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MOTIONSSVARE MOTIONSSVAR
Beslutade av partistyrelsen 20 mars 2016

E: MOTIONSSVAR/EKO-EKO MOTIONER

E1
Motion E1 menar att föreliggande punktprogram inte når upp till de ambitioner som 
kongressen 2012 beslutade om för det ekologisk-ekonomiska programmet och före-
slår att det ska utvecklas vidare och vara klart senast till partikongressen 2018.

Partistyrelsen fick kongressens uppdrag att se till att ta fram ett ekologiskt-eko-
nomiskt program som på ett trovärdigt sätt visar hur social välfärd och global rätt-
visa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser samt att som ett första 
led tillsätta en brett sammansatt arbetsgrupp – med möjlighet att utnyttja externa 
experter – som senast till nästa kongress tar fram ett detaljerat förslag på målsätt-
ning, struktur och arbetsplan för hur arbetet med detta program ska fortskrida och 
förankras i partiet.

Uppgiften som kongressen beslutade om var enorm, varför partistyrelsen dels pri-
oriterade mellan vilka av alla ekologisk-ekonomiska aspekter som var viktigast, och 
dels tillsatte betydande resurser för arbetet. Kort efter kongressen 2012 utarbetades 
ett ambitiöst direktiv för arbetet och därefter tillsattes en mycket aktiv och kompetent 
arbetsgrupp som med undantag för några månader inför valet 2014 har arbetat för 
högtryck – med mer kansliresurser än någon annan arbetsgrupp i partiet. 

Arbetsgruppens slutrapport blev omfattande och behandlar förutom politiska och 
strategiska ställningstaganden både övergripande och mer detaljerat: analys, teore-
tiska utgångspunkter, fakta, bakgrund osv. Dessa underlag finns ju nu tillgängliga 
för alla att ta del av, inte minst genom att delta i Vänsterpartiets studiearbete. Därtill 
finns de teoretiska utgångspunkter som arbetsgruppens rapport tar avstamp i redan 
sedan tidigare fastslagna i Vänsterpartiets partiprogram. För att hinna med priorite-
rade arbetsgruppen att ta fram en rapport om rödgrön ekologisk-ekonomisk omställ-
ning med huvudfokus på klimatet. Partistyrelsen menar att det var klokt prioriterat.

Arbetsgruppen – liksom direktiven – pekade på flera av de viktigaste ekologiska 
kriserna men fokuserade, när prioriteringar behövde göras, främst på att ta fram 
underlag, analys och sedan politik för att klara en större klimatomställning. Uti-
från den samlade och gedigna rapport gruppen lade fram utarbetade partistyrelsen 
det punktprogram som förelagts kongressen. På vissa områden, som globala avtal 
och handel, jordbruk, skogsbruk och stad och land, breddades och kompletterades 
programmet av partistyrelsen. Vägledande för prioriteringarna var framför allt att 
det skedde på områden som är avgörande av både röda och gröna skäl för att åstad-
komma och kunna utforma en strategi och politik för en samlad och effektiv rödgrön 
klimatomställning. 

Till skillnad från vad motion E1 framhåller så tar såväl den bakomliggande rap-
porten som punktprogrammet upp väldigt mycket ekonomisk politik, och grundar sig 
i mer omfattande praktisk marxistisk analys än vad som varit fallet i utformandet av 
partiets dagspolitik på länge. Fram träder en strategi som fokuserar på att styra om 
ekonomins inriktning – såväl produktion som konsumtion – på en samhällelig nivå, 
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på ett sätt som ingen annan politisk kraft gjort i Sverige, för att börja vrida samhället 
mot den nödvändiga rödgröna omställning som kongressen efterlyst. 

Givetvis så finns det delar av partiets miljöpolitik – som havspolitik, kemikalie-
frågor, fiskefrågor, m.m. – som inte förekommer, eller som förekommer sparsamt i 
programmet. Men Vänsterpartiet har politik på flera av dessa områden. Och kom-
mer att utveckla den vidare på andra. Partistyrelsen valde att prioritera ett konkret 
omställningsprogram så att kongressen skulle få ta ställning till de frågor i den eko-
logisk-ekonomiska omställningen som den menar är de mest akuta, med huvudfokus 
på klimatfrågan. 

Det är nu upp till kongressen att ta ställning till det arbetet och komplettera eller 
revidera det om så önskas. Det man kan begära av partistyrelsen är inte att den lägger 
fram en tusensidig katalog till kongressen för behandling. Det är ogörligt och medger 
ingen verklig demokratisk debatt om verkliga vägval. För att få en kongressdiskus-
sion som fokuserar på det viktigaste vad gäller strategisk argumentation och politiska 
krav, så har partistyrelsen därför valt att lägga fram ett punktprogram som fokuse-
rar på just detta. Där det mesta vad gäller bakgrund eller teoretiska utgångspunkter 
skalats bort. Målet är att få en kongressdiskussion som fokuserar mer på politik och 
mindre på semantik.

Partistyrelsen menar att det rimliga är att nu på kongressen behandla frukterna av 
allt detta arbete så att vi utifrån detta kan utforma praktisk politik och retorik i frå-
gorna. Det behövs ett starkt arbete från vänster för en rödgrön ekologisk omställning 
med huvudfokus på klimatet, här och nu. När klimatförändringarna är akuta kan vi 
inte efter fyra års internt arbete i frågorna lägga ytterligare två på att ta fram politik 
innan vi formulerar vårt huvudgrepp kring dem. Partistyrelsen menar att det program 
som föreligger räcker utmärkt som utgångspunkt för den diskussionen på kongressen.  

Partistyrelsen föreslår
att motion E1 avslås

E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10
Motion E2 vill i punkt 4 stryka ordet ”årliga” innan ”ekologiska fotavtryck” samt 
ersätta ordet ”klimatutsläpp” med ”växtgasutsläpp”.

Motion E3 första att-satsen föreslår att sist i punkt fyra lägga till meningen om att 
fossilkapitalet snabbt ska ersättas av både sol- och vindkraft. 

Andra att-satsen föreslår att orden ”dessa systemlogiker” konkretiseras. Menar 
man t.ex. Kina så tillägg ”t.ex. Kina”.

Motion E4 föreslår att slutet av andra raden i punkt 5 ändras till ”behov för 
människor, djur och natur”.

Motion E5 föreslår att i punkt 5 lägga till två meningar om att det behövs en betyd-
ligt strängare kemikalielagstiftning.

Motion E6 föreslår att i punkt 5 ändra ordet ”tillväxt” med ”en utveckling”.
Motion E7 föreslår att sista meningen i punkt 5 stryks och ersätts med en ny punkt 

om att Sverige behöver en tydlig idé om vilken ekonomisk utveckling vi vill se istäl-
let för den ”syrefattiga tillväxtideologin”.

Motion E8 föreslår att i punkt 6 efter ordet ”miljöutrymme” i tredje raden omfor-
mulera texten på flera olika sätt.

Motion E9 föreslår strykning av ”Miljöutrymmet är inte statiskt. Det kan minskas 
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ytterligare” och att ersätta det med alternativa formuleringar.
Motion E10 föreslår att punkt 7 skrivs om bl.a. med tillägg om att: ”Vi vill skapa 

ett socialistiskt, jämlikt och demokratiskt samhälle”.
Vad gäller förslagen i motion E2 på ändringar i punkt 4 anser partistyrelsen att de 

två första förslagen på strykningar gör texten mer stringent och speglar de faktiska 
sakförhållandena bättre. Angående den tredje strykningen om att ersätta klimatut-
släpp med växthusgasutsläpp anser partistyrelsen att det förra numera är så allmänt 
vedertaget att det är motiverat att använda det.

Vad gäller första att-satsen i motion E3 på en tilläggsmening i punkt 4 anser par-
tistyrelsen att den är på en för detaljerad nivå för att passa in bland de övergripande 
inledande punkterna. Partistyrelsen anser heller inte att det är helt givet att idag rang-
ordna de framtida fossilfria energislagen på det sätt som motionen vill. Vad gäller 
den andra att-satsen anser partistyrelsen att det inte är berättigat att exemplifiera med 
länder då de sammantaget – historiskt och i nutid – är ganska många till antal. Men 
framför allt så är det viktiga inte att diskutera hur ett eller annat enskilt land ska 
bedömas. Utan syftet är att slå fast att samhällssystem som kopierat eller efterliknat 
kapitalismens ohållbara produktions- och konsumtionsmönster inte är hållbara även 
om de rättfärdigas på andra sätt än ett kapitalistiskt samhällssystem. 

Vad gäller motion E4 om att i punkt 5 lägga till djur och natur anser partistyrelsen 
att skrivningen om hållbara ekologiska gränser innefattar även djur och natur, vilket 
därför inte behöver preciseras explicit.

Partistyrelsen anser beträffande motion E5 om att i punkt 5 skriva in två meningar 
om giftiga ämnen och strängare kemikalielagstiftning att det blir för detaljerat för att 
passa in i det inledande kapitlets mer övergripande text. I partistyrelsens följebrev till 
punktprogrammet motiverades också varför huvudfokus i programmet skulle vara på 
det som är mest centralt för framför allt klimatomställningen och för att den också 
blir rödgrön. Det bör också framhållas att Vänsterpartiet i riksdagen redan driver en 
skärpt kemikaliepolitik. 

Partistyrelsen anser att andemeningen i motion E6 och E7 har poänger och hål-
ler med om att tillväxtbegreppet och tillväxtideologin är problematiska att använda 
utifrån de aspekter som nämns i motionerna. Men partistyrelsen anser att det sätt 
begreppet tillväxt används i programmet inte är problematiskt utan tvärtom tydligt 
just utifrån de utgångspunkterna. Tillväxtbegreppet är etablerat och centralt i debat-
ten och just därför är det en poäng att fastslå att tillväxt är underordnat en hållbar 
social och ekologisk utveckling, som partistyrelsen gör i punkt 5.

Motion E8 vill till väsentlig del skriva om texten i punkt 5. Även om motionens 
text håller sig relativt nära punktens text, anser partistyrelsen att motionsförslaget 
inte innebär någon nämnvärd förbättring eller förtydligande av texten.

Angående motion E9 om att i punkt 6 stryka skrivningarna om att miljöutrymmet 
inte är statiskt utan kan minska men även öka, så kommer de formuleringarna från 
partiprogrammet. Partistyrelsen menar att de är korrekta. Även om det i nuläget på 
många områden snarare är så att miljöutrymmet minskar än ökar så är det inget skäl 
att inte betona att det omvända också kan vara fallet, om rätt åtgärder vidtas. Det är 
i den betydelsen partistyrelsen har resonerat. Däremot är det förstås inte möjligt att 
överskrida de planetära gränserna. 

När det gäller motion E10 och dess förslag på ny text under punkt 7 håller parti-
styrelsen med om att den föreslagna texten gör punktprogrammet tydligare varför vi 
vill att en omskrivning görs enligt motionens förslag.  



E: MOTIONSSVAR/EKO/EKO-MOTIONER

4

Partistyrelsen föreslår
att stryka orden ”årliga” och ”långsiktigt” i punkt 4

att motion E2 därmed anses besvarad

att motionerna E3, E4, E5, E6, E7, E8 och E9 avslås 

att motion E10 bifalls

E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18
Motion E11 föreslår att en ny punkt 8 införs om att tomträttsinstitutet ska användas 
inför försäljning av gemensamt ägd markegendom och föreslår en skrivning som 
bl.a. konstaterar att ”Uppkomsten av privatägd mark är historiskt uppbyggt på ibland 
ren stöld av mark, eller svindleri.”

Motion E12 föreslår att punkt 10 stryks då det rödgröna redan står i rubriken.
Motion E13 föreslår att punkt 10 omformuleras så att rättviseperspektivet framträ-

der tydligare enligt följande: ”För att lyckas och vinna folkligt stöd måste omställ-
ningen ha ett tydligt rättviseperspektiv och förena det gröna perspektivet med ett rött.” 
Motion E14 vill att punkt 10 ges följande lydelse: ”Omställningen kan av flera olika 
skäl bara lyckas om det gröna och det röda perspektivet sammanjämkas till en röd-
grön politik som uttryckligen visar att det ekologiska tänkandet är en nödvändighet 
nationellt såväl som globalt.”

Motion E15 föreslår att punkt 10 justeras och utökas så att det beskrivs mer utför-
ligt, vi behöver ett rött perspektiv som utmanar kapitalismens drivkrafter som sätter 
det ekonomiska systemet i växande konflikt med mänskliga behov och planetens 
ekologiska ramar. 

Motion E16 föreslår i punkt 11 att ”en hög materiell standard för alla” byts ut mot 
”goda levnadsförhållanden för alla”.

Motion E17 och E18 har snarlika yrkanden angående punkt 12 och föreslår en 
strykning av ”tillåtas växa” och ersätta det med ”öka kraftigt”/”utökas kraftigt”.

Partistyrelsen anser att det som anförs i motion E11 om en ny punkt om att all 
mark bara ska lämnas med nyttjanderätt via tomträttsavtal är en intressant tanke 
men det är inte en politik Vänsterpartiet driver i nuläget och partistyrelsen anser inte 
att den är avgörande för att få till en effektiv rödgrön ekologisk omställning. Däre-
mot anser vi att markfrågor har en given plats i ett ekologiskt-ekonomiskt punktpro-
gram. Vänsterpartiet har i riksdagen och på andra sätt under lång tid drivit frågor om 
ursprungsbefolkningars rättigheter, bl.a. genom att förespråka en ratificering av ILO 
169, vilket ju kopplar an till andemeningen i motionen.

Vad gäller förslaget i motion E12 om strykning av punkt 10, anser partistyrelsen 
att det inte är någon nackdel om det rödgröna nämns både i rubriken och i den längre 
texten i punkten.

När det gäller förslaget i motion E13, om att förtydliga rättviseperspektivet i punkt 
10, håller partistyrelsen med om att den föreslagna omskrivningen på ett bättre sätt 
får med också det röda perspektivet. Vi vill därför se en ändring enligt det förslag 
motion E13 framför. 

Beträffande motion E14 om en förändrad text i punkt tio, anser partistyrelsen att 
förslaget inte gör texten tydligare. 
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Angående förslaget i motion E15 om att utöka punkt 10 med en text om kapita-
lismens drivkraft i konflikt med mänskliga behov och de ekologiska ramarna, anser 
partistyrelsen att det naturligtvis är en korrekt beskrivning som görs i motionen men 
eftersom det första kapitlet till stor del handlar om samma sak så anser partistyrelsen 
inte att det behöver upprepas även här.

Vad gäller motion E16 om att i punkt 11 ersätta ”en hög materiell standard för alla” 
med ”goda levnadsförhållanden för alla”, anser partistyrelsen att det förstås är sant 
att det senare är något vi eftersträvar. Men partistyrelsen vill också vara tydlig med 
att i sådana levnadsförhållanden ingår en viss materiell standard.

Angående motion E17 och E18 anser partistyrelsen att det finns en viss skillnad 
mellan att tillåtas öka och att öka kraftigt. Men oavsett vilken formulering som 
används handlar det förstås om att fatta konkreta politiska beslut för att den offentliga 
konsumtionens andel av ekonomin ska växa eller öka.  Partistyrelsen inser att ordet 
”tillåtas” som anförs i motionen kan leda till missförstånd och föreslår strykning av 
det och meningens lydelse blir då: ”Den offentliga konsumtionens andel av ekonomin 
måste öka.” Då närmar sig också formuleringen de som finns om den offentliga eko-
nomins expansion under rubriken Gröna jobb. 

Partistyrelsen föreslår
att meningen om den offentliga konsumtionen i stycke 12 omformuleras till ”Den 
offentliga konsumtionens andel av ekonomin måste öka.”

att motion E13 bifalls

att motionerna E17 och E18 därmed anses besvarade 

att motionerna E11, E12, E14, E15 och E16 avslås

E19, E20, E21, E22, E23
Motion E19 föreslår tillägg eller ändringar i punkt 15-17. De vill bl.a. ersätta ”inte 
dåliga människor” med ”och ohållbara livsstilar” och lägga till meningar om att 
miljö- och klimatkriserna som samhällskriser bara kan lösas genom att ändra på 
samhällsstrukturer och maktförhållanden. De vill betona att merparten svenskar 
har ett större ekologiskt fotavtryck än vad som är motiverat och skriva in att vi 
genom att lyfta fram goda exempel vill påverka livsstilsval utan att skuldbelägga. 
Motion E20 föreslår dels att punkt 17 ändras till: ”Klimatkrisen löses inte genom 
att skulden läggs på enskilda människor, men allvaret i klimatförändringarna gör att 
människors engagemang för att skapa hållbara lösningar själva och tillsammans ska 
tas tillvara.”

Motion E21 föreslår att sist i punkt 17 lägga till följande mening. ”Miljö- och kli-
matkriserna är grundläggande kriser som vi bara kan lösa genom en rödgrön politik.” 
Motion E19 föreslår att punkt 18 ändras till: ”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.” 
Motion E20 föreslår också att punkt 18 omformuleras så att större tonvikt läggs vid 
att politiken ska underlätta för ”nätverk, kooperativ och enskilda människor att enkelt 
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delta i omställningen” för att bl.a. underlätta för en klimatfolkrörelse att växa fram.  
Motion E22 första att-satsen föreslår tillägg i punkt 18 om att ”Den poli-
tiska tyngdpunkten ska vila på ett strukturellt samhällsansvar, men även den 
enskilda människan har ett ansvar.” efter ”tillsammans.” i punkt 18. Andra 
att-satsen föreslår att ”samhälleliga” läggs till innan strukturer i meningen: 
”Därför ska Vänsterpartiets politik inriktas på att bygga bra strukturer.” 
Motion E23 föreslår att sist i punkt 19 lägga till: ”Pantsystemet skall utvecklas till att 
omfatta fler varugrupper, bl.a. elektronik och samtliga förpackningar för serverings-
klar mat och dryck i butiker och take-away restauranger.” 

Vad gäller förslagen i motion E19 om förändring av punkt 15 anser partistyrelsen 
att det leder helt fel med en rubrik som jämställer strukturella faktorer med männ-
iskors livsstilar. Partistyrelsen menar att det är de första som skapar de senare och 
poängen med att skriva det är just att understryka att både problemen och lösningarna 
är politiska och ligger på samhällelig nivå. 

Risken med motionens rubrikförslag är att det skickar det omvända budskapet, 
och snarare skuldbelägger människor för livsstilar samhälleliga maktförhållanden 
har påfört dem, och därmed undergräver snarare än underlättar politisk mobilisering. 
Liknande invändningar har partistyrelsen mot flera av de övriga förslagen till omfor-
mulerad text i E19 – liksom i E22 – medan övriga förslag på ny text i E19 ligger så 
nära partistyrelsens formuleringar att de senare med fördel kan lämnas oförändrade. 

Partistyrelsen anser att det i motion E20 första att-satsen finns något viktigt att ta 
fasta på med människors engagemang i klimatfrågan och föreslår att det sist i sista 
meningen i punkt 17 läggs till ”och där människors engagemang för att skapa håll-
bara lösningar ska tas tillvara.”

 Vad gäller motion E21 om att skriva in rödgrön politik i punkt 17, vill partistyrel-
sen framhålla att föregående kapitel handlar just om den rödgröna omställningen och 
politiken och att det därför inte finns någon anledning att även skriva in det i detta 
kapitel.

Angående motion E20:s förslag till ändringar i punkt 18 så är det inget fel på text-
förslaget i sig, men detta avsnitt handlar om strukturer som påverkar hur miljövänligt 
människor kan leva. Avsnittet under Realistiskt, organiserat och folkligt handlar om 
folklig mobilisering och partistyrelsen menar att motionens andemening tillräckligt 
täcks av förslaget till besvarande av motion E20 samt av formuleringarna i punkt 26: 
”omställningsrörelsen behöver vara, bred, folklig och inkluderande. Människor från 
många olika grupper i samhället ska kunna känna sig hemma i den och vara trygga 
med att deras intressen finns företrädda i den.” 

Beträffande motion 23 anser partistyrelsen att förslaget om tillägg i texten blir på 
en för detaljerad nivå för att passa in i punkten även om det i sig inte är något dåligt 
förslag.

Partistyrelsen föreslår
att det sist i sista meningen i punkt 17 läggs till ”och där människors engagemang 
för att skapa hållbara lösningar ska tas tillvara.” 

att motion E20 därmed anses besvarad

att motionerna E19, E21, E22 och E23 avslås
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E24, E25, E26
Motion E24 föreslår att sist i punkt 21 lägga till följande mening: ”Vi måste verka 
parallellt på olika nivåer statligt, regionalt och kommunalt. Våra politiska företrädare 
i valda församlingar har ett särskilt ansvar för och möjlighet att driva på för en röd-
grön klimatomställning.” 

Motion E25 föreslår strykning av punkt 22 då den anses vara oklar och kan tolkas 
olika.

Motion E26 första att-satsen föreslår att lägga till en ny punkt efter punkt 26 med 
följande text: ”Vi kommer att fortsätta utveckla de förslag vi lägger fram här. Mål-
sättningen 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.” 

I andra att-satsen föreslås att partistyrelsen tar fram en grovt siffersatt analys av 
hur mycket Sveriges utsläpp skulle kunna sänkas med Vänsterpartiets förslag.

Vad gäller motion E24 anser partistyrelsen att det som anförs i motionen är viktigt 
att tillföra både eftersom Vänsterpartiet länge arbetat för att lyfta fram det starka 
arbete vi gör på kommunal och regional nivå, och vi i detta program åtar oss att vara 
en drivande och handlingsinriktad politisk kraft för klimatomställning. Vi föreslår 
att de två meningarna läggs in sist i punkt 21 med en viss omformulering: ”Vi åtar 
oss att vara den pådrivande kraften för detta på alla nivåer; statligt, regionalt och 
kommunalt. Våra politiska företrädare i valda församlingar har ett särskilt ansvar för 
att driva på för en rödgrön omställning.”

Beträffande förslaget i motion E25 anser partistyrelsen att punkten ska vara kvar, 
och att den inte är särskilt oklar eller tolkningsbar. Det handlar helt enkelt om att vi 
som parti ska ta de rätta striderna, de som vi kan vinna gehör för och som verkligen 
har förutsättningar att bära omställningen framåt. Inte de som är svåra att vinna men 
har begränsad betydelse för omställningen. 

Vad gäller motion E26 första att-satsen om att lägga till en ny punkt om att vi 
genom de förslag vi lägger fram faktiskt kan nå de mål vi sätter upp, anser partisty-
relsen att det är viktigt att det framgår i programmet att de förslag vi lägger också har 
möjlighet att leda till måluppfyllelse. Det handlar om en trovärdighetsfråga att inte 
sätta upp mål som våra politiska förslag inte når fram till. Därför måste vi kunna visa 
att våra lösningsförslag och mål hänger ihop.

Vad gäller den andra att-satsen om att partistyrelsen ska ta fram en siffersatt ana-
lys av hur mycket Sveriges utsläpp skulle kunna sänkas med vår politik, är partisty-
relsen positiv till ansatsen men menar att det kan vara svårt för Vänsterpartiet ensamt 
att ta fram sådana siffror. Miljöberedningen gör olika beräkningar som vi kan ta del 
av och Vänsterpartiet eftersträvar alltid vetenskaplighet, effektiva och genomförbara 
åtgärder och kommer se till att få fram de underlag som krävs för det.

