
Anf. 126 JOHAN HULTBERG (M) replik:  

Fru talman! Tack, Elin, för ditt jungfrutal här i kammaren! Välkommen till riksdagen! Jag ser fram 

emot många spännande debatter med dig. Detta var ett ideologiskt drivet anförande. Det uppskattar 

jag i grunden. Jag tycker att det är viktigt att ideologin blir tydlig i politiken. Jag som moderat vill lyfta 

fram kapitalismens och den fria företagsamhetens betydelse för att adressera klimatutmaningen. Ska 

vi ha en möjlighet att sänka våra utsläpp och få fler länder att vilja ta ansvar för klimatutmaningen 

måste vi visa att det går att förena snabbt sjunkande utsläpp med en stark ekonomisk utveckling. Det 

lyckades vi i Alliansen göra under vår tid vid makten. Tyvärr har den regering som Elin Segerlind 

stöder inte förmått det. Det var beklämmande att inte få höra orden ”företag” eller ”innovation” i 

positiv bemärkelse i Elin Segerlinds anförande. På vilket sätt driver Vänsterpartiet en politik som gör 

att företagen kan vara en del av lösningen i stället för en del av problemet?  

Anf. 127 ELIN SEGERLIND (V) replik:  

Fru talman! Företagen är på inget sätt en del av problematiken. När det gäller till exempel 

omställning är naturligtvis företagen och deras vilja och förmåga jätteviktig. Där handlar det ju också 

om att vi som samhälle kan ge dem förutsättningar att göra de omställningar som de behöver göra. 

Det är lite som det vi har pratat om här tidigare – det handlar om att ge långsiktiga spelregler och att 

visa vägen för vad som kommer att gälla genom lagstiftning och så vidare de kommande åren. 

Företagen är jätteviktiga, speciellt på landsbygden. Företagen är helt centrala för att den ska kunna 

utvecklas.  

Anf. 128 JOHAN HULTBERG (M) replik:  

Fru talman! För att en omställning ska kunna ske måste det finnas något att ställa om. Här är jag 

väldigt kritisk till Vänsterpartiets politik. Man försöker straffbeskatta ihjäl stora delar av svenskt 

näringsliv och inte minst landsbygden. Det är inte vägen framåt. Vad vi behöver är ett bättre 

företagsklimat. Vi behöver en politik som stimulerar till teknikutveckling och forskning, inte en 

kostnadsdrivande och slösaktig politik, vilket Vänsterpartiet driver. Som min kollega sa: Klimatet är 

en akut utmaning. Då har vi inte råd med en ineffektiv klimatpolitik.  

Anf. 129 ELIN SEGERLIND (V) replik:  

Fru talman! Nej, en ineffektiv klimatpolitik är det nog ingen av oss som vill ha. Det går inte att 

tillämpa samma lösningar i hela Sverige. Vissa subventioner funkar i städerna medan andra fungerar 

på landsbygden. Där har vi ett gemensamt ansvar för att utforma en bra politik som håller många år 

framöver. 


