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I dag lever vi över planetens tillgångar och förutsättningar. Klimatförändringarna är på riktigt. Var 
och en av oss påverkas, men det är de mest utsatta i världen som drabbas hårdast. Världen blir allt 
varmare, glaciärer smälter och översvämningar plågar många länder. Konsekvenserna av extrema 
väderförhållanden syns också i Sverige genom skogsbränder och sinande brunnar, något som 
staten, kommunerna och regionerna måste rustas bättre för att kunna möta.  10 

 
Omställningstakten måste öka, och vi socialdemokrater ska leda den gröna omställningen. 
Parisavtalets 1,5-gradersmål ska styra Sveriges och EU:s klimatlagstiftning. Vi avvisar alla idéer om 
att Sverige har gjort nog. Från och med nu och under det kommande decenniet ska 
investeringstakten öka kraftfullt. Vetenskapen lämnar inget utrymme för tvekan, fakta ligger på 15 

bordet – nu är tiden inne för handling för att fortast möjligt nå klimatmålen.  
 
Marknaden kommer inte att lösa klimatkrisen. Alla har ett ansvar, men ansvaret kan inte vältras 
över på enskilda. Det krävs tydliga prioriteringar, investeringar och fortsatt utveckling. Möjligheten 
att ställa om är ojämlikt fördelad. De som står för de största utsläppen, och har bäst 20 

förutsättningar bör också åläggas det största ansvaret. Sverige har goda förutsättningar att vara 
pådrivande och leverera de innovationer som världen efterfrågar. En rättvis klimatomställning ger 
nya jobb och exportinkomster, bättre hälsa och ökad jämlikhet. Sverige ska vara ledande i Agenda 
2030-arbetet, och Parisavtalets 1,5-gradersmål ska styra Sveriges och EU:s klimatlagstiftning. EU:s 
utsläppshandelssystem är ett kraftfullt instrument för att ställa om till en hållbar ekonomi. Höga 25 

ambitioner får inte ge konkurrensnackdelar, därför kan en gränsjusteringsmekanism vara en väg 
för att motverka koldioxidläckage. Tillväxt, välfärd och klimatomställning är inte bara förenliga 
med varandra, utan även varandras förutsättningar. Vi stärker vår konkurrenskraft, svenska jobb 
och resurserna till välfärden både genom att leda omställningen, och genom krav på att varje land 
måste göra investeringar för att efterleva Parisavtalet.  30 

 
Vi vill modernisera Sverige. Fler jobb ska bli gröna jobb, i nya och i befintliga verksamheter. I 
Sverige ska vi arbeta tillsammans för omställningen – näringsliv, akademi, civilsamhälle och det 
offentliga. Det ska vara attraktivt att investera i och utveckla produktion och tjänster i Sverige. 
Industrin är Sveriges tillväxtmotor, och industrins omställning ska främjas ytterligare genom att 35 

industriklivet förstärks. Med en modern lagstiftning med fortsatt höga miljökrav och en aktiv 
näringspolitik på både nationell och regional nivå ska tillståndsprocesser effektiviseras för både 
befintliga och nya verksamheter. Reglerna ska vara tydliga, transparenta, långsiktiga och 
förutsägbara. Vi ska ha fortsatt höga miljökrav och ny hållbar gruvverksamhet Nya gruvor ska 
kunna öppnas för att säkra tillgång på för omställningen nödvändiga respektive innovationskritiska 40 

metaller och mineraler. En hållbar Bbesöksnäringen ska fortsätta att utvecklas. De allra flesta nya 
jobb skapas i små- och medelstora företag. Vi vill skapa goda förutsättningar för Sveriges 
företagande, med fler företag som utvecklas och växer, är med i omställningen och anställer fler. 
 
För att klara en hållbar resursförbrukning krävs att ekonomin blir mer cirkulär och att vår 45 

konsumtion blir mer hållbar. Vi vill arbeta för att i bred politisk enighet ta fram 
konsumtionsbaserade klimatmål som komplement i klimatpolitiken, för att underlätta en hållbar 
konsumtion. Regelverk och producentansvar ska stärkas, och varor måste i väsentligt högre grad 
designas och produceras så att de är möjliga att återvinna och återbruka. Information om såväl 
varors som tjänsters ekologiska avtryck ska bli vanligare – det ska bli lättare att göra rätt. Det ska 50 

ställas krav på återvinning av allt återvinningsbart material, och med pant på allt fler produkter. Ny 



lagstiftning behövs inom EU och befintliga regler behöver skärpas. Så säkrar vi tillgången till 
kritiska material som är nödvändiga för att trygga vår välfärd. Vi stödjer ett införande av ett 
slutdatum för försäljning av nya fossildrivna bilar. Det ska ske på ett sätt så att industrin, 
människor i hela landet konsumenter och samhället i stort får framförhållning och förutsättningar 
att ställa om. Reseersättningssystemet ska ta större hänsyn till de förutsättningar som gäller på 5 

landsbygden. 
 