Partistyrelsen föreslår
att följande text läggs in sist i punkt 21: ”Vi åtar oss att vara den pådrivande kraften 
för detta på alla nivåer; statligt, regionalt och kommunalt. Våra politiska företrädare 
i valda församlingar har ett särskilt ansvar för att driva på för en rödgrön omställ-
ning.”

att motion E24 därmed anses besvarad

att motion E26 andra att-satsen anses besvarad
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att motion E25 avslås

att motion E26 första att-satsen bifalls

E27, E28, E29
I motionerna föreslås att begreppet ”gröna jobb” stryks och ersätts med ”rödgröna 
jobb” i punkt 28-30.

I partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt punktprogram används begrep-
pet ”rödgrön omställning” för att beskriva att omställningen till ett ekologiskt och 
socialt hållbart samhälle måste vara både grön och röd. Grön omställning i betydel-
sen att den anpassas till de ramar som klimat och ekologi sätter upp. Röd omställning 
i betydelsen att den innebär att vi lyfter fram jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, 
organisering och demokrati som röda trådar i en framgångsrik omställning till ett 
ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Begreppet ”gröna jobb” används i punktprogrammet för att belysa att jobben som 
här avses främst har det gröna, ekologiska perspektivet som motivering till den före-
slagna politiken. Förnybar energi innebär i regel mer arbete i Sverige än importerad 
fossil energi och en energiomställning bör därför öka sysselsättningen. Det gäller 
allra särskilt i en utbyggnadsfas då stora nyinvesteringar görs. En satsning på ener-
gibesparingar och upprustningar av befintliga bostäder och lokaler ger också en stor 
efterfrågan på arbetskraft under många år.

Sedan ger dessa ”gröna jobb” ofta även positiva ”röda” effekter och går att argu-
mentera även utifrån ett ”rött” perspektiv. Men det avgörande för de jobb som står 
med under detta stycke är att de i första hand är just ”gröna”. Den offentliga sektorn 
finns med här t.ex. främst för att den präglas av jämförelsevis låg miljöbelastning och 
hög samhällsekonomisk produktivitet, inte för att den dessutom har omfördelande 
”röda” effekter i sig. Därför är det logiskt att detta stycke har rubriken Gröna jobb. 

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E27, E28 och E29 avslås

E31
I motionen föreslås att transportmedlet cykel läggs till i texten i punkt 32.

I punkt 32 under rubriken Gröna jobb i partistyrelsens förslag till ekologiskt eko-
nomiskt program beskrivs de sektorer som partistyrelsen ser som väsentliga för att 
genomföra kraftigt ökade investeringar för att ställa om Sverige och samtidigt skapa 
jobb. Investeringar i cykeltrafik är viktiga för att minska klimatutsläppen. Men parti-
styrelsen bedömer inte att de tillhör de som skapar riktigt mycket jobb.

Transportsektorn en stor knäckfråga. Transporterna står för cirka 35 procent av 
utsläppen. Ett hållbart transportsystem handlar inte bara om ny teknik, utan även om 
samhällsplanering, politiska val och hela det globala ekonomiska systemets utform-
ning. 

Under avsnittet Hållbara transporter i punkt 98 finns partistyrelsens förslag till 
investeringar i cykelinfrastruktur, som ökat statligt stöd till cykelbanor och cykelpar-
keringar, ökad framkomlighet för cyklister genom ändrade trafikregler, utvecklade 
lånecykelsystem, utvecklade kommunala- och regionala cykelplaner, fler och bättre 
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cykelparkeringar vid kollektivtrafiksterminaler och stationer samt ökade möjligheter 
för att ta med cykeln i kollektivtrafiken. 

Investeringar i cykelinfrastruktur är viktiga för att ställa om transportsektorn 
och uppnå en fossilfri fordonsflotta till år 2030. I riksdagen har Vänsterpartiet lagt 
flera förslag för att skapa en bättre cykelinfrastruktur, exempelvis i riksdagsmotion 
2015/16:277 Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Men i punkt 32 prioriterar vi de 
satsningar i omställningen till ett hållbart samhälle som samtidigt skapar många jobb. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E31 avslås

E32
Motionen föreslår att punkt 32 får följande tillägg: ”och omställning till ett hållbart 
jord- och skogsbruk”.

I punkt 32 under rubriken Gröna jobb i partistyrelsens förslag till ekologiskt-eko-
nomiskt program beskrivs de sektorer som partistyrelsen ser som väsentliga att 
genomföra kraftigt ökade investeringar i för att ställa om Sverige och samtidigt skapa 
jobb. 

Det är sannolikt att en omställning till ekologiskt och fossilfritt skogs- och jord-
bruk kräver högre arbetsintensitet än konventionellt skogs- och jordbruk. Många nya 
jobb kan alltså skapas inom dessa sektorer. 

Under avsnittet Hållbart jordbruk i punkt 116 finns partistyrelsens förslag för att 
öka andelen certifierat ekologiskt lantbruk. I punkt 116 beskrivs även partistyrelsens 
syn på att denna omställning till ett hållbart jordbruk kan skapa många nya jobb.

Skogen spelar flera roller i klimatomställningen. Den binder koldioxid när den 
växer, vi lagrar koldioxid när vi bygger i trä, den ger bioenergi och kan ersätta oljeba-
serade produkter. Det är därför önskvärt med en ökad tillväxt i skogen. Likaledes är 
det rimligt att anta att omställningen till ett hållbart skogsbruk kräver högre arbets-
intensitet.

Partistyrelsen delar alltså motionens uppfattning av vikten av en omställning till 
hållbart jord- och skogsbruk, vilket framgår i avsnitten Hållbart jordbruk, samt Sko-
gen och biomassans många värden, och att omställningen i dessa sektorer kan skapa 
många nya gröna jobb. Dock vill partistyrelsen under avsnittet Gröna jobb framför 
allt trycka på de offentliga investeringar i gröna jobb som är en betydande del av vår 
ekonomiska politik i nuläget. Det är möjligt att kraftigt ökade investeringar också 
kommer behövas i skogs- och jordbruket men det är också möjligt att omställningen 
på dessa områden kan ske delvis på andra sätt. Dessutom kan det dröja innan det sker 
en större jobbtillväxt där. Det troliga resultatet på kortare sikt är att den minskning 
av arbetstillfällen i dessa sektorer som nu pågår stoppas upp. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E32 avslås
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E33
I motionen föreslås att det i punkt 33 efter ordet ”expansion” i första raden i stycket 
skrivs så här: ”av verksamheter som skapar välfärd, utbildningar, kultur, mångkultur 
och informationsproduktion.” Skillnaden mot partistyrelsens förslag är att motionen 
lagt till ”mångkultur”.

Punkt 33 beskriver de sektorer som präglas av jämförelsevis låg miljöbelastning 
och hög samhällsekonomisk produktivitet, eller som vårdar de ekologiska systemen.

Offentlig konsumtion har i allmänhet en lägre miljöpåverkan än privat. Utbildning, 
vård och omsorg, kultur och föreningsliv skapar stora värden med låg miljöpåverkan, 
medan exempelvis konsumtionsvaror, resor och större boenden har hög miljöpåver-
kan. Ekonomisk ojämlikhet skapar dessutom en skulddriven privatkonsumtion hos 
dem som inte annars har råd att upprätthålla en anständig levnadsnivå. En strategi för 
ekologisk omställning måste därför innehålla både produktivitetsförbättringar, för-
nuftiga investeringar i offentliga infrastrukturer, kollektiva nyttigheter och utökade 
allmänningar som minskar vår totala klimatpåverkan och ökar flertalets livskvalitet 
och frihet, och samtidigt begränsningar av resursslöseriet hos de rikaste. Partistyrel-
sen kan dock inte se att tillägget om mångkultur tillför eller ändrar något vad gäller 
klimatpåverkan här. Vi anser därför att den nuvarande formuleringen tydliggör vilka 
sektorer som har den effekten av både låg miljöbelastning och hög samhällsekono-
misk produktivitet.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E33 avslås

E34
Motionen föreslår att i punkt 33 ändra ”grön teknologi och grön infrastruktur” till 
”grön teknologi och jordbruk samt grön infrastruktur”.

Punkt 33 beskriver de sektorer som präglas av jämförelsevis låg miljöbelastning 
och hög samhällsekonomisk produktivitet, eller som vårdar de ekologiska systemen.

Jordbruket har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och står 
för ca 18 procent av Sveriges klimatutsläpp. Partistyrelsen vill därför inte lägga till 
motionens komplettering just här. Däremot är det sannolikt att en omställning till 
ekologiskt och fossilfritt jordbruk kräver högre arbetsintensitet än konventionellt 
jordbruk. Många nya jobb kan alltså skapas inom ett hållbart jordbruk. Under avsnit-
tet Hållbart jordbruk i punkt 116 finns partistyrelsens förslag för att öka andelen 
certifierat ekologiskt lantbruk. I punkt 116 beskrivs även partistyrelsens syn på hur 
denna omställning till ett hållbart jordbruk kan skapa många nya jobb. På sikt kom-
mer detta samlat att göra att jordbruket blir mindre miljöbelastande än idag.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E34 avslås

E35
I motionen föreslås att sist i punkt 33 lägga till: ”Vi vill göra det möjligt för kommunala 
skolor och förskolor att erbjuda hämtmat till självkostnadspris till elevernas familjer.”
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I punkt 33 beskrivs de sektorer som präglas av jämförelsevis låg miljöbelastning 
och hög samhällsekonomisk produktivitet eller som vårdar de ekologiska systemen.

I slutrapporten från den ekologiskt-ekonomiska arbetsgruppen nämns just möj-
ligheten att överbliven mat från de kommunala verksamheterna säljs som matlådor 
under avsnittet 3.1.3 Från offentlig nöd till gemensamt välstånd, på sidan 29, som ett 
exempel där offentlig infrastruktur används som en klimatsmart kollektiv nyttighet. 
Att ersätta den offentliga nöden med ett gemensamt välstånd är för Vänsterpartiet ett 
sätt att öka individernas faktiska frihet och tillgodose våra behov samtidigt som det 
totala ekologiska fotavtrycket kan krympa.  Fler gemensamma lösningar på delade 
och allmänna problem är av avgörande betydelse för att få ner resursslöseriet.

Arbetsgruppens rapport är dock mycket omfattande och behandlar förutom poli-
tiska och strategiska ställningstaganden både övergripande och mer på detaljnivå 
också analyser, teoretiska utgångspunkter, fakta, bakgrund osv. För att få en kon-
gressdiskussion som fokuserar på det viktigaste vad gäller strategisk argumentation 
och politiska krav, så har partistyrelsen valt att lägga fram ett punktprogram som 
fokuserar på just detta. 

Även om partistyrelsen delar uppfattningen om att möjliggöra för kommunala sko-
lor och förskolor att erbjuda hämtmat till självkostnadspris för elevernas familjer är 
ett bra förslag för att använda offentlig infrastruktur till en klimatsmart kollektiv 
nyttighet, anser partistyrelsen att detta är ett för detaljerat förslag för att passa in i 
förslagen på sektorer i punkt 33.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E35 avslås

E36
I motionen föreslås att sist i punkt 34 lägga till att den största möjligheten till omställ-
ning och styrning av verksamheter finns när de bedrivs i offentlig regi, upphandlingar 
ska hållas nere till ett minimum.

Vänsterpartiets huvudlinje när det gäller t. ex. välfärden, men också många andra 
offentliga ansvarsområden, är att bedriva dessa i offentlig regi av både demokratiska, 
sociala och ibland ekologiska och ekonomiska skäl. Däremot vill partistyrelsen inte 
formulera denna princip lika skarpt som motionen. Det finns tillfällen då vi tycker 
att exempelvis personalkooperativ i äldreomsorgen, eller effektiva och välfungerande 
privata företag inom exempelvis parkförvaltning eller annat med fördel kan driva 
verksamhet det offentliga har ansvar för. Inte minst när det offentliga saknar kom-
petens eller förmåga att själv bedriva verksamheten, eller har möjligheter att bygga 
upp sådant. 

Partistyrelsen föreslår 
att motion E36 avslås
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E37, E91, E93
Motion E37 föreslår att i punkt 35 lägga till följande: ”Att en övervägande del av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger, övrigt organiskt avfall, 
slam från avloppsreningsverk och stallgödsel skall användas för framställning av 
biogas.”.

Motion E91 föreslår att punkt 63 får ny lydelse enligt följande: ”Vänsterpartiet vill 
fasa ut fossilberoendet bland annat genom en omfattande satsning på elektrifiering 
baserad på förnybar el. Dessutom måste användningen av bioenergi öka i synnerhet 
inom transportsektorn, jord- och skogsbruket samt industrin.”

Motion E93 föreslår att en ny punkt läggs till efter punkt 67 med följande innehåll: 
”Det är strategiskt viktigt att Sverige inte bygger fler gasverk med mindre än att det 
står klart att de kommer att drivas hållbart. Produktionen av bio- och vätgas behöver 
skalas upp för att fasa ut fossilgasen.” 

Vad gäller motion E37 och E91 anser partistyrelsen att det är viktigt det som anförs 
i motionerna om utveckling av bioenergi och föreslår att efter punkt 66 lägga till en 
punkt med följande lydelse: ”Även användningen av bioenergi måste öka framför allt 
inom sektorer som inte är möjliga att elektrifiera. Mycket av det avfall som kommer 
från olika håll ska användas för framställning av biogas.”

Vad gäller motion E93 om en ny punkt anser partistyrelsen att det räcker med det 
som står om biogas och vätgas i punkt 67 samt att partistyrelsen föreslår en ny punkt 
om bioenergi.

Partistyrelsen förslår
att efter punkt 66 lägga till en punkt med följande lydelse: ”Även användningen av 
bioenergi måste öka framför allt inom sektorer som inte är möjliga att elektrifiera. 
Mycket av det avfall som kommer från olika håll ska användas för framställning av 
biogas.”

att motionerna E37 och E91 därmed anses besvarade

att motion E93 avslås

E38
Motionen föreslår att i punkt 35, andra raden, ersätta ”bör” med ”skall”, samt efter 
sista mening lägga till: ”Riklig miljöanpassad och energisnål nybyggnation kommer 
att behövas för att ge bostäder till ungdomar och immigranter.”

I punkt 35 beskrivs hur den omställningen från fossil till förnybar energi som Vän-
sterpartiet föreslår skapar mer sysselsättning med energiproduktionen jämfört med 
i dag, liksom även inom energibesparingar och upprustningar av befintliga bostäder 
och lokaler. I nästa punkt, punkt 36, formuleras omprioriteringen i byggandet som 
exemplifieras med de stora bostadsinvesteringar som Vänsterpartiet vill göra i både 
nya klimatsmarta hyresrätter och i renoveringar och energieffektiviseringar i miljon-
programmet.

En radikal omställning har en rad komplexa effekter på sysselsättningen som är 
svåra att förutsäga, men det finns ett par principiella tendenser som tål att uppmärk-
sammas särskilt. För det första är det en omställning vi föreslår. Den leder till att 
en rad nya, gröna jobb skapas, men dessa skulle samtidigt ersätta en del av dagens 
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miljöbelastande jobb. En mycket viktig uppgift för samhället är att se till att denna 
omställning går så smidigt som möjligt genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och 
trygghet i övergången för de enskilda. För det andra handlar omställningen i stort 
inte om att arbeta mer och hårdare, utan tvärtom om att frigöra stora mängder arbets-
tid och samtidigt fördela resurserna mer jämlikt. Även de jobb som kan skapas inom 
de sektorer av välfärdverksamheter som beskrivs i punkt 33 är många.

Partistyrelsen anser att det är troligt att den omställning som här föreslås kommer 
att leda till många nya gröna jobb och att det framgår av formuleringen. Vi anser att 
de stora bostadsinvesteringar som vi vill göra konkretiseras tillräckligt i punkt 36. 

Partistyrelsen föreslår 
att motion E38 avslås

E39
I motionen föreslås att en kreditnämnd för energieffektivisering upprättas.

Det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet föreslår i punkt 64 under avsnittet 
Radikal och genomförbar energiomställning bl.a. förslag på en nationell plan för 
energibesparing och energieffektivisering eftersom den mest hållbara energin är den 
som går att spara. Detaljerna i ett sådant nationellt program behöver utvecklas senare 
och motionens förslag kanske kan vara intressant för ett sådant. Men partistyrelsen 
anser att förslaget är för detaljerat och outrett för att föras in i vårt ekologisk-ekono-
miska punktprogram.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E39 avslås 

E40, E41, E42, E43
Motion E40 föreslår att viss del av byggnadens ytterskal ska bestå av solceller vid 
nyproduktion.

I motion E41 föreslås att styrmedel inrättas för att ge incitament för ökning av 
energieffektivisering inom fastigheter och lokaler.

Motion E42 föreslår att statligt stöd till forskning och utveckling för produktion, 
lagring och distribution av vätgas ska utformas, att stödet ska samordnas inom EU 
samt att stöd även ska utgå för utveckling av effektivare bränsleceller för fordon. 

I motion E43 föreslås att fastighetsägare ska ha tillgång till certifierade energitek-
niker och att årlig genomgång av tekniska system med avseende på energieffektivitet 
ska ske samt att utbildningar av certifierade energitekniker ska startas.

I punkt 35 beskrivs hur den omställning från fossil till förnybar energi som Vän-
sterpartiet föreslår skapar mer sysselsättning med energiproduktionen jämfört med 
idag, liksom även inom energibesparingar och upprustningar av befintliga bostäder 
och lokaler. I nästa punkt, punkt 36, formuleras omprioriteringen i byggandet som 
exemplifieras med de stora bostadsinvesteringar som Vänsterpartiet vill göra i både 
nya klimatsmarta hyresrätter och i renoveringar och energieffektiviseringar i miljon-
programmet.  

Partistyrelsen framhåller att solenergin självklart ska vara en bärande del i ener-
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giomställningen vilket nämns i punkt 66 under avsnittet Radikal och genomförbar 
energiomställning, bland andra förnyelsebara energikällor som måste byggas ut 
snabbt och omfattande. I riksdagen driver Vänsterpartiet en mycket ambitiös politik 
för att utveckla solenergin. Partistyrelsen anser mot denna bakgrund att det inte är 
nödvändigt att skriva in att en viss andel av byggnaders ytterskal ska bestå av solcel-
ler explicit i punkt 35 eftersom texten innefattar att omställningen till förnybar energi 
som Vänsterpartiet föreslår kommer att öka sysselsättningen.  

Partistyrelsen har samma intention som motion E41 och E43 att använda styrme-
del för att driva på energieffektiviseringen, vilket framkommer i punkt 81, samt vad 
gäller energieffektiviseringen i driften av fastigheter och lokaler, vilket framkommer 
i punkt 64. Däremot anser inte partistyrelsen att det behövs ytterligare skrivningar 
om detta i punkt 35.

Angående motion E42 instämmer partistyrelsen i den riktning motionen vill gå 
i vad gäller utvecklingen av vätgas. Förslaget att använda vätgas som reserv- och 
regleringskapacitet i energiförsörjningen återfinns i punkt 67 under avsnittet Radikal 
och genomförbar energiomställning. I punkt 94 beskriver vi varför framtidens väg-
transporter ska gå på el och att vätgasdrivna bränsleceller är en väsentlig del i den 
utvecklingen. Därmed anser inte partistyrelsen att ytterligare detaljerade förslag om 
hur detta ska genomföras behöver föras in i punkt 35.

Partistyrelsen föreslår 
att motionerna E40, E41, E42 och E43 avslås

E44, E45
Motion E44 föreslår att punkt 36 ges en utförligare beskrivning av samhällsbyggan-
det och att den ges följande lydelse: ”En klimatomställning kräver en skarp ompri-
oritering i samhällsbyggandet. Å ena sidan behöver vi färre motorvägar och köp-
centrum, å andra sidan mycket fler spårvägar, cykelförbindelser, solcellspaneler och 
vindkraftverk. Vänsterpartiet vill göra stora bostadsinvesteringar, både vad gäller 
nybyggnad utan extern energitillförsel och vad gäller upprustning av miljonprogram-
met med halverad energiförbrukning. I samband med detta ska andelen hyreslägen-
heter med låg hyra och andelen hyreslägenheter i områden dominerade av villor och 
bostadsrätter ökas väsentligt i främst större städer.”

I motion E45 föreslås att i punkt 36 efter ordet ”spårvägar” lägga till ”och kanske 
trådbussar” samt efter sista meningen: ”Nybyggnationer och upprustningsprogram 
skall förses med solceller.”

Punkt 36 formulerar vilka omprioriteringar klimatomställningen innebär för byg-
gandet, med ett par belysande exempel på vad Vänsterpartiet vill bygga mindre av; 
motorvägar och köpcentrum, och vad som vi behöver bygga mycket mer av; spårvä-
gar och vindkraftverk. Därefter tydliggörs kortfattat vilken typ av bostadsinveste-
ringar som vi vill göra utifrån klimatomställningen. 

Partistyrelsen tycker inte att punkten förbättras eller förtydligas genom att ännu 
fler exempel tillförs på allt som det behöver byggas mer eller mindre av. Den huvud-
linje vi vill göra i omprioriteringen i byggsektorn framgår tydligt med befintlig text. 
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Partistyrelsen föreslår
att motionerna E44 och E45 avslås

E46
Motionen föreslår 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 35 000 per månad oavsett om det är inkomst av tjänst eller 
kapital. Samtidigt bör lägstanivån i alla socialförsäkringssystem inklusive försörj-
ningsstöd höjas till 20 000 kronor i månaden.”

I punkt 37 beskrivs att Vänsterpartiet vill att den gemensamma ekonomin och de 
offentliga investeringarna ska växa, genom skattehöjningarna på de högsta inkom-
sterna och förmögenheterna, samt på sådant som förstör miljön, i syfte att möjlig-
göra ökade offentliga investeringar och utveckla välfärden. Det menar partistyrelsen 
räcker väl för att driva på den rödgröna omställning Vänsterpartiet vill se. Detaljerade 
skatteförslag som både går utöver det och dessutom innebär en drastisk omläggning 
av partiets skattepolitik tycker partistyrelsen inte ska läggas in i det ekologiskt-eko-
nomiska punktprogrammet. Såväl för att de inte passar in här som för att de inte är 
genomdiskuterade i partiet.  

Partistyrelsen föreslår 
att motion E46 avslås

E47, E50
I motion E47 föreslås att punkt 39 stryks och ersätts med följande text: ”Våra natur-
resurser är i framtiden starkt begränsade. Flera av dem är t.o.m. på väg att ta slut. 
Därför ska alla initiativ att låta dessa resurser återvinnas, återskapas och återanvän-
das, i en cirkulär ekonomi, stimuleras. Här kan en mångfald aktörer bidra till att ge 
en sådan ekonomi största möjliga nytta allt från näringsliv, ickevinstdrivande företag, 
statliga bolag, kommuner och landsting till kooperativ, sociala företag och ideella 
föreningar.” 

Motion E50 föreslår att punkt 40 flyttas upp till plats 32 och att alla efterföljande 
punkter flyttas ner ett steg, samt 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.”, och att ett tillägg görs 
i sista meningen enligt följande: ”Även samverkan och resursdelning, som exempelvis 
bilpooler och bytesringar, orsakar lägre utsläpp och kan minska de totala resursutta-
gen. Vi måste i mycket högre utsträckning hyra eller låna kapitalvaror istället för att 
äga dem privat.” 

