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Nu. Klimatet kan inte vänta.
Förslag: Publicerad (32)
Tim Gahnström (tim) föreslår ändring i #stycke-2: Korta ner och förenkla 

Det är vi som delar den här planeten nu som Vi avgör framtiden. Våra barn kommer

att fråga oss vad vi gjorde när vi stod inför klimathot såg hoten mot klimat och

miljöförstöring. Miljöpartiet de gröna miljö torna upp sig. Vi går till val [...] svara att

vi tillsammans förändrade historien och [...] bättre värld för både människor, djur och

natur. hela det ekologiska systemet.

#tim-1 —  Publicerad

Gosta Eriksson (gosta) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] i hela landet.  

Ny text: binda ihop Sverige med tåg som går i tid - Vi vill rusta upp och bygga ut

järnvägen i hela landet och sedan även bygga banor för höghastighetståg.

#gosta-1 —  Publicerad

Marcus Nordlund Oja (marcus-oja) föreslår ändring i #stycke-7:Mer tydlighet för

människor från alla delar av landet 

[...] – vi vill bygga banor för höghastighetståg samt rusta upp och [...] järnvägen i

hela landet. landet, för snabbare, billigare och mer pålitliga tågresor

#marcus-oja-1 —  Publicerad

Nicklas Börjesson (nicklas-borjesson) föreslår ändring i #stycke-7: - Ordningen bör

vara att rusta upp(kopplat till folk stör sig på förseningar), bygga ut järnvägen och

sedan de politiskt mer osäkra höghastighetsbanorna som slutkläm. 

[...] – vi vill bygga banor för höghastighetståg samt rusta upp och [...] järnvägen i

hela landet. landet samt bygga banor för höghastighetståg.

#nicklas-borjesson-1 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] går i tid – vi vill bygga banor för höghastighetståg samt rusta upp [...]
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#laszlo-1 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] – vi vill införa en skatt på förbjuda ohållbar användning av [...]

#laszlo-2 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-10: 

[...] och sina arbetsvillkor. Vi vill förkorta normalarbetstiden till högst 35 timmar i

veckan.

#laszlo-3 —  Publicerad

Per Chrisander (perchr) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] – vi vill bygga banor för höghastighetståg samt rusta upp och bygga ut

järnvägen i hela landet. landet.och bygga nya stambanor som klarar trafik med

snabbtåg.

#perchr-1 —  Publicerad

Jonas Bergqvist (jonas-bergqvist) föreslår ändring i #stycke-7: 

Behåll stycket som det är. Absolut satsning på höghastighetståg som går hand i

hand med att kunna avlast och rusta upp existerande räls. 1. binda ihop [...]

#jonas-bergqvist-1 —  Publicerad

Bernhard Huber (hyper) föreslår ändring i #stycke-11: 

5. satsa på stärka barn och ungas [...] till barn- och ungdomspsykiatrin, samtidigt

som vi bygger ett samhälle där behovet densamma är mindre.

ungdomspsykiatrin.

#hyper-5 —  Publicerad

Martin Marmgren (martin-marmgren) föreslår ändring i #stycke-12: 

6. värna asylrätten stå upp för en human migrationspolitik – vi vill [...]

#martin-marmgren-1 —  Publicerad
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Annika Eriksson (annika-eriksson) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] går i tid – - vi vill bygga banor för höghastighetståg samt rusta upp och [...]

järnvägen i hela landet. landet samt bygga banor för höghastighetståg

#annika-eriksson-1 —  Publicerad

Mikael Vilbaste (mikaelv) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] – vi vill införa en skatt på ohållbar användning av antibiotika i köttproduktion.

Sänka momsen på ekologisk mat.

#mikaelv-2 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] en skatt på ohållbar användning av antibiotika allt kött som säljs i

köttproduktion. Sverige. Och med denna skatt gynna djuruppfödning med låg

antibiotikaanvändning.

#aron-24 —  Publicerad

Ann-Katrin Myles (ann-katrin-myles) föreslår ändring i #stycke-10: 

[...] och sina arbetsvillkor. T.ex. vill vi göra försök med basinkomst genom att

erbjuda frivilliga två år med basinkomst under en testperiod av fem år.

#ann-katrin-myles-1 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-1: 

[...] kan inte vänta.  

László Gönczi (laszlo) föreslår  

Miljöpartiet vill inte längre gå i andra partiers ledband, Om vi åter ska delta i en

regering kommer vi att hävda vår gröna profil. En radikal klimat- och miljöpolitik,

en medmänsklig asyl och migrationspolitik, klart avståndstagande från

vapenexport och samarbete med NATO Vi ifrågasätter drömmen om tillväxt som

skapar sociala och ekonomiska klyftor och utarmar planetens livgivande

resurser.

#laszlo-27 —  Publicerad

Markus Lindgren (markuslindgren) föreslår ändring i #stycke-11: 
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5. satsa på barn Öka tryggheten och ungas psykiska hälsa minska regelkrånglet

– vi vill öka tillgängligheten till barn- bygga ihop sjuk- och ungdomspsykiatrin,

samtidigt som vi bygger ett samhälle där behovet densamma är mindre.

arbetslöshetsförsäkringen så att ingen faller mellan stolarna

#markuslindgren-1 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-11: 

[...] samhälle där behovet densamma av denna vård är mindre.

#aron-34 —  Publicerad

Stina Bergström (kvinna) föreslår ändring i #stycke-10: lägg till sänkning av

normalarbetstiden 

[...] genomföra reformer som sänker normalarbetstiden och ökar människors

möjligheter [...]

#kvinna-1 —  Publicerad

Stina Bergström (kvinna) föreslår ändring i #stycke-9: lägg till en punkt om skogen 

[...] fler marina områden.  

4. rädda våra skogar - vill vill skydda våra gammelskogar och gynna hyggesfritt

skogsbruk

#kvinna-2 —  Publicerad

Stina Bergström (kvinna) föreslår att vi, som ett feministiskt parti, lägger till en punkt

om jämställdhet bland de prioriterade punkterna.

#kvinna-3 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-8: 

2. gynna klimatsmart och ekologisk mat – vi vill införa en skatt på ohållbar

användning av antibiotika i köttproduktion. utöka klimatlagen med rättvisa

klimatmål (konsumtionsbaserade mål) som ska vara nära noll år 2045.

#rebecka-forsberg-1-19 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-12: 
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[...] och möjlighet att återförenas. återförenas samt införa ett anknytningsskäl som

grund för uppehållstillstånd för unga upp till 26 år.

#rebecka-forsberg-1-20 —  Publicerad

Leif Stenberg (leif-stenberg) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] – vi vill bygga banor för höghastighetståg samt rusta upp och [...]

#leif-stenberg-1 —  Publicerad

sandrafogelberg (sandrafogelberg) föreslår ändring i #stycke-12: 

[...] och möjlighet att återförenas. återförenas och värna ensamkommande.

#sandrafogelberg-1 —  Publicerad

sandrafogelberg (sandrafogelberg) föreslår ändring i #stycke-7: 

1. binda ihop Sverige med Prioritera tåg som går i tid – vi framför flyg. Vi vill

bygga banor för höghastighetståg samt och rusta upp och bygga ut järnvägen i hela

landet. järnvägen. Flygskatten ska värnas.

#sandrafogelberg-2 —  Publicerad

Michael Törnqvist (michael-tornqvist) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] i hela landet. Lokalt vill vi bygga minst tusen nya cykelvägar.

#michael-tornqvist-3 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-11: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: 5. satsa på [...] hälsa – vi vill öka tillgängligheten till

barn- och ungdomspsykiatrin, samtidigt som vi bygger ett samhälle där behovet

densamma är mindre. vill steg för steg förverkliga en köfri barn-

och ungdomspsykiatri.

#partistyrelsenforslag-18 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-9: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: 3. rädda våra hav – hav och vatten – vi vill stoppa

spridningen av plast, gifter och skadliga ämnen samt skydda fler marina

områden. av plaster och gifter.
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#partistyrelsenforslag-19 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-6: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: Vi är övertygade [...] jämställdhet och rättvisa. Därför går

Detta valmanifest består av 100 punkter som gör den visionen möjlig. Vi är inte

rädda för politik som spänner bågen och sticker ut. I valmanifestet slår vi fast att

vi till val på att: nästa mandatperiod vill:

#partistyrelsenforslag-20 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-10: 

4. människor ska ha mer NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: 4. ge människor mer makt

över sin tid – tid– vi vill genomföra reformer som ökar människors möjligheter att

påverka sin arbetstid och sina arbetsvillkor. vill införa möjlighet till

arbetstidsförkortning för äldre anställda inom välfärden.

#partistyrelsenforslag-21 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-8: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: 2. gynna klimatsmart [...] en skatt på ohållbar

användning av antibiotika i köttproduktion. importerat kött

där antibiotika överanvänts i djurhållningen.

#partistyrelsenforslag-23 —  Publicerad

Diskussion (4)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #tim-1 Avslag. PS anser att nuvarande

formulering är bättre.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #mikaelv-2 Avslag. Momsreglerna regleras på

EU-nivå och Miljöpartiet tog på kongressen 2017 ställning för att verka för att förändra

momsreglerna inom EU så att det blir möjligt att nationellt differentiera momssatserna

för ökad styrning utifrån hållbarhetskriterier, till exempel så att ekologiska livsmedel får

lägre momssats. Detta är en fråga som vi kommer hantera i valmanifestet till EU-

parlamentsvalet 2019. Den föreslagna antibiotikaskatten är ett politiskt redskap som vi

kan driva nationellt kommande mandatperiod och PS förespråkar därför att den lyfts

fram som en punkt i inledningskapitlet.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-27 Avslag. PS ser inte inledningstexten

till valmanifestet som en lämplig plats för ställningstaganden för hur vi kommunicerar

eller förhåller oss till andra partier. PS instämmer inte i att Miljöpartiet går i andra

partiers ledband. Med utgångspunkt i partiprogram och valmanifest söker vi bästa

möjliga vägar för att genomdriva så mycket grön politik som möjligt. Vi ska alltid värna

vår gröna profil - oavsett om vi ingår i regering eller ej.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #gosta-1 #marcus-oja-1 #nicklas-borjesson-1

#laszlo-1 #perchr-1 #jonas-bergqvist-1 #annika-eriksson-1 #leif-stenberg-1

#sandrafogelberg-2 #michael-tornqvist-3 #laszlo-2 #mikaelv-2 #aron-24 #rebecka-

forsberg-1-19 #kvinna-2 #laszlo-3 #ann-katrin-myles-1 #kvinna-1 #hyper-5

#markuslindgren-1 #martin-marmgren-1 #rebecka-forsberg-1-20 #sandrafogelberg-1

#aron-34 #kvinna-3  

Avslag. Partistyrelsen har efter en lång process som involverat olika delar av partiet

landat i att föreslå kongressen sex frågor som vi särskilt lyfter fram i inledningen av

valmanifestet. Frågorna har en tyngdpunkt på partiets prioriterade område – miljö och

klimat – men knyter också an till hur vi bygger ett rättvist, jämställt och modernt

samhälle med livskvalitet och goda uppväxtvillkor. Partistyrelsen bedömer att de

föreslagna frågorna är väl förankrade, relevanta och tydliga gröna profilfrågor som

passar väl att lyfta fram lite extra. De fångar in en bredd av vardagsnära reformer,

ideologiskt viktiga perspektiv samt engagerande områden som fungerar bra att driva

på olika politiska nivåer. Partistyrelsen avslår samtliga yrkanden om att byta ut någon

av de befintliga punkterna då bedömningen är att de föreslagna sex punkterna är

bättre som helhet. Punkterna bygger på principen att först visa vad vi vill lite mer

långsiktigt inom ett område, därefter ett konkret förslag som en del i att uppnå detta.

