendrag och hela vårt jordbruk är till stor del 
beroende av konstgödsel som i sin tur är beroende av billig fosfatmalm som bland 
annat kan hittas i Västsahara. Vi måste nämna detta i programmet.

Yrkande:
att lägga till följande text i punkt 116:

”Den stora andel fosfor som jordbruket släpper ut och som bland annat orsakar stor 
övergödning i hav och vattendrag ska radikalt minskas. Användning av konstgödsel 
ska minskas och metoder för att storskaligt återvinna den fosfor som används ska tas 
i bruk.”

Martin Fahlén, Botkyrka

E183 Enskild
Skapa ett kretsloppssamhälle
Som slutrapporten från eko-eko konstaterar lyfte Karl Marx i Kapitalet en av sin tids 
mest oroande miljöfrågor, jordbruksmarkens avtagande bördighet. När statskapitalis-
men friställde arbetskraften i jordbruket och drev dem tills städerna och ett liv som 
industriproletärer separerades bruket av jorden och konsumtionen av dess avkastning 
gjorde att mänskliga fekalier, i stället för att som tidigare återföras till jorden som 
näringsämnen, ansamlades som avfall. Resultatet blev både en urlakning av jorden 
och avfallsproblem i städerna. Marx kallade detta för en ”oläklig reva i den sociala 
metabolismens ömsesidiga process”. Det är vänsterns uppgift att läka denna reva.

En motkraft till kapitalets logik är de kommunala anläggningarna för vatten och 
avlopp. I de kommunala reningsverken avskiljs näringsämnena kväve och fosfor. 
Cyklerna för kväve och fosfor pekas ut som en av planetens gränser av Stockholm 
Resilience Centre och professor Johan Rockström som en planetär gräns mänsklig-
heten håller på att överskrida. Kväve finns i överflöd i luften. Fosfor bryts i gruvor. 
Produktionstoppen beräknas ske inom 20 år. Därefter minskar tillgången. Genom 
rovdrift har stora delar av öriket Nauru ödelagts. Nästan två tredjedelar av alla 
reserver av fosfatmalm finns i Kina respektive Marocko och Västsahara. Import av 
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konstgödsel med fosfor är därmed ett direkt stöd till världens största diktatur och ett 
bidrag till en olaglig ockupation.

Avloppsslam kan rötas till biogas och användas som gödningsmedel. Därmed åter-
förs näringsämnena till jordbruket och revan i den sociala metabolismens ömsesidiga 
process kan läkas. Det finns dock ett starkt motstånd till att använda avloppslam till 
näring för grödor som skall ätas av människor. I huvudsak är endast två argument 
giltiga: läkemedelsrester och tungmetaller. Det finns en uppenbar risk att dessa ack-
umuleras om de gång på gång hamnar på åkrarna och i vår mat. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att stora mängder kadmium frigörs vid brytning av fosfor. Den som 
anser att konstgödsel är ett bra sätt att hålla kadmium från våra åkrar bidrar i själva 
verket till mer kadmium i ekosystemen.

Här pågår ett starkt utvecklingsarbete för att rena och certifiera slam och rötrester. 
Detta arbete bör Vänsterpartiet bejaka. Målet måste vara att alla näringsämnen från 
avloppet kan återföras till åkrarna. Förutom att sluta cyklerna för kväve och fosfor 
skulle det öppna nya möjligheter för insamling av biologiskt avfall. Till exempel 
genom avfallskvarnar.

Det behövs också ett starkt uppströmsarbete och få bort tungmetaller innan de 
hamnar i avloppen. Läkemedelsrester är svårare. Medicinerna hamnar ju i avloppet 
även när de används rätt. Vi skall välkomna arbete med att skilja ut eller bryta ner 
läkemedel.