Cirkulär ekonomi är ett nytt ord för kretsloppsekonomi. Cirkulärekonomiska prin-
ciper kan tillämpas i företag, offentliga sektorn eller organisationer. Den uppenbara 
förebilden för detta sätt att strukturera materialflöden är naturens kretslopp där ing-
enting går till spillo utan att först användas i flera steg. Det som är avfall i slutet 
av en process blir till en resurs i en annan process. För att ställa om till en cirku-
lär kretsloppsekonomi ska ett företag eller organisation leva upp till ett antal krite-
rier: avlägsna miljöfarliga ämnen, designa produkterna så att de kan tas isär i sina 
beståndsdelar och återvinnas, använda förnybar energi till produktion och transpor-
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ter, återföra material, dela, leasa eller låna produktionsmedel hellre än att äga dem 
själv, och på samma sätt hyra ut produkterna till sina egna kunder hellre än att sälja 
dem.

EU-kommissionen har antagit en plattform för resurseffektivitet som anknyter till 
den cirkulära ekonomins principer och några kommuner och företag i Sverige har 
börjat arbeta med cirkulär ekonomi, bl.a. Ronneby kommun. Vänsterpartiet stödjer 
den utvecklingen eftersom ett framtida hållbart samhälle måste genomsyras av och 
byggas utifrån ett kretsloppstänkande.

Partistyrelsen instämmer i de båda motionernas intention att lyfta den cirkulära 
ekonomins potential för att skapa gröna jobb i den rödgröna klimatomställningen. 
Däremot anser vi inte att ett långt resonemang som inbegriper en begreppsförklaring 
bör förlänga punktprogrammets redan digra omfattning. I likhet med motion E47 
anser vi att ju fler aktörer som kan bidra i den rödgröna klimatomställningen desto 
bättre och föreslår därför att det tydliggörs i punkt 39 genom följande ändring. 

Partistyrelsen föreslår 
att texten i punkt 39 omformuleras efter ”Det gemensamma ägandet i ekonomin 
ska öka och bidra till omställningen.” till: ”Eftersom våra naturresurser är starkt 
begränsade ska initiativ stimuleras som låter dessa resurser återvinnas, återskapas 
och återanvändas. Här kan en mångfald aktörer alltifrån näringsliv, ickevinstdri-
vande företag, statliga bolag, kommuner och landsting till kooperativ, sociala före-
tag och ideella föreningar bidra till att låta våra resurser cirkulera i samhället med 
målet att göra största möjliga nytta.”

att motionerna E47 och E50 därmed anses besvarade

E48, E49
Motion E48 föreslår att sist i punkt 39 lägga till ”Samhällsfonder och löntagarfonder 
ska användas för att öka arbetarnas makt.” I motionen E49 föreslås att sist i punkt 39 
i eko-eko lägga till ett stycke som relativt detaljerat utvecklar att och hur Vänsterpar-
tiet vill införa löntagarfonder. 

I punkt 39 i eko-ekoprogrammet beskrivs att det gemensamma ägandet i ekono-
min ska öka och bidra till omställningen, samt att en mångfald av icke-vinstdrivande 
aktörer ska stimuleras med uppdrag att cirkulera våra resurser i samhället. I parti-
programmet står det under rubriken Gemensamt ägande och ekonomisk demokrati 
att ”Samhällsfonder och löntagarfonder ska användas för att stärka de arbetandes 
makt och det samhälleliga inflytandet över produktion och kreditförsörjning.” Vän-
sterpartiet driver dock varken förslag om samhällsfonder eller löntagarfonder aktivt 
i nuläget.

Istället har partiet fokuserat på att försöka gå den snabbare vägen till ägarinfly-
tande, via användande av den hundratals miljarder som redan finns i AP-fonderna. 
Krav på hur de ska användas återfinns också i ekologiskt-ekonomiska punktpro-
grammet. I punkt 41 står att AP-fonderna ska användas så att de verkar för att driva 
på omställningen. I punkt 83 beskrivs hur Vänsterpartiet vill flytta rådande finan-
siella placeringar, exempelvis AP-fonderna och annat offentligt sparande, från det 
som smutsar ned med fossil energi till det som ställer om Sverige. I punkt 84 for-
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muleras pensionsplaceringarnas särskilda betydelse, där miljardtals kronor bundna 
i oljebolag och annan ohållbar verksamhet, samt att Vänsterpartiet vill att AP-fon-
derna ges i uppdrag att avveckla investeringar i fossil energi och i verksamheter 
där mänskliga rättigheter kränks. Dessa ställningstaganden är de som är relevanta 
för den ekologiska omställning punktprogrammet handlar om. Partistyrelsen anser 
att mer detaljerade diskussioner om hur och när andra former av samhälls- och 
löntagarfonder ska utvecklas får tas i diskussionerna om t.ex. partiprogrammet.  

Partistyrelsen föreslår 
att motionerna E48 och E49 avslås

E51
I motionen föreslås att sist i punkt 41 lägga till: ”Offentliga verksamheter ska ges 
möjlighet att låna till investeringar direkt av riksbanken.” Punkt 41 beskriver att 
Vänsterpartiet vill driva på investeringar i omställningen genom att införa en stat-
lig grön investeringsbank och ställa om AP-fonderna så att de verkar för att driva 
på omställningen. Det menar partistyrelsen räcker en bra bit. Vänsterpartiet driver 
däremot inte frågan om att offentliga verksamheter ska kunna låna till investeringar 
direkt av riksbanken och anser inte att det kravet ska föras in i det ekologiskt-ekono-
miska punktprogrammet. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E51 avslås

E52, E54 FÖRSTA ATT-SATSEN
Motion E52 första att-satsen föreslår att punkt 42 ändras till: Hållbar närings- och 
industripolitik. 

I andra att-satsen föreslås att punkt 44 ändras till: ”Vänsterpartiet förespråkar 
en aktiv statlig miljödriven närings- och industripolitik som bl.a. ska verka för att 
svensk industri ska producera samhällsnyttiga varor med riktigt låga utsläpp och 
exportera dem till världen.”

Motion E54 första att-satsen föreslår att punkt 44 ändras till: ”Vänsterpartiet före-
språkar en aktiv statlig industripolitik som bl.a. 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.”

Vad gäller motion E52 första att-satsen vill partistyrelsen framhålla att det förstås 
är viktigt det som anförs om näringspolitik men kapitlet handlar inte om den breda 
näringspolitiken utan om en hållbar industriproduktion med låga utsläpp. Därmed 
finns det heller inget behov av att föra in näringspolitiken i texten i punkt 44.

Beträffande motion E54 första att-satsen anser partistyrelsen att det förstås är bra 
med ökat demokratiskt ägande men anser inte att det är motiverat att föra in det i 
punkt 44 som specifikt handlar om en hållbar industriproduktion med låga utsläpp. 
Om omställningen av industrin snarare än demokratiseringen av den, med andra ord.
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Partistyrelsen föreslår
att motionerna E52, E54 första att-satsen avslås

E53 
Motion E53 föreslår att punkt 43 och 47 stryks, bl.a. med motiveringen att de handlar 
om att skydda den svenska exportindustrins konkurrenskraft.

Partistyrelsen vill framhålla att uppdraget för det ekologisk-ekonomiska arbetet 
har handlat om att få ihop det gröna med det röda där det senare handlar om att 
bl. a. säkra sysselsättningen och samtidigt klara av att genomföra omställningen. 
Sverige har till skillnad från många andra länder en industriproduktion med relativt 
begränsad miljöpåverkan. Det är bättre både för klimatet och för Sverige att den 
produktionen så snabbt som möjligt fortsätter utveckla metoder för att minska dess 
klimatutsläpp, än att den slås ut av andra länders produktion, med större negativ 
miljöpåverkan. I det senare fallet blir utsläppen större samtidigt som vi förlorar möj-
ligheten att i Sverige driva på utvecklingen av utsläppsminskande teknik vid industri-
produktion, som sedan kan spridas även till andra länder. Notera att motivering till 
varför punkt 47 inte bör strykas även finns i svaren till motionerna E60-E72.

Partistyrelsen föreslår
att motion E53 avslås

E54 ANDRA ATT-SATSEN, E55, E56
Motion E54 andra att-satsen föreslår att punkt 45 ändras till: ”För att produktionen 
och exporten av hållbara produkter ska kunna öka kan det komma att krävas sär-
skilda ekonomiska stimulanser.”

Motion E55 föreslår att punkt 45 ges följande lydelse: ”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 forsk-
ning för att gynna omställningen.”

Motion E56 föreslår att punkt 45 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 omställ-
ningen. 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 omställning vetenskapen fordrar är expropria-
tionskostnaden för dessa industrier noll. Ett mer rimligt krav är att dagens ägare får 
betala staten för att ta över ansvaret.”

Vad gäller motion E54 andra att-satsen anser partistyrelsen att den föreslagna text-
förändringen av punkt 45 inte tillför något som substantiellt förbättrar texten.

Beträffande motion E55 om att skriva in forskningens betydelse för att gynna 
omställningen anser partistyrelsen att det bör finnas med och bejakar motionens text-
förslag.

När det gäller motion E56 om att förstatliga flera industribranscher och i prakti-
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ken närmast expropriera dem, anser partistyrelsen att det inte är en metod som är att 
föredra.

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E54 andra att-satsen och E56 avslås

att motion E55 bifalls 

E54 TREDJE, FJÄRDE OCH FEMTE ATT-SATSEN, E79, E80
Motion E54 vill i tre att-satser göra tillägg under Globala avtal och handel. Det hand-
lar om att utveckla ett bindande klimatfondssystem (under punkt 55) samt att lägga 
till två nya punkter: en om behovet att införa en Tobinskatt som beskattar internatio-
nell handel med valuta och en punkt som kräver tydligare bestämmelser som reglerar 
urbefolkningarnas rätt till sin mark. 

E79 anser inte att skrivningarna under punkt 55 är anpassade till resultatet av de 
förhandlingar om ett nytt globalt klimatavtal som ägde rum i Paris i december 2015. 
Motionen vill omformulera punkt 55 och bl.a. belysa att förhandlingarna i Paris 2015 
inte ledde till ett juridiskt bindande avtal. Motionen vill också att texten ska hänvisa 
till IPCC:s slutsatser vad gäller fossil utvinning. 

E80 anser att det ekologisk-ekonomiska programmet bortser från ”det faktum att 
den transnationella kapitalismen inte lyder under några lagar och det inte finns något 
globalt organ med sanktionskompetens som kan beivra brott mot de överenskommel-
ser programmet förespråkar”. För att komma till rätta med denna brist i programmet 
vill motionen lägga till skrivningar i tre att-satser gällande punkt 55, 58 och 102 om 
att Vänsterpartiet ska verka för en global lagstiftning ”administrerad av ett demo-
kratiskt valt globalt parlament med sanktionskompetens rörande miljö, klimat och 
global handel”. Motionen vill även – i tredje att-satsen – att Vänsterpartiet ska driva 
på för en ”global koldioxidskatt på transporter och i andra hand internationella avtal”.

Partistyrelsen har valt att under punkt 55 fokusera på hur vi vill att ett globalt kli-
matavtal ska utformas; vår vision om hur det ska utformas. 

Vi lägger särskild vikt vid att de länder som har ett historiskt ansvar för utsläppen 
ska bära det tyngsta lasset. Det finns redan nu ett klimatfondsystem via FN, den 
gröna klimatfonden, vars uppgift är att förmedla pengar från rika länder till utveck-
lingsländernas klimatanpassning. Om vi istället börjar beklaga resultatet av forna 
förhandlingar så skulle listan kunna göras mycket lång och det finns andra, bättre 
forum för det, t.ex. riksdagsmotioner, debattartiklar, etc.

Vad gäller Tobinskatt, vill Vänsterpartiet se en särskild skatt på finansiella trans-
aktioner, t.ex. aktiehandel. Vi lade ett skarpt förslag om det i 2013 års vårbudgetmo-
tion. Vi har även drivit frågan i EU-parlamentet. Det är i dessa forum vi tycker att 
frågan om Tobinskatt är mest fruktbar att driva – inte som enskild punkt i det ekono-
misk-ekologiska punktprogrammet. Skrivningen i punkt 56 om att länder och regi-
oner ska kunna kontrollera finansiella flöden täcker också mer allmänt upp samma 
ambition. Slutligen kan det tilläggas att Vänsterpartiet driver kravet om att Sverige 
bör ratificera ILO-konvention 169 om samers och andra ursprungsfolks rättigheter. 
Vi lägger årligen förslaget i form av en riksdagsmotion. Dessutom finns skrivningar 
under punkt 132 i punktprogrammet som uttrycker vår hållning till unika naturom-
råden, däribland kärnområden för renskötsel.
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Partistyrelsen förstår ambitionen i motion E79 att vilja kommentera just det senaste 
avtalet men menar att texten som den är skriven nog så bra pekar ut i vilken riktning 
vi vill driva på det klimatavtal som faktiskt uppnåddes. Vi vill också fokusera mer på 
hur vi vill driva på klimatarbetet än recensera det senaste avtalet, i det senare fallet 
kunde texten bli lång, och snabbt inaktuell. 

Slutligen, vad gäller motion E80, så finns partiets analys av det kapitalistiska syste-
met väl beskriven i Vänsterpartiets partiprogram. Inte minst så är insikten motionen 
efterlyser, att kapitalismen är (och alltid har varit) gränsöverskridande väl utvecklad 
där på flera ställen. Men av det följer inte att man behöver plädera för ett globalt par-
lament i det ekologisk-ekonomiska programmet som motionen gör. För att lösa kli-
matproblemen anser partistyrelsen i likhet med både motionen och de flesta aktörer 
i frågan att ett juridiskt bindande, globalt klimatavtal i enlighet med skrivningarna 
under punkt 55 är den bästa strategin för en progressiv, global klimatpolitik. Dis-
kussioner om hur förutsättningar för att bygga en mer demokratisk och rättvis värld 
diskuteras i t.ex. partiprogrammet på årets kongress. Partistyrelsen menar inte att vi 
behöver fördjupa oss i det ekologisk-ekonomiska programmet om hur ett eventuellt 
världsparlament kan eller bör se ut i en avlägsen framtid. 

Motionen har vidare rätt i att skatter och avgifter är nödvändiga styrmedel i klimat-
omställningen och Vänsterpartiet har verkat för att en koldioxidskatt ska införas på 
EU-nivå. Tanken är att skatten ska administreras av medlemsländerna, där också 
intäkterna ska hamna. Men vi anser inte att lösningen ligger i en global koldiox-
idskatt i närtid. En global koldioxidskatt är inte inom räckhåll och riskerar för övrigt 
att bli orättvis om den är lika för alla länder. Länder har olika förutsättningar; fattiga 
kontra rika länder etc.

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E54 tredje och fjärde att-satsen, E79 samt E80 avslås

att motion E54 femte att-satsen anses besvarad

E58, E59, E73
Motion E58 föreslår i punkt 46 att ta bort ”verkar för”, ”helst” och ”i stort sett” så att 
den nya lydelsen blir: ”Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara världsledande i flera av 
de viktigaste omställningsprocesserna, och att dessa sprids fritt.” 

Motion E59 föreslår 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.”

Motion E73 vill lägga till en punkt efter punkt 48 om att fri programvara ska vara 
enklare att utvecklas och spridas så fritt som möjligt. 

Vad gäller motion E58 och E59 anser partistyrelsen att texten i punkt 46 inte är 
helt lyckosam. Vi föreslår därför att den ändras i enlighet med förslaget i motion E59. 
Därmed tycker vi också att det viktigaste i motion E73 tillgodoses. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E58 avslås

att motion E59 bifalls
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att motion E73 anses besvarad

MOTION E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E69, 
E70, E71, E72
Motion E60 vill lägga till en ny punkt efter punkt 46 som betonar behovet av att 
världen i allmänhet och Sverige i synnerhet behöver utveckla metoder för att komma 
ifrån fossilberoendet i stålindustrin. Motion B61 och B62 yrkar på att punkt 47 om 
att CCS kan användas under vissa förutsättningar, stryks. 

E63 vill stryka både punkt 47 och 48, som båda handlar om möjligheter att använda 
CCS. 

Motion E64 första att-satsen samt motion E65 vill att punkt 48 stryks. 
Motion E64 andra att-satsen och E70 vill formulera om punkt 47 så att det tyd-

liggörs att CCS är problematiskt och vill omgärda användandet av tekniken med ett 
antal förbehåll, och bara använda den i väntan på/i avsaknad av alternativ. 

Motion E66, 68 och 69 första att-satsen vill omformulera punkt 47 (E68 vill även 
omformulera punkt 48 på detta sätt) så att den uttrycker att Vänsterpartiet förhåller 
sig kritiskt till metoder som CCS och att forskning kring alternativa sätt att utveckla 
fossilfri stål- och byggmaterialproduktion istället ska högprioriteras. 

E69 andra att-satsen (yttrandet från Vänsterpartiet Kungsholmen) instämmer i 
yrkandet i E69 första att-satsen, men vill dock även öppna upp ”teknologier som kan 
konvertera koldioxid till användbara produkter, t.ex. energi.” 

E66 vill även omformulera punkt 48 så att det där ska stå att satsningar på ”välmå-
ende skogar, långsiktig användning av biomassa och markvård” är den främsta vägen 
”att på sikt sänka halten av koldioxid i atmosfären.”

Länge var miljörörelsen såväl som Vänsterpartiet skeptiska till CCS. Precis som 
skrivs i motionen så var vi oroliga att satsningar på CCS skulle kunna ske på bekost-
nad av nödvändiga minskningar av koldioxidutsläppen. Idag är vi i ett annat läge. 
Klimatförändringarna har gått längre och situationen är än mer allvarlig. Ska vi 
lyckas vända utvecklingen och nå målen från COP21 i Paris så kommer vi behöva att 
både snabbt minska koldioxidutsläppen och ha koldioxidlagring som ett komplement. 
Det gör att många inom miljö- och klimatrörelsen idag börjat öppna upp för CCS och 
bl. a. FN:s klimatpanel IPCC och Stockholms Reliance Center ser idag CCS som en 
tänkbar del av lösningen på klimatutmaningarna.

E72 vill omformulera punkt 48 på samma sätt som E66 men vill också lägga till 
skrivningar om att ”inom bioenergiområdet kan CCS vara en möjlig teknik för att nå 
s.k. negativa utsläpp…” osv., under vissa förutsättningar. 

Motion E67 vill ersätta punkt 47 och 48 med meningen ”Vänsterpartiet välkom-
nar alla förslag till hållbar utveckling av nya tekniker som möjliggör för den tunga 
processindustrin att fortsätta sin verksamhet i Sverige.” Här finns ett flertal motioner 
som är mycket kritiska till CCS. 

E71 vill ersätta punkt 47 och 48 med meningen ”Tekniken med koldioxidinfång-
ning och lagring, så kallad CCS-teknik (Carbon capture and storage) är en teknik 
som visat sig ha stora brister. Den ska därför inte användas som alternativ metod till 
omställning till förnybar energi.”

Partistyrelsen är medveten om att det finns både vissa risker och stora återstående 
svårigheter innan CCS kan användas i tillräcklig skala, och binder sig inte för att 
använda tekniken om dessa problem visar sig vara för stora, eller om bättre alternativ 



E: MOTIONSSVAR/EKO/EKO-MOTIONER

22

finns, exempelvis om det skulle visa sig möjligt att elektrifiera den tunga industrin. 
Inte heller ser partistyrelsen CCS som huvudlösningen på klimatproblemen utan som 
en möjlig dellösning, inte minst för att vinna tid i väntan på att alternativ energi och 
teknik utvecklas. Men vi vill samtidigt signalera att vi i detta allvarliga läge för kli-
matet är beredda att se över och pröva de tekniska vägar framåt som finns, både att 
begränsa utsläppen och att om möjligt minska koldioxidhalten i atmosfären. Vi vill 
också visa att vi menar allvar med vår ambition att bevara den tunga processindustrin 
i Sverige och inte ser någon vinst med att tvinga på den villkor som gör att den kon-
kurreras ut av mindre miljövänlig produktion utomlands.

Partistyrelsen förslår
att motionerna E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E69, E70, E71 och 
E72 avslås

E30, E74, E75, E76, E77, E78
I motionen E30 föreslås 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 arbets-
tidsförkortning. Det är önskvärt att det totala antalet arbetade timmar i samhället 
minskar år för år.”

Motion E74 framhåller att det i punkterna 50 och 51 dras fel slutsatser av vad en 
omställning till en fossilfri ekonomi kräver och föreslår att två av tre punkter om 
arbetstidsförkortning stryks.

Motion E75 anser att det tydligare bör framgå att arbetstidsförkortningen ska gälla 
alla, bidra till större jämlikhet och kopplas bättre till klimatfrågan och föreslår att 
texten i punkt 50-52 ersätts med en ny text i en enda punkt.

Motion E76 föreslår att i punkt 50 ”snarare än som” byts ut mot ” i stället för” och 
”målsättning” ersätts med ”ett första steg”. 

Motion E77 föreslår att det i punkt 50 ska läggas till att en arbetstidsförkortning 
med bibehållen lön ska gälla endast för låginkomsttagare.   

Motion E78 föreslår en omskrivning av punkt 50 där det framgår att sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön ska genomföras som ett första steg under nästa man-
datperiod.

Vad gäller motion E30:s förslag om att lägga in en text om arbetstidsförkortning 
under rubriken Gröna jobb så vill partistyrelsen betona att vi föreslår att skriv-
ningar som rör arbetstidsförkortning placeras under rubriken Arbetstidsförkortning 
i punkt 49-52. Där beskrivs just i punkt 51 att arbetstidsförkortningen är en av de 
största omedelbara förbättringarna av människors livsvillkor som omställningen 
till ekologisk ekonomi ger. Dessutom slås fast i punkt 50 att Vänsterpartiet i högre 
utsträckning än idag vill realisera produktivitetsutvecklingen som fritid snarare än 
som fler producerade materiella varor och att det ska ske i form av en fortlöpande, 
generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Partistyrelsen vill dock dels inte 
slå fast att arbetstiden ska minska ”år för år”. Den modell för arbetstidsförkort-
ning som partistyrelsen tagit fram innebär förstås årliga minskningar av arbetsti-
den, men etappvis – dvs. att den inte nödvändigtvis pågår i samma takt varje år. Så 
har också tidigare arbetstidsförkortningar genomförts. Dessutom anser vi att poli-
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tiken för arbetstidsförkortning ska vara koncentrerad till samma avsnitt, och alltså 
inte finnas med där motionen vill lägga in detta. Vi vill därför avslå motion E30.  
Vad gäller förslaget i motion E74 om att stryka punkterna 50 och 51, vill partistyrel-
sen framhålla att arbetstidsförkortning är viktig av flera olika skäl, bl.a. av klimatpo-
litiska sådana, och anser därför att texterna har en självklar plats i punktprogrammet. 
Det ligger en del i det motionen hävdar om att en minskad utsugning av arbets-
kraften i fattiga länder – och för övrigt en ekologisk omställning av produktionen 
i Sverige i vissa delar – kan innebära att behovet av arbetskraft kan öka även i rika 
länder som Sverige. Men dels så vill vi påbörja omställningen nu, och inte invänta 
en helt jämlik världsordning innan det sker, även om vi förstås jobbar för det också. 
Problematiken motionen tar upp är med andra ord ganska hypotetisk på medellång 
sikt. Dels så behöver inte ett ökat behov av arbetskraft nödvändigtvis hindra att en 
arbetstidsförkortning kan genomföras ändå. Det ökade arbetskraftsbehovet kan lösas 
ändå exempelvis genom att fler arbetslösa får arbete eller genom att vad som arbetas 
med prioriteras om. Slutligen så kan också de ökade arbetskraftsbehoven mötas av 
att produktiviteten stiger genom att produktionen effektiviseras i Sverige. Ökad pro-
duktivitet behöver heller inte alltid innebära ökad utsugning. Det senare avgörs av hur 
det ökade mervärdet som då skapas fördelas mellan arbete och kapital, oavsett om 
arbetstiden kortas eller inte. 