Valmanifestet innehåller självklart fler konkretioner, men partistyrelsens ambition har

varit att hålla dessa punkter så korta och renodlade som möjligt med en reform per

fråga. Därför avslår partistyrelsen yrkanden som bygger ut och förlänger punkterna,

och vill istället hänvisa till de 100 punkterna i manifestet. Efter avstämning med

Förtroenderådet och efter synpunkter under yrkanderundan har partistyrelsen lagt

förslag på justeringar av fyra av de sex punkterna. Detta för att skärpa upp punkterna

så att de blir mer likvärdiga, tydligare och mer renodlade utifrån principen en reform

per punkt. För argumentation kring specifika politiska förslag hänvisas till respektive

avsnitt i manifestet.
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1. En hållbar värld

Förslag: Publicerad (4)
Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] miljön, freden och jämställdheten. jämlikheten.
#aron-7 —  Publicerad

Peder Karlsson (peder-karlsson) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] svensk röst för demokrati demokrati, mänskliga rättigheter och mänskliga
naturens rättigheter. Miljöpartiet står [...]
#peder-karlsson-2 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår ändring i #stycke-2: 

Det här valet avgör vad Sverige ska stå för. I en tid [...] svensk röst för demokrati
demokrati, mänskliga rättigheter och mänskliga naturens rättigheter. Miljöpartiet
står [...] freden och jämställdheten. Sverige ska i alla sammanhang verka för att de
globala målen och Agenda 2030 uppnås.
#kalle-persson-1 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår Att ett nytt stycke skrivs här: Miljöpartiet tänker inte
medverka till nya globala handelsavtal som TTIP och Ceta, med de stora risker de
medför för demokratiskt självbestämmelse.
#laszlo-28 —  Publicerad

Diskussion (4)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #aron-7 Avslag. PS ser
hellre att jämställdhet lyfts fram i denna inledningstextVi ser att det finns starka krafter
mot jämställdhet, inte minst globalt. Då är det viktigt att visa att Miljöpartiet som
feministiskt parti alltid tar kampen mot dessa krafter.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #peder-karlsson-2 Avslag.
Den pågående diskussionen om naturens rättigheter är intressant ur flera perspektiv.
Men PS anser inte att vi bör ta ställning till den i en inledningstext i valmanifestet. I
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avsnitt 1.4 tydliggörs att Miljöpartiet vill flytta fram positionerna i det globala arbetat
för bl a biologisk mångfald, miljöbrott och skador på ekosystemen.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #kalle-persson-1 Avslag.
Inledningstexterna bör hållas korta och inte för detaljerade. I avsnitt 1.5 utvecklas
MP:s politik kring de globala målen. 
#partistyrelsenforslag-3

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-28 Avslag. Inledningstexterna bör
hållas korta och inte så detaljerade. I avsnitt 1.5 hanteras frågor som rör internationell
handel.
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1.1 Offensiv global klimatpolitik

Förslag: Publicerad (16)
Anders Ebbesson (anders-ebbesson) föreslår Utveckla och införa styrmedel som
möjliggör utfasning av alla fossila bränslen i Sverige.
#anders-ebbesson-1 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] behövs ett starkt ledarskap. engagemang. Klimatförändringarna påverkar livet
[...]
#laszlo-4 —  Publicerad

anders schröder (anders_s) föreslår ändring i #stycke-5: 

• reformera EU:s statsstödsregler, statsstödsregler och stödsystem och hela
politik så de bidrar [...]
#anders_s-1 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår • Att en lagändring genomförs så att kommuner tillåts
klimatkompensera globalt och att denna kompensering får använda schablonbelopp
för att göra det enkelt att införa och administrera.
#aron-6 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] och genomförandet av Parisavtalet. Parisavtalet och Agenda 2030.
#aron-10 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] för en global och radikal klimatpolitik. miljöpolitik.  
Nästa mandatperiod [...]
#kalle-persson-2 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår ändring i #stycke-8: 
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• satsa mer på forskning, tester miljöforskning, i syfte att minska miljöpåverkan
och samarbeten för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en [...]
#kalle-persson-3 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår att en ny punkt läggs till med lydelsen: Att verka
för en klimatlag på EU-nivå
#kalle-persson-4 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-6: 

• fasa ut fossilt och oetiskt innehav i svenska [...] övergå till hållbara investeringar
som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion. investeringar.
#aron-25 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] kol, olja och fossilgas i Sverige, EU och globalt. fossilgas.
#aron-29 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-7: 

• stärka skyddet och motverka exploatering och utvinning av olja i Arktis och andra
[...]
#aron-30 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] genomförandet av Parisavtalet. Vi vill se en klimatlag på EU-nivå.
#karlfeldt-1 —  Publicerad

Fredrik Olsson (perfredrik) föreslår en ny punkt om att verka för ett hållbart byggande i
trä i EU och globalt. Betongen har en större klimatpåverkan än flyget. Skillnaden är att
val av byggmaterial i mycket större utsträckning ägs politiskt av politiker lokalt,
regionalt och nationellt. Ett bra hus står i 100+ år och valet av byggnadsmaterial NU är
avgörande för att vi skall klara klimatet.
#perfredrik-1 —  Publicerad
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Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] har bara börjat. Svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar
ska göra nytta och inte orsaka miljöförstöring eller brott mot mänskliga
rättigheter. De ska inte investeras i fossil energi, vapen, tobak, alkohol eller porr.
Vi fortsätter kämpa [...]
#aron-47 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-5: 

• reformera verka för att EU:s statsstödsregler, stödsystem och hela politik så de
bidrar till och inte motverkar ett fossilfritt samhälle och genomförandet av
Parisavtalet. jordbrukssubventioner på sikt avskaffas.
#rebecka-forsberg-1-21 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår nytt förslag till
handling: utöka klimatlagen med rättvisa klimatmål (konsumtionsbaserade mål) som
ska vara nära noll år 2045.
#rebecka-forsberg-1-35 —  Publicerad

Diskussion (17)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-2 föreslår #stycke-2 #laszlo-4 Avslag.
Viktigt att vi visar att vi är föregångare och ledare i klimatomställningen.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-3 #kalle-persson-2  
Avslag. Dels vill vi ha en radikal politik, dels handlar det här avsnittet specifikt om
klimatpolitik.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-3 #aron-47  
Avslag. blir för långt och klimatdelen av föreslagen text återfinns i punkt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-4 #aron-29  
Avslag. Även om det kortar, så missas också vårt breda anslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-5 #aron-10  
Avslag. Avsnitt 1.5 handlar mer om Agenda 2030. Detta avsnitt inriktad på
klimatpolitiken.

2

2

2
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-5 #karlfeldt-1  
Avslag. Hör hemma i EU-valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-5 #rebecka-forsberg-1-21 Avslag.
Detta är ett klimatavsnitt. samt passar bättre i EU-valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-6 #aron-25  
Avslag. Avsnittet handlar om klimapolitik och det är bra att ha med skrivningar om
100% förnybart som starkt förknippas med oss som parti.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-7 #aron-30 Bifall. Blir tydligare.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-8 #kalle-persson-3 Avslag. Detta
stycke handlar om klimatpolitik. Viktigt också att visa på att alla sektorer behöver
samverka för att klara utmaningen.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #anders-ebbesson-1 Avslag. För oprecist och
avsnittet handlar om vad vi ska göra globalt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #anders_s-1 Avslag. Det är flera
politikområden som inte täcks av statsstödsregler och stödsystem som också måste
reformeras för att klara klimatet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-6 Avslag. Punktlistan bör inte utökas.
Samt krångligt och svårförståeligt förslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-10 Avslag. Avsnitt 1.5 handlar mer om
Agenda 2030. Detta avsnitt inriktad på klimatpolitiken.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kalle-persson-4 Avslag. Det är en fråga för
EU-valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #perfredrik-1 Avslag. Skrivning om att bygga
mer i trä finns under avsnitt 2.2.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #rebecka-forsberg-1-35 Avslag. PS håller med
om att de konsumtionsbaserade utsläppen måste minska och det beskrivs,
tillsammans med olika förslag på tillvägagångssätt i avsnitt 3.5 Hållbar konsumtion
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och cirkulär ekonomi, i valmanifestet. PS anser dock inte att det bör prioriteras som
en egen punkt.
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1.2 Feminism och mänskliga rättigheter

Förslag: Publicerad (16)
Anders Ebbesson (anders-ebbesson) föreslår Driva en utrikespolitik som främjar fred,
jämställdhet och mänskliga rättigheter. (Alternativ till #stycke-5)
#anders-ebbesson-2 —  Publicerad

Rejn Karlgren (rejn-karlgren) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] till abort och kvinnans individens rätt till sin [...]
#rejn-karlgren-1 —  Publicerad

Sigurdur Hafthorsson (sigurhaf) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] urfolks rättigheter ska förverkligas och skyddas.  
Nästa [...]
#sigurhaf-1 —  Publicerad

stefano kuzhicov (stku1961) föreslår ändring i #stycke-6: Att lägga till 

[...] relevanta internationella sammanhang. Stärka romernas rättigheter och
möjligheter i alla frågor genom att stödja Regeringens strategi för romsk
inkludering.
#stku1961-1 —  Publicerad