Återföring av näringsämnen är ett exempel på ett område där partiet kan vara radi-
kalare än miljörörelsen eftersom vi sitter på fler verktyg och kan se ekonomin i ett 
större perspektiv. För en miljöorganisation kan det vassaste vapnet vara att kräva att 
förorenat slam inte skall hamna på våra åkrar. En helt rimlig åsikt för den som inte 
driver ett reningsverk eller har tillsynsansvar och befogenheter enligt miljöbalken. 
Partiet kan på ett helt annat sätt genom kommunal, regional och statlig verksamhet se 
till att slammet och rötresterna blir rent och att certifieringen av ekologiskt jordbruk 
tillåter dessa rena gödningsämnen.

I våra uppdrag som ordförande i Kretslopp och vattennämnden i Göteborg respek-
tive styrelseordförande för ett av Sveriges största reningsverk Gryaab har vi motio-
närer haft stor anledning att fördjupa oss i dessa frågor och kommit fram till att den 
enda rimliga framkomliga vägen är att återföra näringsämnena till jordbruket.

Yrkande:
att följande läggs till sist i punkt 116 i eko-eko: 

”Vi vill skapa ett kretsloppssamhälle där näringsämnen som kväve och fosfor från 
avlopp och matavfall återförs till jordbruksmarken. För att göra det måste avlopps-
slam och rötrester bli renare än idag. Vi driver på en teknikutveckling i våra kom-
munala reningsverk. Renare slam öppnar nya möjligheter för insamling av biologiskt 
avfall och ökad biogasproduktion till exempel genom avfallskvarnar. Vänsterpartiet 
driver på för att avloppsslam och rötrester skall kunna användas som gödningsmedel 
inom certifieringen för ekologiskt jordbruk.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum
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E184 ENSKILD
Vi behöver nya växter
Det finns vid det här laget mycket starka argument för att nya växter, medvetet fram-
tagna med bioteknik, kan betyda mycket för att driva hållbart jordbruk. 

Bomull som är resistent mot skadeinsekter har redan betytt att bönder i till exem-
pel Indien har kunnat sänka sin användning av bekämpningsmedel drastiskt. Ris med 
mycket låga metanutsläpp är ett bra exempel på den forskning som pågår. Vete som 
använder sig av den effektivare fotosyntesen hos majs är ett annat. Majs som kopierat 
baljväxternas förmåga att hämta kväve ur luften är ett tredje. Det är inte svårt att ta 
fram långa listor över den sortens pågående genombrott. 

Vänsterpartiet har tidigare hamnat snett här. Vi diskuterade länge frågan som att 
det här är ett helt forskningsfält som bara innehåller företag som sätter vinst framför 
miljön. 

I verkligheten är det som med forskningen i stort. Det forskarna gör betyder 
mycket för världens utveckling. Det finns all anledning att diskutera finliret, men 
ingen anledning till panik. 

Vi behöver medvetet skilja på forskning och myt i de här frågorna, eftersom delar 
av miljörörelsen tappat markkontakten med forskningsläget här. Bland forskare finns 
det till exempel ett lika brett konsensus som i klimatfrågan om att biotekniken inte 
är ett hälsoproblem. 

Världens jordbruk kommer behöva utvecklas kvalitativt för att kunna försörja alla 
människor med en hög standard, på ett hållbart sätt. På ett hypotetiskt plan är det 
enkelt att lösa med socialism och vegetarianism världen över, men i praktiken kom-
mer det vara en lång väg dit. Vi behöver alla verktyg. 

Problemet med kapitalet här är patenten, inte att vi utvecklar nya växter. Det vi 
behöver är fria forskare med skattefinansiering, som utvecklar nya växter som svarar 
på de utmaningar världen står inför. 

Yrkande:
att följande punkt läggs till efter punkt 116: 

”Att utveckla ett hållbart jordbruk handlar också om att ta fram nya växter. Vänster-
partiet ser positivt på bioteknikens möjligheter. Vi strävar efter att stärka möjlighe-
terna för forskningen att driva projekt utifrån samhälleliga behov. De grödor världen 
behöver för sin omställning behöver kunna användas fritt.” 