Beträffande motion E75 anser partistyrelsen att punkt 52 just tar upp det som 
motionen efterlyser om rättvisa, jämlikhet, minskade klyftor och välfärdssatsningar. 
Vad gäller motionens förslag om att det bör bli tydligare skrivningar om arbetstidsför-
kortningens koppling till klimatet, vill partistyrelsen framhålla att första meningen i 
punkt 50 och punkt 51 handlar just om det. 

När det gäller motion E76 anser partistyrelsen att den föreslagna förändringen 
låser detaljerna kring genomförandet av arbetstidsförkortning väl mycket.

Både det andra förslaget i E76 och förslaget i motion E78 om att skriva ut att sex 
timmars arbetsdag är ett delmål (i E78 dessutom redan under nästa mandatperiod) så 
menar förstås inte heller partistyrelsen att det är någon naturlag att arbetstiden aldrig 
ska kortas mer än så. Men det är inte realistiskt mot bakgrund av maktförhållandena 
på arbetsmarknaden att tro att vi kommer att komma så långt redan under nästa 
mandatperiod. 
Partistyrelsen vill framhålla att vi nyligen antog en strategi för arbetstidsförkortning, 
Strategiska vägar för en arbetstidsförkortning. Strategin gör det möjligt att påbörja 
en historisk arbetstidsförkortning genom att korta normalarbetstiden i arbetstidsla-
gen – den första på över 40 år – redan nästa mandatperiod. Planen där är att närma 
oss målet om sex timmars arbetsdag etappvis. Den första etappen, som skulle kunna 
genomföras 2019-2022, innebär en sänkning av normalarbetstiden till 37,5 timmar 
per vecka och under den följande mandatperioden vill vi nå 35 timmar per vecka. 
Därefter vill Vänsterpartiet fortsätta förkorta arbetstiden med målsättningen att nå 
sex timmars arbetsdag. Partistyrelsen finner ingen anledning att förändra denna stra-
tegi som har tagits fram efter ett gediget analysarbete och omfattande diskussioner i 
partistyrelsen.

Angående motion E77 anser partistyrelsen att det knappast är en framkomlig väg 
i sakfrågan att argumentera för att breda löntagargrupper ska betala arbetstidsför-
kortningen med sänkta löner. Vår modell handlar om en arbetstidsförkortning med 
bibehållna reallöner och sannolik långsammare löneökningstakt vilket även det kan 
motverka att trycket på de ekologiska systemen ökar, samtidigt som vi vill genomföra 
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arbetstidsreformen på ett sätt som gör att den bidrar till ökad jämlikhet, vilket vi 
beskriver under punkt 52. 

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E30, E74, E75, E76, E77 och E78 avslås

E81
Motion E81 vill se en förklaring till förkortningen TRIPS under punkt 59. 
Partistyrelsen instämmer i invändningarna vad gäller att TRIPS bör skrivas ut i sin 
helhet. Andra förkortningar i programmet har skrivits ut och det bör även vara fallet 
vad gäller TRIPS. Däremot anser vi att det räcker med att skriva ut förkortningen 
TRIPS till Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. En 
längre förklaring i löpande text stämmer inte överens med hur andra förkortningar 
har behandlats i punktprogrammet. 

Partistyrelsen föreslår
att förkortningen TRIPS under punkt 59 även skrivs ut i sin helhet enligt följande: 
”…TRIPS, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”. 

att E81 därmed anses besvarad

E82
Motion E82 vill stryka meningar och ordalydelser under punkt 60. Motionen menar 
i sin motivering att utsikterna att förändra regelverket kring EU:s fria rörlighet vad 
gäller varor, tjänster, personer och kapital är begränsade – ”näst intill obefintliga” –
men att vi ändå ska nyttja de möjligheter och tillfällen som ges för att ställa krav och 
”styra om ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle”.

Partistyrelsen instämmer i motionens skepsis gentemot EU och dess potential att 
utvecklas i progressiv riktning. Dock anser vi att skrivningarna under punkt 60 mot-
svarar Vänsterpartiets uppgift: att så länge vi är en del av EU ska vi – i de forum vi kan – 
verka för att den fria rörligheten underordnas alla EU-länders rätt att värna en hållbar 
ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Det innebär att vi arbetar för att Sverige 
ska gå före, i progressiv riktning, när vi som nation implementerar EU-direktiv i vår 
lagstiftning. Nuvarande skrivningar under punkt 60 beskriver just den ambitionen. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E82 avslås

E83
Motion E83 konstaterar att Vänsterpartiets hållning till EU-medlemskapet tydligt 
står att utläsa i partiprogrammet. Motionen saknar dock partiets hållning till EU i 
det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet. Genom att lägga till ordalydelser under 
punkt 60 som slår fast att vi är ett EU-kritiskt parti som vill lämna EU, anser motio-
nen att denna brist på sakupplysning åtgärdas.
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Partistyrelsen anser att skrivningar om partiets inställning till EU-medlem-
skap och strategier som rör förhållningssätt till medlemskapet och representation 
i EU-parlamentet – utöver det som tydligt kopplar till våra ambitioner för den röd-
gröna omställningen – hör hemma i partiprogrammet och i programförklaringar som 
rör Vänsterpartiet i EU-parlamentet. Inte i punktform här. De EU-relaterade frågor 
som är de mest relevanta för det ekologisk-ekonomiska omställningsarbetet finns 
redan med i punkt 60.

Partistyrelsen föreslår
att motion E83 avslås

E84
Motion E84 vill lägga till ordet kollektivavtal under punkt 60.
Argumentationen i motionen kring reviderade regler för offentlig upphandling med 
stärkt ställning kring kollektivavtal är rimlig och partistyrelsen tar till sig förslaget 
på ändring. Det är självklart att Vänsterpartiet ska verka för att stärka kollektivavta-
lens ställning vid offentliga upphandlingar.

Partistyrelsen föreslår
att motion E84 bifalls

E85
Motion E85 tar upp militärövningar och väpnade konflikters miljöpåverkan. Motio-
nen vill se ett nytt stycke i punktprogrammet som just riktar in sig på negativa mil-
jöeffekter av vapenindustriell verksamhet, väpnade konflikter, men även allmänna 
ställningstaganden om Nato etc. Förslagen ges i sex att-satser.

Partistyrelsen instämmer till stora delar i motionens analys och det ska sägas att 
flera av att-satserna redan nu är politik som vi driver i Sveriges riksdag. 

Vänsterpartiet driver aktivt att militära övningar med Nato på svenskt territorium 
ska upphöra, att vapenexporten till krigförande stater, diktaturer och regimer som 
kränker de mänskliga rättigheterna ska förbjudas och vi har motsatt oss försvars-
maktens krav på utökade skjutövningar i bl.a. Vättern och Göteborgs södra skärgård. 
I vår kritik mot bl.a. planerna på utökade skjutövningarna har vi lyft fram de mycket 
negativa miljökonsekvenserna. Vänsterpartiet har aktivt arbetat mot värdlandsavtalet 
i och utanför riksdagen.

Partistyrelsen hävdar dock att de förslag som motionen driver gör sig bäst i form 
av motioner och interpellationer i Sveriges riksdag – inte i det ekologisk-ekonomiska 
punktprogrammet som uttalat är tänkt att fokusera på det viktigaste i en rödgrön 
ekologisk-ekonomisk omställning, med huvudfokus på klimatfrågor.

Partistyrelsen föreslår
att motion E85 avslås
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E87, E88, E89, E90, E 113, E116
Motion E87 vill att det ska skrivas in ett krav på ransoneringssystem av koldioxid 
under punkt 61 samt att en plan för ransonering av kol tas fram. 
Motion E116 föreslår att punkt 76 tillförs en text om ransonering av ämnen och pro-
cesser som annars riskerar att överskrida de planetära gränserna. 

Motion E88 och E113 vill i punkt 62 respektive punkt 73 skriva in att Vänsterpar-
tiet vill ha en 100 procent förnybar energiförsörjning till år 2030 i stället för 2040 
och motion E90 vill att Vänsterpartiet ska tillsätta en utredning för att klarlägga vad 
som krävs för att uppnå ett mål om fossilfri och förnybar energianvändning år 2030.

Motion E89 vill i punkt 62 skriva till en mening om betydelsen av utbyggnad av 
solenergin. 

Vad gäller kraven om koldioxidransonering i E87 och E116 så vill partistyrelsen 
framhålla att vi ser positivt på att undersöka möjligheterna till detta. Men vi menar 
att det är för tidigt att fastställa att en koldioxidransonering skulle vara ett effektivt 
eller framkomligt sätt för att hejda klimatutsläppen. Förutom kostnadsberäkningar 
för att införa ransonering behövs underlag för bl.a. hur det påverkar andra styrmedel 
och de offentliga investeringarna för att minska utsläppen av koldioxid. Det är inte 
heller särskilt enkelt att utforma något system som reglerar konsumtionen av varor 
och tjänster utifrån koldioxidutsläpp. Partistyrelsen vill undvika att tillämpa klima-
tomställningsåtgärder som vanliga människor upplever kraftigt inskränker deras 
livskvalité. Det är i så fall bättre att undersöka om alternativa vägar att nå samma 
mål kan hittas. Vänsterpartiet driver i riksdagen dock på för att det ska tillsättas 
en utredning för att belysa effekterna av att införa koldioxidransonering i Sverige 
och tycker att alla vägar att få ned utsläppen måste kunna ses över. Innan vi har ett 
säkrare beslutsunderlag anser partistyrelsen att Vänsterpartiet i dagsläget inte kan ta 
ställning för koldioxidransonering. 

Vad gäller motion E88 och E113 så anser partistyrelsen att dagens mål för när 100 
procent förnybar energiförsörjning ska vara tillgodosedd år 2040 är ett väl ambitiöst 
mål. Ett mål som vi dessutom nyligen har skärpt från vårt tidigare mål om att 100 
procent förnybar energiförsörjning skulle vara uppfyllt år 2050. Partistyrelsen ser 
mot denna bakgrund därför inget behov av att utreda ett mål om år 2030. 

Vad gäller E89 så vill partistyrelsen framhålla att solenergin självklart ska vara 
en bärande del i energiomställningen och den nämns också i punkt 66 bland andra 
förnyelsebara energikällor som måste byggas ut snabbt och omfattande. I riksdagen 
driver Vänsterpartiet en mycket ambitiös politik för att utveckla solenergin. Partisty-
relsen anser mot denna bakgrund att det inte är nödvändigt att skriva in solenergin 
explicit i punkt 62 eftersom texten innefattar alla icke-fossila energislag, inklusive 
solenergin. 

Partistyrelsen föreslår 
att motionerna E87, E88, E89, E90, E113 och E116 avslås

E92
Motion E92 föreslår att punkt 65 ändras till: ”Utbyggnaden av förnybara energikällor 
måste alltid prioriteras och inte vara avhängiga av energibesparingar och energief-
fektiviseringar som är svåra att mäta och osäkra att förutse.”

Angående förslaget i motion E92 om ändrad text i punkt 65, anser partistyrelsen 
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att det är självklart att även innefatta energibesparingar och energieffektiviseringar 
i ekvationen för hur stor utbyggnaden av förnyelsebara energikällor kommer att 
behöva vara. Med detta sagt är Vänsterpartiet för en mycket omfattande utbyggnad 
av förnyelsebara energikällor, vilket framgår i punkt 66.

Partistyrelsen föreslår
att motion E92 avslås

E94, E95, E96
Motion E94 föreslår att följande mening läggs till i punkt 68: ”Även infrastrukturen 
för vägar och offentlig kommunikation måste ägas av samhället.”

Motion E95 föreslår att sist i punkt 68 lägga till: ”All elförsäljning bör ske genom 
ett statligt monopol. På så sätt kan priserna hållas på en nivå som stimulerar spa-
rande, effektivisering och inmatning av förnybar el från kooperativ, privatpersoner 
och energibolag. Så skapas även förutsättningar till en rättvis tillgång till energi över 
hela landet.”

Motion E96 föreslår att följande punkt läggs till efter punkt 68: ”Elproduktionen 
behöver ses som en del av samhällets infrastruktur, som vi gemensamt bygger upp 
utifrån samhälleliga mål.”

Beträffande motion E94 anser partistyrelsen att den mening som föreslås läggas 
till under punkt 68 inte hör hemma här, eftersom punkt 68 enbart behandlar frågan 
om infrastrukturen för energisystemet.

När det gäller motion E95 om att all elförsäljning bör ske genom ett statligt mono-
pol och motion E96 om att elproduktionen bör ses som en del av samhällets infra-
struktur, anser partistyrelsen att förslagen är värda att diskutera men att det behöver 
analyseras mer om vad det konkret skulle kunna innebära för t.ex. den stora mång-
fald av elproducenter som finns idag. Partistyrelsen tycker därför att det i detta skede 
är rimligt att fokusera på det som anförs i punkt 68 om vikten av ett samhälleligt 
ägande av infrastrukturen för energisystemet.

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E94, E95 och E96 avslås

E97, E98, E110
Motion E97 första att-satsen föreslår att punkt 69 ersätts med: ”Vänsterpartiet har en 
kritisk grundsyn på kärnkraft. Samtidigt ser vi att det är klimatförändringarna som 
definierar vår tid. I den här historiska situationen sätter vi uppgiften att fasa ut de 
fossila bränslena först.”

Andra att-satsen föreslår att punkt 70 ersätts med: ”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.”

Motion E98 första att-satsen föreslår att först i punkt 69 lägga till ordet ”Konven-
tionell” så att meningen lyder ”Konventionell kärnkraft är inte bara…”, att vidare i 
punkt 70 lägga till ”den konventionella” mellan ”av” och ”kärnkraften” och slutligen 
att lägga till en ny punkt efter punkt 70 med följande text ”Vi vill följa utvecklingen 
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av den nya toriumbaserade kärntekniken för att se om det möjligtvis kan vara en del 
av lösningen på framtidens energibehov.”

Motion E110 föreslår ny punkt efter punkt 70: ”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 kärnkraft som ser ut att kunna skalas upp 
för att klara framtidens energiförsörjning. Vi vill att Sverige ska vara ett land som 
stödjer den utvecklingen, t.ex. genom forskning.”

När det gäller förslaget i motion E97 första att-satsen om en ny text i punkt 69 och 
andra att-satsen om en ny text i punkt 70, vill partistyrelsen framhålla att textför-
slagen i motionen innebär en förändring av Vänsterpartiets sedan länge utmejslade 
strategi om att en avveckling av kärnkraften ska ske parallellt med att de fossila 
bränslena fasas ut och slutgiltigt ersätts med 100 procent förnybara energislag. Nyli-
gen skärpte partiet strategin så att detta mål ska vara uppfyllt redan till år 2040. 
Partistyrelsen finner ingen anledning att förändra denna strategi genom att signa-
lera otydligheter om kärnkraftsavvecklingens parallellitet med utbyggnaden av de 
icke-fossila energislagen. 

Vad gäller motion E98 om att skriva den ”konventionella” kärnkraften och att följa 
utvecklingen av den toriumbaserade kärnkraften vill partistyrelsen framhålla att så 
vitt det går att bedöma är den fjärde generationens kärnkraft driven av torium en 
renare energikälla än den uranbaserade kärnkraften. Men partistyrelsen finner ingen 
anledning att i detta skede beskriva den uranbaserade kärnkraften som den konventio-
nella. Vad gäller den toriumbaserade kärnkraften återstår en rad tekniska utmaningar 
som måste lösas och det finns en del svåra komplikationer.  Det krävs exempelvis 
högre temperaturer för att producera toriumbaserade bränslen. Restmaterialet från 
toriumbaserad kärnkraft förlorar förvisso snabbare sin radioaktivitet än restmaterial 
från uranbaserad kärnkraft. Men på kortare sikt kan dock den toriumbaserade ener-
gikällans restmaterial leda till kraftigare strålning. Detta skulle öka kostnaden för 
det omedelbara omhändertagandet. En övergång till toriumdriven kärnkraft skulle 
dessutom både ta lång tid och bara kunna ske till mycket höga investeringskostnader. 

Även om toriumbaserad kärnkraft är renare och säkrare än uranbaserad anser par-
tistyrelsen att det inte är rimligt att påbörja en ny gigantisk kärnkraftssatsning även 
om Vänsterpartiet förstås alltid håller ett öga på all forskning och teknikutveckling 
som kan vara till gagn för att klara klimatkrisen. Partistyrelsen vill också framhålla 
att vi är fast övertygade om att de mål som Vänsterpartiet satt upp om en stegvis 
avtrappning av kärnkraften och 100 procent förnybar energi till 2040 till fullo kom-
mer att vara möjligt att uppnå. 

När det gäller motion E110 öppnar den upp för en utbyggnad av kärnkraften, vilket 
partistyrelsen avvisar.

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E97, E98 och E110 avslås

E99 FÖRSTA ATT-SATSEN, E100 FÖRSTA ATT-SATSEN, E101 
FÖRSTA ATT-SATSEN, E102 FÖRSTA ATT-SATSEN
Motion E99 första att-satsen föreslår att punkt 69 får följande lydelse: ”Kärnkraften 
är en livsfarlig och dyr energikälla som försvårar omställningen till en 100 procent 
förnybar energiproduktion.”
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Motion E100 föreslår att punkt 69 avslutas med: ”Därför vill Vänsterpartiet ha en 
avveckling av kärnkraften så fort som möjligt.” 

Motion E101föreslår att sist i punkt 69 lägga till: ”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 förnybart energisystem där kon-
sumenterna också deltar som producenter leder bort från kärnkraftskapitalet.”

Motion E102 föreslår 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.”

Vad gäller första att-satserna i motionerna E99, E100, E101 och E102 vill parti-
styrelsen framhålla att Vänsterpartiet vill fasa ut kärnkraften så snabbt som möjligt 
givet att de icke-fossila energislagen kan ersättas i motsvarande takt. Vänsterpartiet 
har en ambitiös politik för det och har nyligen skärpt målsättningen så att 100 procent 
förnybara energislag ska vara uppfyllt till år 2040. Partistyrelsen anser att texten i 
punkt 69 väl täcker in Vänsterpartiets ambitioner på området. 

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E99 första att-satsen, E100 första att-satsen, E101 första att-satsen 
och E102 första att-satsen avslås

E99 ANDRA ATT-SATSEN, E100 ANDRA ATT-SATSEN, E101 
ANDRA ATT-SATSEN, E102 ANDRA ATT-SATSEN, E103, E104, 
E105, E106, E107, E108 FÖRSTA ATT-SATSEN
Motion E99 andra att-satsen, E100 andra att-satsen, E101 andra att-satsen, E102 
andra att-satsen, E103, E104, E105, E106, E107 och E108 vill stryka hela eller delar 
av punkt 70 alternativt omformulera texten där, om att vi vill avveckla kärnkraften 
men att hänsyn också ska tas till den svenska kärnkraftens möjlighet att bidra till 
minskade utsläpp från fossila kraftverk på den nordeuropeiska elmarknaden. 

Partistyrelsen vill framhålla att Vänsterpartiet är för en stegvis utfasning av kärn-
kraften och har satt upp målet att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart energi-
system och nollutsläpp senast 2040. Men vi anser också att vi ska förhålla oss till 
den elproduktion som våra kärnkraftsreaktorer de facto bidrar med idag och under 
avvecklingsfasen. Under de senaste åren har Sverige nettoexporterat el i storleksord-
ningen 10–20 terawattimmar. Svensk el förorsakar i normalfallet mycket små utsläpp 
jämfört med de länder som tar emot vår el. Mängden utsläpp som kan undvikas i 
mottagarländerna är inte småpotatis; det handlar ett gott år om uppåt 10 miljoner ton 
koldioxid. 

Partistyrelsen anser därför att det är bra att Sverige är med och minskar utsläppen 
rejält i andra länder, det är ju de totala utsläppen på klotnivån som är avgörande för 
om vi ska lyckas bemästra klimatutmaningarna. Och det finns ingen motsättning 
mellan att sälja överskott på kärnkraftsel så länge vi har kärnkraftverk igång och att 
ha mål om en så snabb utfasning av kärnkraften som möjligt samtidigt som vi bygger 
ut de fossilfria energislagen.

Samtidigt finns det förstås inget självändamål i att exportera el. Det skulle natur-
ligtvis vara bra om våra grannländer själva producerade förnybar energi i höjd med 
sina behov. Men vi behöver vara medvetna om att vissa länder har en betydligt enk-
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lare resa till 100 procent förnybar energi än andra. Det glesa Sverige, med vår redan 
utbyggda vattenkraft och långa och blåsiga kust, har betydligt bättre förutsättningar 
än till exempel Danmark, Tyskland eller Polen. Deras utsläpp påverkar oss och hela 
världen. Det är därför en god idé att hjälpa dessa länder med vår nästan utsläppsfria el.

Inte heller ser vi att den kvarvarande kärnkraften skulle vara det stora hindret för 
det förnybara. Det största hindret för det förnybara är snarare de låga elpriserna och 
för få politiska styrmedel. Här kan både Sverige och EU göra mycket mer.

Vänsterpartiet vill satsa mer än något annat parti på att bygga ut den förnybara 
energin. Men behovet av utsläppsfri el är enormt, och för att maximera klimatnyttan 
gäller det att göra saker i rätt ordning. Vi behöver ersätta kvarvarande kol- och fossil-
gas i våra kraftvärmeverk. Vi behöver elektrifiera i stort sett hela transportsystemet. 
Vi behöver också hjälpa våra grannländer att reducera utsläppen i sina energisystem. 
Alla dessa faktorer ska vägas in när vi ställer om till förnybart och successivt avveck-
lar kärnkraften.

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E99 andra att-satsen, E100 andra att-satsen, E101 andra att-satsen, 
E102 andra att-satsen, E103, E104, E105, E106, E107 och E108 första att-satsen 
avslås

MOTION E57, E109
Motion E57 vill lägga till en punkt efter punkt 45 om att Vänsterpartiet vill se en 
bred energiöverenskommelse om fortsatt elektrifiering i industrin som bl.a. frigör 
bioenergi till andra områden. Motion E109 föreslår i första att-satsen att följande 
punkt införs 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.” Andra att-satsen vill slå fast – utan att skriva in det i programmet – att ”Vän-
sterpartiets främsta prioritet i energiförhandlingarna är att ge Sverige förutsättningar 
att sänka utsläppen till nära noll-nivåer.”

Vad gäller motion E109 anser partistyrelsen självklart att klimatförändringarna 
och att få ned utsläppen till nära noll-nivåer behöver vara huvudfrågan i varje ener-
gipolitisk förhandling. Och det vore självklart bra om det går att få en långsiktig 
överenskommelse i riksdagen som säkrar eltillgången och som fasar ut det fossila 
helt, som E57 vill se. Med detta sagt, måste vi vara på det klara med att en sådan 
långsiktig överenskommelse som måste kunna stå sig över valen kommer att inne-
fatta ett eller flera borgerliga partier och åtminstone Socialdemokraterna av reger-
ingspartierna. En sådan överenskommelse kommer med stor sannolikhet att leda till 
större fokus på billig energi än på energibesparingar, samt på kärnkraft som en viktig 
beståndsdel för att säkra Sveriges elproduktion för lång tid framöver. För att undvika 
att öppna upp för mer kärnkraft – eller en mycket utdragen kärnkraftsavveckling – 
vill partistyrelsen därför inte formulera sig som motionen föreslår. Gärna en bred 
energiöverenskommelse och elektrifiering, men inte om den försvårar utbyggnaden 
av förnybart eller leder till mer kärnkraft.
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Partistyrelsen föreslår
att motionerna E109 och E57 avslås

E111, E112, E114, E115
Motion E111 föreslår att i punkt 72 efter ordet ”fossil” infoga: ”och radioaktiv”.