Patrik Ryd (pryd) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] rättigheter ska skyddas. Vi värnar människors rätt till integritet och privatliv  
Nästa mandatperiod [...]
#pryd-1 —  Publicerad

Madeleine Jonsson (frokenjonsson) föreslår ändring i #stycke-1: 

Feminism och mänskliga Mänskliga rättigheter
#frokenjonsson-1 —  Publicerad

2

2

2
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2
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Ninni Lindberg (ninni-lindberg) föreslår : Skriv minoriteter istället för att räkna upp
(alltid någon som vi missar) alla kan känna sig träffade.
#ninni-lindberg-1 —  Publicerad

John Vestergren (john-vestergren) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] i alla relevanta nationella och internationella sammanhang.
#john-vestergren-2 —  Publicerad

Rejn Karlgren (rejn-karlgren) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] bra liv oavsett könsidentitet, funktionsförmåga, könsidentitet och könsuttryck,
sexuell läggning, trosuppfattning trosuppfattning, var du bor eller var du bor.
kommer ifrån. Nationella minoriteters och [...]
#rejn-karlgren-8 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] stödja hbtq-personers mänskliga rättigheter i alla relevanta internationella
sammanhang. rättigheter.
#aron-18 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-5: 

• driva en feministisk utrikespolitik. utrikespolitik som främjar fred, jämlikhet och
mänskliga rättigheter.
#aron-20 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår ändring i #stycke-4: 

• förbjuda utnyttjandet av kvinnors kroppar till surrogatmödraskap, försvara
rätten till abort aborträtten och kvinnans individers rätt till sin [...]
#kalle-persson-5 —  Publicerad

Max Andersson (maxandersson) föreslår ändring i #stycke-4: (vill slå ihop två punkter
för att få utrymme för en viktig punkt till) 

• driva en feministisk utrikespolitik, och försvara rätten till [...]
#maxandersson-1 —  Publicerad

2

2

2
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Max Andersson (maxandersson) föreslår ändring i #stycke-5: (NY punkt - innehållet i
gamla punkten vill jag skrivas in först i första punkten) 

• driva en feministisk utrikespolitik. stödja arbetet i FN för ett internationellt avtal
som motverkar att multinationella företag bryter mot mänskliga rättigheter.
#maxandersson-2 —  Publicerad

August Lindberg (august-lindberg) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] värna rättsstatens principer. Mäns våld mot kvinnor, Våld i nära relationer,
sexuella trakasserier och [...]
#august-lindberg-2 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-5: 

• NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: Fortsätta driva en feministisk utrikespolitik.
utrikespolitik som sätter fokus på kvinnors rättigheter, frihet från våld, politiskt
deltagande, ekonomisk egenmakt, inflytande i fredsarbete samt rätten till
reproduktiv hälsa.
#partistyrelsenforslag-24 —  Publicerad

Diskussion (15)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-1 #frokenjonsson-1 Avslag:
Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Vårt mål är jämställdhet och vårt verktyg för att
uppnå målet är feminism. Detta vill vi tydligt framgår i partiprogrammet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-3 #sigurhaf-1 Avslag. Vi vill inte ha
med överflödiga ord i valmanifestet. Det borde vara tydligt för den som läser
valmanifestet var vi står gällande urfolks och minoriteters rättigheter, varför
formuleringen blir överflödig.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-3 #pryd-1 Avslag. Det är grön politik
att värna människors integritet, men föreslagna formulering har ingen anknytning till de
föreslagna "vi vill-punkterna".

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-3 #rejn-karlgren-8 Bifall. Det är viktigt
att skriva inkluderande och skriva både könsidentitet och könsuttryck.

2

2

2
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-3 #august-lindberg-2 Avslag. Mäns
våld mot kvinnor är bredare än våld i nära relationer.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-4 #kalle-persson-5 Avslag.
Partistyrelsen vill undvika att ha många frågor i varje konkret punkt, och vill hålla fokus
vid aborträtten. Rätten till abort är i många delar av världen hotad av president Trumps
återinfrande av "the gag-rule" och många andra krafter som försöker inskränka på
rätten till abort. Det är en fråga där många människors hälsa och rättigheter är
beroende av att så många länder som möjligt försvarar rätten till abort.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-4 #maxandersson-1 #maxandersson-
2: Avslag. Partistyrelsen vill ge ett tydligt utrymme i valmanifestet åt vår feministiska
politik. Därför har vi istället förtydligat punkten om feministisk utrikespolitik.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-5 #anders-ebbesson-2 Avslag till
förmån för partistyrelsens nya förslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-5 #aron-20 Avslag till förmån för
partistyrelsens nya förslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-5 #maxandersson-1 #maxandersson-
2 Avslag. Partistyrelsen vill ge ett tydligt utrymme i valmanifestet åt vår feministiska
politik. Därför har vi istället förtydligat punkten om feministisk utrikespolitik.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-6 #stku1961-1 Avslag. I det
internationella kapitlet vill vi lyfta frågor som är relevanta i så många internationella
situationer som möjligt. Regeringens strategi för romsk inkludering berör de nationella,
regionala och lokala i Sverige, men inte internationellt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-6 #john-vestergren-2 Avslag. Vi lyfter
självfallet HBTQ-personers rättigheter i nationella sammanhang, men i det
internationella kapitlet borde vi bara skriva om internationella sammanhang.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-6 #aron-18 Avslag. Det är inget fel i
sak med yrkandet, men PS föredrar nuvarande formulering.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stycke-4 #rejn-karlgren-1 Bifall. Bra,
transinkluderande formulering.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ninni-lindberg-1 Avslag: Det är svårt att hitta
var en sådan uppräkning förekommer som lämpligt skulle kunna ersättas av ordet
"minoriteter"
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1.3 En öppen och fredlig värld

Förslag: Publicerad (24)
Anders Ebbesson (anders-ebbesson) föreslår Ta ställning mot stater och rörelser som
bryter mot folkrätten och internationella avtal eller FN-konventioner
#anders-ebbesson-3 —  Publicerad

Kicki Östensson (kicki-ostensson) föreslår: Forskning om konfliktlösning och utbildning
i konfliktlösning ska ha stor plats och utökade resurser. Detta gäller alltifrån
förskolenivå till global nivå för lösning av konflikter.
#kicki-ostensson-3 —  Publicerad

Lars Karlberg (lakar) föreslår ändring i #stycke-3: 

Sverige ska vara alliansfria alliansfritt och värna folkrättens [...]
#lakar-1 —  Publicerad

Lars Karlberg (lakar) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] står fritt från Nato-medlemskap. Nato-medlemskap och motverkar
uppbyggnaden av EU som en militärallians
#lakar-2 —  Publicerad

Jan Hagerlid (janhag) föreslår ändring i #stycke-7: 

• stärka Sveriges militära och civila försvar och [...]
#janhag-1 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] vi ta ytterligare steg. steg mot ett slut på svensk vapenexport.
#laszlo-5 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] på Medelhavet. Om alla Europas det i Europa finns länder som tar sitt
medmänskliga [...]

2
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#laszlo-6 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] för att avskaffa vapenexport till krig och diktaturer. vapenexport.
#laszlo-7 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] står fritt från Nato-medlemskap. Nato-medlemskap och avslutar samarbetet
med NATO
#laszlo-8 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] global nedrustning och avveckling av förbud mot alla kärnvapen.
#laszlo-9 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår Vi vill att Sverige ska börja nedrusta det militära
försvaret.
#laszlo-10 —  Publicerad

Jan Hagerlid (janhag) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] minska vår sårbarhet. Sverige behöver också ett militärt försvar anpassat till
det rådande säkerhetspolitiska läget i vårt närområde som försämrats allvarligt
under senare tid. Sverige ska slå [...]
#janhag-2 —  Publicerad

Sten-Ove Hermansson (sten-ove-hermansson) föreslår Förbjud Nukleära vapen inanför
Svensk territorialgräns.
#sten-ove-hermansson-1 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-5: 

• ta fler steg för att avskaffa vapenexport till [...]
#aron-11 —  Publicerad
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Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] slå vakt om asylrätten en human migrationspolitik och arbeta i [...] gummibåtar
på Medelhavet. Om alla Europas länder tar sitt medmänskliga ansvar kan många
fler människoliv räddas. Klimatförändringarna kommer innebära att stora
flyktingströmmar förväntas i framtiden, hela Europa behöver vara redo för detta
och skapa långsiktigt hållbara sätt att motta såväl asylsökande som
klimatflyktingar.  
Nästa mandatperiod [...]
#karin-pleijel-5 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] avveckling av alla kärnvapen. kärnvapen och ett totalförbud mot
användningen av autonoma vapensystem.
#kalle-persson-7 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår ändring i #stycke-5: 

• ta fler steg verkar för att avskaffa vapenexport till krig och diktaturer.
vapenexporten.
#kalle-persson-8 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] människor på flykt. Verka för en icke-militarisering av EU:s biståndsbudget.
#kalle-persson-9 —  Publicerad

Marie Martna (mallem) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] aldrig ska börja. Vi vill förebygga klimatförändringar och resursbrist, som kan
orsaka konflikter. All svensk politik [...] fredsprocesser ska stärkas. Vi vill förebygga
klimatförändringar och resursbrist. Miljöpartiet har varit [...]
#mallem-5 —  Publicerad

Max Andersson (maxandersson) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] minska vår sårbarhet. Sverige ska behålla sin egen valuta som stärker
demokratin och ger oss bättre förutsättningar att hantera ekonomiska kriser. EU
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ska bli mer av ett internationellt samarbete och inte utvecklas till ett Europas
Förenta Stater. Sverige ska slå [...]
#maxandersson-3 —  Publicerad

Max Andersson (maxandersson) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] står fritt från Nato-medlemskap. Nato-medlemskap och EMU..
#maxandersson-4 —  Publicerad

Åsa Lindhagen (asa-lindhagen) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] demokrati, mänskliga rättigheter , barns rättigheter och jämställdhet. Kvinnors
[...]
#asa-lindhagen-2 —  Publicerad

Malin Fijen Pacsay (malin-fijen-pacsay) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] minska vår sårbarhet. Effekterna av klimatförändringarna som långdragen
torka och översvämningar ökar och driver människor på flykt. Människor i fattiga
områden och särskilt kvinnor och barn är särskilt utsatta. Men det finns ännu
ingen erkänd status för klimatflyktingar och de omfattas inte av asylrätt. En defi‐
nition av klimatflyktingar behöver utarbetas inom FN-systemet så att människor
omfattas av skydd. Sverige ska slå [...]
#malin-fijen-pacsay-1 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-5: 