Jesper Berglund, Backa, Fanny Gott, Lekeberg, Jonas Karlberg, Umeå, Mikael 
von Knorring, Hammarby-Skarpnäck, Anna Palmgren Vahlroos, Umeå, Morgan 
Svensson, Malmö   

E185 LUND
Sverige, en GMO-fri zon
Jordbruksverket anser att det finns en gråzon inom vad som är GMO-produkter 
(genetiskt modifierade organismer) eller inte. Detta borde snabbt klargöras och att 
man sätter miljön och folkhälsan i centrum och verkar för att Sverige skall bli en 
GMO-fri zon. 
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Nya regler som antogs av EU i mars 2015 öppnade upp för att tillåta fler GMO-grö-
dor inom EU. Samtidigt sa EU att det skall vara upp till varje enskilt land att förbjuda 
eller tillåta dessa genmodifierade grödor. 

Av EU:s 28 medlemsländer så har 15 stycken meddelat att de kräver att deras ter-
ritorier undantas för försäljning av flertal GMO grödor. Tyskland, Frankrike, Neder-
länderna, Italien, Österrike, Polen och Ungern finns bland länderna som vägrar GMO.

Sveriges regering har inte gjort sin ståndpunkt känd i Bryssel. 
GMO produkter har visat sig vara hälsovådliga och orsaka följande biverkningar 

enligt en sammanställning av 40 stycken studier som gjorts av bland andra GMO 
Free USA:

• Ökad risk för tarminfektioner
• Förhöjt kolesterol
• Missbildningar hos foster
• Ökad vikt och dödlighet

Yrkande:
att man tydliggör skillnaden mellan naturlig växtförädling och det onaturliga 
ingreppet med att stoppa in främmande gener i en organisms arvsmassa

att man förklarar Sverige som en GMO-fri zon där inga GMO-grödor eller andra 
organismer får odlas, framavlas eller på annat sätt produceras annat än i forsknings-
syfte

att alla produkter som härrör från utomlands som kan misstänkas ha spår av 
GMO-produkter märks med tydlig varningstext som upplyser om dess härkomst

E186 HÖRBY
Punkt 117
Inte antingen eller!

Yrkande:
att ordet ”eller” i fjärde raden byts ut mot ”och”.

E187 NORRBOTTEN
Punkt 122 sid 11
Partistyrelsen har i stort har gjort bra avvägningar när olika förslag har vägds in för 
att slutligen bli till punkter där vi lämnar förslag på politik som ska spegla Vänster-
partiets syn på långsiktiga lösningar på många svåra utmaningar och frågeställningar.

Gällande skogsbrukets framtid så blev ställningstagandet tyvärr mycket olyckligt 
formulerat. Det programmet skriver som skogspolitik är att vi inte törs ta ställning 
till var vi står i en mycket viktig fråga som berör våra barn och barnbarn. Vi pratar 
varmt om träbyggande och användningen av trä som ett mycket miljövänligt mate-
riel, som även är förnyelsebar och som binder koldioxid och dessutom kan ersätta 
fossila material. Vi måste dock tordas sätta ner foten och se till att kommande gene-
ration också får tillgång till denna fantastiska resurs.
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Vad som är viktigt att komma ihåg är att det vi fattar beslut om i dag skördar 
man först om cirka 70-90 år. Jag vet att skogsbruket ofta är fult när man tittar på 
ett kalhygge, men det är just det jag skriver om i min reservationstext; att man ska 
uppmuntra till andra metoder där det är lämpligt. Till exempel ta hänsyn till andra 
näringar som renskötsel, turism eller stadsnära. Men där kalhygge använts ska man 
återbeskoga så snabbt och duktigt som möjligt så att klimatnyttan återfås.

Yrkande:
att texten i punkt 122 ändras till reservationstexten från Brittis Benzler och Birger 
Lahti

E188 ENSKILD
Skogen skall ägas gemensamt
Talesättet ”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn” tillskrivs 
nordamerikanska indianer. Det är en rimlig utgångspunkt för skogsbruket Därför är 
det orimligt att större skogsarealer ägs privat.

