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Detta är ett beslutsförslag, som är underlag för ett beslut på Kr18. Därefter tas allt onödigt
bort och det publiceras under namnet klimatprogram "Ekonomi". Detta beslutsunderlag är
Ekonomi-utskottets ställningstagande till de motioner som lämnats in till Klimatriksdag 2018.
Det kan innebära ändringar i motionärers formuleringar. Ett stycke kan vara en
sammanslagning av flera motioners formuleringar. Om motionärer vill behålla sina
formuleringar, så ställs det som förslag vid omröstningen. En del texter nedan bör redigeras
mer, kortas, göras slagkraftigare. Inga onödiga kommentarer. Mer får skrivas i Dialogforum. En
del som står i kommentarer tas bort efter klargörande. Kommentar vid icke-stöd behövs alltid
som förklaring. Detta förslag till beslut publiceras i Dialogforum. Och förändras eventuellt efter
nya kommentarer. Och får då nytt versionsnummer och datum.

Det ekonomiska läget
Den nyliberala synen på ekonomin med maximerad tillväxt är i dag dominerande. Det innebär att den s.k.
marknaden skall vara allenarådande och att staten i så stor utsträckning som möjligt skall avhålla sig från
regleringar av marknaden. Detta har visat sig leda till ett överutnyttjande av jordens resurser, så att vi i
Sverige nu lägger beslag på drygt fyra gånger så mycket naturresurser som är långsiktigt hållbart (WWF
2017).

Målet med förändring i ekonomin
Nu måste vi lägga om till en uthållig ekonomi både på lång och kort sikt. För att detta skall vara möjligt
behövs en kraftfull politisk styrning av hur vi producerar våra varor och vad vi konsumerar. Det innebär
dels att vi i så stor utsträckning som möjligt skall inrikta oss på uthållig produktion och konsumtion redan i
dag, och dessutom att alla nya produktionsmetoder och varor leder till ett hållbart utnyttjande av jordens
resurser. Grundläggande behov som mat, bostad och sjukvård men också tjänster som kultur och utbildning
förväntas bli en ökande andel av konsumtionen.

Utskottet PRIORITERAR följande formuleringar
(Här står de viktigaste frågorna men kortfattat, t ex om tillväxt, naturresursskatt och Greta. Dessa
skrivningar vill vi ha med i det helhetliga programmet från Klimatriksdagen 2018. Under “Utskottet stöder --” skriver vi mer fullständigt om dessa frågor.)
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Utskottet STÖDER också följande formuleringar
Grundläggande
Stoppa tillväxt-politiken!
28
Den materiella resursförbrukningen måste minska radikalt!
28
Skaffa redskap för ekonomisk kontroll!
28
Utred hur vi ska uppnå ett samhälle utan ständig, exponentiell tillväxt av produktion och konsumtion och
vilka systemförändringar som krävs.
214
Mätningar av miljö, hälsa, obetalt arbete och fred är viktigare än BNP.
252
Lagar, avtal
AB-lagen måste understödja hållbarhetsambitioner
47
EU-tullar på solceller avskaffas
23
El från privatpersoner/bostadskooperativ: Kostnader måste sänkas, delning underlättas 23
Förbjud fast elnätsavgift för att ge incitament till energibesparing. Reglera rörligt pris
241
Kvittning av hushålls överproduktion av förnybar energi
241
Basera sopavgiften på mängden sopor, förbjud s.k. fasta avgifter
248
Handelsavtal måste uppfylla FNs Globala Mål* och Klimatavalet 2015 - Greta. Skriv inte på.
2, 93
Hantering av tvister i handelsavtal måste demokratiseras
2
* Reservation för att mål 8 talar för tillväxt, vilket vi inte stöder.
Skatter, subvetionsstopp, subventionera, bidrag, finansiera, mm

Skatt Varor, tjänster enligt klassning av ingående ändliga resurser.
4
Skatt Nötkött: 25 %
31
Skatt Handelsgödsel
112
Skatt Byggnader efter uppvärmningskostnad.
58
Skatt Energiproduktion: avgift/tull närmast källa enligt klimat-/miljöbelastning.
195
Skatt Flygskatt enligt klimatpåverkan. (25 % moms, reklamskatt, m m)
160, 223, 124, 138
Skatt Lastbil: differentierad avståndsbaserad skatt, s.k. vägslitageskatt.
161
Skatt Fossila bränslen ska alltid vara dyrast (50 kr/l?)
189
Skatt Höj dieselskatten till samma nivå som bensinskatten.
221
Subventionsstopp Fossila bränslen (nedsatt CO2-, energiskatt)
38
Subventionsstopp Fossilt fasas ut ur stadsbudgeten.
140
Subventionsstopp Flyget: skatteavdrag på bränsle-, koldioxid- och energiskatter tas bort. 207
Subventionera Slopa momsen på begagnat (? form enl motion?)
3, 234
Subventionera Tågbiljetter
124
Subventionera Inför tågpremie på statliga tjänsteresor.
138
Subventionera Slopad förmånsbeskattning för företagscykel och pendlarkort (?)
163
Bidrag Jordbrukare som ställer om till ekologisk odling
112, 251
Bidrag Statligt stöd åt småkonsumenter för beredskapslagring av el för 72h
99
Bidrag Klimatanpassa barnbidraget. Max 2 barn. Mer för hög föräldraålder.
34, 83
Finansiera
Innovativa projekt för att ersätta fossila bränslen.
38
Finansiera Projekt för framställning av biogas till el och värme/kyla.
38
Finansiera Åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp.
160
Finansiera Forskning som entydigt stöder klimatet
189
asinkomst med lokal valuta som räcker till mat, hyra, enklare vård, lokalproducerad energi m m
66
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Förbjud Hälsofarlig diesel.
Globalt Verka för samma åtgärder i EU och genom FN.
Naturarrende Återför till glesbygd som ersättning för ingrepp i naturen.