• ta fler steg NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: verka för att avskaffa [...]
#partistyrelsenforslag-25 —  Publicerad

Diskussion (23)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #anders-ebbesson-3 Avslag. Partistyrelsen
anser precis om motionären att såväl folkrätten, FN-konventioner och internationella
avtal ska respekteras. Men vi ser det som något överflödigt att ta upp här, för att
fokusera på tydligare konfliktfrågor där MPs röst behövs.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kicki-ostensson-3 Avslag. Partistyrelsen
anser precis som motionären att forskning och utbildning inom konfliktlösning är en
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viktig fråga. Det är också något vi arbetat med i regeringsställning, där vi fått igenom
satsningar på särskilda fredsdiplomater. Vi tycker dock att PS föreslagna skrivning är
tillräcklig och att motionärens skrivning blir överflödig.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lakar-1 Bifall. Pga rätt stavning.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lakar-2 Avslag. Partistyrelsen anser precis
som motionären motverka militarisering av EU. Men vi gör bedömningen att det viktiga
är att fokusera på Nato-frågan.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #janhag-1 Avslag. Partistyrelsen anser att vårt
utskickade förslag speglar vad vi i korthet vill på ett bra sätt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-5 Avslag. Partistyrelsen föredrar sin
egen skrivning.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-6 Avslag. Partistyrelsen anser att
motionärens skrivning inte är tillräcklig. Vi vill arbeta för att alla länder i Europa ska ta
ett större ansvar för människor på flykt, vilket Sverige också driver i de pågående EU-
förhandlingarna. Sverige ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter och solidaritet
i EU. Vi anser också att Sverige ska kunna ha en mer generös linje än andra EU-
länder, men fler länder behöver ta ansvar framöver.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-7 Avslag. Partistyrelsen föredrar sin
egen skrivning, då arbetet med vapenexport-frågan måste gå stegvis.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-8 Avslag. Partistyrelsen anser att det
viktiga är fokusera på frågan om medlemskap i NATO. Att däremot avsluta allt
samarbete med NATO-länder är dels politiskt utsiktslöst och skulle dessutom få
mycket stora konsekvenser för försvarets övningsverksamhet och interoperabilitet
med andra länder.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-9 Avslag. Partistyrelsen anser att det är
politiskt utsiktslöst att få till stånd ett förbud mot alla kärnvapen under nästa
mandatperiod. Att arbeta med en avveckling är en mer rimlig hållning

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-10 Avslag. Se #stycke-4 och #stycke-
7.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #janhag-2 Avslag. Partistyrelsen instämmer
med motionären i att det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats, men
föredrar sin egen skrivning.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #sten-ove-hermansson-1 Avslag. Kärnvapen
är redan idag förbjudet i Sverige.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-11 Avslag. Arbetet med
vapenexportfrågan måste tyvärr ske stegvis. Vi är ett seriöst parti som inte gör
utfästelser som är mer eller mindre omöjliga att hålla.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-pleijel-5 Avslag. Partistyrelsen anser
precis som motionären att det faktum att människor kommer att behöva lämna sina
hem på grund av klimatförändringarna är en viktig fråga. Inte bara för Sverige och
Europa utan även för FN. Att allt fler tvingas fly på grund av krig och konflikter i
resursbristens spår tas också upp på flera andra ställen i valmanifestet. Vi tror dock
inte det kommer vara en fråga som kommer att stå i fokus och som vi kommer att
arbeta med under nästa mandatperiod och att det därför inte bör finnas med i
valmanifestet. Om FN:s flyktingkonvention skulle revideras, innebär de nuvarande
politiska tongångarna troligtvis att det skulle resultera i sämre rättigheter för
asylsökande, snarare än att klimatflyktingar skulle inkluderas. Asylrätten ifrågasätts av
såväl flera partier i Sverige (SD och M), men också av t.ex. S i Danmark. Det är viktigt
att Sverige fortsätter värna asylrätten och arbetar för att den inte ska inskränkas i de
pågående EU-förhandlingarna om ett gemensamt asylsystem i EU. Det är anledningen
till att också nämna asylrätten i valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kalle-persson-7 Avslag. Partistyrelsen anser
precis som motionären att autonoma vapensystem bör förbjudas. Partiet har
exempelvis motionerat i riksdagen om frågan. Men partistyrelsen anser ändå inte bör
prioriteras i vilka frågor vi fokuserar på i valmanifestet, utan att vi arbetar vidare med
frågan på andra sätt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kalle-persson-9 Avslag. Partistyrelsen
instämmer med motionären om att EU:s biståndsbudget inte ska gå till militära
ändamål, men tycker inte att den formuleringen hör hemma just här.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #mallem-5 Bifall. Bättre flöde och syftning i
texten.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #maxandersson-3 Avslag. Partistyrelsen anser
precis som motionären att Sverige inte ska ansluta sig till Euro-samarbetet, men
tycker inte att denna formulering hör hemma i detta stycke eller att det väntas bli en
aktuell fråga i valrörelsen 2018.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #maxandersson-4 Avslag. Partistyrelsen anser
precis som motionären att Sverige inte ska ansluta sig till EMU-samarbetet, men
tycker inte att denna formulering hör hemma i detta stycke eller att det väntas bli en
aktuell fråga i valrörelsen 2018.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #asa-lindhagen-2 Bifall. Partistyrelsen
instämmer med motionären om att det är viktigt att visa att vi står upp för barns
rättigheter globalt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #malin-fijen-pacsay-1 Avslag. Partistyrelsen
anser precis som motionären att det faktum att människor kommer att behöva lämna
sina hem på grund av klimatförändringarna är en viktig framtidsfråga. Inte bara för
Sverige och Europa utan även för FN. Att allt fler tvingas fly på grund av krig och
konflikter i resursbristens spår tas också upp på flera andra ställen i valmanifestet. Vi
tror dock inte det kommer vara en fråga som kommer att stå i fokus och som vi
kommer att arbeta med under nästa mandatperiod och att det därför inte bör finnas
med i valmanifestet. Om FN:s flyktingkonvention skulle revideras, innebär de
nuvarande politiska tongångarna troligtvis att det skulle resultera i sämre rättigheter
för asylsökande, snarare än att klimatflyktingar skulle inkluderas.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kalle-persson-8 Avslag. Arbetet med
vapenexportfrågan måste tyvärr ske stegvis. Vi är ett seriöst parti som inte gör
utfästelser som är mycket svåra att hålla. Vi förslår dock en ny formulering som
tydligare visar att vi delar motionärens mål om avskaffad vapenexport till krig och
diktaturer. Se nytt förslag från partistyrelsen.
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1.4 Världens djur och natur

Förslag: Publicerad (21)
Stefan Fredriksson (stefan-fredriksson) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] minska användningen av antibiotika. antibiotika och konstgödsel.
#stefan-fredriksson-1 —  Publicerad

Claes Carlsson (claescar) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] vill stoppa plågsamma djurförsök. djurförsök och ersätta dem med djurfria
metoder.
#claescar-1 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] havet, vistas i skogen skogen, andas frisk luft och äta mat [...]
#laszlo-11 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] ämnen och kemikalier fasas ut. förbjuds. Den biologiska mångfalden [...]
#laszlo-12 —  Publicerad

Ulrik Scheller (ulrik-scheller) föreslår ändring i #stycke-5: Päls är ett förnybart material
som använts sedan människans barndom. Alternativen är ofta material producerade
av fossila råvaror, t ex fler och microfiberstoppning. Päls från djur som uppfötts enligt
gängse djurskyddsnormer bör därför ha en plats i vårt behov av värmande material. I
dag används pälsar och hudar från bl a nötkreatur, får och getter i bl a kläder och skor.
Djuren ger också mjölk och kött som avkastning. 

[...] säger nej till pälsfarmning och hållande av burhöns pälsdjur och höns i trånga
burar och vi vill [...]
#ulrik-scheller-1 —  Publicerad

Eva-Lill Nilsson (eva-lill-nilsson) föreslår ändring i #stycke-7: 

2

2
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2
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[...] ekologiskt jordbruk i EU Globalt och minska användningen av antibiotika.
antibiotika, konstgödsel och besprutning med ämnen som stör den biologiska
mångfalden. Verka för förbud mot glyfosat.
#eva-lill-nilsson-1 —  Publicerad

Peder Karlsson (peder-karlsson) föreslår ändring i #stycke-8: 

• stärka den internationella rätten verka aktivt för att internationell lagstiftning
införs, baserad på en rättslig ansvarsprincip för ekosystemen (s.k. "duty of
care"), så att såväl stater som företag ska kunna hållas hålls juridiskt ansvariga för
miljöbrott och skador på ekosystemet. ekosystemen.
#peder-karlsson-1 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] skador på ekosystemet. Ansvariga för brott som begås av företag ska kunna
dömas som individer
#laszlo-13 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] till ett hållbart fiske, inom EU och globalt. fiske. Vi vill stärka [...]
#aron-12 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-5: 

• stärka djurskyddet nationellt, på EU-nivå och globalt. djurskyddet. Djurens
möjlighet att [...]
#aron-13 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] andelen ekologiskt jordbruk i EU och minska användningen [...]
#aron-14 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] säger nej till pälsfarmning och pälsdjursuppfödning, hållande av burhöns [...]
#aron-15 —  Publicerad
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Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] och ställa om svensk och europeisk skogspolitik skogspolitiken så att den [...]
#aron-16 —  Publicerad

Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår ändring i #stycke-1: 

Världens djur och natur Flytta hela stycket till 1.2 för att betona att vi är ett parti
som förstår att hotet mot ekosystem-tjänsterna och natur den biologiska
mångfalden är högprioriterat. Stycket måste innehållsmässigt ha en större
medvetenhet att många livsformer är kraftigt hotade under rådande
omständigheter, kanske den allra allvarligaste jämte klimatet av framtida hot mot
mänskligheten?
#karin-pleijel-1 —  Publicerad

Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår ändring i #stycke-1: 

Världens djur och natur Hållbara ekosystem
#karin-pleijel-2 —  Publicerad

Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår ändring i #stycke-2: 