Det enklaste sättet att föra skogen till gemensam ägo är att införa en avverknings-
lag som säger att för varje hektar en större skogsägare avverkar ska två hektar lämnas 
till staten. Logiken är enkel; med två hektar skog kan staten låta en hektar stå kvar 
som kompensation för den avverkade och använda den andra till byggnadsmaterial, 
elproduktion eller biobränslen.

Yrkande:
att följande läggs till sist i punkt 122 i eko-eko: ”Därför bör en ny avverkningslag 
införas som innebär att alla större skogsbolag måste överlåta minst två hektar skog 
till staten för varje hektar de avverkar.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum

E189 NORRBOTTEN
Punkt 123 sid 11
Partistyrelsen samt gruppen för framställande av programmet har gjort ett bra jobb 
med att jämställa olika viljor till ett övergripande bra program som täcker det mesta.

Men gällande punkt 123 som tar upp Nagoyaavtalet och skyddande av arealer för 
biologiska mångfalden, så skriver man in utgångspunkten större skyddade arealer. 
Det som har skett i tron på att man gagnar den biologiska mångfalden med arealer, är 
att man skyddat stora arealer i norr, samtidigt som hotade miljöer med unika arter i 
södra Sverige inte fått någon fokus på sig som skyddsvärda.

Därför är det viktigt att när man skyddar den biologiska mångfalden i skogsmar-
ker, att man träffar rätt med resurserna när dessa avsätts. 

Därför är Birger Lahtis reservationstext bättre.

Yrkande:
att texten i punkt 123, ändras till reservationstexten från Birger Lahti.
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E190 HÖRBY
Punkt 123
Alla kommer inte ihåg!

Yrkande:
att efter ”Nagoya-avtalet” infoga en parentes: (klimatförhandlingar från 2010).

E191 ENSKILD
Rör inte urskogen
Visserligen har vi nästan ingen urskog kvar i det här landet men den som finns måste 
få förbli oskövlad.

Yrkande:
att följande läggs till på punkt 123: ”Ingen mer urskog ska få skövlas.”

Martin Fahlén, Botkyrka

E192 ENSKILD
Om biomassa som resurs
Punkt 125

Yrkande:
att texten:”potentiellt mycket lönsam exportindustri” i punkt 125 byts ut mot ”viktig 
resurs.”

Margot Herbertsson, Jönköping

E193 ENSKILD
Skogen och biomassans många värden
Punkt 127 sidan 12
Vi vill stryka punkten helt, eftersom det är ett påstående och inte säger något om 
Vänsterpartiets politik.

Yrkande:
att punkt 127 stryks

Elisabeth Hellman, Malmö, Emma Holmberg, Malmö, Jonas Gunnarsson, Malmö, 
Matilda Gradin, Malmö, Tobias Pettersson, Malmö, Vilmer Andersen, Malmö
Nita Lorimer, Lund, Stefan Olsson, Lund
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E194 ENSKILD
Havsmiljön
Havet är början och en av förutsättningarna för allt liv!
Vårt land omges av stora hav och ett av dem, Östersjön, är världens största brack-
vattenshav, en känslig miljö med en unik blandning av salt- och sötvattenarter. Runt 
Östersjön bor närmare 80 miljoner människor, som på sätt eller annat påverkas av 
tillståndet i havet, för rekreation och frisk miljö, hälsa, mat, jobb.

Klimatfrågan med hela vidden av växthusgaser, smältande isar och utsläpp från 
industri och jordbruk påverkar direkt även Östersjöns framtid. Forskningen visar 
tydligt, att med kraftig algblomning, utfiskning och bottendöd mår Östersjön i dag 
väldigt illa. 

En kan tyckas liten detalj; men forskningen pekar även på att om inget görs så 
kommer det år 2050 att finns mer plast än fisk i våra hav. 