Motion E112 föreslår att i punkt 73 efter ordet ”växthusgaser” infoga: ”globalt och 
i Sverige”.

Motion E114 föreslår att det i punkt 76 preciseras att Vänsterpartiet har som mål-
sättning att uppnå nollutsläpp för de konsumtionsrelaterade utsläppen till år 2040.  
Motion E115 föreslår att punkt 76 skrivs om för att förstärka och förtydliga de kon-
sumtionsrelaterade utsläppen.

Vad gäller motion E111 om att även skriva in radioaktiv i punkt 72 vill partisty-
relsen framhålla att Vänsterpartiet är emot uranbrytning i Sverige och det framgår 
i punkt 133. Vad gäller uranbrytning i resten av världen har Vänsterpartiet inget 
ställningstagande. Denna punkt handlar dock inte om uranbrytning utan om fossila 
utsläppsbegränsningar och därför bör ställningstaganden till uranutvinning inte skri-
vas in här. 

Beträffande motion E112 vill partistyrelsen framhålla att målet om nollutsläpp av 
växthusgaser till år 2040 är vad Vänsterpartiet anser att Sverige ska klara av. Men 
vi sätter inte upp mål för andra länder eftersom vi har väldigt små möjligheter att 
konkret påverka politiken även om det förstås är önskvärt att så många länder som 
möjligt ansluter sig till samma målsättning som Vänsterpartiet har för Sverige. Vi får 
hoppas på att det goda exemplets makt kan fungera i detta fall.

När det gäller motion E114 om en målsättning om att de konsumtionsrelaterade 
utsläppen ska vara noll år 2040, anser partistyrelsen att det i detta skede är svårt 
att binda upp oss för ett särskilt årtal. Vi behöver mer underlag för att kunna göra 
ett sådant ställningstagande och tycker att det i dagsläget räcker med det som står i 
punkt 76 om att vi vill införa mål för de konsumtionsrelaterade utsläppen. Ambitio-
nen är dock att vi så snart som möjligt ska kunna fastslå en specificerad målsättning.

Vad gäller motion E115 anser partistyrelsen att texten i punkt 76 på det stora hela 
täcker in det som föreslås i motionen och att det inte är motiverat med några ytterli-
gare preciseringar.

  
Partistyrelsen föreslår
att motionerna E111, E112, E114 och E115 avslås

E108 ANDRA ATT-SATSEN
Motion E108 andra att-satsen föreslår att punkt 75 stryks helt.

I punkt 75 redogörs för att klimatmålen ska uppnås genom utsläppsminskningar 
inom landet och avse de utsläpp som är skapade av mänsklig verksamhet. Där 
används begreppet ”handlande och icke-handlande sektorn” för att klargöra att det 
avser alla utsläpp som sker inom landet oavsett vilken sektor utsläppen kommer ifrån.

I klimatarbetet behöver man inte bara förhålla sig till de totala utsläppen av växt-
husgaser, utan också känna till att utsläppen delas upp mellan vad som kallas den 
handlande sektorn och den icke handlande sektorn. Bakgrunden är att det finns två 
strategier för att nå EU:s klimatmål till 2020. Handeln med utsläppsrätter är den ena 
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och den omfattar större industrier samt el och värmeverk inom EU. För att minska 
utsläppen från övriga delar av samhället som vägtrafik, mindre företag och jordbruk 
gäller den andra strategin som innebär specifika krav på medlemsländerna. Denna 
sistnämnda sektor, som inte handlar med utsläppsrätter, kallas för den icke handlande 
sektorn.

Partistyrelsen anser att det är väsentligt att tydliggöra vilka utsläpp som vi ska 
minska i Sverige, vilket punkt 75 definierar. Däremot delar partistyrelsen motionens 
invändning att begreppet ”den handlande och den icke-handlande sektorn” bör för-
klaras. Därmed vill partistyrelsen att det begreppet förklaras med följande tillägg 
efter begreppet: ”, det vill säga oavsett om det innefattar utsläpp som omfattas av 
EU:s handel med utsläppsrätter eller de som hanteras nationellt,”.

Partistyrelsen föreslår 
att följande tillägg görs efter begreppen ”den handlande och icke-handlande sek-
torn” i punkt 75: ”, det vill säga oavsett om det innefattar utsläpp som omfattas av 
EU:s handel med utsläppsrätter eller de som hanteras nationellt,”.

att E108 andra att-satsen därmed anses besvarad

E108 TREDJE ATT-SATSEN, E117, E118, E119, E120, E121, 
E122 FÖRSTA OCH ANDRA ATT-SATSEN, E123, E124, E125, 
E126, E127, E128
Motion E108 tredje att-satsen föreslår att sista meningen i punkt 80 om att utsläpps-
rätter ska auktioneras ut, ska strykas. 

E117 vill stryka förslaget om införande av trängselskatter på ytterligare orter. 
E118 vill höja koldioxidskatten. 
E119 vill ha trängselskatt efter inkomst. 
E120 vill att undantag från nedsättning av koldioxidskatt ska avgöras från fall till 

fall och stryka satsen ”avskaffa eller minska de flesta undantagen från koldioxidbe-
skattningen”. 

E121 vill stryka meningen om kompensation för skogs- och jordbruk för vägslita-
geavgift. 

E122 första att-satsen föreslår att kompensation för vägslitageavgiften för tunga 
fordon sker genom stöd till konvertering av fordon, produktion och distribution av 
fossilfria drivmedel samt utbyggd spårtrafik och effektiva omlastningscentraler. E122 
andra att-satsen vill bl.a. införa en automatisk skattemekanism som säkerställer att 
priset på fossila bränslen höjs med minst ett bestämt antal öre varje månad. 

E123 vill lägga till ”Vi strävar efter en bred överenskommelse om en långsiktig, 
kontinuerlig höjning av priset på fossila bränslen.” 

E124 vill införa två varianter av en transportomställningsskatt. 
E125 föreslår viss omskrivning av punkterna 80 och 83. Inga politiska föränd-

ringar föreslås. 
E126 vill avskaffa EU:s handel med utsläppsrättigheter. 
E127 vill stryka text som motiverar klimatkrav på placeringsregler av offentliga 

medel. Dock ej kraven på skärpta placeringsregler i sig. 
E128 vill ändra på punkt 85 så att meningen om kärnkraften omformuleras till en 

egen mening. Nu omnämns kärnkraften i en längre mening tillsammans med andra 
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sektorer. Den vill också redaktionellt ändra nästa mening om levande landsbygd.
Motion E108 tredje att-satsen vill inte att utsläppsrättigheter ska kunna säljas eller 

auktioneras ut. Enligt partistyrelsen är det viktigt att det finns kostnader för utsläpp. 
Ekonomiska styrmedel tillsammans med lagstiftning bidrar till en bättre klimatpoli-
tik. Det finns ett alternativ kring utsläppsrättigheter, nämligen att dela ut dem gratis. 
Det menar partistyrelsen vore att ta bort ett viktigt styrmedel. Det finns idag ett 
system med utsläppsrättigheter som är möjligt att stärka. Det är ett system som ger 
verkliga förändringar som vi bör använda. 

Motion E126 vill helt avskaffa systemet med utsläppsrättigheter och menar att det 
är en kapitalistisk modell. Partistyrelsen menar att ekonomiska styrmedel behövs 
oavsett vilket ekonomiskt system vi lever i. Det uppkommer ibland samma diskus-
sion kring trängselskatter, att rika kan köpa sig fria från ansvar. Olika ekonomiska 
styrmedel är ändå viktiga i synnerhet då luftföroreningar inte känner några nations-
gränser.  Ekonomiska styrmedel som omfattar många länder är ett viktigt första steg 
framåt. En realistisk och pragmatisk linje är att skärpa och reformera det reellt exis-
terande systemet kring utsläppsrätter. 

E117 vill stryka meningen att Vänsterpartiet vill införa trängselskatter på flera 
orter. Detta därför att låginkomsttagare drabbas hårdast. Partistyrelsen menar att 
olika punktskatter och ekonomiska styrmedel kan användas för speciella syften. Det 
är nästan omöjligt att utforma punktskatter och avgifter så att de inte har olika kon-
sekvenser för olika inkomstskikt.  Det kan gälla skatter för tobak, alkohol, spel, m.m.

Vi kräver inte att dessa skatter ska tas bort eller att kompensation ska ges till 
speciella grupper. Erfarenheterna av trängselskatt i Stockholm och Göteborg visar 
dessutom att det främst är män med mycket god inkomster som tydligt betalar mest 
i trängselskatt. Om intäkterna från trängselskatten investeras i kollektivtrafik så kan 
den bidra till både minskad klimatpåverkan och ekonomisk omfördelning. Samtidigt 
är det viktigt att påminna om att ett bra fördelningssystem får vi via ett generellt 
välfärdssystem med inga eller låga avgifter, ett tryggt socialförsäkrings- och pen-
sionssystem samt förändrade skatter för tillgångar och inkomster.

Dessutom är en stor poäng med en stor del av de förslag och den argumentation 
som föreslås i det ekologisk-ekonomiska programmet att de just utjämnar sociala och 
ekonomiska skillnader samtidigt som de driver på omställningen. 

E119 föreslår att trängselskatter blir inkomstrelaterade. Partistyrelsen anser att vi 
bör ha ett system där skatter och avgifter är överskådligt och förutsägbart, har billig 
administration och är relativt enkelt och enhetligt. Med trängselskatter kan befint-
ligt vägnät utnyttjas bättre. Trycket på nyinvesteringar på vägnätet blir då mindre 
bland den stora mängd människor som använder dessa. Nyinvesteringar kan i ökad 
utsträckning istället riktas till kollektivtrafik med låg eller inga avgifter, vilket gyn-
nar de med lägst inkomst. 

E124 föreslår införandet av två nya transportomställningsskatter. Dels där träng-
selavgifter finns, dels en differentierad skatt över hela Sverige. När det gäller den 
differentierade skrivs: ”Vidare bör vi arbeta för att införa en flexibel transportom-
ställningsskatt på drivmedel baserat på hur väl utbyggd kollektivtrafiken är i regio-
nerna. Ju sämre kollektivtrafik i en region, desto större skattereduktion. Skattereduk-
tionen 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 skatte-
reduktion direkt vid pumpförsäljning. Att differentiera transportomställningskatten 
vid landets ca 3 500 försäljningsställen för drivmedel.” Den första skatten är i princip 
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en fördubblad trängselskatt. Trängselskatt är en statlig skatt. Olika statliga skatter har 
inga öronmärkta användningsområden. Vänsterpartiet motiverar trängselskatter med 
att de kan öka investeringarna i kollektivtrafiken. Att införa en ny skatt med samma 
syfte och utformning är en krånglig väg att gå. Den andra skatten som ska innehålla 
en mängd variabler kommer att kräva en omfattande administration om den t.ex. ska 
kunna tas ut differentierat vid landets ca 3 500 olika försäljningsställen för drivme-
del. Partistyrelsen ser fler praktiska problem och svåröverblickbara konsekvenser av 
en sådan skatt, även på t.ex. kollektivtrafiksutbyggnaden.

E118 vill ha en skrivning om att höja koldioxidskatten ytterligare. Partistyrelsen 
menar att det visst kan tänkas men vill formulera sig som vi gjort i programmet för 
att betona att det beror på hur skatten tillämpas. Det finns även andra styrmedel för 
att uppnå klimatmålen, inte bara koldioxidskatten. Det viktiga är hur väl de bidrar 
till att nå målen, inte att som motionen säger ”våga” ha just detta krav, även om det 
är svårare att vinna stöd för än andra som är nog så effektiva. Partistyrelsen konsta-
terar därför att även mer träffsäkra och fördelningspolitiskt rättvisa styrmedel måste 
utvecklas och i programmet nämns också flera sådana.

E123 vill se en bred överenskommelse om kontinuerlig höjning av priset på fossila 
bränslen. I programmet utesluts inte detta men det föreslås flera andra åtgärder för 
att nå målet om en helt fossilfri fordonsflotta till 2030, som ett bonus malus-system, 
fokus på att i första hand elektrifiera transporterna, utbyggnad av laddstolpar, kvot-
plikt för inblandning av biobränslen, tillgång till gas, osv. Samt flera resonemang 
om när koldioxidskatter kan användas på olika sätt. Partistyrelsen tycker att det är 
tillräckligt detaljerat. 

E120 föreslår annan skrivning av punkt 78, en strykning av satsen ”avskaffa eller 
minska de flesta undantagen från koldioxidbeskattningen”.  Motionen menar att kra-
vet om borttagande av undantagen från nedsättning av koldioxidskatten görs till en 
principfråga, de menar att det istället ska avgöras i fall till fall. Partistyrelsen menar 
att skrivningen i punkt 78 innebär just att undantagen från skatten just reserveras till 
de områden där de verkligen behövs.

Motion E121 föreslår strykning av sista meningen i punkt 78. De menar att vi inte 
ska subventionera enskilda näringar. E122 första att-satsen föreslår att punkt 78 ska 
lyda: ”Näringar kopplade till skogs- och jordbruk bör kompenseras för vägslitag-
eavgiften för tunga fordon genom stöd till konvertering av fordon, produktion och 
distribution av fossilfria drivmedel samt utbyggd spårtrafik och effektiva omlast-
ningscentraler.” Andra att-satsen i E122 har likande förslag på förändring för att ett 
omfattande program för att ställa om glesbygdens bilar till fossilfritt. Partistyrel-
sen menar att skogs- och jordbruksnäringarna idag är väldigt beroende av befintlig 
infrastruktur. Omställning av villkoren för människors arbets- och livsvillkor i ett 
klimatperspektiv kräver gemensamma insatser. Att överlåta till marknadskrafterna 
kan innebära stora problem för berörda människor. De förslag som motion E122 
första och andra att-satserna har är intressanta men detta kongressdokument bör inte 
bli för detaljerat. Förslagen bör beaktas i det fortsatta arbetet med utvecklandet av 
punktprogrammet till reella heltäckande förslag. 

E125 föreslår omskrivningar av punkt 80, de vill bl.a. omnämna IPPC:s slutsatser. 
Partistyrelsen anser att vårt förslag är tydligare och bättre skrivet. Den andra att-sat-
sen föreslår kortare skrivning av punkt 83. Partistyrelsen anser nuvarande skrivning 
tydligare med bl.a. hänvisning till AP-fonderna i texten. 

E127 vill tona ner beskrivningen av divesteringseffekterna av att avinvestera sam-
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hälligt ägande i fossila sektorn. Partistyrelsen instämmer med motionen. Avinveste-
ringen är framför allt en viktig symbol och frigör medel som kan styras till bättre 
och mer hållbara investeringar. E128 vill något justera texten i punkt 85 som dels 
berör kärnkraften, dels näringar som är särskilt viktiga för en levande landsbygd. 
Partistyrelsen anser att de första meningarna där bl.a. kärnkraften omnämns handlar 
om subventionering av miljöskadlig verksamhet och bör ses i ett sammanhang. Det 
är logiskt att exempel som uppräknas står i en och samma mening. Den andra att-sat-
sen föreslår en marginell ändring av sista raden i punkt 85. Partistyrelsen ser ingen 
direkt skillnad på texterna som motiverar en ändring av partistyrelsens ursprungliga 
förslag.

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E108 tredje att-satsen, E117, E118, E119, E120, E121, E122 första och 
andra att-satsen, E123, E124, E125, E126 och E128 avslås

att motion E127 bifalls

E129
I motionen föreslås att punkt 87 kompletteras med att Vänsterpartiet ska verka för en 
utfasning av den ohållbara massbilismen i våra städer. Motionen föreslår också att 
gatu- och parkeringsutrymmen för bilar ska minskas, stadsmotorvägar som Förbifart 
Stockholm ska stoppas och beläggningen i de kvarvarande bilarna måste öka.

Punktprogrammet behandlar behovet av att minska bilismen (punkt 91) och före-
slår även sätt för att uppnå detta (punkt 78). Redan idag driver Vänsterpartiet lokalt, 
regionalt och nationellt att stadsmotorvägar såsom Förbifart Stockholm, som nämns 
i motionen, inte ska realiseras. Vänsterpartiet vill istället bl.a. satsa på att utveckla 
städernas kollektivtrafik, för att underlätta för den som idag reser med bil att resa 
på ett mer hållbart sätt. En utbyggd, avgiftsfri kollektivtrafik (punkt 93) kommer att 
bidra till en utfasning av bilismen i våra städer.

Vi vill med anledning av ovanstående avslå motion E129.

Partistyrelsen föreslår
att motion E129 avslås

E130
Motionen föreslår att följande ord läggs till sist under punkt 88, direkt efter ”bio-
bränslen”: ”… som framställts på ett hållbart sätt.” Detta då motionen menar att det 
är problematiskt att odling för produktion av biobränslen upptar enorma odlingsare-
aler som kunde använts till matproduktion istället. Ofta i länder som verkligen hade 
behövt det.

I rapporten Politik för en rödgrön omställning, Eko-ekogruppens slutrapport 2015 
är frågeställningarna kring biobränsle och hållbarhet mer utvecklade, inte minst vad 
gäller det faktum att även tillgången på biobränsle är begränsad idag. Motionen lyfter 
en ytterligare relevant aspekt av frågan om biobränsle och vi anser därför att punkt 
88 bör ändras enligt motion E130:s förslag. 
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Partistyrelsen föreslår
att motion 130 bifalls

E131 
Motionen föreslår att Vänsterpartiet ska motverka höjningar av drivmedelsbeskatt-
ningen såväl som andra platta skatter och istället återgå till linjen om förbud mot 
försäljning av fordon drivna av fossilt bränsle enligt tidigare kongressbeslut.

Vi menar att skatt på drivmedel är ett viktigt verktyg för att minska bilismens kli-
matpåverkan, vilket beskrivs i punkt 79, men konstaterar också att det är ett trubbigt 
verktyg och att det därför behöver utvecklas mer träffsäkra styrmedel om vi ska vi 
klara klimatomställningen.

Vidare kräver vi att det nationella målet för en fossilfri fordonsflotta till år 2030 
ska genomföras (punkt 87). 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. Under punkterna 88 och 89 beskriver vi mer detal-
jerat hur vi kan uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

Med anledning av ovanstående vill vi avslå motion E131.

Partistyrelsen föreslår
att motion E131 avslås

E132
I motionen föreslås att punkt 89 kompletteras med en mening om att avskaffa syste-
met med förmånsbilar. Motionens avsikt är att markera att huvudfrågan inte handlar 
om bränslet utan om den ohållbara massbilismen, varför det är angeläget att få bort 
systemet med förmånsbilar.

Vi håller med om att det är helt grundläggande att bilismen minskar varför vi 
genomgående föreslår stora förändringar som syftar till att uppnå det målet, såsom 
kraftfulla satsningar på kollektivtrafik, järnväg och cykelinfrastruktur m.m. (riks-
dagsmotion 2012/13:Sk419 Miljöanpassad vägtrafik/Politik för en rödgrön omställ-
ning, Eko-ekogruppens slutrapport 2015).

När det gäller förmånsbilar anser vi att den skrivning som nu återfinns under 
punkt 89, om att ändra avdragsrätten för arbetsresor så att den blir färdmedelsneu-
tral, är tillräcklig för att uppnå det som motion E132 eftersträvar. Vi vill därför avslå 
motion E132.

Partistyrelsen föreslår
att motion E132 avslås

E133
I motionen föreslås en ändring av punkt 89 som enligt motionen innebär ett för-
tydligande av texten vad gäller vikten av att tillgång på tankställen för biogas och 
laddstolpar för elbilar ökar i samhället. I motionen poängteras att utbyggnaden av 
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laddstolpar och tankställen för biogas ska vara en del av statens satsningar på utbygg-
nad av infrastruktur.

Partistyrelsen håller med om att en sådan utbyggnad ska vara en del av statens 
satsningar vid utbyggnad av infrastruktur. Vi anser dock att de skrivningar som 
redan nu finns under punkt 89 och under punkt 111 är tydliga nog för att uppnå det 
som motion E133 eftersträvar.

Partistyrelsen föreslår
att motion E133 avslås

E122 TREDJE ATT-SATSEN
E122 tredje att-satsen vill att det sist i punkt 89 ska läggas till ”försäljning och import 
av fordon som enbart kan köras på fossila drivmedel ska förbjudas från år 2020.”

Partistyrelsen vill som sagt på ett flertal sätt som anges i programmet fasa ut fos-
sila bränslen men tror inte att detta väl detaljerade krav underlättar detta. Det finns 
gott om andra vägar som är mer träffsäkra i programmet. 

Partistyrelsen föreslår 
att motion E122 tredje att-satsen avslås

E134
Motionen föreslår i första att-satsen att följande läggs till sist i den avslutande 
meningen i punkt 90 ”… såväl på landsbygden som i staden”. 

I andra att-satsen föreslås att som avslutande mening till den föreslagna skriv-
ningen i punkt 98 lägga till ”Investeringar i landsbygdens cykelinfrastruktur ska 
göras som ett led i att minska bilismen, öka säkerheten och öka tillgängligheten till 
kollektivtrafikens hållplatser.” 

Slutligen föreslår motionen i tredje att-satsen att punkterna 106 och 109, under 
rubriken Vi håller ihop landsbygd och stad, slås ihop till en punkt.

Förändringarna föreslås eftersom motionen anser att ovanstående punkter helt och 
hållet är skrivna utifrån ett storstadsperspektiv, dvs. att landsbygden är bortglömd.

Partistyrelsen håller med motionen om att det är hög tid att prioritera cykelvägar 
även på landsbygden. Vi håller inte med om att de punkter som motionen nämner är 
skrivna ur ett storstadsperspektiv där landsbygdens intressen glömts bort. 

Förvisso är det oundvikligt att vissa punkter i programmet mer behandlar städers 
situation medan andra mer koncentreras på landsbygdens intressen. Förutsättningar 
och intressen är i många fall olika och det är viktigt att inse att samma lösningar inte 
kan tillämpas överallt och att samma krav inte kan ställas överallt.

När det gäller behovet av förbättrade förutsättningar för cykling, som återfinns 
under bl.a. de i motionen nämnda punkterna, gäller detta inte bara för städer. 

Cykel kan självklart vara ett realistiskt alternativ även på landsbygden och när 
vi skriver att samhället ska byggas och planeras med prioriteringen att fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafik går före biltrafiken där dessa trafikslag är realistiska 
alternativ (punkt 90) så står det ingenstans att detta gäller bara för städerna. Det-
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samma gäller för de satsningar på cykelinfrastruktur, t.ex. ökat statligt stöd till cykel-
banor och cykelparkeringar, som Vänsterpartiet vill se. 

Under punkt 90 talar vi om samhällsbygget och såväl stads- som regionplane-
ringen varför vi menar att det är tydligt att punkten omfattar landet som helhet. Vi 
anser därför inte att ett tydliggörande såsom motionens första att-sats föreslår behö-
ver göras. 

När det gäller att utveckla cyklismen, på bekostnad av bilismen, är det en viktig 
fråga för Vänsterpartiet och politiken kring detta finns mer utförligt beskriven i bl.a. 
riksdagsmotion 2012/13:Sk419 Miljöanpassad vägtrafik samt i ekologisk-ekonomiska 
arbetsgruppens slutrapport, Politik för en rödgrön omställning. 