Världens ekosystem är hotade till följd av människans direkta påverkan, vilket
ytterligare förstärks av klimathotet. Vår existens är helt beroende av
ekosystemtjänsterna. För att kommande generationer skall kunna leva ett gott
liv måste våra handlingar här och nu vara i balans med naturens ekosystem och
dess livskraft. Livet i havet [...]
#karin-pleijel-3 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår ändring i #stycke-8: 

• stärka den internationella rätten Verka för att en internationell lagstiftning
skapas så att såväl [...]
#kalle-persson-10 —  Publicerad

Ulf Carlsson (ulf-carlsson) föreslår ändring i #stycke-6: 

2
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[...] gynnar den biologiska mångfalden. mångfalden, bland annat genom att en
större andel av skogsmarken brukas med hyggesfria metoder.
#ulf-carlsson-5 —  Publicerad

Kukkamariia Valtola Sjöberg (kukkamariia-valtola-sjoberg) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] stoppa plågsamma djurförsök. Vi vill tillskapa en djurskyddsmyndighet.
#kukkamariia-valtola-sjoberg-1 —  Publicerad

Evelina Alsén (evelina-alsen) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] garanteras inom all djurhållning. Vi säger nej djurhållning, men också
viltlevande djur ska få denna rätt och en god livsmiljö. Förbjuda licensjakt på
arter med små populationer och begränsa möjligheten till pälsfarmning
skyddsjakt på desamma. Förbjuda burhållning av djur för päls- och hållande av
burhöns äggproduktion, och vi vill stoppa plågsamma djurförsök. fasa ut
djurförsök som inte är i djurens intresse samt främja djurfria försöksmetoder.
#evelina-alsen-1 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-6: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: • skydda de [...] Europas gammelskogar och ställa om
svensk och europeisk skogspolitik så att den verka för ett skogsbruk som gynnar
den biologiska mångfalden.
#partistyrelsenforslag-26 —  Publicerad

Diskussion (20)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stefan-fredriksson-1 Bifall. Konstgödsel
överanvänds och bidrar till övergödningen av bland annat Östersjön.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #claescar-1 Bifall. Det är alltid kommunikativt
bra att beskriva vad man vill ha som alternativ till det man vill ta bort.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-11 Bifall.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-12 Avslag. Att fasa ut eller förbjuda
leder till samma effekt: att farliga kemikalier inte längre finns i människors vardag.
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Formuleringen att fasa ut är därmeot öppnare för olika typer av lösningar, och därför
bättre.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ulrik-scheller-1 Avslag. Med pälsfarmning
avses uppfödning (ofta av rovdjur) enbart för pälsens skull, något Miljöpartiet är emot.
Att nyttja alla delar av djur i lantbruk är något annat, och en resurseffektivitet att
uppmuntra.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #eva-lill-nilsson-1 Avslag. Vi vill undvika att ha
att-satser som innehåller många vallöften i en och samma formulering, för att ha en
överskådlig och hanterlig mängd vallöften.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #peder-karlsson-1 Avslag. Vi anser
formuleringen för specifik för att platsa väl i ett vallöfte.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-13 Avslag. Vi tycker nuvarande
formulering är skarp nog, och kommer vara svår att få igenom som den är.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-12 Avslag. Vi vill vara tydliga med vilka
nivåer vi vill genomföra förändringar.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-13 Avslag. PS menar att detta
förtydligande är bra.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-14 Avslag. PS menar att detta
förtydligande är bra.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-15 Avslag. Pälsfarmning är ett tydligare
begrepp och som tydligt signalerar att djuren hålls enbart för pälsproduktion.
Pälsfarmning är också det begrepp som djurskydds- och djurrätsorganisationerna
använder.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-16 Avslag till förmån för nytt yrkande
från PS på samma punkt. #partistyrelsenforslag-7. Vi delar synen på att någon specifik
geografi inte ska pekas ut eftersom avsnitt även har bäring på globala frågor. Det är
också bättre att prata om skogsbruk och inte skogspolitik, särskilt då det gäller
internationella skogsbruksfrågor.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-pleijel-1 Avslag. Avsnitt 1.2 handlar om
feminism och mänskliga rättigehter i global kontext, att flytta stycken om världens djur
och natur till det avsnittet skulle vara förvirrande.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-pleijel-2 Avslag. Kapitlets namn bör
tydliggöra att det innehåller djurskyddsfrågor.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-pleijel-3 Avslag. Vi vill undvika att
förlänga valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kalle-persson-10 Avslag till förmån
förnuvarande formulering.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ulf-carlsson-5 Avslag. Miljöpartiet är för
hyggesfria skogsbruk, men vi tycker inte detta är rätt ställe att skriva in en såpass
specifik formulering. Hyggesfritt skogsbruk hanteras i avsnitt 4.4.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kukkamariia-valtola-sjoberg-1 Bifall. Sedan
djurskyddsfrågorna återfördes till Jordbruksverket, efter alliansens nedläggning av
Djurskyddsmyndigheten 1 juli 2007 har djurskyddet prioriterats ned på
myndighetsnivå. Bl.a. har Jordbruksverket ändrat föreskrifterna för grishållning, vilket
har gjort att det idag, under vissa förutsättningar, är tillåtet att avvänja grisar vid den
minimiålder som anges i EU:s grisdirektiv, 3 veckor. Att återskapa
Djurskyddsmyndigheten är viktigt för att djurskyddet ska få den tyngd som den ska
ha.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #evelina-alsen-1 Avslag. Vi vill begränsa
antalet valfrågor som ryms i varje "vi vill-punkt". Annars blir det både otydligt för
läsaren samt oöverskådligt och svårt att följa upp när vi ska bocka av vad vi
genomfört och inte.
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1.5 Att styra mot global hållbarhet

Förslag: Publicerad (11)
Lukas Yassin (lukas_yassin) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] mot antiziganism, antisemitism, islamofobi antimuslimism och all annan [...]
#lukas_yassin-1 —  Publicerad

Jiang Millington (jiang-millington) föreslår ändring i #stycke-2: "Målen kan tyckas
utopiska, men kommer inte närmare att bli verklighet för att vi väntar. Istället krävs att
länder hjälps åt. Vi vill göra Sverige till ett ledande land i genomförandet av Agenda
2030." Till: Målen är högt ställda och kräver att länder hjälps åt. Vi vill göra Sverige till
ett ledande land i genomförandet av Agenda 2030.
#jiang-millington-2 —  Publicerad

Ulrik Scheller (ulrik-scheller) föreslår ändring i #stycke-8:Språkligt märkligt att blanda
ihop rasism med islamofobi. Muslimer är ingen etnisk grupp. 

• stärka arbetet mot rasism och diskriminering i from av t ex antiziganism,
antisemitism, islamofobi antisemitism och all annan form av rasism
antimuslimsim inom EU.
#ulrik-scheller-2 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-7: 

• använda EU:s verktyg för att säkra en fungerande rättstat, pressfrihet och
andra grundläggande demokratiska principer i alla medlemsländer. Stryk
#laszlo-14 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår ändring i #stycke-5: 

• slå vakt om arbeta för att en procent av bruttonationalinkomsten, Sveriges och
EU:s rikare medlemsstaters bruttonationalinkomst, BNI, går till [...]
#kalle-persson-11 —  Publicerad

Kalle Persson (kalle-persson) föreslår att en punkt läggs till som lyder: Att fortsätta
verka för att det civila samhället ska ha en viktig roll i svensk biståndspolitik.
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#kalle-persson-12 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] annan form av rasism inom EU. rasism.
#aron-26 —  Publicerad

Max Andersson (maxandersson) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] handel och utvecklingssamarbete. Handels- och investeringsskyddsavtal ska
inte göra det svårare för länder att skydda miljön och människors välfärd.
Kommuner och myndigheter [...]
#maxandersson-5 —  Publicerad

Max Andersson (maxandersson) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] går till internationellt utvecklingsbistånd. utvecklingsbistånd, och verka för att
EU tar krafttag mot den internationella skatteflykten som varje år undandrar
enorma belopp från utvecklingsländerna.
#maxandersson-6 —  Publicerad

Fredrik Frangeur (fredrikfrangeur) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] demokrati och mänskliga rättigheter rättigheter, stärka djurskyddet och stärka
djurskyddet. minska de globala klyftorna.
#fredrikfrangeur-4 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-5: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: • slå vakt [...] går till internationellt utvecklingsbistånd.
utvecklingsbistånd och verka mot internationell skatteflykt som varje år
undandrar stora belopp från utvecklingsländerna.
#partistyrelsenforslag-27 —  Publicerad

Diskussion (10)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lukas_yassin-1 Avslag. Islamofobi är det just
nu vedertagna begreppet.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #jiang-millington-2 Bifall. Förkortar och
förtydligar.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ulrik-scheller-2 Avslag. Islamofobi är det
vedertagna begreppet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-14 Avslag. Viktig punkt för att visa att vi
värnar de saker som räknas upp.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kalle-persson-11 Avslag. Sverige har redan
nått dit, de andra försöker vi påverka genom att vara det goda exemplet, men svårt att
genomföra som löfte.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kalle-persson-12 Avslag. Vi tycker det är
viktigt med civilsamhällets engagemang, men valmanifestet handlar om vad vi vill
åstadkomma politiskt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-26 Avslag. Kapitlet handlar om global
hållbarhet. Då vill vi punkten också visa att vi vill gå utanför Sveriges gränser.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #maxandersson-5 Bifall. Bra förtydligande av
den linje vi drivit länge i handelspolitiken.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #maxandersson-6 Avslag till förmån för
partistyrelsens kortare formulering.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #fredrikfrangeur-4 Bifall.
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2. Ett rättvist Sverige
Förslag: Publicerad (6)
Jiang Millington (jiang-millington) föreslår Ändring i sista meningen: Rättvisa handlar
om att Sverige ska vara ett bra land att bygga sin framtid i för alla som lever här –
oavsett vilka föräldrar du har, var du bor, om du är frisk, sjuk eller funktionsnedsatt, om
du föddes här eller kom hit igår.
#jiang-millington-3 —  Publicerad

tomas beer (tomas-beer) föreslår ändring i #stycke-1: 

[...] kom hit igår.  
(Min Text)  

Ett rättvist och tolerant Sverige  

Med tanke på att vi i Sverige måste tänka på nyanlända och andra nya invånare

som vill bosätta sig i vårt avlånga land måste vi öppna upp för ett nytt tänk och

nya kulturella ideer som de får plats i.  

följes av resten se nedan;  

Ett samhälle som ger upp om att vara bra för alla, är snart inte bra för någon.