Länderna runt Östersjön, inklusive Sverige, har gjort en hel del, men låter ändå 
utsläpp från jordbruk, industri och avlopp flyta rakt ut i sjön. En tät trafik av trans-
porter, oljetrad, kryssningsfartyg, som tar sig friheten att släpp sin skit rätt ut i havet, 
olje- och gasborrning, mineralletning, gasledningar och internationella elkablar, men 
även bygg och underhåll av bra saker som vindkraftparker, gör att Östersjön utsätts 
för en enorm förslitning.

Det finns program och konventioner kring detta hav och den Europeiska Sjösäker-
hetsbyrån (i Lissabon) ska kontrollera fartygssäkerheten, men inte hur säkert havet 
är. Kraven på miljökonsekvensbeskrivning till havs är inte lika starka som för land-
baserad verksamhet och vi har betydande kunskapsluckor om det öppna havet. En 
fallerande teknik eller den så kallade mänskliga faktorn kan utlösa katastrofer, som 
blir förödande för havet och drabbar miljoner människors liv runt dess kuster. 

Det nya ekologisk-ekonomiska punktprogrammet är tydligt på flera områden, men 
en sak saknas: en politik för havet. Det talas stad, land, jordbruk, skog och mineralpo-
litik, men inte hav, annat än ökande transporter till havs och på insjöar. Det ”gamla” 
partiprogrammets separata skrivning om Östersjön (raderna 731-733) är helt strukna.

Vi förstår den övergripande tanken med eko-eko punkterna, men det är en brist att 
havet/Östersjön inte är med. Det är en konkret fråga som så många människor känner 
för – och ett område som kräver en aktiv politik och akut handling. Då ska det synas 
även i vårt program. 

Yrkande:
att följande text införs i eko-eko punktprogrammet efter punkt 127:

”En aktiv havspolitik
• Havens ekosystem är utsatta och snabba åtaganden är nödvändiga. 
• Ett friskt hav är förutsättningen för levande samhällen och livskvalitet längs 
kusten. Utsläppen till Östersjön och andra hav från jordbruk, avlopp och trans-
porter måste minska dramatiskt, inte minst för at få tillbaka ett hållbart fiske. 
Genom gemensam lagstiftning och överenskommelser mellan de berörda nation-
erna runt Östersjön samt Öresund, Kattegatt och Skagerack, kan utmaningarna 
mötas för att förebygga effekterna av klimatförändringarna, få ett rent hav med 
ökad biologisk mångfald, samt utveckla hållbara transporter och en säker sjöfart. 
Vänsterpartiet driver på för en mer aktiv hållbar havspolitik.
• Övergödningen är ett av de största hoten mot havet. Vänsterpartiet vill fasa ut 
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användningen av fossil fosfor och underlätta för att sätta näringsämnen   
i kretslopp.
• Det är orimligt att internationell trafik tillåts släppa ut orenat gråvatten från 
bland annat toaletter i havet. Vänsterpartiet vill se ett system där allt avloppsvat-
ten måste tömmas när kryssningsfartyg och färjor ligger i hamn.
• Plastskräp i form av bland annat spökgarn, engångsartiklar och mikroplas-
ter är ett akut och ökande miljöproblem. Det behövs ett bättre regelverk för att 
komma åt och fördela ansvar för nedskräpning och uppstädning samt förbud för 
till exempel mikroplaster i hygienartiklar. 

Anton Flink, Malmö, Matilda Gradin, Malmö, Vilmer Andersen, Malmö

E195 FALUN MFL
Gruvorna skall ägas gemensamt
Punkt 130
Få resurser är så definitivt ändliga som våra mineraler. En privatiserad skola kan 
återkommunaliseras senare, en utsåld allmännytta kan med ansträngningar ersättas 
av nyproduktion. Men en uppgrävd mineral är borta för alltid. Därför skall endast 
statliga gruvor tillåtas.

En mekanism att förstatliga privata gruvor utan att behöva expropriera dem med 
stora kostnader som följd är att införa ett krav i minerallagen som gör att för varje 
ton malm ett privat bolag bryter måste ett visst antal aktier emitteras och överlåtas 
till staten. En rimlig tid till att staten får aktiemajoritet är fem år.