En av Sveriges största styrkor ligger i att de allra flesta vill vara en del av omställningen och bidra 
till den – i våra dagliga val, i vårt boende och på jobbet. Den kraften ska tas tillvara. Stödet till 
energieffektivisering och ombyggnation av bostäder ska förbättras. Det ska finnas goda 10 

förutsättningar för lokal och småskalig produktion av el. Klimatpolitiken ska ha ett tydligt 
jämlikhetsperspektiv. Skatter och direkta stöd till de som har råd att göra klimatsmarta inköp och 
investeringar får inte utformas så att de bidrar till att klyftorna ökar.  
 
Skogen, vårt gröna guld, ska tas ännu bättre tillvara genom ett klimatsmart spelar en central roll i 15 

klimatomställningen genom att ersätta fossila produkter och som kolsänka. Ett aktivt skogsbruk 
som är klimatsmart och miljömässigt hållbart samtidigt som det skapar jobb och hållbar tillväxt i 
hela Sverige, bygger vår nya växande bioekonomi. Bioenergin är en möjliggörare i den förnybara 
omställningen. Fossila produkter ska ersättas och nNya förnybara lösningar ska utvecklas för att 
bryta oljeberoendet. Förädlingsgraden ska öka och fler hus ska byggas i svenskt trä. Vi ska driva på 20 

för en global märkning av hållbart producerade råvaror. En klimatexportoffensiv ska inledas så att 
svenskt kunnande och jobb kan minska de globala utsläppen från våra handelspartners. De 
allmänna pensionsfonderna ska vara hållbara, och statligt riskkapital och innovationsupphandling 
ska användas för att främja hållbara investeringar.  
 25 

Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till 
konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet, och bidrar till nya jobb och 
investeringar. Investeringarna i förnybar energiproduktion ska öka i såväl storskalig som småskalig 
utbyggnad, i moderniseringar och effekthöjningar. För att åstadkomma detta ska incitament till 
kommuner och lokalsamhällen utredas. Inte minst har de lokala och regionala energiföretagen en 30 

viktig roll, och branschernas kompetensförsörjning ska säkras bättre. Sverige behöver en fortsatt 
produktion av fossilfri planerbar el. Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och 
kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Men gGenom fortsatt utbyggnad 
av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till 
att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, 35 

samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning. En central åtgärd är att förstärka elnätet i hela 
landet från norr till söder och takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. En nationell 
elektrifieringsstrategi ska ge långsiktiga förutsättningar för att kunna möta ett kraftigt ökat behov 
av el genom ökad elproduktion– det är avgörande för att transporter och tung industri ska kunna 
ställa om.  40 

 
Den biologiska mångfalden är en förutsättning för mänskligt liv. Fungerande ekosystem ger ökat 
skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven, rent dricksvatten och de bidrar till ett 
stabilare klimat. Sverige ska aktivt motverka artutrotningen både globalt och här hemma. För detta 
behövs tydliga regler för bevarande av särskilt känsliga naturmiljöer, ett hållbart jordbruk och fiske, 45 

och att skogsnäringen också skapar miljö- och klimatnytta. Vi ska öka ambitionerna för en bättre 
havsmiljö med avsevärt lägre förekomst av mikroplaster, minskad övergödning och för att fasa ut 
PFAS och andra farliga kemikalier.  
 
Klimatomställningen är ett samhällsbygge. Ingen enskild och inget enstaka företag kan ensamt 50 

åstadkomma det som krävs. Omställningen ska ske så att den fungerar i varje del av vårt land, 



genom att alla kan vara med, ha inflytande och komma med initiativ. Att arbetet sker tillsammans i 
kommuner och stadsdelar, folkrörelser och föreningsliv, och med en stark ställning för 
arbetstagarna och samverkan mellan arbetsmarknadens parter, bidrar till att Sverige kan lyckas. 
Klimatfrågan kommer att vara ännu mer påtaglig för varje ny generation. Barn och unga måste få 
goda kunskaper om vad som kan göras – själva, tillsammans med andra, och genom demokratiskt 5 

fattade beslut.  
 
En klimatomställning där alla kan delta och ställa om efter förmåga, och som säkrar och ger 
arbetstillfällen, är också grunden för den breda uppslutning som gör att omställningen är 
demokratisk och socialt hållbar. Det starka samhället ska finnas där så att man kan gå från den 10 

gamla tekniken till de nya jobben. Att försämra tryggheten gör oss inte anställningsbara, bara 
fattiga. Otrygghet hotar klimatomställningen. Genom en investeringsdriven omställning som 
finansieras gemensamt kan vi både ställa om till ett fossilfritt välfärdsland, stärka vår tillväxt genom 
klimatsmart innovation, och minska klyftorna. Så ska vi bygga världens första fossilfria 
välfärdsland.  15 