Ska vi våga tro på kraften att påverka och klara att ta oss an de stora

utmaningar vi som mänsklighet delar, måste vi känna trygghet i våra egna liv.

Miljöpartiet vill bygga ett Sverige där vi tar hand om varandra. En stark

gemensam välfärd ger människor frihet och alla får kraft att växa. Plånbokens

storlek ska aldrig avgöra din tillgång till vård eller skola. Rättvisa handlar om att

Sverige ska vara ett bra land att bygga sin framtid i för alla som lever här –

oavsett vilka föräldrar du har, var du bor, om du är frisk eller sjuk, om du föddes

här eller kom hit igår.

#tomas-beer-2 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-1: 

[...] kom hit igår.  
För att kunna garantera detta vill vi utveckla ett system med basinkomst.

#laszlo-18 —  Publicerad

2
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Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår ändring i #stycke-1: 

[...] kom hit igår. Vårt fokus är att med åtgärder i nutid skapa ett socialt hållbart

samhälle - både på kort och lång sikt.

#karin-pleijel-6 —  Publicerad

Magnus Runsten (magnusrunsten) föreslår ändring i #stycke-1: 

[...] vård eller skola. Vi vill minska de ekonomiska klyftorna i Sverige. Rättvisa
handlar om [...]
#magnusrunsten-16 —  Publicerad

Anton Lindqvist (antonllindqvist) föreslår ändring i #stycke-1: 

Ett Vi ska fortsätta sträva efter att vårt samhälle som ger upp om att ska vara bra
för alla, är snart inte bra för någon. Ska vi våga tro på kraften att påverka och

klara att ta oss an de stora utmaningar vi som mänsklighet delar, måste vi känna

trygghet i våra egna liv. alla. Miljöpartiet vill bygga [...]
#antonllindqvist-1 —  Publicerad

Diskussion (6)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #jiang-millington-3 Avslag. Inledningstexterna
bör hållas korta och inte för detaljerade.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #tomas-beer-2 Avslag. PS anser att texten är
bättre som den nu är föreslagen.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-18 Avslag. Inledningstexterna bör
hållas korta och inte för detaljerade. Konkreta reformförslag hör inte hemma i
inledningstexterna. Vad gäller det specifika förslaget om basinkomst hänvisas till PS
yrkandesvar på #ann-katrin-myles-3 i avsnitt 2.2.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-pleijel-6 Avslag. Inledningstexterna bör
hållas korta och inte för detaljerade. Innehållet i yrkandet är av en sådan övergripande
karaktär att det skulle kunna passa i en inledningstext. Denna kapitelinledning är dock
redan lite väl lång och eftersom tillägget inte tillför något nytt i sak förordar PS avslag.

2
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2
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #magnusrunsten-16 Bifall. Ett bra
tydliggörande som språkligt passar in i inledningstexten.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #antonllindqvist-1 Avslag. PS menar att
meningarna är bättre som de står och att perspektivet är viktigt att ha kvar i
inledningstexten.
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2.1 Ett medmänskligt och välkomnande
land
Förslag: Publicerad (18)
Ulrik Scheller (ulrik-scheller) föreslår ändring i #stycke-6: HVB är en boendeform som
från början inte var avsedd för ensamkommande ungdomsflyktingar. Den passar
därför inte så bra för denna grupp av utsatta människor. 

[...] och motverka trångboddhet. Ta fram ett genomarbetat förslag för hur

mottagande av och boende för ensamkommande flyktingbarn ska utformas för

att underlättar inkludering och minska kostnaderna.

#ulrik-scheller-3 —  Publicerad

Pia Sundh (partillepia) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] ska mötas av kunniga och engagerade språklärare lärare för att komma igång

med både svenska och annan utbildning – inte flera års köer på Migrationsverket

eller höga av misstänksamhet och onödig väntan i sysslolöshet, som bara

innebär högre trösklar för att komma in i samhället. [...]
#partillepia-1 —  Publicerad

John Ottosson (johnotto) föreslår ändring i #stycke-4: 

• Vi vill fortsätta att arbeta för humanism när de tillfälliga begränsningar i svensk

flyktingpolitik som infördes 2015 upphör. en human flyktingpolitik. Vi vill ge [...]
#johnotto-3 —  Publicerad

Karin Persson (karin-persson) föreslår #stycke-4 .. Stryk Kvinnor Istället: ...de som flyr
hedersrelaterat våld ...
#karin-persson-2 —  Publicerad

John Ottosson (johnotto) föreslår ändring i #stycke-4: 

• arbeta för humanism när de tillfälliga begränsningar i svensk en human

flyktingpolitik som infördes 2015 upphör. och för att ett rättvist kvotsystem införs

inom EU för fördelning av flyktingar. Vi vill ge [...] få stanna i Sverige EU för den
som [...]

2
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#johnotto-6 —  Publicerad

Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] att stanna. Vi arbetar för att kapaciteten i det svenska mottagandet och den

ömsesidiga integrationen förbättras så att svensk migrationspolitik kan bli en

förebild för andra länder. Vi kämpar för en [...]
#karin-pleijel-7 —  Publicerad

Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] boendesituationen för asylsökande, och värna rätten till eget boende och

motverka trångboddhet. i de former som inte ökar svårigheterna med t.ex.

extrem trångboddhet i utsatta områden.

#karin-pleijel-8 —  Publicerad

Lucas Henriksson (lucas_henriksson) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] utsatt, till exempel hbtq-flyktingar hbtq-flyktingar, konvertiter, eller kvinnor som
[...]
#lucas_henriksson-1 —  Publicerad

Malena Ranch (malenaranch) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] exempel hbtq-flyktingar eller kvinnor personer som flyr hedersvåld.

hedersrelaterat förtryck och våld.

#malenaranch-1 —  Publicerad

August Lindberg (august-lindberg) föreslår ändring i #stycke-7: 

• korta förkorta handläggningstiderna för arbetstillstånd [...]
#august-lindberg-3 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] hit möjlighet att skapa bygga sig ett nytt liv [...]
#karlfeldt-2 —  Publicerad

2
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Anton Lindqvist (antonllindqvist) föreslår ändring i #stycke-2: 

När I Sverige ska människor som flyr för sina liv ska de mötas av öppna armar, inte
mötas av murar. Asylrätten [...]
#antonllindqvist-2 —  Publicerad

Anton Lindqvist (antonllindqvist) föreslår ändring i #stycke-7: 

• korta handläggningstiderna underlätta ett snabbt inträde i samhället genom

kortare handläggningstider för arbetstillstånd och asylbeslut så asylbeslut, samt

att det går fortare att komma in i samhället. öka möjligheten till utbildning under

handläggningen.

#antonllindqvist-3 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-8: 

• öka antalet platser på yrkesutbildningen på komvux och folkhögskola, med

särskilt fokus på nyanlända kvinnor. införa ett anknytningsskäl som grund för

uppehållstillstånd för unga upp till 26 år.

#rebecka-forsberg-1-22 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-4: 

• arbeta för humanism när att de tillfälliga begränsningar som gjordes i svensk
flyktingpolitik som infördes hösten 2015 upphör. Vi [...] familjer rätt att återförenas

återförenas, återinföra permanenta uppehållstillstånd och vi vill säkra asylgrunder
som [...]
#rebecka-forsberg-1-23 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-3: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: Den som kommer hit ska mötas av kunniga och

engagerade språklärare – [...] års köer på Migrationsverket Migrationsverket,

sysslolöshet eller höga trösklar [...]
#partistyrelsenforslag-28 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-3: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: Den som kommer [...] att stanna. Vi kämpar arbetar för

2
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att kapaciteten i det svenska mottagandet och den ömsesidiga integrationen ska

förbättras ytterligare och att Sverige ska vara en human flyktingpolitik i både

med- och motvind och vi vill fortsätta utveckla ett öppet regelverk förebild för
arbetskraftsinvandring.  

Nästa mandatperiod vill vi: andra länder.

#partistyrelsenforslag-29 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-6: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: • förbättra boendesituationen för asylsökande, och

värna rätten till eget boende och samtidigt som incitament införs för asylsökande

för att motverka trångboddhet. extrem trångboddhet i utsatta områden

#partistyrelsenforslag-30 —  Publicerad

Diskussion (15)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ulrik-scheller-3 Avslag. Partistyrelsen
konstaterar att ersättningssystemet till kommuner har gjorts om under innevarande
mandatperiod i syfte att minska kostnaderna gällande mottagandet av
ensamkommande barn. Kommuner får en schablonersättning istället för att i efterhand
ansöka om ersättning för faktiska kostnader. Vi kommer dock fortsatt att arbeta för att
förbättra mottagandet av ensamkommande barn. Det är viktigt att asylprocessen är
snabb och rättssäker, att gode män är utbildade och att stödet och skolgången
fungerar väl. Idag förändras oerhört mycket för ensamkommande asylsökande barn
när de blir 18 år. På en och samma gång förlorar ungdomen god man, full rätt till vård,
riskerar att tvingas flytta från sitt boende och lämna sin skola. Detta vill vi ändra på
och skapa en mjukare övergång till vuxenlivet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #partillepia-1 Avslag till förmån för nytt yrkande
från PS. Det är svårt att utläsa ur texten varifrån misstänksamheten gentemot den
asylsökande kommer ifrån. Partistyrelsen anser att det är viktigt att motverka
sysslolöshet under asylprocessen. Asylsökande ska kunna lära sig svenska från dag
ett, och även arbeta och praktisera redan under asyltiden. Vi arbetar för förändringar i
den riktningen.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #johnotto-3 Avslag. Partistyrelsen anser att det
är viktigt att tydliggöra att vi inte vill göra den tillfälliga mer restriktiva
migrationslagstiftningen permanent när den upphör att gälla 2019. Vi anser att det är
rätt och rimligt att familjer ska kunna återförenas och att svårt utsatta personer som