Yrkande:
att punkt 130 i eko-eko ändras till: 

”Sveriges rika tillgångar på mineraler är en gemensam ändlig resurs vars värden går 
förlorade om de bryts och förbrukas. Därför skall all gruvdrift ske i statlig regi. 
Minerallagen skall ändras så att privata gruvbolag åläggs att emittera aktier 
och överlåta dessa till staten för varje ton malm de bryter. Takten i nyemission-
erna bör sättas så att staten innehar aktiemajoritet i samtliga gruvbolag inom 
fem år. Vänsterpartiet anser att mineralersättningen ska höjas från dagens två pro-
mille till tio procent för att samhället ska kompenseras för förlusten av våra gemen-
samma resurser vid gruvbrytning, och att intäkterna från mineralersättningen ska gå 
till en gruvfond med syftet att återföra samhällsinvesteringar till gruvregionerna.”

Jöran Fagerlund, Angered, Peter Rundström, Centrum

E196 ENSKILD
Alldeles för lågt mål
Att mineralskatten ska chockhöjas råder det konsensus om men jag tycker vi sätter 
målet alldeles för lågt. Australiens mineralskatt är till exempel mycket högre än det 
mål vi satt. Inte bara ska mineralskatten vara högre utan även ska vi kämpa för att all 
gruvnäring ska socialiseras.



E: EKO/EKO-MOTIONER

112

Yrkande:
att i punkt 130: byta ”tio” mot ”trettio”,

att lägga till: ”på kort sikt ska all gruvnäring vara i offentlig ägo.”

Martin Fahlén, Botkyrka

E197 ENSKILD
Punkt 132 s.12
Vi vill byta ut hela punkt 132 och ersätta den med en helt ny text, eftersom vi anser 
att Vänsterpartiet bör frångå nuvarande ordning där Bergstaten fungerar som en ”stat 
i staten”. 

Vi vill frångå det ohållbara förhållningssätt där den ekonomiska vinningen av 
mineralbrytning är överordnat bevarandet av viktiga naturområden, biologisk mång-
fald samt ursprungsfolks rättigheter.

Yrkande:
att punkt 132 byts ut och ersätts med följande text:

”Minerallagen bör underordnas ILO och Miljöbalken. Minerallagen finns till för att 
kunna bryta malm i skyddade områden på grund av att den möjliga ekonomiska vin-
ningen har ansetts högre prioriterad än att skydda unika naturområden eller samernas 
renskötselområden. Redan projektering och provborrning medför negativa effekter 
på naturvärden och renskötsel. Undersökningstillstånd ska inte beviljas i renskötsel-
områden eller områden som är klassade som naturreservat, Natura 2000-områden 
eller världsarvsområden.”

Elisabeth Hellman, Malmö, Emma Holmberg, Malmö, Jonas Gunnarsson, Malmö, 
Matilda Gradin, Malmö, Tobias Pettersson, Malmö, Vilmer Andersen, Malmö

E198 HÖRBY
Punkt 132
Alla dessa otydliga ”bör” och ”kan...”.

Yrkande:
att det efter ordet ”provborrning” i första meningen skrivs: ”medför negativa 
effekter...” Ordet ”kan” stryks

E199 HÖRBY
Punkt 134
En nödvändig utvidgning
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Yrkande:
att följande läggs till stycket: 

”Bergsstatens beslutsrätt skall generellt ses över. Denna myndighet skall inte ha möj-
lighet att gå över kommunalt eller regionalt veto när det gäller projekteringar i mar-
ken eller renbeten eller när en kommun vill skydda mark och kulturella värden.”

E200 SKÅNE, HELSINGBORG
Tillägg, punkt 135
Sverige är ett av de länder i världen som exporterar flest vapen per invånare. Detta är 
ytterst allvarligt, såväl ur ett humanistiskt, som ur ett miljöpolitiskt perspektiv.