Vad gäller motionens andra att-sats anser vi alltså att det redan framgår tydligt i 
punktprogrammet att investeringar i landsbygdens cykelinfrastruktur ska göras som 
ett led i att minska bilismen, öka säkerheten och öka tillgängligheten till kollektiv-
trafikens hållplatser och att den mening som motionen föreslår därför inte behövs. 

Partistyrelsen anser inte heller att en hopslagning av punkterna 106 och 109 tillför 
programmet något positivt utan anser istället att punkterna var för sig tydligare för-
medlar sina respektive budskap. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E134 avslås

E135
Motionen föreslår att punkt 90 ska avslutas med meningen ”För att detta ska kunna 
förverkligas på regional nivå behövs en ändring av plan- och bygglagen så att region-
planinstrumentet ges en styrande verkan över kommunerna.” Detta för att betona 
vikten av att styret på regional nivå stärks. 

Motionen skriver att Sverige ”förmodligen är unikt i Europa genom att sakna en 
bindande regionplanering”. Så är dock inte fallet. Lagstiftningen på området skiftar 
stort inom EU och Sverige har inte någon särställning vad gäller svag regional pla-
nering. Planeringssystemen i t.ex. de nordiska länderna bygger alla på en stark kom-
munal planeringstradition där medborgarinflytandet kring den fysiska samhällsut-
vecklingen av tradition är starkt. Något som är svårare att uppnå på en regional nivå.

Vänsterpartiet hör dock till de som, i enighet med motionen, anser att den regio-
nala planeringens möjligheter bör stärkas och vi driver sedan länge frågan på ett fler-
tal arenor. Regionplanefrågan finns upptagen i riksdagsmotionen 2014/15:154 En ny 
bostadspolitik. Där lyfter vi fram behovet av ett tydligare regionalt perspektiv med 
avseende på bostadsförsörjningen och vi framför även att vi vill stärka den regionala 
nivån för fysisk planering.

Vidare var Vänsterpartiet representerat i Bostadsplaneringskommittén, som under 
2015 presenterade sitt slutbetänkande (SOU 2015:59).

Kommittén föreslår en ny lag om regional fysisk planering. Den ska gälla för hela 
Sverige och ersätter därmed 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lag (1987:147) 
om regionplanering för kommunerna i Stockholms län. Dessa båda upphävs enligt 
förslaget. 

Bostadsplaneringskommittén valde att lägga den nya lagstiftningen utanför PBL, 
med motivet att i största möjliga mån undvika att inkräkta i den kommunala själv-
styrelsen.
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Vänsterpartiet i sin tur valde att i ett särskilt yttrande kritisera Bostadsplanerings-
kommittén, dels för att inte ”fullt ut ge den regionala planeringen de förutsättningar 
som behövs för att få en effekt på bostadsbyggandet […]” men också just för kom-
mitténs val att föreslå en egen lag för regional fysisk planering istället för att lägga 
bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Frågan är alltså komplex men som beskrivits ovan bedrivs den redan på ett flertal 
plan inom partiet och partistyrelsen anser därför inte att det ekologisk-ekonomiska 
programmet ska vara ytterligare en arena för just denna fråga. Det ekologisk-ekono-
miska programmet är inte ett allomfattande miljöpolitiskt program utan syftar till 
att i största möjliga mån koncentrera sig kring frågor rörande en rödgrön klimatom-
ställning. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E135 avslås

E136, E141, E145, E146
Motion E136 föreslår i första att-satsen att punkt 92 tillförs följande: ”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 underhåll, förbätt-
ringar av banvallar, ökad mötesseparering och elektrifiering.” I motionen E136 andra 
att-sats föreslås att Vänsterpartiet i riksdagen ska verka för en ny järnvägsstrategi 
enligt förslaget som läggs i första att-satsen samma motion.

I motion E141 föreslås att förtydliganden ska göras under punkterna 95 och 96 när 
det gäller godstransporter på väg och järnväg.

Motion E145 vill under punkt 96 infoga ”också i öst-västlig riktning” efter ordet 
”järnvägsnätet”.

Motion E146 föreslår att två nya punkter läggs till mellan befintliga punkterna 
96 och 97. En punkt om att den spårburna kollektivtrafiken och järnvägskapaciteten 
måste byggas ut och att ansvaret för järnvägsinfrastrukturen och underhållsarbetet 
måste samlas och återregleras i en och samma statliga organisation, och en andra 
punkt om satsningar på höghastighetsbanor. 

Partistyrelsen håller med om det som står i motion E136 vad gäller nödvändigheten 
att på alla nivåer fatta beslut som verkligen ställer om, ifall vi ska nå en förändring 
av klimatutvecklingen. Vänsterpartiets åsikt är dessutom att satsningar på järnvägen 
och spårburen trafik är en grundläggande förutsättning för omställningen till ett håll-
bart transportsystem, och i längden ett hållbart samhälle. Vi är idag det riksdagsparti 
som vill satsa mest av alla på såväl nya spår som underhåll av järnvägen.

Vi menar att denna syn avspeglar sig tydligt både i det ekologisk-ekonomiska 
punktprogrammet och i eko-ekogruppens slutrapport, Politik för en rödgrön omställ-
ning. Här återfinns många av de förändringar som Vänsterpartiet vill se då det gäller 
järnvägens framtida utveckling (t.ex. under punkterna 92, 96 och 100 i punktpro-
grammet). 

Vill man ta del av en än mer detaljerad beskrivning av Vänsterpartiets järnvägs-
politik bör man istället vända sig till partiets järnvägsstrategi, Vision och strategi för 
framtidens järnväg, som antogs av partistyrelsen 5-6 september 2015. Här återfinns 
samtliga av de punkter som tas upp i motionen E136 första att-satsen. När det gäller 
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samma motions andra att-sats så verkar Vänsterpartiet redan idag i riksdagen för att 
de mål vi satt upp i vår järnvägsstrategi ska bli verklighet. 

Vad gäller de detaljer som motion E141 vill utöka texterna under punkterna 95 och 
96 med så är även detta frågor som återfinns i Vänsterpartiets järnvägsstrategi och 
detsamma gäller för att-satsen i motion E145. 

Båda punktförslagen i motion E145:s att-sats refererar direkt till förslag som finns i 
Vision och strategi för framtidens järnväg och vi menar att det också är där som dessa 
detaljerade frågor kring järnvägen bäst passar in. 

Partistyrelsen vill påminna om att det ekologisk-ekonomiska programmet inte 
är ett allomfattande miljöpolitiskt program utan att det i första hand syftar till att 
behandla frågor som rör en rödgrön klimatomställning – trots att alla frågor som 
besvaras här naturligtvis är av största vikt.

Med anledning av ovan vill partistyrelsen avslå motionerna E136, E141, E145 och 
E146.

Partistyrelsen föreslår 
att motionerna E136, E141, E145 och E146 avslås 

E54, SJÄTTE OCH SJUNDE ATT-SATSERNA, E137
Motion E54 föreslår i sjätte att-satsen att ordet ”framförallt” stryks efter ”Kollektiv-
trafiken ska” under punkt 93. I sjunde att-satsen föreslås att ett tillägg görs till punkt 
95 efter sista meningen så att avslutningen lyder ”Ekonomiska stimulanser och rik-
tade ekonomiska stöd från statens sida kan krävas till små och medelstora åkerier för 
att de ska ha råd med omställningen till fossilfria bränslen”.

Motion E137 föreslår att sista meningen i punkt 93 ändras till: ”Kollektivtrafiken 
ska framförallt bedrivas i egen regi av den ansvariga offentliga huvudmannen för att 
underlätta effektiv trafikplanering och frigöra resurser till investeringar.” 

Vänsterpartiet har i riksdagsmotionen 2015/16:756 Fördubblad kollektivtrafik 
beskrivit mer i detalj hur vi vill att kollektivtrafiken ska utvecklas för att den ska 
kunna fördubblas. Vårt huvudalternativ är normalt att vi vill driva trafiken i offentlig 
regi och tycker inte att det riskerar att misstolkas med nuvarande formulering. Vi 
konstaterar i riksdagsmotionen bl.a. att de länder som lyckats bäst med att attra-
hera resenärer till kollektivtrafiken har ett system som liknar det vi hade i Sverige 
under de senaste 10–15 åren innan avregleringen, dvs. ett system som innebär att det 
offentliga tar ett stort organisatoriskt och finansiellt ansvar medan själva utförandet 
kan bedrivas av olika aktörer. Partistyrelsen anser bl.a. med hänvisning till detta att 
punkt 93 inte ska ändras så som motion E54:s sjätte att-sats föreslår.

När det gäller motionens sjunde att-sats anser partistyrelsen att frågan är för detal-
jerad för att passa in i punktprogrammet, vilket främst ska fokusera på en rödgrön 
klimatomställning. Vi vill därför avslå även denna att-sats.

Partistyrelsen föreslår 
att motionerna E54 sjätte och sjunde att-satserna samt E137 avslås
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E138, E139
Motion E138 vill i punkt 93 ersätta orden ”kollektivtrafik” och ”kollektivtrafiken” 
med ”lokaltrafik” respektive ”lokaltrafiken” för att ge intrycket att Vänsterpartiet vill 
ha gratis resor med exempelvis fjärrtåg och flyg.

I motionen E139 föreslår ett ords tillägg i första meningen, punkt 93. Från ”avgifts-
fri kollektivtrafik” till ”avgiftsfri lokal kollektivtrafik”. Med ändringen önskar motio-
nen förtydliga att förslaget innebär ”avgiftsfri lokal kollektivtrafik, i och kring våra 
centralorter” och inte att vi ska kunna ”resa runt hela landet med tåg och buss utan 
att betala”.

Vänsterpartiet har drivit att fullskaleförsök med avgiftsfri kollektivtrafik ska 
genomföras i en storstadsregion och i ett landsbygdslän, något som finns mer utvecklat 
bl.a. i riksdagsmotionerna 2012/13:Sk419 Miljöanpassad vägtrafik och 2012/13:T320 
Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik. Här har vi också i detalj utvecklat våra 
ståndpunkter i övrigt gällande kollektivtrafik, på ett sätt som det inte finns utrymme 
för i punktprogrammet. 

Allmänt föreslår Vänsterpartiet en mycket omfattande satsning på kollektivtrafik, 
inte minst satsningar som ska gynna kollektivtrafik i glesbygd. 

Partistyrelsen anser att det som står under punkt 93 väl överensstämmer med den 
politik som är Vänsterpartiets vad gäller kollektivtrafik och att det därför bör stå kvar 
så som det gör. 

Vad som är lokalt, regionalt etc. får definieras vid de specifikt uppkomna situatio-
nerna. Vi håller alltså med det som står i motionen E139:s brödtext, att gränserna för 
den avgiftsfria kollektivtrafiken får utvecklas framöver. 

Partistyrelsen föreslår 
att motionerna E138 och E139 avslås

E140 
Motionen föreslår ändringar av texten under punkt 94. Det huvudsakliga syftet med 
omskrivningarna är att man önskar att biogasens stora potential bättre tas tillvara. 

Detta eftersom motionen i brödtexten menar att punktprogrammet alltför ensidigt 
förespråkar elektrifiering av transportsektorn.

Partistyrelsen håller med om att även biogas är betydelsefullt i omställningsarbe-
tet. 

Dock så är det ett faktum att elmotorer har betydligt högre verkningsgrad än för-
bränningsmotorer varför en ökad elektrifiering av vägtransporterna skulle reducera 
transportsektorns energianvändning väsentligt. Andra fördelar med elektrifiering är 
förstås minskat buller och frånvaro av lokala avgasutsläpp.

Regeringens utredning, Fossilfrihet på väg (SoU 2013:84), konstaterar att det inte 
kommer vara möjligt att i någon högre grad elektrifiera flyg och sjöfart. Det blir där-
för desto mer viktigt att utnyttja denna potential inom marktransporterna. Biogasen 
bör istället i första hand användas där elektrifiering inte är möjligt, exempelvis inom 
just flyg och sjöfart. Dessutom föreslår partistyrelsen att motion E37 och E91 som 
handlar om att bättre ta biogasen till vara ska besvaras. Partistyrelsen anser därför att 
nuvarande formulering av punkt 94 ska kvarstå.
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Partistyrelsen föreslår 
att motion E140 avslås

E142
I motionen föreslås att en ny punkt läggs till mellan punkt 95 och 96, ”Ett monopol 
för internationell och nationell post och paketdistribution i form av ett statligt verk 
skall införas”. Inom den nya punkten föreslås även att kommuner ska ges möjlighet 
”att införa lokala föreskrifter som bara tillåter elektrifierade budfordon inom vissa 
zoner.”

Den problematik som lyfts i motionen är på intet sätt oviktig eller ointressant, och 
partistyrelsen trycker i punkt 91 just på att ”de samlade transporterna i samhället 
behöver effektiviseras och minska i omfattning genom resurssnål samhällsplane-
ring”. Att gå in på exakt hur detta ska se ut vad gäller posten och andra verksamheter 
menar partistyrelsen dock blir för detaljerat och vi vill därför avslå motionen. 

Partistyrelsen föreslår 
att motion E142 avslås

E143, E144, E145, E146, E147
I motionerna E143 och E144 föreslås att punkt 96 skrivs om med det huvudsakliga 
motivet att ge SJ monopol på järnvägstrafiken. I att-satsen står bl.a. ”Driften av tra-
fiken och underhållen skall förstärkas genom att 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.” I både brödtexter och att-satser betonar 
motionerna att samhällsnytta, inte affärsmässiga principer, ska prägla verksamheten. 
I motion E144:s att-sats lyfts även att den enskildes rätt att betala biljetter kontant och 
resa anonymt ska värnas.

Motion E145 vill skriva in hur dåligt järnvägsnätet är i öst-västlig riktning. 
Motion E146 vill lägga till en ny punkt 97 och 98 med inspiration från Vänster-

partiets järnvägsprogram.
Motion E147 vill infoga en punkt efter punkt 96 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”.

Partistyrelsen håller helt med om att det idag inte finns någon aktör ”med koll på 
järnvägen”, såsom brödtexten i motion E147 formulerar det. Vi har utvecklat detta 
och tagit tydlig ställning för en återreglering av järnvägens drift och underhåll i pro-
grammet Vision och strategi för framtidens järnväg, som antogs av partistyrelsen 
i september 2015. Även de andra frågorna som tas upp i att-satserna i motionerna 
E144, E145 och E146 behandlas i programmet. Programmet tar sitt tydliga avstamp 
i att samhällsnytta, inte affärsmässiga principer, ska styra verksamheten kring järn-
vägen. 

Vi anser att det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet på ett bra sätt samman-
fattar Vänsterpartiets järnvägspolitik och att de frågor som tas upp i motionerna 
E143, E144, E145, E146 och E147:s att-satser på ett bättre sätt representeras i partiets 



E: MOTIONSSVAR/EKO/EKO-MOTIONER

43

Järnvägsprogram, Vision och strategi för framtidens järnväg. Alla detaljer kring detta 
behöver inte ingå i punktprogrammet för att reda ut hur en rödgrön klimatomställ-
ning bäst går till. 

Partistyrelsen föreslår 
att motionerna E143, E144, E145, E146 och E147 avslås

E148
Motionen föreslår att punkt 97 i slutet kompletteras med ett tillägg om bl.a. tydligare 
krav på en omställning till hållbar sjöfart.

Partistyrelsen anser att punkt 97 i sin nuvarande form på ett bra sätt beskriver 
Vänsterpartiets syn på svensk sjöfart och hur vi vill att den ska utvecklas. Vi anser 
därför inte att det i motionen föreslagna tillägget behövs, även om vi i sak håller med 
om det som står att läsa i motionen. För mer detaljerad information kring Vänster-
partiets sjöfartspolitik än den som får plats i punktprogrammet rekommenderar vi 
riksdagsmotionen 2015/16:188 Hållbar sjöfart, där t.ex. kraven på en omställning till 
en hållbar sjöfart är ännu mer utförligt beskrivna.

Partistyrelsen vill med anledning av detta avslå motion E148.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E148 avslås

E149
I motionen föreslås att ett tillägg enligt följande görs sist under punkt 97: ”Arbetet 
med att öka säkerheten med transport av miljöskadligt gods ska prioriteras mer och 
de redare som orsakar stora utsläpp ska straffas hårt ekonomiskt”.

Vänsterpartiets arbetar för att minska utsläppen av olja och andra farliga ämnen 
och för att sanktionerna för oljeutsläpp ska höjas kraftigt, något som beskrivs mer 
detaljerat i rapporten och i riksdagsmotionen 2012/13:T248 Hållbar sjöfart.

Partistyrelsen vill poängtera att det ekologisk-ekonomiska programmet inte är ett 
allomfattande miljöpolitiskt program utan syftar till att i största möjliga mån kon-
centrera sig kring frågor rörande en rödgrön klimatomställning. Vi menar därför att 
frågan som lyfts i motionens att-sats bättre tillgodoses i de dokument som nämns 
ovan och därför inte bör läggas in under punkt 97. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E149 avslås

E150 
I motionen föreslås en ändring av första meningen under punkt 98 med syftet att få 
med förutsättningarna för gångtrafikanter i punktprogrammet eftersom även dessa är 
viktiga för omställningen till hållbara transporter.

Partistyrelsen håller med om att även gångtrafikanter spelar roll för omställningen 
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och att detta faktum spelar extra roll just när det gäller infrastruktursatsningar. Vi 
vill därför ändra punkt 98 så som motionen föreslår. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E150 bifalls

E151
Motionen föreslår att följande mening infogas sist under punkt 99: ”Ett statligt bolag 
för produktion av luftskepp skall bildas. I takt med luftskeppsflottans utbrednad skall 
fossilbränslen i flyget förbjudas.”

Partistyrelsen menar att tekniken kring luftskepp inte har kommit tillräckligt långt 
i sin utveckling för att motivera inrättandet av ett statligt bolag för produktion av 
luftskepp. Punktprogrammet fokuserar på de övergripande och viktigaste frågorna 
för att åstadkomma en rödgrön klimatomställning i första hand och menar inte att 
statlig produktion av luftskepp kvalar in där i nuläget. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E151 avslås

E152, E153, E154
I motion E152 föreslås ändringar av texterna under punkt 99-101. 
Förslaget under punkt 99 tar upp flygets miljöpåverkan och vill bl.a. lägga till föl-
jande mening sist under punkten: ”Detta kan bidra till att påskynda omställningen 
från fossilt flygbränsle till biobränsle”. Textförslaget för punkt 100 behandlar järn-
vägen och framförallt då SJ:s uppdrag att samhällsnyttan ska prioriteras framför 
vinstsyftet samt frågan om att ”återupprätta nattrafiken”.

Motion E153 föreslår samma formulering av punkt 100 som motion E152. 
Slutligen föreslår motion E152 en omskrivning av punkt 101 så att landsdelar som 

saknar realistiska alternativ till flyget istället för att ”få undantag de ökade kostna-
derna och begränsningarna för inrikesflyget” ska kompenseras för kostnaderna.

Även motion E154 föreslår ett tillägg i punkt 100. Förslaget är att infoga ”och natt-
tåg till grannländer” på rad 2, direkt efter ”tätare turer”.

 Partistyrelsen anser inte att de ändringar som föreslås under punkt 99 och 101 
utgör nödvändiga tillägg utan att det som nu står under dessa punkter – i kombination 
med resterande av punktprogrammet – på ett bättre sätt beskriver vad vi vill uppnå.

När det gäller ändringsförslagen under punkt 100 (motion E152 och E153) vill 
partistyrelsen än en gång hänvisa till rapporten Vision och strategi för framtidens 
järnväg, som mer detaljerat tar upp de frågor som lyfts i motionen kring såväl SJ:s 
uppdrag för samhällsnyttan, nattrafiken, biljettsystem, m.m. Partistyrelsen tycker att 
detta är väldigt viktiga frågor, men att de inte bör finnas med i just det ekologisk-eko-
nomiska punktprogrammet som i första hand är tänkt att hantera frågor som rör en 
rödgrön klimatomställning.

Partistyrelsen föreslår 
att motionerna E152, E153 och E154 avslås 
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E155
I motionen föreslås i första att-satsen att det ska införas en naturresursskatt på vat-
ten- och vindkraftsproduktion, i andra och tredje att-satserna att det införs en lokal 
fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar respektive vindkraftsanläggningar, dock 
med undantag för de vindkraftsanläggningar som finns minst 500 meter från kusten. 
Dessa ska enligt förslaget vara skattebefriade. I sista att-satsen specificeras hur skat-
teintäkterna från ovan förslag bör fördelas.

Förslagen ska enligt motionen föras in som tillägg under punkt 103.
Partistyrelsen håller med om att det är viktigt att vi ”har folket med oss” när vi 

gemensamt ska nå klimatmålen. Likaså är det naturligtvis viktigt att utbyggnaden av 
vindkraften inte utmynnar i en diskussion om att plundra Norrland på naturresurser. 
I själva verket är det ju i södra Sverige som det finns mest vindkraftsproduktion idag. 

För Vänsterpartiet är landsbygdspolitiken av stor vikt och en av många viktiga 
frågor är den om beskattande av naturresurser. I april 2013 antog partistyrelsen den 
landsbygdspolitiska plattform som idag utgör grunden för partiets landsbygdspolitik. 
I denna finns självklart frågan om beskattning av naturresurser med. Vi föreslår där 
en lagreglerad bygdepeng för vindkraft, på liknande sätt som gjorts för vattenkraf-
ten. Vi öppnar även upp för en kommunal fastighetsskatt för vindkraftverk. Även 
i riksdagsmotionen 2013/14:N222 100 procent förnybart, driver Vänsterpartiet att 
bygder som tillhandahåller naturresurser till övriga landet ska få ersättning för de 
intrång och olägenheter detta innebär.

Partiet är alltså för en lokal återbäring på vatten- och vindkraft så som motionen 
föreslår. 

Partistyrelsen anser dock att de förslag som tas upp i motion E155 bättre hör 
hemma i den landsbygdspolitiska plattformen än det ekologisk-ekonomiska program-
met som i största möjliga mån koncentrerar sig kring frågor rörande en rödgrön kli-
matomställning. Vi vill därför avslå motion E155.

Partistyrelsen föreslår
att motion E155 avslås

E156 
Motionen föreslår att ett tillägg enligt följande görs 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 storstad. Vänsterpar-
tiet vill motverka detta genom en aktiv regionalpolitik”.

Partistyrelsen håller med om att en aktiv regionalpolitik är viktig för att hålla 
ihop landsbygd och stad. Vi menar att en långsiktig regionalpolitik som ger kommu-
nerna likvärdiga möjligheter och garanterar service och infrastruktur i hela landet 
är grundläggande, inte minst för en positiv utveckling av landsbygden. I det stycke 
motionen vill göra ett tillägg, tar vi också just fasta på detta, bl.a. i punkt 111 att 
”Eftersom det ekonomiska systemet av egen kraft för över mycket av de värden som 
skapas på landsbygden till storstadsområdena, verkar Vänsterpartiet för att samhället 
ska kompensera för detta”. I resten av punkt 104-11 tar vi upp flera skäl till varför den 
regionala balansen är avgörande också av klimat- och miljöskäl. Utöver det utvecklar 
vi vår landsbygds- och regionalpolitik i den landsbygdspolitiska plattform vi tog fram 
år 2013. Partistyrelsen menar att andemeningen i motionen E156 alltså redan finns 
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med i programmet och ytterligare detaljer hör hemma i och täcks tillräckligt av det 
landsbygdspolitiska programmet. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E156 avslås

E157 
Motionen föreslår att det mellan punkt 104 och 105 läggs till en ny punkt som syftar 
till att införa ett monopol som ger alla medborgare ett (skattefinansierat) mobilabon-
nemang med ”ett rimligt antal samtalsminuter nationellt och internationellt”. Önskar 
den enskilda mer kapacitet får hen köpa det till självkostnadspris. Motivet för för-
slaget är att ”Marknadsfundamentalismen inom telefoni och internet har drivit upp 
priserna och lämnat delar av landet på efterkälken”. 