2

2
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behöver få stanna i Sverige också ska kunna få det. Migrationslagstiftningen påverkas
också av hur EU-förhandlingarna går. Exempelvis är det inte säkert att Sverige
kommer att kunna utfärda permanenta uppehållstillstånd direkt som huvudregel i
framtiden, om eftersom det finns ett förslag i EU om att införa tvingande regler om
tillfälliga uppehållstillstånd. Vi följer därför EU-förhandlingarna noga och Sveriges
position är att värna asylrätten, se till att det finns möjlighet att bevilja
permanenta uppehållstillstånd och att enskilda länder ska kunna ha en mer generös
politik i vissa fall. Migrationspolitiken kommer att förändras under nästa mandatperiod
och vi vill vara tydliga med vilken riktning vi vill arbeta för. Det finns partier som
kommer att arbeta för ännu mer restriktivitet än idag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-pleijel-7 Avslag till förmån för nytt
yrkande från PS. Partistyrelsen anser att den föreslagna skrivningen blandar ihop
migrationspolitik och etableringspolitik för mycket, även om det självfallet är nära
sammankopplat. Det finns många saker vi vill förbättra med etableringspolitiken, men
samtidigt är den i topp i internationella mätningar, trots att etableringen ofta beskrivs
som ”misslyckad”. Enligt SCB etableras också nyanlända på arbetsmarknaden
mycket snabbare idag jämfört med några år sedan. Men kapaciteten i mottagandet
och etableringen behöver förbättras ytterligare. Vi vill inte att människor ska tvingas
leva avskärmade under lång tid i stora anläggningar, t ex nära flygplatser under
asyltiden, utan att alla snabbt ska anvisas till kommuner och kunna studera, arbeta
och praktisera från dag ett. Så skapar vi ett samhälle där människor möts och får
förståelse för varandra.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-pleijel-8 Avslag till förmån för nytt
yrkande från PS. Miljöpartiet vill värna rätten till eget boende generellt och inte införa
regler som tvingar människor att bo på särskilda platser. Vi är dock oroade över
segregation och trångboddhet och har därför kommit överens med
Socialdemokraterna om att förändra reglerna för eget boende så att incitament införs
för att människor inte ska välja att bo i trångboddhet och utsatthet. Detta inskränker
dock inte rätten till eget boende.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lucas_henriksson-1 Avslag. Partistyrelsen
anser att #malenaranch-1 är bättre.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #malenaranch-1 Bifall. Partistyrelsen tycker att
den förändrade skrivningen är bra.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #august-lindberg-3 Bifall. Partistyrelsen tycker
också att formuleringen förkorta är bättre. Ofta är ett enklare språk att föredra, men
det kan också skapa irritation och leda till denna typ av yrkanden från språkligt
engagerade medlemmar.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karlfeldt-2 Avslag. Partistyrelsen föredrar
formuleringen "skapa" framför "bygga".

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #antonllindqvist-2 Avslag. Partistyrelsen anser
att formuleringen framstår som lite för omhändertagande. Människor som flyr till
Sverige är ofta oerhört drivna och vill bidra, inte bara mötas av öppna armar.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #antonllindqvist-3 Avslag. Partistyrelsen anser
inte bara att möjligheten till utbildning under asyltiden ska öka, utan även
möjligheterna att arbeta och praktisera.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #rebecka-forsberg-1-22 Avslag. Partistyrelsen
anser att bestämmelsen särskilt och synnerligen ömmande omständigheter bör
återinföras i svensk migrationslagstiftning. Då görs en sammanvägd bedömningen av
anknytningen till Sverige, situationen i hemlandet och hälsotillståndet. Den
bestämmelsen gäller inte heller bara unga upp till 26 år.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #rebecka-forsberg-1-23 Avslag. Partistyrelsen
anser att permanenta uppehållstillstånd bör vara huvudregel. Människor behöver
känna trygghet och kunna planera sin framtid, inte minst för att snabbare kunna
etablera sig i samhället. Partistyrelsen anser dock inte att det är motiverat att ändra
skrivningen, inte minst eftersom möjligheten att återinföra permanenta
uppehållstillstånd påverkas av EU-förhandlingarna. EU skulle kunna besluta att
Sverige inte får ge permanenta uppehållstillstånd direkt till flyktingar och alternativt
skyddsbehövande. Vi kommer dock arbeta både i EU-förhandlingarna och i Sverige
för att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-persson-2 Avslag till förmån för bifall på
#malenaranch-1

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #johnotto-6 Avslag. Partistyrelsen har två
invändningar mot förslaget. För det första riskerar förändringen motionären vill se att
få det att framstå som att Miljöpartiet inte vill att enskilda medlemsstater ska kunna
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bedriva en mer generös politik. Det är inte den linje Miljöpartiet har fört hittills. För det
andra står inte ett kvotsystem för att omfördela asylsökande som kommit emot att
arbeta för en mer human politik i just Sverige.
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2.2 Levande städer och levande
landsbygder
Förslag: Publicerad (15)
Lars Karlberg (lakar) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] tillgång till service, kollektiva transportmöjligheter, utbildning, arbetstillfällen och
[...]
#lakar-3 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] ställa krav på att byggnader ska använda mer trä i byggnationen. byggnationer.

#laszlo-17 —  Publicerad

Ann-Katrin Myles (ann-katrin-myles) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] störst ekonomiska utmaningar. Vi vill också genomföra försök med basinkomst

i ett antal glesbygdskommuner, för att undersöka om detta har positiv påverkan

på befolkningsunderlag och service.

#ann-katrin-myles-3 —  Publicerad

Lucas Henriksson (lucas_henriksson) föreslår ändring i #stycke-1: 

Levande landsbygd och städer och levande landsbygder

#lucas_henriksson-2 —  Publicerad

Alma Tallborn (alma-tallborn) föreslår ändring i #stycke-4: 

• höja grundavdraget, utreda en glesbygdsbonus grundavdraget och sänka
arbetsgivaravgifterna [...]
#alma-tallborn-2 —  Publicerad

Martin Sahlin (martinsahlin) föreslår ändring i #stycke-3: 

Oavsett om var i landet du bor på landsbygd, mitt i en storstad eller i en förort ska
det finnas [...]

2
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#martinsahlin-1 —  Publicerad

Martin Sahlin (martinsahlin) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] men i staden behöver biltrafiken minska kraftigt. måste andra mer

miljövänliga och utrymmeseffektiva trafikslag prioriteras. Alla ska kunna [...]
#martinsahlin-2 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] att bygga ett gott liv. Företag ska [...]
#karlfeldt-3 —  Publicerad

Lovisa Roos (lovisa-roos) föreslår ändring i #stycke-8: 

• anta Gröna studenter föreslår: införa ett nationellt mål om att minst hälften av

alla bostäder 2025 ska byggas med trästomme. minimikrav på byggnaders

miljöbelastning som utgår från ett livscykelperspektiv.

#lovisa-roos-1 —  Publicerad

Fredrik Olsson (perfredrik) föreslår öreslår en ny punkt om ett nationellt mål om att
trästomme skall vara norm i offentliga byggnader senast 2020. Byggmaterial i
flerbostadshus är ett mycket svårare område än materialval i alla de förskolor,
vårdboenden osv osv som vi politiskt tar beslut om varje dag. Betongen har vidare
större klimatpåverkan än flyget men med skillnaden att det i stor utsträckning är vi
själva som politiskt äger frågan i kommuner, regioner osv.
#perfredrik-4 —  Publicerad

Fredrik Olsson (perfredrik) föreslår en ny punkt om ekosystemtjänster i alla
detaljplaner. Vi kan och bör nyttja grönska för att rena vatten och luft, minska buller
och skapa trevliga boendemiljöer.
#perfredrik-5 —  Publicerad

tomas eriksson (mptomase) föreslår att all kollektivtrafik ska bli momsbefriad
#mptomase-1 —  Publicerad

tomas eriksson (mptomase) föreslår att trängselavgifter ska göras om till en regional
avgift dvs göras möjlig för regioner att införa och ändra.
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#mptomase-2 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-8: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PARTISTYRELSEN: • anta ett nationellt Bygga

klimatsmart genom att ställa minimikrav utifrån livscykelperspektiv och ha som

mål om att minst hälften av alla bostäder 2025 ska byggas hus byggs med
trästomme. trästomme senast 2025.

#partistyrelsenforslag-31 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-2: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PARISTYRELSEN: Samhällen och städer [...] moderna
cykelbanor. Vi vill planera miljösmart genom att ta in ekosystemtjänster i

detaljplaneringen för att nyttja grönska för att rena vatten och luft, minska buller

och skapa trevliga boendemiljöer. Vi vill också att [...]
#partistyrelsenforslag-32 —  Publicerad

Diskussion (14)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lakar-3 Avslag. Även om ambitionen är att så
många som möjligt ska nås av kollektivtrafik kommer det alltid att finnas delar av
landet där privat transport är det effektivaste transportmedlet, då det inte finns
tillräckligt med underlag för kollektiva lösningar. Även om yrkandet inte avser att
ignorera det faktumet öppnar förändringen för en sådan diskussion, och ett försök att
nyansera skulle förlänga texten.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-17 Bifall. Språklig förbättring.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) ann-katrin-myles-3 Avslag. Partistyrelsen
föreslår i valmanifestet avsnitt 2.4 att vi ska driva att bygga ihop trygghetssystemen
som helhet. Detta för att ta steg i linje med partiprogrammets skrivningar: "Vår vision
är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på,
oavsett vilken inkomst man har haft tidigare och oavsett orsaken till att man saknar
inkomst. [...] Vi vill se en samlad allmän försäkring som gäller vid både sjukdom och
arbetslöshet". Vi tror att detta är både en politiskt mer framkomlig väg och ger positiv
inverkan på fler människors liv än ett eventuellt försök med basinkomst i vissa orter
skulle ha.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #alma-tallborn-2 Avslag. Såväl kongressen
som partistyrelsen, vid antagandet av klimatfärdplanen, har ställt sig positiva till att
utreda en glesbygdsbonus. Det innebär att boende i glesbygd, med liten eller ingen
tillgång till kollektivtrafik får en höjd bonusdel vid inköp av en elbil eller biogasbil.
Kostnaden tas via "malusdelen" som innebär höjd skatt på de miljösämsta bilarna. En
av anledningarna som nämns till att väljare inte röstar på Miljöpartiet är att vi uppfattas
som landsbygdsfientliga och att vi inte erbjuder några hållbara transportlösningar på
glesbygden med vår politik. Därför är det viktigt att vi i vårt valmanifest visar att vi har
lösningar för hållbara transporter även i glesbygden.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lucas_henriksson-2 Avslag. PS föredrar
rubriken som den står.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #martinsahlin-1 Avslag. I detta sammanhang
föredrar PS att synliggöra mångfalden.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #martinsahlin-2 Avslag. Det är väsentligt att
ligga på kvar på den nuvarande skrivningen då vi vet att bilen i sak är problematisk när
vi planerar.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karlfeldt-3 Bifall. Viktigt förtydligande och kort
och koncist tillägg.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lovisa-roos-1 Avslag till förmån för
partistyrelsens nya yrkande som kombinerar de två förslagen. Det är när vi använder
oss av livscykelperspektivet som träbyggnation vinner stort, därför är det en bra
konkretion att ha kvar.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #perfredrik-4 Avslag. Punkten är något för
smal, samtidigt som partistyrelse inte vill utöka antalet punkter. Partistyrelsen menar
att målet om träbyggnation i bostäder kombinerat med minimikrav utifrån
livscykelanalys i enlighet med partistyrelsens nya yrkande uppfyller syftet utan att just
offentliga byggnader behöver pekas ut i valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #perfredrik-5 Avslag till förmån för PS nya
yrkande om utvecklad löptext i stycke 2. Förslaget är bra och viktigt, men då
partistyrelsen vill hålla ner antalet punkter föreslås detta läggas in i löptext istället för
punkt.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #mptomase-1 Avslag. Förslaget skulle inte få
avsedd effekt. Momsbefrielse skulle innebära att kollektivtrafiken inte heller har kvar
möjligheten att dra av ingående moms, med resultatet att kollektivtrafikbolagen skulle
få högre kostnader.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #mptomase-2 Avslag. Detta är redan något vi
driver, men partistyrelsen menar att det inte behöver prioriteras som en del av
valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ann-katrin-myles-3 Avslag. Partistyrelsen
föreslår i valmanifestet avsnitt 2.4 att vi ska driva att bygga ihop trygghetssystemen
som helhet. Detta för att ta steg i linje med partiprogrammets skrivningar: "Vår vision
är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på,
oavsett vilken inkomst man har haft tidigare och oavsett orsaken till att man saknar
inkomst. [...] Vi vill se en samlad allmän försäkring som gäller vid både sjukdom och
arbetslöshet". Vi tror att detta är både en politiskt mer framkomlig väg och ger positiv
inverkan på fler människors liv än ett eventuellt försök med basinkomst i vissa orter
skulle ha.
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2.3 Ett samhälle som håller ihop
Förslag: Publicerad (19)
Rejn Karlgren (rejn-karlgren) Ekonomiskt stärka landets kommuner, så att de har
möjlighet att leva upp till förväntningar på högre kunskapsresultat i skolan, en god
integration och en värdig äldrevård.
#rejn-karlgren-2 —  Publicerad