Det är nästan omöjligt att garantera att de vapen som exporteras inte kommer att 
användas av krigförande grupper eller nationer, eller att de inte säljs vidare. I någon 
form används dessa svensktillverkade vapen ofta i krigszoner. Detta får aldrig accep-
teras. 

Till yttermera visso är världens vapenindustri en av våra största miljöbovar.

Yrkande:
att det på sista sidan i det ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet läggs till ett 
nytt stycke, punkt 135, med texten:

Rubrik: ”Sverige är är en gigantisk miljöförstörare genom sin vapenindustri”
Undertext:    
”Sverige är ett av de länder i världen som exporterar flest vapen per capita. Det 

är så gott som omöjligt att garantera att dessa vapen inte används av krigförande 
grupper och nationer, och inte heller att de inte säljs vidare. Alla former av väpnade 
konflikter skapar mänskliga katastrofer. 

Vapenindustrin släpper också ut enorma mängder miljöfarliga utsläpp såväl vid 
tillverkningen som när vapnen används. Vi måste av många skäl kraftigt begränsa 
den totala vapenindustrin.”

E201 HÖRBY

Yrkande:
att en punkt 135 läggs till programmet: 

”Sopor är en resurs som inte skall glömmas bort. Att inte omvandla via återvinning 
är att misshushålla. Sopor kan omvandlas till energi, till återanvändbara byggma-
terial, teknikprodukter med mera. De skall sorteras och bearbetas på plats i största 
möjliga utsträckning. Import och export av sopor ökar mängden av onödiga transpor-
ter och skall inte ske.”

E202 VALDEMARSVIK
Eko-ekoprogrammet, färskvattenstrategi.
I det framtagna eko-eko materialet saknas en strategi kring en av våra mest vär-
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defulla tillgångar: hot mot våra färskvattentäkter, såsom försvarets utnyttjande av 
Vättern som övningsfält eller Hallandsåsprojektet som torrlagt generationers brunnar 
är två aktuella exempel. Ett miljömässigt ställningstagande kring färskvatten behövs 
för partiet nu och imorgon.  

Yrkande:
att ge partistyrelsen i uppdrag att utarbeta en strategi kring färskvatten

E203 ENSKILD
Säkra tillgången på rent dricksvatten
Rent och friskt vatten nu och i framtiden är en avgörande faktor för allas vår vällevnad. 
Vatten kommer också i framtiden att vara en av de stora bristråvaror som ger upphov 
till internationella konflikter.

Idag hotas ständigt stora delar av tillgången på rent och friskt vatten av olika 
intressen. Frågan är av avgörande betydelse och vi anser att partiet måste ta initiativ 
till att utreda den tillgången på rent vatten. En vattenkommission skulle enligt vår 
mening utreda:

• Hoten mot dricksvattnet nu och på lång sikt. (Ett exempel på dessa hot är den 
akuta situationen för Vättern.)
• Behovet av en ny minerallag som säkrar miljöhänsynen för såväl grundvatten 
som råvatten. 
• Konsekvenserna av militärens, till exempel flygvapnets, storskaliga övningar 
tillsammans med olika andra intressenter inom och utom riket i områden med 
stort miljöskyddsvärde och i tätbefolkade områden. 
• Behovet av att lyfta miljön som ett överordnat riksintresset i avvägning med 
andra intressen.
• Konsekvenserna av att Århuskonventionen inte tillämpas på det sätt som den 
är avsedd. Nämligen att allmänhetens deltagande i utarbetandet av planer och 
program avseende miljön stärks i enlighet med EG förordning nr 1367/2006.
• Införande av lokalt veto mot undersökning i och exploatering av gas och 
mineraler i alunskiffer på motsvarande sätt som det kommunala vetot mot uran-
brytning.
• Verka för ett långsiktig och motståndskraftigt samhälle med helt fossilfri 
energi.