Vänsterpartiet har andra förslag vad gäller detta och har bl.a. föreslagit att mobil-
företagen ska vara med och betala för utbyggnaden av telenätet i glesbygd. Parti-
styrelsen anser dock inte att dessa krav behöver finnas med så utförligt i det ekolo-
gisk-ekonomiska programmet. Det räcker med det som redan står under t.ex. punkt 
104 att ”infrastruktur ska finnas för alla”. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E157 avslås

E158
Motionen föreslår att slutet på första meningen i punkt 105 omformuleras enligt föl-
jande: ”... som gör att varken stad eller landsbygd utarmas”.

Partistyrelsen håller med om andemeningen i motionen men anser att det föreslagna 
tillägget gör att det viktiga i sammanhanget är att betona att landsbygden inte ska utar-
mas. Det finns förvisso problem med att delar av städerna också gör det, men i båda 
fallen handlar det om en utarmning gentemot städernas välbeställda områden, vilket 
tydliggörs i t.ex. punkt 108. Men texten riskerar att bli otydlig om vi bifaller motionen.  

Partistyrelsen föreslår
att motion E158 avslås

E159
I motionen föreslås att ordet ”landsbygden” under punkt 106 ska ersättas med 
ordet ”glesbygden” eftersom motionen menar att det senare är ett ”mer omfattande 
begrepp”.

Partistyrelsen konstaterar att det inte finns någon enhetlig definition av begrep-
pen glesbygd och landsbygd. Tvärtom finns det en rad olika definitioner. Statistiska 
Centralbyrån avgränsar t.ex. inte gles- och landsbygd alls utan avgränsar istället bara 
tätorterna. En annan definition av begreppen har Sveriges kommuner och landsting, 
som valt att en kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre 
än 20 000 invånare ska kallas för glesbygdskommun.
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I Vänsterpartiets fall har vi, som också rubriken på det aktuella avsnittet i punkt-
programmet antyder (Vi håller ihop landsbygd och stad) valt att i princip genomgå-
ende använda ordet landsbygd och inte glesbygd. Detta gäller även för den lands-
bygdspolitiska plattformen samt för eko-ekos slutrapport, Politik för en rödgrön 
omställning. Vi anser därför att ordet ”landsbygden” ska stå kvar under punkt 106.

Partistyrelsen föreslår
att motion E159 avslås

E160 
Motionen föreslår att det sist under punkt 106 görs ett tillägg om att bilprovningen 
ska vara statlig samt att en höjd bensinskatt ska kompenseras med subventionerade 
reparationer och stöd till konvertering av bilar i glesbygden.

Partistyrelsen instämmer i det första kravet men anser inte att det behöver tas upp 
i det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet eftersom detta främst syftar till att 
behandla frågor som rör en rödgrön klimatomställning. I programmet finns också 
flera andra förslag som tillgodoser behovet av omställning av fordonsparken, m.m., 
på landsbygden. Partistyrelsen vill därför inte göra de tillägg som motionen föreslår. 

Partistyrelsen föreslår
att motion E160 avslås

E161, E162 
Motion E161 föreslår att punkt 107 ges följande lydelse: ”Vänsterpartiet vill bygga 
långsiktigt hållbara städer, både ekologiskt och humanekologiskt. Då krävs en mått-
full förtätning, där främst gråmark och parkerings-/vägmark tas i bruk. Grönytor är 
hälsobefrämjande och bör bevaras. Mörker och skugga bör undvikas.”

I motion E162 föreslås att punkt 107 skrivs så att meningen om att bygga på höjden 
stryks samt med ett stärkt fokus på städernas grönytor.

Partistyrelsen menar att det ibland är bra att bygga både tätt och högt. Vi anser 
också att en stad med grönområden är en bättre stad – för människorna som bor 
där och för klimatomställningen. Vi vill att våra städer ska byggas och utvecklas på 
ett långsiktigt hållbart sätt och i så hög utsträckning som möjligt ska de göra det på 
redan exploaterad mark och hårdgjorda ytor. Vänsterpartiet är således väl medvetet 
om vikten av att bevara grönområden och om vilken betydelse dessa har, både för oss 
och kommande generationer. 

Men i ett läge då vi både har en akut bostadsbrist i stora delar av Sverige och står 
inför akuta klimatutmaningar kommer vi i vissa lägen att behöva prioritera förtät-
ning och högre hus framför att bevara varje grönområde. Ska vi bygga städer och 
tätorter som är miljömässigt och socialt hållbara måste vi vara beredda på att även 
våra innerstäder och centrum kommer att behöva förändras.

Detta sammantaget gör att partistyrelsen tycker att den skrivning som nu är före-
slagen bäst fångar det viktigaste i vår stadspolitik.
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Partistyrelsen föreslår därför 
att motionerna E161 och E162 avslås 

E163
Motionen föreslår att det sist under punkt 107 läggs till en mening om att alla kom-
muner ska erbjuda minst en offentlig dricksvattenfontän per 500 invånare i alla tät-
orter.

Partistyrelsen anser inte att frågan om dricksvattenfontäner är relevant för det eko-
logisk-ekonomiska programmet och vill därför inte ändra punkt 107 på det sätt som 
motionen föreslår.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E163 avslås 

E164
I motion E164 föreslås att följande läggs till under punkt 108, efter ”… i sin egen 
stadsdel”: ”och i staden centrum så att innerstäderna kan hållas levande. Handel och 
samhällstjänster ska inte koncentreras till centra i utkanten av städerna.”

Partistyrelsen håller delvis med motionen och anser att det går att förtydliga. Vi 
menar dock att punkten redan nu tar upp problematiken med centrum i utkanten av 
städerna och att detta därför inte behöver upprepas, men samtidigt kan ett förtydli-
gande ske vad gäller innerstädernas centrum så som motionen föreslår.

Partistyrelsen föreslår därför att punkt 108, efter ”… i sin egen stadsdel” komplet-
teras med följande: ”…, oavsett om den ligger i innerstad, förort eller i ett kransom-
råde.”

Partistyrelsen föreslår 
att punkt 108, efter ”… i sin egen stadsdel” kompletteras med följande: ”…, oavsett 
om den ligger i innerstad, förort eller i ett kransområde.”

att motionen E164 därmed anses besvarad

E165 
I motion E165 föreslås att följande text läggs in under punkt 111 efter meningen ”… 
de regioner där de skapats.”: ”Större samråd med lokalinnevånarna och ursprungsbe-
folkningen ska finnas, bl.a. genom lokala veton om nyetablering och ombyggnation.” 
Motionen nämner bl.a. hur samerna kommer i kläm när värdefulla naturområden 
exploateras för gruvdrift eller annat.

Partistyrelsen håller med om att det är av stor vikt att lokalbefolkningen i ett 
område som ska exploateras på ett eller annat sätt får komma till tals. 

Under bl.a. punkt 132 vill Vänsterpartiet skärpa lagstiftningen för att värna miljön 
och skydda unika naturområden eftersom vi menar att det redan under projekte-
ring och provborrning kan medföra negativa effekter på naturvärden och renskötsel. 
Vidare vill vi inte att det ska vara möjligt att bevilja undersökningstillstånd för pro-
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spektering och utvinning av mineral i områden som är klassade som naturreservat, 
Natura 2000-områden eller världsarvsområde. Slutligen vill vi att det ska krävas 
synnerliga skäl för att bevilja tillstånd för att prospektera mineral i kärnområden för 
renskötsel. 

Partistyrelsen anser att det som står under punkt 132 i punktprogrammet väl svarar 
mot de förslag som läggs fram i motion E165 och vi vill därför avslå denna motion.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E165 avslås 

E166
Motionen föreslår att det läggs till en punkt mellan nuvarande punkt 111 och 112 med 
lydelsen: ”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 
attraktivare, eftersom en kan fortsätta arbeta i storstaden.”

Vänsterpartiet har alldeles nyligen tagit fram ett järnvägsprogram, Vision och stra-
tegi för framtidens järnväg, vilket antogs av partistyrelsen i september 2015. I pro-
grammet utvecklar partiet synen på järnvägspolitiken generellt men även specifikt 
vår syn på snabbtåg. I vår Landsbygdspolitiska plattform (antagen av Partistyrelsen 
april 2013) ligger fokus på hur landsbygden kan stärkas och här finns även politiska 
förslag för att stoppa dräneringen av invånare på mindre orter. 

De viktigaste huvuddragen ur båda dessa program finns redan med i det ekolo-
gisk-ekonomiska programmet. Vi menar dock att båda dessa två andra program, och 
riksdagsmotionerna inom samma politikområden (exempelvis 2012/13:Sk419 Miljö-
anpassad vägtrafik och 2012/13:T320 Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik) är 
bättre forum för att uttrycka mer detaljerade skrivningar om det som motionen efter-
frågar. Nämligen hur vi kan skapa en politik som gynnar mindre orters överlevnad. 

Punktprogrammet å sin tur syftar istället på att i huvudsak behandla frågor som 
rör en rödgrön klimatomställning. 

Med anledning av ovanstående vill vi avslå motion E166.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E166 avslås 

E167
Motion E167 föreslår att det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet ska komplet-
teras ”med en tydlig skrivning om vikten av hållbart jordbruk”. En ny punkt med en 
sådan skrivning föreslås läggas till direkt efter rubriken Hållbart jordbruk. Att-sat-
sen säger bl.a. följande: ”Vänsterpartiet vill se en ordentlig forskningsgenomgång av 
klimateffekterna av kretsloppsjordbruk med fokus på att återställa biologin i våra 
jordar.”

Partistyrelsen håller med motionen om hur viktigt det är att uppnå ett hållbart 
jordbruk men vi menar att skrivningar kring detta redan är tydliga. Exempelvis skri-
ver vi i punkt 114 att ett levande och hållbart svenskt jordbruk förutsätter ”en aktiv 
jordbrukspolitik som skapar långsiktiga förutsättningar genom investeringar, forsk-
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ning…” och under punkt 116 konstaterar vi bl.a. att vi vill att andelen certifierat eko-
logiskt lantbruk ska öka, genom ett riktat ekonomiskt stöd till ekologisk produktion. 

Utöver detta beskriver vi i riksdagsmotionen 2014/15:255 Hållbar mat hur vi vill 
kraftsamla för ökad ekologisk produktion och intensifiera arbetet för ett hållbart 
jordbruk. Detta sammantaget vill partistyrelsen att den ändringen som motion E167 
föreslår av punktprogrammet inte genomförs.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E166 avslås 

E168 
I motion E168 föreslås i första att-satsen att punkterna 113 och 114 helt stryks. I andra 
att-satsen föreslås att övriga stycken under rubriken Hållbart jordbruk sätts i följande 
ordning: 118, 117, 116, 115. I tredje att-satsen vill motionen stryka ”… och ökar mar-
kens motståndskraft,” från punkt 116 och i den sista att-satsen föreslås att orden ”…
är storförbrukare av fossila bränslen och..” stryks under punkt 117.

Syftet med ändringarna är att få ett mer ”sammanhängande avsnitt om hållbart 
jordbruk” eftersom motionen menar att det i avsnittet om hållbart jordbruk finns ”en 
del rena felaktigheter och en del märkliga slutsatser”.

Partistyrelsen håller inte med om att avsnittet om hållbart jordbruk innehåller fel-
aktigheter och märkliga slutsatser. 

Att jordbruket ensamt står för mer än 18 procent av Sveriges klimatutsläpp, och 
om vi inkluderar utsläpp från skogens omvandling till jordbruksmark så blir procent-
satsen än högre, gör självklart att jordbruket får en nyckelroll i omställningen. 

Vidare var Sveriges totalutsläpp av växthusgaser t.ex. år 2014 ca 54 miljoner ton 
koldioxid. Jordbrukets del av detta var ca 12 miljoner ton och av dessa kom runt 
1 miljon ton från dieselanvändning. Det är mycket, och generellt anses jordbruket 
vara storförbrukare av fossila bränslen. Jordbrukets största utsläppskälla är dock den 
metangas boskapen släpper ut genom sin matsmältning, varför vår stora köttkonsum-
tion naturligtvis också är ett väldigt stort problem.

När det gäller det ekologiska jordbruket, som bidrar till högre biologisk mångfald 
och därmed ökar markens motståndskraft, innebär detta kortfattat att när den bio-
logiska mångfalden hotas och minskar försämras människans möjligheter att leva 
på jorden. Ett varierat jordbruk ger också en stor mångfald. Mångfalden gynnas av 
en varierad växtföljd och i en sådan odling blir det fler olika växter som ger pollen 
och frö till insekter och fåglar. När jorden tillförs mycket växtrester gynnas markens 
levande organismer och därmed ökar markens motståndskraft.

Partistyrelsen beklagar att det är svårt att få plats med alla bakgrundsfakta i punkt-
programmet och vi måste därför hänvisa till exempelvis bakgrundsrapporten, Politik 
för en rödgrön omställning, när information ”saknas” i punktprogrammet. 

Med detta vill partistyrelsen avslå motion E168 i sin helhet.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E168 avslås
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E169, E170, E171, E172, E173, E174, E175, E176
Motion E169 föreslår i första att-satsen att hela punken 113 byts ut mot en ny text med 
följande, huvudsakliga, budskap: ”Vänsterpartiet vill införa en koldioxidskatt på kött 
och andra animaliska produkter i syfte att minska växthusgasutsläppen och annan 
miljöpåverkan. En sådan klimatskatt på livsmedel bör läggas på konsumentpriset.”  
I andra att-satsen föreslår motion E169 att de två sista meningarna i punkt 114 stryks 
och istället ersätts med en helt ny text under punkt 115, vilken motionerna föreslås 
stryks i sin nuvarande form. Nytt förslag i den nya punkten behandlar framför allt 
frågan om det omfattande matsvinnet i världen.

Även motion E171 tar upp matsvinnet och föreslår att följande läggs till under 
punkt 113: ”Matsvinnet måste minska. Ett förbud för alla större matbutiker och res-
tauranger att slänga ätbar mat skall införas.”

Motion E170 föreslår att punkt 113 får en ny lydelse som bl.a. säger att Vänsterpar-
tiet ska verka för ”lägre utsläpp genom införandet av en proportionell klimatskatt på 
livsmedel som läggs på de mest klimatbelastande matvarorna”.

Motion E172 föreslår ändringar under punkt 115 som syftar till att ”tydligare 
främja icke-animaliska alternativ” samt till att uppmärksamma matsvinnet i de rika 
länderna i Nord.

Motion E173 första att-satsen föreslår att meningen i punkt 115 som börjar ”Vi 
vill minska köttkonsumtionen…” ersätts med en text som handlar om att framför 
allt nötköttet driver mycket stora utsläpp och att fokus därför ska ligga på att växla 
till förbrukning av t.ex. kyckling, samt att vi ska vara öppna för mer konsekvent kli-
matbeskattning och ska undvika politiska låsningar. Den andra att-satsen föreslår att 
punkt 115 delas upp i två eller flera punkter.

Motion E174 föreslår att följande text läggs in i omställningsprogrammet vid punkt 
115, efter meningen ”… kommer från djur som fötts upp i Sverige.”: ”Vänsterpartiet 
vill införa en proportionerlig klimatskatt på livsmedel, inhemska och importerade, i 
syfte att minska utsläpp av växthusgaser och annan miljöpåverkan. Ekonomiska styr-
medel används därigenom för att öka konsumtionsandelen av klimatsmarta livsmedel 
och ge stöd till hållbar mat.”

Motionen anser att om vi inte har en politik för en sektor som genererar så stora 
utsläpp riskerar hela Vänsterpartiets klimatpolitik undergrävas. Vidare menar motio-
nen att det inte är trovärdigt att enbart förlita sig på informationsåtgärder och konsu-
mentmakten. 

Motion E175 föreslår också att ”en köttskatt ska införas på animalisk produktion” 
och att kravet förs in under punkt 115.

Motion E176 föreslår att en punkt om subventionering på svensktillverkade växt-
baserade drycker läggs in i stycket 3.2.2 i eko-ekogruppens slutrapport.

Partistyrelsen vill inte öppna upp för skrivningar om möjliga klimatskatter på livs-
medel, så som motionen E169 första att-satsen, E170, E173 första att-satsen, E174 och 
motion E175 föreslår. Inte utan att veta om de är möjliga eller lämpliga att genomföra. 
Detta eftersom vi då riskerar fastna i en diskussion om livsmedelsskatter som slår 
mot vanliga människors mat, med följd att de många förslag i programmet som det 
finns betydligt större folkligt stöd för riskerar att hamna i skymundan. 

Partistyrelsen menar att det är en bättre strategi att på andra sätt verka för att 
ställa om livsmedelsproduktion och konsumtion mot mindre klimatutsläpp.  
När det gäller motion E169 andra att-satsen, och motion E171, anser partistyrelsen 
att nuvarande punkt bättre passar in i punktprogrammet än de ändringar som motio-
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nerna föreslår. Det finns visst anledningar att ta till åtgärder mot matsvinnet, men 
detta avsnitt i programmet handlar framför allt om hur vi ska ställa om jordbruket. 
Däremot anser partistyrelsen t.ex. att användningen av bioenergi måste öka inom 
många sektorer och att mycket av det avfall som kommer från olika håll kan använ-
das för framställning av biogas, vilket redan partistyrelsen föreslår ska framgå i pro-
grammet genom besvarandet av motionerna E37, 91 och 93 i punkt 66. 

Vad gäller motion E173 första att-satsen så menar partistyrelsen också att det finns 
behov av att minska även annan köttkonsumtion än bara den som kommer från nöt-
produktion för att nå klimatmålen. Även en del annat kött medför relativt höga kli-
matutsläpp. Slutligen så innebär motionen att flera skrivningar om att växla utländskt 
kött till inhemskt producerat försvinner, vilket vore dåligt av såväl klimatskäl och 
andra miljöskäl som av regionalpolitiska skäl. 

Partistyrelsen vill inte heller som E173 andra att-satsen dela upp punkt 115 fastän 
den är lång, eftersom de olika delarna hänger samman. 

Vad gäller motion E176 så föreslår partistyrelsen att andra att-satsen avslås då det 
inte är möjligt att lägga till text i arbetsgruppens slutrapport. När det gäller frågan om 
subventionering på svensktillverkade växtbaserade drycker så skriver partistyrelsen 
redan i punkt 115 att vi vill minska köttkonsumtionen. Om det ska ske genom t.ex. 
subventioner av alternativ som växtbaserad mjölk är bättre att ta ställning till längre 
fram. Det blir för detaljerat att ta med just det delkravet utan att förhålla det till andra 
sådana strategier här. 

Partistyrelsen föreslår därför kongressen
att motionerna E169, E170, E171, E172, E173, E174, E175 och E176 avslås

E177
I motionen föreslås att partistyrelsen ska lägga in en punkt om att gynna det lokala 
småskaliga fisket på bekostnad av det industriella storskaliga. I tredje att-satsen yrkas 
att stycket även behandlar marint jordbruk.

Partistyrelsen håller med om att havsmiljön och fisket är enormt viktiga frågor. 
Haven är hotade ekosystem, det illegala fisket och EU:s oansvariga fiskepolitik har 
haft stor negativ påverkan på våra fiskbestånd och likaså är övergödning ett stort 
problem som vi måste ta på allvar. 

Partistyrelsen har dock valt att i det ekologisk-ekonomiska programmet framför 
allt fokusera på den rödgröna klimatomställningen, varför vi menar de specifika frå-
gorna kring fiskerinäringen bättre hanteras via t.ex. de riksdagsmotioner vi lägger, 
som har möjlighet att gå på djupet när det gäller förslag som kan förbättra situationen 
i våra hav och för våra fiskbestånd. Exempelvis riksdagsmotionen 2013/14:MJ424 
Havsmiljö och fiske.

Partistyrelsen föreslår
att motion E177 avslås
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E178, E179 
I motion E178 föreslås en omskrivning av punkt 116 ”för att undvika en målkon-
flikt med ambitionen att minska animalieproduktionen”. Även motion E179 föreslår 
en omskrivning av punkt 116 för att, som motionen beskriver det, ”lösa flera mål-
konflikter som berör animalieproduktionens negativa klimatpåverkan samtidigt som 
betande djur kan ha positiva effekter för landskapsvård och biologisk mångfald, eko-
logiskt jordbruks behov av gödsel samt behovet av gödsel för energiproduktion”.

Partistyrelsen anser inte att de omskrivningar av punkt 116 som de båda motio-
nerna föreslår förbättrar budskapet om vad vi vill uppnå, dvs. en omställning till 
ekologiskt jordbruk. Tvärtom menar vi att det förslag som finns i punktprogrammet 
bättre tar hänsyn till alla faktorer som krävs för omställningen. På de flesta ekolo-
giska jordbruk idag finns djur, som bl.a. förser det ekologiska lantbruket med natur-
gödsel, och Vänsterpartiet vill t.ex. även gynna den inhemska djuruppfödningen och 
minska importen av kött. Vänsterpartiet har också i riksdagsmotionen 2014/15:255 
Hållbar mat motionerat om hur animalieproduktionen kan minska. 

Detta sammantaget vill partistyrelsen inte att de ändringar som motionerna E178 
och E179 föreslår av punktprogrammet genomförs.

Partistyrelsen föreslår 
att motionerna E178 och E179 avslås 

E180 
Motionen föreslår att sista meningen i punkt 116 stryks med hänvisning till att det är 
”inte fler blåbärsplockare vi ska sikta på, utan ett resurseffektivt jordbruk”.

Partistyrelsen menar att ett resurseffektivt jordbruk inte nödvändigtvis motsäger 
att omställningen av jordbruket kommer ge fler arbetstillfällen. Ekologisk produktion 
är inte bara mer arbetsintensiv, och skapar alltså både fler jobb och en mer levande 
landsbygd, utan den lokala konsumtionen gynnar också den egna bygden och skapar 
fler jobb och fler nya småföretag inom livsmedelssektorn. I Vänsterpartiets riksdags-
motion 2014/15:255 Hållbar mat har vi utvecklat denna fråga ytterligare.

Med anledning av detta anser partistyrelsen inte att sista meningen under punkt 
116 ska strykas, så som motionen föreslår.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E180 avslås 

E181
I motionen föreslås att följande meningar läggs till sist under 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 erfarenhet-
erna från ekojordbruket och utgår från forskningen.” 

Syftet med ändringen är bl.a., som betonas i brödtexten, att lyfta fram att regel-
verk kan låsa ekojordbruket till äldre miljötekniker samt att det finns nackdelar med 
ekojordbruket som är värda att lyfta fram, såsom att det överlag behövs större ytor.

Partistyrelsen håller med om det som står i motionens brödtext, att det är viktigt 
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att diskutera hur hållbarhetsarbetet ska kunna utvecklas och att resultaten måste få 
visa vägen framåt. Självklart ställer sig partistyrelsen också positiv till ny teknik som 
har mindre miljöpåverkan. Vi kan inte heller se att de förslag som finns i punktpro-
grammet motsätter sig detta eller t.ex. skulle bidra till att låsa ekojordbruket till äldre 
miljöteknik.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E181 avslås

E182 
Motionen föreslår en ändring av punkt 116, vilken syftar till att betona hur fosfor, 
som jordbruket släpper ut, orsakar stor övergödning i hav och vattendrag.