38
160
159

Kommentar.
112, 38, 160, 189: En viss viktig åtgärd får inte vara beroende av en viss skatt/subventionsstopp.
195: Utdelning av energiavgift till befolkningen förutsätter, att Sverige inte överkonsumerar.
?
99: Stöd-% får avvägas.
Finansiering
Hindra statliga inkl pensionsfonders investeringar i fossilindustri! Avveckla!
Utarbeta en handlingsplan för en fossilfri finanssektor!
Statlig investeringsbank för att ställa om till fossilfritt!
Inför restriktioner som gör att exportkrediter inte får finansiera fossila projekt
Finansiera höghastighetsbanan genom lån i riksgälden!
Inför ett statligt stödsystem för kooperativ! Beakta som alternativ stimulans!
Statlig och kommunal finansiering av folkbildning om klimatfrågan!
Subventionera utbyggnaden av tankstationer för vätgas!
Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond, utöver fred/biståndsbudgeten!
Omfördela försvarsutgifterna till internationellt freds- och miljösamarbete!

82, 91
91
139
204
5
19, 203
36
43
67, 208
98

Penningpolitik
Informera om hur låneekonomin skadar klimatet!
Stoppa konsumtion för lånade nyskapade pengar!
Ta bort vinstintresset från penningskapandet!
Utred hur penningskapandet kan överföras till Riksbanken!
Ge Riksbanken ensamrätt att ge ut pengar igen!
Inför Suveräna Pengar i Sverige!
Arbeta för internationellt stopp för konsumtion på kredit!
Styr nya pengar till klimatmässigt och ekonomiskt hållbart användning!
Utred/utbilda Riksdagen i hur penningsystemet fungerar!

133
133, 169
133
71
133
133
169
71
127

Hållbara jobb
Koppla arbetsgivaravgiften till klimatbelastningen (Bearbeta)
En hållbar arbetsmarknad

68
247

Oklart?
Lagar för byteshandel.
- regeringen inför lagar för byteshandel på kommersiell grund.
- man ska kunna ta patent på en tjänst.
- när man söker starta eget bidrag att man tittar lite mer på individen som människa.

(?)

?
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- skatteverket har ett "fack" för nytänk.
- bidrag att söka när man driver ett socialt företag.
Kommentar: Se motion 234. Jämför motion 3.
Lägg ner ETS, EU:s Emissions Trading System
?
- att verka för att EU ska lägga ner ETS, Emissions Trading System,
- att inom FN:s klimatförhandlingar plädera för att handel med utsläppsrätter inte är en fungerande lösning.
Kommentar: Se motion 250. Ett alternativ bör finnas före nedläggning.

Utskottet STÖDER INTE följande motioner
80, Ersättning för samhällsnyttig verksamhet
Gröna jobb
- som ett enklare första steg mot allmän Baslön, samhället börjar ersätta människor för frivilligt och ideellt
arbete och annan samhällsnyttig verksamhet.
- Speciellt bör människor som aktivt engagerar sig för att rädda världen undan en klimatkatastrof
premieras.
Kommentar: Stöder ej. Detta leder till att ideellt arbete kommersialiseras. (Detta ska omarbetas.)
79, Lånefinansiering och OPS
Finansiering (?)
- staten slutar låna upp pengar för långsiktiga satsningar,
- och istället temporärt ökar sina inkomster med höjd skatt.
Kommentar: Stöder ej. Bör förtydligas hur finansieringen går till, om t.ex. skatten ska varieras från
år till år eller om staten kan temporärt skapa nya pengar. Anknyter till motionerna om penningreform.
(Detta ska omarbetas.)
254 Skogsbrukspolitiken behöver förnyas.
(Denna motion tillhör “Skog, mark, vatten”. Varför står den här?)

Skog, mark, vatten

Följande motion bör FLYTTAS
10, Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort
Stad och Land
- Ta bort statliga arbetsgivares möjlighet att specificera placeringsort för de tjänster där det inte är absolut
nödvändigt.
- Ta fullt statligt ansvar för och öka takten i utbyggnaden av fibernätet.
- Skapa mötesplatser runtom i våra mindre städer där anställda kan mötas få ett sammanhang över
myndighetsgränserna.
Rädda regnskogen genom att göra den lönsam
Skog, mark,
vatten
Kan Sverige (ihop med Finland) tala internationellt för: Rädda regnskogen genom att göra den lönsam.
Produkter från regnskogsträd ska vara tillåtna, men hyggena ska regleras + inspekteras, så att skövling inte
sker. Regnskogssafari kan vara ett sätt till att göra regnskog lönsam.
Kommentar: Se motion 76. Motionen är alldeles för oklar ekonomiskt.

