
Anf. 104 ULLA ANDERSSON (V) replik: 

Herr talman! Det gläder mig, Per Bolund, att du tog upp FN:s klimatpanel och den rapport som nyligen 

släpptes. Om vi blev oroliga av den förra rapporten kan vi säga att det är ännu värre nu. I den förra 

rapporten nämndes ordet kris 40 gånger. I den här rapporten tror jag att det är ungefär 230 gånger.  

Det här visar att läget är allvarligt och att vi måste ställa om inom sex år om vi ska vända situationen. 

Bägge partier menar att Sverige har ett stort ansvar för att ta tag i problemen, både för att visa att vi 

kan gå före och för att vi lever över våra tillgångar. Det påverkar många människor i andra länder som 

får betala ett högt pris. Det pågår folkförflyttningar på grund av vattenbrist, uttorkning, 

översvämningar, skördar som slår fel, och så vidare. Man klarar inte hungern.  

Samtidigt har Folkpartiet, som du nyligen debatterade med, fått igenom ett förslag om att ta bort 

lagen om kärnkraftsavveckling, ersätta gamla reaktorer med nya och bygga nya kärnkraftverk. Det är 

en uråldrig och kostsam energipolitik. 14 av de 16 miljömålen kan inte nås i Sverige. Nyss lades en 

infrastrukturproposition fram som inte heller kopplas ihop till miljö- och klimatmålen i den utsträckning 

som skulle behövas. Miljöministern säljer de utsläppsrätter som Sverige har arbetat ihop. Nu får någon 

annan i stället släppa ut dem – eftersom rätterna såldes till en amerikansk storbank.  

Ni och vi föreslår ungefär lika mycket till klimatinvesteringar. Vi är glada över att även ni har kommit 

upp i de nivåerna. Ni flörtar återkommande lite hej vilt åt höger, åt Centern och Folkpartiet. Hur har ni 

tänkt att få ihop detta med två partier som så tydligt visar att de inte är så intresserade av miljö- och 

klimatpolitiken i stället för oss två som tycker lika i de frågorna?  

Anf. 105 PER BOLUND (MP) replik: 
Herr talman! Jag får väl passa på att välkomna Ulla Andersson och Vänsterpartiet till att tala 

klimatpolitik. Det var trevligt att få en kommentar om klimatpolitiken.   

Investeringar är en viktig del av klimatpolitiken. Där håller jag med Ulla Andersson. Där har vi gjort, 

som Ulla Andersson också påpekar, stora satsningar. Det handlar om att både rusta upp järnvägen, 

bygga ett hållbart energisystem och framför allt använda den energi som produceras effektivt, inte 

minst i våra bostäder.  

Vi för fram en del politiska förslag, som jag än så länge inte har sett Vänsterpartiet föra fram, till 

exempel stimulanser för att stödja produktion av biodrivmedel i Sverige. Det tror jag skulle vara viktigt 

eftersom transportsektorn är den sektor där det största fossilberoendet finns kvar. Mer än 90 procent 

av våra transporter är beroende av fossila bränslen i dagsläget. Där behövs stora pengar för 

omställning.  

Det här är bara ena halvan av klimatpolitiken. Man måste också se till att ställa om ekonomin så att 

man tar ut skatt på de utsläpp som sker medan man ser till att sänka skatten på till exempel 

arbetsgivaravgifter – som vi sänker för småföretagen. Man måste se till att ekonomin hela tiden styr i 

en grön riktning. Genom att använda styrmedel kan man få den effekten.  

När det gäller koldioxidskatten saknar vi fortfarande förslag på tillräckliga åtgärder från Vänsterpartiet. 

Där skulle vi gärna välkomna att Vänsterpartiet kommer i kapp Miljöpartiet och använder de 

effektivaste styrmedlen som finns och som forskningen lyfter fram som de som gör mest skillnad för 

klimatet. Den här regeringen har tvärtom sänkt koldioxidskatten, vilket har lett till att koleldningen i 

Sverige har ökat med 40 procent. Det är såklart en utveckling som vi inte tycker går i rätt riktning.  

Miljöpartiet går till val på att vara en stark grön kraft i svensk politik. Vi vill erbjuda ett alternativ för 

de väljare som ser klimathotet som en av Sveriges och världens stora utmaningar framöver. Om man 

lägger en röst på Miljöpartiet kan man vara säker på att få ett stort grönt genomslag i en kommande 

regering. Hur det regeringsunderlaget ser ut får vi vänta till efter valdagen med att analysera.  

Anf. 106 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Biodrivmedel har vi haft med länge i vår budget, Per Bolund. Du kan vara lugn där. 

Dessutom har vi med förslag om ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik. Vi vill bygga ut 

kollektivtrafiken både i storstad och på landsbygd. Vi har pengar till miljöteknikutveckling. Vi har 



forsknings- och utvecklingsavdrag för småföretag, och vi satsar mycket på att skapa möjligheter på 

landsbygden så att människor där fortfarande kan – eftersom de tvingas till det – använda bil men 

med miljövänliga alternativ.  

Om man ska ställa om behövs ökade offentliga investeringar. Privat konsumtion påverkar utsläppen 

mycket. Ni stimulerar den i stor utsträckning i er budget. Jag tror att Miljöpartiet måste tänka om 

eftersom det är tydligt att offentlig konsumtion minskar utsläppen eftersom pengarna går till mer som 

är samhällsnyttigt, det vill säga utbildning, vård, omsorg, kollektivtrafik, järnväg, energiomställning, 

energieffektivisering och bostäder som är energieffektiva.  

Jag har fortfarande inte förstått hur ni ska få ihop det med Folkpartiet och Centern.  

Anf. 107 PER BOLUND (MP) replik: 
Herr talman! Vi är också ett parti som ser att det finns stora behov av offentliga investeringar. Det går 

inte att lösa transportproblemen på egen hand. Man kan inte bygga spår själv i sin trädgård utan det 

måste göras kollektivt tillsammans. Därför har vi också med investeringar på i storleksordningen 50 

miljarder i vår budget för de kommande åren. Det handlar om att göra stora satsningar på en järnväg 

som faktiskt fungerar, där tågen kommer i tid och industrin får fram sina transporter. Det handlar om 

att bygga ut ett modernt energisystem som baserar sig på förnybara energikällor i stället för fossila 

källor och kärnkraft som det är i dag.  

Det finns mycket som behöver göras. Där håller jag verkligen med Ulla Andersson. Sedan måste man 

våga använda sig av de effektivaste styrmedlen som finns i dag. Där vågar Miljöpartiet gå betydligt 

längre än Vänsterpartiet. Jag hoppas på att Vänsterpartiet i kommande budgetar sparar lite grann och 

vågar använda de styrmedel som forskningen säger är mest effektiva för att minska utsläppen.  

 