Partistyrelsen är medveten om problemet den övergödning som jordbrukets utsläpp 
av fosfor orsakar. Havsmiljön är en enormt viktig fråga och Vänsterpartiet tar proble-
met med övergödning på största allvar. 

Partistyrelsen har dock valt att i det ekologisk-ekonomiska programmet framför 
allt fokusera på den rödgröna klimatomställningen, varför vi inte vill lägga in för 
många detaljer om detta perspektiv här. Vi vill därför hänvisa till vår riksdagsmotion 
2013/14:MJ424 Havsmiljö och fiske, som mycket ingående tar upp vår politik vad 
gäller havsmiljön och problemet med övergödningen. 

Partistyrelsen föreslår därför kongressen
att motion E182 avslås

E183 
Motionen föreslår att ett tillägg görs sist under punkt 116. Syftet med den föreslagna 
ändringen är att skapa ett kretsloppssamhälle, bl.a. genom att bättre rena avloppsslam 
och rötrester och att certifieringen av ekologiskt jordbruk ska tillåta dessa gödnings-
ämnen.

Det är förstås goda ambitioner men alla delmoment i vår miljöpolitik behöver inte 
stå med i programmet. Partistyrelsen anser att det förslag som motionen lägger fram 
är alldeles för detaljerat för att passa in i punktprogrammet. Förslag på denna detalj-
nivå anser vi bättre passa in exempelvis i en riksdagsmotion.

Partistyrelsen föreslår därför kongressen
att motion E183 avslås 

E184, E185
I motion E184 föreslås att det efter punkt 116 läggs till en text som betonar vikten av 
att ta fram nya växter samt att ”Vänsterpartiet ser positivt på bioteknikens möjlighe-
ter” samt att partiet ”strävar efter att stärka möjligheterna för forskningen att driva 
projekt utifrån samhälleliga behov” då det kommer till utvecklingen av nya växter.

Motion E185 föreslår i första att-satsen att skillnaden mellan ”naturlig växtföräd-
ling” och ”onaturlig” ska tydliggöras. I andra att-satsen föreslår motionen att Sverige 
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ska förklaras som en GMO-fri zon och i tredje att-satsen att alla utländska produkter 
som ”misstänks ha spår av GMO-produkter märks med tydlig varningstext…”.

Motion E184 anser att det finns starka argument för att nya växter framtagna med 
bioteknik kan betyda mycket för att driva hållbart jordbruk. Motionen menar vidare 
att det idag bland forskare finns ”en lika brett konsensus som i klimatfrågan om att 
biotekniken inte är ett hälsoproblem”.

Partistyrelsen vidhåller att det kan finns risker för t.ex. oanade effekter av bio-
tekniken. Några av svårigheterna som lyfts fram, även från forskarsverige, är att 
de långsiktiga konsekvenserna för miljön och samhället är svåra att överskåda. Det 
finns stora tveksamheter kring hur växterna kommer fungera med andra organismer 
i ekosystemet – dvs. det finns en risk för spridning till andra arter och ett hot mot 
den biologiska mångfalden. Det är mycket svårt att kontrollera spridningen av GMO 
utanför laboratorium då till t.ex. pollen sprids med vinden. Naturvårdsverket pekar 
också ut problemet med påverkan på genetisk variation – kommer den genmodifie-
rade organismens unika egenskaper att kunna spridas till vilda släktingar och på så 
sätt minska eller förändra deras genetiska variation? Därför är det viktigt som motion 
E185 framhåller att länder ska ha rätt att själva bestämma om och i så fall vilka modi-
fierade grödor de vill acceptera. 

Vad gäller Sverige så har Vänsterpartiet avvisat de flesta ansökningarna om 
genmodifierade organismer som kommer upp för prövning i Gentekniknämn-
den. Annars har vårt fokus framför allt legat på att se till så att länder själva ska 
få bestämma om eventuellt förbud eller ej, något vi nu fått igenom på EU-nivå. 
Samtidigt instämmer partistyrelsen också i att riskerna med biotekniken ibland över-
drivits. Finns det möjligheter att på ett tryggt sätt förbättra t.ex. skördar och till-
gången till livsmedel för vanliga bönder och människor så är det förstås något posi-
tivt. Vi vidhåller behovet av att vara försiktiga och ta höjd för oanade konsekvenser 
av biotekniken och vill särskilt trycka på behovet av att forskning och utveckling på 
sådana här områden styrs av samhälleliga och inte kommersiella behov. Idag är det 
till stora delar tvärtom. 

Den biotekniska utvecklingen kontrolleras och drivs ofta på av vinstsyftande mul-
tinationella bolag som inte har människors försörjning, ekologisk balans eller klima-
tomställning som mål, utan krassa vinstintressen. Dessa försöker bl.a. kontrollera, 
monopolisera och ta betalt för grödor som ibland är livsavgörande för människor, 
vilket fått och fortsatt har stora negativa effekter för människor i fattiga länder, och 
kan på sikt få det för hela världen. Det är inte troligt att dessa bolag kommer att vara 
så försiktiga som man skulle önska med biotekniken. Dock så vill partistyrelsen 
förtydliga att bioteknisk utveckling som står under samhällelig kontroll skulle kunna 
användas för bättre syften.

Partistyrelsen föreslår 
att följande punkt läggs till efter punkt 116: 

”Vänsterpartiet anser att bioteknikens möjligheter måste ses över men användas för-
siktigt. Vi strävar efter att stärka möjligheterna för forskningen att driva projekt uti-
från samhälleliga istället för kommersiella behov. De grödor världen behöver för sin 
omställning behöver kunna användas fritt.” 

att motionerna E184 och E185 första att-satsen därmed anses besvarad
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att motion E185 andra och tredje att-satsen avslås

E186
Motionen föreslår att ordet ”eller” i fjärde raden under punkt 117 byts ut mot ordet 
”och”.

Partistyrelsen anser inte att den föreslagna förändringen förbättrar punkt 117 och 
vill därför att nuvarande formulering kvarstår.

Partistyrelsen föreslår 
att motion E186 avslås

E187, E188, E189, E190, E191, E192, E193, E194
E187 föreslår att reservationen från Brittis Benzler och Birger Lahti bifalls så att 
punkt 122 får följande lydelse: ”Forskningen visar att växande skog binder mest 
Co2(koldioxid), så det är viktigt att användarna av trakthyggesbruk (kalavverkning) 
återbeskogar snabbt och med rätt träslag, för att snabbt åter få klimatnytta av skogs-
marken. Andra skogsbruksmetoder som kontinuitetsskogsbruk bör uppmuntras där 
detta är lämpligt och möjligt skogsbruksmässigt, och i områden av stor nytta för 
rekreation och andra näringar. Skogsbruket bör inrikta sig på produktion av sådan 
skog som kan leverera produkter som ger mest klimatnytta kombinerat med samhäll-
snytta. Vänsterpartiet vill att andelen statligt ägd skog ökar och att den brukas med 
högre prioritering av miljö, klimat och sociala värden än idag.”

E188 föreslår att alla större skogsbolag måste överlåta minst två hektar skog till 
staten för varje hektar de avverkar.

E189 föreslår att Birger Lahtis reservation till punkt 123 bifalls så att punkt 123 
får följande lydelse: ”Vänsterpartiet driver att Nagoya-avtalet, som har en bra vision 
men även konkreta målsättningar och arbetsprogram för att rädda den biologiska 
mångfalden och därigenom säkra fungerande ekosystem, ska utgöra utgångspunkten 
för skydd av skogsmarker med unika eller hotade miljöer.”

E190 vill förtydliga vad Nagoyaavtalet är, dvs. klimatförhandlingarna 2010.
E191 vill att ingen mer urskog ska få skövlas.
E192 vill ändra i punkt 125, från ”potentiellt mycket lönsam exportindustri” till 

”viktig resurs”.
E193 vill stryka hela punkt 127 om bioplaster.
E194 föreslår ett avsnitt om en aktiv havspolitik med fokus på Östersjön.
Partistyrelsen har i punktprogrammet skrivit ned de aspekter av ett hållbart skogs-

bruk som är de viktigaste för en rödgrön klimatomställning. 
När det gäller motion E187 håller partistyrelsen med om att skogsbruket bör 

inrikta sig på produktion av sådan skog som kan leverera produkter som ger mest 
klimatnytta kombinerat med samhällsnytta. Vi anser också att andelen statligt ägd 
skog ska öka, och brukas med högre prioritering av miljö, klimat och sociala värden 
än idag. Därför vill partistyrelsen att texten under punkt 122 ska skivas om enligt 
förslaget i motion E187.

I motion E188 föreslås att alla större skogsbolag ska överlåta dubbelt så mycket 
mark de avverkar. ”Logiken är enkel: med två hektar skog kan staten låta en hektar 
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stå kvar som kompensation för den avverkade och använda den andra till byggnads-
material, elproduktion eller biobränslen.” 

Hälften av skogen i Sverige ägs av enskilda skogsägare medan 40 procent ägs av 
privatägda eller statsägda aktiebolag. År 2011 fanns 327 727 skogsägare varav 38 
procent kvinnor och 62 procent män. Ofta går ägandet av skog i generationer. Det 
statliga aktiebolaget Sveaskog är Sveriges största skogsägare med omkring 15 pro-
cent av den produktiva skogsmarken. Om motionens förslag skulle bli verklighet 
torde 25 procent av skogsavverkning och skogsbruk omedelbart upphöra beroende av 
vad som definieras som större skogsbolag. Eventuellt skulle privata bolag läggas ner 
och dess skog överlåtas till enskilda privatpersoner. Partistyrelsen menar därmed att 
motionens förslag skulle få orimligt stora och delvis också oönskade konsekvenser. 
Det går att uppnå den utveckling vi vill se mot ett hållbart skogsbruk på andra sätt, 
som vi föreslår under samma stycke.

Partistyrelsen anser att den textförändring som motion E189 föreslår är bra. Den 
biologiska mångfalden löses inte med bara skyddade större arealer, skyddandet måste 
också träffa rätt. Vi vill därför att texten under punkt 123 formuleras så som E189 
föreslår. 

E190 vill införa en förklarande parentes om vad Nagoyaavtalet är. Partistyrelsen 
instämmer att det bör läggas till.

E191 vill ha ett tillägg om att ingen mer urskog får skövlas. Naturligtvis ska ingen 
skog överhuvudtaget skövlas. Partistyrelsen anser att större skyddade arealer behövs. 
Flera bedömningsgrunder får då användas, bl.a. skogens betydelse såsom ”urskog”. 
Utifrån en snäv definition finns det liksom skrivs i motionen knappt någon urskog 
kvar så motionens krav får ringa praktisk betydelse.

E192 vill stryka text om biomassans betydelse som exportindustri. Både ur kli-
matsynpunkt och ur ekonomisk synpunkt kan biomassan vara mycket nyttig som 
exportprodukt. Ca 50 procent av Sveriges BNP kommer från exportinkomster vilket i 
sin tur är en grundförutsättning för god välfärd. Men framför allt så är det viktigt för 
även omvärldens omställning att Sverige som har mycket stor tillgång till biomassa 
utvinner den på ett hållbart sätt och exporterar den till andra delar av världen som 
annars hänvisas till fossila alternativ.

E193 vill stryka punkt 127. Den handlar kort om bioplaster. Motionen vill stryka 
punkten för man anser inte säger något om Vänsterpartiets politik. Partistyrelsen kan 
konstatera att det finns ett antal rader som beskriver ett förhållande utan att direkt 
följa att ett krav. Punkten säger att bioplaster kan ersätta oljebaserade plastprodukter. 
Detta är en viktig del i strategin för att minska beroendet av fossilindustrin och bör 
absolut stå kvar.

E194 föreslår ett avsnitt om en aktiv havspolitik med tonvikt på Östersjön. Parti-
styrelsen instämmer i att detta är mycket viktigt och Vänsterpartiet har en väl utar-
betat politik för att åtgärda både havet i allmänhet och Östersjön i synnerhet. Men 
det finns stora delar av partiets miljöpolitik som inte är med i punktprogrammet. Det 
som finns med är i första hand de ekologisk-ekonomiska perspektiv som fokuserar på 
det som är avgörande för den rödgröna klimatomställningen.

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E187, E189 och E190 bifalls

att motionerna E188, E191, E192, E193 och E194 avslås
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E195, E196, E197, E198, E199, E200, E201, E54 ÅTTONDE 
ATT-SATSEN, E86
Motion E195 föreslår förstatligande av privata gruvor.

E196 föreslår en mineralavgift på 30 procent och att alla gruvor socialiseras. 
E197 föreslår ny text i punkt 132 för en mer restriktiv hållning mot gruvbrytning. 
E198 vill ha bort ordet ”kan” i meningen ”provborrning kan medföra negativa 

effekter på naturvärden.
E199 vill att Bergsstatens beslutsrätt generellt ska ses över m.m. 
E200 föreslår tillägg om svensk vapenindustri som gigantisk miljöförstörare.
E201 föreslår tillägg om sopor som resurs bl.a. för energiutvinning.
I motion E54, åttonde att-satsen, föreslås att en ny punkt läggs till efter punkt 134 

med innebörd att Vänsterpartiet ska arbeta för att bara LKAB ska få bedriva gruvnä-
ring i Sverige och att bolagets överskott ska användas för att stärka gruvorterna och 
påskynda utvecklingen av gruvnäringen i en mer klimatneutral riktning.

E86 vill lägga till en ny punkt under rubriken Globala avtal och handel. Motionen 
anser att det saknas skrivningar om ursprungsbefolkningars rättigheter som ska för-
tydligas där.

Ett antal motioner föreslår med andra ord framför allt nya skrivningar om gruvnä-
ringen och ofta skärpta krav och höjda ambitioner. Idag finns 18 gruvor i produktion 
i Sverige. Gruvorna i Dannemora och i Pajala kommun gick i konkurs 2014. LKAB 
gjorde 2015 en förlust på ca 7 miljarder. Svenska staten har stora utmaningar när det 
gäller sitt eget bolag. Att överväga att gå in i gruvverksamhet i Kaunisvaara/Pajala 
kommun, som Vänsterpartiet har diskuterat, kan vara en annan utmaning. Att för-
statliga övriga gruvbolag som E195 förespråkar eller att höja mineralavgiften till 30 
procent som E196 vill göra skulle vara att lägga till ytterligare stora utmaningar som 
partistyrelsen inte menar är prioriterade eller önskvärda för att påskynda den röd-
gröna omställning detta punktprogram fokuserar på. Det är möjligt att man kan ha 
en ambition som E154 vill, att LKAB ska sträva efter att köpa upp privata gruvbolag 
på sikt, men inget som ur klimatomställnings- eller hållbarhetsskäl är prioriterat i 
detta program. 

Partistyrelsen menar att förslagen i punktprogrammet är väl avvägda mellan miljö, 
välfärd, regional utveckling och samers rättigheter. De ökade miljö krav programmet 
driver, liksom skärpta krav i renskötselns kärnområden, är rimliga och väl utformade 
som de står i programmet nu. Och det är inte rimligt att som E198 skriva om texten 
så att det står att provborrningar alltid har negativa effekter på naturvärden och ren-
skötsel. Det är ju just en sådan mer rimlig avvägning, som undviker negativa effekter, 
som är syftet med den skärpta prövning Vänsterpartiet vill se vid projektering.

I partiets landsbygdspolitiska plattform finns även frågan om utveckling i gruv-
regionerna med, vad gäller både beskattningsfrågor och hur lokalsamhällena kan 
stärkas. Frågan tas även upp i riksdagsmotion 2015/16:377 En levande landsbygd. 
Partistyrelsen anser att den landsbygdspolitiska plattformen i kombination med ovan-
nämnda riksdagsmotion är bättre arenor för utveckling av detaljer i denna fråga.

Partistyrelsen instämmer med motion E86, E197 och E199 om att Sverige bör 
ratificera ILO-konventionen 169. Vänsterpartiet lägger årligen det förslaget i form av 
en riksdagsmotion. De aspekter av det kravet som direkt berör den ekologisk-ekono-
miska omställning programmet fokuserar på finns redan med under stycket Ansvars-
full mineralpolitik och behöver inte finnas med mer detaljerat än så. Därför behöver 
de inte heller läggas in i avsnittet om Globala avtal och handel som motion E86 öns-
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kar, eller under En ansvarsfull mineralpolitik som de senare motionerna vill.
E200 vill ha in en skrivning med rubriken Sverige är en gigantisk miljöförstörare 

genom sin vapenindustri. Motionen skriver att enorma mängder miljöfarliga utsläpp 
sker vid tillverkningen. Att vapenindustrin i Sverige släpper ut enorma mängder mil-
jöfarliga utsläpp beläggs inte i motionen. Hägglunds AB, Saab och andra företag har 
en mängd olika industrier som påverkar miljön och som omfattas av vanliga miljök-
rav. Samma miljöpåverkan sker vid tillverkning oavsett om produkterna exporteras 
eller levereras till det svenska försvaret.

Frågor som rör olika aspekter av vapenindustrin har tagits upp i riksdagsmotio-
ner samt i andra dokument från Vänsterpartiets sida. Den bör inte tas upp i ekolo-
gisk-ekonomiska punktprogrammet. Motion E201 föreslår skrivning i en ny punkt 
135. Partistyrelsen har inget mot texten om sopor som sådan men vill inte förlänga 
punktprogrammet.

Partistyrelsen föreslår
att motionerna E86, E195, E196, E197, E198, E199, E200, E201 och E54 åttonde 
att-satsen avslås

E202, E203, E204
Motion E202 föreslår att kongressen ger partistyrelsen i uppdrag att utarbeta en stra-
tegi kring färskvatten.

Motion E203 föreslår att kongressen ska tillsätta en partikommission som utreder 
möjliga vägar att säkra dricksvattenförsörjningen i Sverige långsiktigt och att partiet 
ska verka för att riksdagen och/eller regeringen också tillsätter en kommission med 
likalydande uppdrag.

Motion E204 föreslår att all kommunal, landstings och statlig verksamhet i största 
möjliga mån enbart använder sig av inköp från vallodling istället för odling av spann-
mål. Samt att kommunerna ska dra kommunala avloppsreningar till områdena med 
f.d. fritidshus, se till att ta bort vass från sjöar samt informera lantbrukarna om att de 
kan söka EU-bidrag för att arbeta med fånggröda.

Beträffande motion E202 och E203 vill partistyrelsen framhålla att vattenfrågan 
är viktig och Vänsterpartiet agerar kring den i riksdagen. Men vi anser inte att kon-
gressen ska binda upp den kommande partistyrelsen till att genomföra en strategi 
eller en stor utredning i frågan, som säkerligen skulle vara mycket arbetskrävande 
och dra stora kansliresurser. Inte heller anser vi att riksdagsgruppen ska bindas upp 
med ett krav om att driva på för att riksdag eller regering ska göra en liknande utred-
ning. Det ankommer på riksdagsgruppen och ansvariga riksdagsledamöter att som 
hittills har gjorts bedöma hur vi bäst agerar i vattenfrågan.

 Vad gäller motion E204 vill partistyrelsen framhålla att det finns goda idéer i 
motionen, men att mycket är på en för detaljerad nivå för att det ska vara berättigat 
att kongressen fattar beslut om dem. Dessa frågor måste främst hanteras på kommu-
nal nivå utifrån deras bedömningar och de förutsättningar som finns där. Men vad 
gäller den andra att-satsen om gemensamma avloppsreningar agerar Vänsterpartiet 
i riksdagen, se bl.a. riksdagsmotion 2014/15:848 Naturen – grunden för vår välfärd.
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Partistyrelsen föreslår
att motionerna E202, E203 och E204 första, tredje, fjärde att-satsen avslås

att motion E204 andra att-satsen anses besvarad

RESERVATIONER MOTIONSSVAR EKO-EKOMOTIONER
Eko-eko reservation 1

E22
Vi reserverar oss till förmån för motion E22

Vi anser att den enskilde medborgaren också har ett visst ansvar för omställningen, 
även om huvudansvaret självklart måste ligga på samhället. 

Vi yrkar bifall till motionen E22 som innebär att följande text läggs till efter ”till-
sammans” i punkt 18. 

”Den politiska tyngdpunkten ska vila på ett strukturellt samhällsansvar, men även 
den enskilda människan har ett ansvar”

Samt att ordet ”samhälleliga” läggs till före strukturer i meningen: ”Därför ska 
Vänsterpartiets politik inriktas på att bygga bra samhälleliga strukturer”

Lotta Johnsson Fornarve, Emma Wallrup, Brittis Bentzler

Eko-eko reservation 2

E174
Jag reserverar mig mot PS svar på motionen till förmån för mitt eget yrkande att 
bifalla E174.

Ann-Carin Landström

Eko-eko reservation 3

E187, E189
Forskningen pågår kring de komplicerade processerna runt kolinbinding i skog. Väx-
ande skog binder koldioxid, men en större andel av det kolet hamnar i marken och 
kolet byggs upp över tid i marken. Vid kalhyggesbruk avgår kolet från marken därför 
är hyggesfritt skogsbruk på större arealer att föredra. Ett varierat landskap behövs 
med många olika sorts bruk, men där värdekärnor skyddas och korridorer av skog 
mellan dem som inte kalhuggs och där man blandar träslag. Detta för att arter ska 
ha möjlighet att förflytta sig i landskapet. Landskapet är idag mycket fragmenterat 
på grund av järnväg, väg och städer och ett ganska hårt brukat jordbrukslandskap. 
För att göra vårt ekosystem motståndskraftigt mot klimatförändringarnas påverkan 
behövs att hänsyn tas till den gröna infrastrukturen, alltså djur och växters behov av 
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sammanhängande områden. I dessa tider har arter en större sårbarhet på grund av 
förskjutningar av årstider mm. Eko-eko rapporten tar upp att vi ska lära oss bruka på 
ett sätt så att naturvärdena är högre efter att vi har brukat den. 

Vi måste värna de naturliga processer som bygger upp möjlighet till skörd långsik-
tigt. Det kan handla om bördighet, motståndskraft mot stormar, pollinering, en rikhet 
på småfåglar i landskapet som äter skadeinsekter och så motverkar utökad kemika-
lieanvänding eller andra viktiga funktioner. Dessa funktioner kallas för ekosystem-
tjänster och visar på det beroende vi har av naturen som under lång tid har ignorerats 
i ekonomin, i takt med att industrialismen utvecklades. Det har nu de senaste åren 
fokuserats mer på dessa tjänster och ekologiska samband som utgör en mycket stor 
del av vår resurshushållning. Vi behöver dock utforska detta mycket mer för att åter 
gå emot ett kunskapsintensivt skogs- och jordbruk som gynnar alla de ekosystem-
tjänster som vi är beroende av. 

Under tiden som vi har haft tillgång till mycket billig energi som olja så har vi med 
de stora energi- och kemikalieinsatser släppt mycket av den lyhördhet vi tidigare har 
haft mot naturen. För att överleva på jorden och kunna lämna över en planet som även 
våra barn kan leva på så måste vi bli planetskötare och då krävs det mer kunskaper 
och forskning på sådana metoder som samverkar med den naturliga processerna på 
ett mycket mer lyhört sätt.

Då vi behöver utforska detta ämne mer och skydda mer skog och arealer både i 
norr och söder så reserverar vi oss emot PS beslut att bifalla motionen E187 och E189.

Emma Wallrup, Anna Hövenmark