Yrkande:
att kongressen skall tillsätta en partikommission som utreder möjliga vägar att 
säkra dricksvattenförsörjningen i Sverige långsiktigt

att partiet skall verka för att riksdagen och/eller regeringen också tillsätter en kom-
mission med likalydande uppgift

Ingvar Frid, Vadstena, Rolf Hansson, Motala, Ingela Jonasson, Jönköping, Björn 
Jonasson, Jönköping, Dag Fredriksson, Skövde, Torbjörn Björlund, Norrköping
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E204 ENSKILD
Stärk kommunens ansvar att motarbeta igenväxning   
av sjöar och våtmarker
Vår natur utsätts ständigt för prövningar från oss människor. Detta sker både i luft, 
vatten och på marken. Detta leder till att fler djurarter försvinner och att vårt närom-
råde förändras till det sämre. Ett av dessa problematiska skeenden är när vår närlig-
gande miljö förändras. Det jag syftar på i denna text är igenväxningen av våra sjöar 
och våtmarker. Detta ser jag själv i Vällingby där jag bor, där Råcksta träsk under 
årtiondena blivit alt mindre eller hos mina föräldrar i Vallentuna där deras sjö blivit 
allt mindre. Detta är inget unikt utan sker varje år och varje dag runt om i Sverige.

Detta leder inte bara till att vår natur förstörs och förändras utan även att fler 
djurarter får det svårare att gömma sig, hitta föda och leva samt att vi människor får 
längre bort till vattnet som många ser som stärkande för själen.

Övergödningen sker som bekant av framförallt tre orsaker, övergödning, markav-
vattning och sjösänkningar. De två sistnämnda är inte alltid av ondo därav att jag 
fokuserar denna motion på framförallt övergödningsproblematiken.

Det som går att göra för att motarbeta övergödningen är att satsa mer på val-
lodling istället för odling av spannmål, med vallodling menas att man odlar flera 
växter samtidigt något som ger en ökad biologisk mångfald och minskar behovet av 
bekämpningsmedel. 

En annan viktig åtgärd är fånggröda som gör att det blir mindre växtnäring och 
läckage som i sin tur leder till just övergödning. Att arbeta med fånggrödor ger även 
EU-bidrag något som borde ses som positivt för de kommuner som är i behov av 
ekonomiskt stöd i sitt miljöarbete.

En tredje orsak till övergödningen i de mindre sjöarna och våtmarkerna är dåliga 
avlopp från fritidshus där hushållsägaren har börjat att bo flera månader på året, istäl-
let för att enbart bo där på sommaren. Dessa avlopp klarar helt enkelt inte att hantera 
den ökade mängden volymer det innebär.

Det finns även exempel på att frivilliga har gjort så gott de kan för att stoppa att 
vass gör att sjöarna växer igen, det har handlat om hur enskilda och mindre grupper 
gått samman och köpt in utrustning för att klippa, samla upp, utföra muddring, gräv-
ning och oljesanering m.m. Dessa grupper vill jag gärna att Vänsterpartiet ger sitt 
stöd. Så för att inte sjöarna ska försvinna yrkar jag:

Yrkande:
att Vänsterpartiet verkar för: 

att all kommunal, landstings och statlig verksamhet i största möjliga mån enbart 
använder sig av inköp från vallodling istället för odling av spannmål

att kommunen verkar för att dra kommunala avloppsreningar till  områdena med 
före detta fritidshus

att kommunerna köper in verktyg som kan ta bort vass från sjöarna och utbildar 
kommunens personal att använda dessa. Detta skapar fler arbetstillfällen. Den kom-
munala personalen kan sedan vidareutbilda frivilliga genom att verktygen kan läm-
nas ut till frivilliga grupper som genomgått utbildningen för maskinerna. Eventuellt 
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ekonomiskt stöd från staten bör vara möjligt då detta inte enbart är ett kommunalt 
problem utan även ett nationellt

att kommunen skickar ut information till lantbrukarna om att de kan söka EU- 
bidrag för att arbeta med fånggröda

Diangelo Grönskog, Vällingby-Hässelby