Daniel Wohlgemuth (daniel-wohlgemuth) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] tillit till varandra. Alla invånare ska ha tillräckliga förutsättningar att delta i och

vara delaktiga i vår gemensamma demokrati. Trygghet och sammanhållning [...]
#daniel-wohlgemuth-1 —  Publicerad

Marcus Nordlund Oja (marcus-oja) föreslår nytt stycke: arbeta för att motverka
segregation i skolan.
#marcus-oja-2 —  Publicerad

ulrika frick (ulrfr) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] har låga inkomster. Vi ser också positivt på fler inslag av kooperativt ägda

flerbostadshus.

#ulrfr-1 —  Publicerad

ulrika frick (ulrfr) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] alla. Vi vill utöka belysning, ha fler flexibla stopp och utveckla arbetet med

trygghetsvärdar. göra särskilda satsningar på trygghetsskapande åtgärder i

kollektivtrafiken.

#ulrfr-2 —  Publicerad

Lars Karlberg (lakar) föreslår ändring i #stycke-2: I glesbygd finns det få ”stadsdelar”.. 

[...] verkligheter i olika stadsdelar. bostadsområden. Människor med olika [...]
#lakar-4 —  Publicerad
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Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] verkligheter i olika stadsdelar. områden. Människor med olika [...] från grunden – i
det mellanmänskliga mötet på barnavårdscentralen, i [...]
#karin-pleijel-9 —  Publicerad

Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] relation till sitt område område, stärka avhopparverksamheten och skärpa
straffen [...]
#karin-pleijel-10 —  Publicerad

Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår #stycke-7 Utökad civiltjänst som ett viktigt inslag i
att bland annat ha beredskap för kommande klimatförändringar, men också som ett
sätt att få människor ur olika delar av befolkningen att mötas naturligt.
#karin-pleijel-11 —  Publicerad

Kristin Lilieqvist (kristin) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] inte i parallella verkligheter i olika stadsdelar. verkligheter. Människor med olika
[...]
#kristin-1 —  Publicerad

Magnus Runsten (magnusrunsten) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] unga in i kriminalitet. kriminalitet och underlätta för de som vittnar mot

organiserad brottslighet.

#magnusrunsten-12 —  Publicerad

Lovisa Roos (lovisa-roos) Gröna studenter föreslår nytt stycke: införa möjligheten att
studiemedel ska kunna tas ut fram till det året en person går i pension.
#lovisa-roos-2 —  Publicerad

Anton Lindqvist (antonllindqvist) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] underhållsstödet för ensamstående föräldrar. föräldrar, och anpassa välfärden

och utbildningssystem så att föräldrar oavsett ekonomiskt välstånd har goda

möjligheter till vidareutbildning.

#antonllindqvist-4 —  Publicerad
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Åsa Lindhagen (asa-lindhagen) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] skolan och på fritiden. fritiden och genom en stark socialtjänst. Kriminalitet ska
inte [...]
#asa-lindhagen-8 —  Publicerad

Åsa Lindhagen (asa-lindhagen) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] har låga inkomster. Hemlöshet ska motverkas, inte minst bland barnfamiljer.

#asa-lindhagen-9 —  Publicerad

Åsa Lindhagen (asa-lindhagen) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] kriminalitet. Vi vill stärka socialtjänsten, ha fler områdespoliser [...]
#asa-lindhagen-10 —  Publicerad

Fredrik Olsson (perfredrik) föreslår ändring i #stycke-3: 

• bygga blandade bostadsområden. [...] i områden där många har höga inkomster

ägande av den egna bostaden är norm och fler bostadsrätter och småhus skapa

bättre möjligheter att äga sin bostad i områden där många har låga inkomster.

hyresrätten dominerar.

#perfredrik-6 —  Publicerad

Tiemon Okojevoh (tiemon-okojevoh) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] kriminalitet. Vi vill ha se fler områdespoliser med relation till sitt område område,

förstärkta avhopparverksamheter och skärpa straffen [...]
#tiemon-okojevoh-4 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-2: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PARISTYRELSEN: I Sverige ska [...] och på fritiden.
Bostaden är en mänsklig rättighet och ingen ska behöva vara hemlös.

Hemlöshet ska motverkas och inga barn ska vräkas. Kriminalitet ska inte [...]
#partistyrelsenforslag-33 —  Publicerad

Diskussion (18)
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #rejn-karlgren-2 Avslag. Partistyrelsen menar
att motionärens syfta uppfylls genom punkten "stärka välfärden genom höjda
generella statsbidrag till kommuner och landsting." i avsnitt 2.4.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #daniel-wohlgemuth-1 Avslag. Demokrati och
vikten av delaktighet i densamma avhandlas i kapitel 3.4

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #marcus-oja-2 Avslag. Skolan och dess
segregation behandlas i kapitel 3.1.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ulrfr-1 Avslag. Bra fråga men får inte plats och
passar inte riktigt in på punkten som handlar om att vi vill bygga blandat och inte
själva ägarformerna som sådana.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ulrfr-2 Avslag. Vivill-punkterna ska vara korta
och konkreta. Konkreta förslag på satsningar blir tydligare och lättare att beskriva i
valrörelsen.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lakar-4 Bifall. Blir språkligt bättre.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-pleijel-9 Avslag. PS föreslår bifall på
#lakar-4 om bostadsområden. Det mellanmänskliga mötet bra förslag men föreslås
avslås av utrymmesskäl

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-pleijel-10 Bifall. Bra tillägg. Viktigt också
hjälpa unga att komma ur kriminalitet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karin-pleijel-11 Avslag. Förslaget är
intressant, både med perspektivet klimatanpassning och minskad segregation. PS
anser dock att det skulle behöva bearbetas och utvecklas så att det bättre passar in
under vår fred och försvarspolitik och stärka civilförsvaret.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kristin-1 Avslag. PS föreslår bifall till #lakar-4
om bostadsområden.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #magnusrunsten-12 Avslag. Bra fråga men
föreslås avslås av utrymmesskäl. Vivill-punkterna ska vara korta och konkreta. Om
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förslaget ska tas med skulle det behöva konkretiseras så att det blir tydligt vad vi vill
göra.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lovisa-roos-2 Avslag. PS finner förslaget
intressant men det skulle behöva bearbetas och räknas på för att kunna prioriteras in i
valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #antonllindqvist-4 Avslag. Bra fråga, skulle
dock behöva tydliggöras vad för anpassning vi vill göra. Vivill-punkterna ska vara korta
och konkreta.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #asa-lindhagen-8 Avslag. Passar inte in i
meningen som är generell med utgångspunkt i barnet medan tillägget är specifikt. Alla
barn möter BVC, går i skolan och har en fritid. De flesta barn träffar inte socialtjänsten.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #asa-lindhagen-9 Avslag. Förslaget passar inte
in i punkten om bygga blandat. Dock tycker PS viktigt lyfta hemlösheten och lägger
förslag ändringsyrkande där hemlöshet tas upp i brödtexten.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #asa-lindhagen-10 Avslag. Bra lyfta
socialtjänsten men passar inte in i meningen. Behöver konkretiseras i sammanhanget.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #perfredrik-6 Avslag. Punkten handlar om att
bygga blandat inte hur påverka möjligheten att äga sin bostad.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #tiemon-okojevoh-4 Avslag. PS föreslår bifall
på yrkande med ungefär samma innebörd.
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2.4 Välfärd och sjukvård för alla
Förslag: Publicerad (22)
Kent Aulin (kent-aulin) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] garantipensionerna och avveckla pensionärsskatten. pensionärsskatten.Ett höjt

grundavdrag för de med låga pensioner.

#kent-aulin-2 —  Publicerad

Jiang Millington (jiang-millington) föreslår ädrning i #stycke-8: - säkerställa att LSS-
lagstiftningens intentioner värnas så att personer med funktionsnedsättningar även
fortsättningsvis kan leva ett liv med värdighet och självbestämmande och delta i
samhällslivet på sina villkor.
#jiang-millington-4 —  Publicerad

Kicki Östensson (kicki-ostensson) föreslår Psykisk ohälsa är ett av våra stora
folkhälsoproblem. Alla instanser i första linjen (Primärvård, skolhälsa,
ungdomsmottagningar) ska ha utbildning för att möta psykisk ohälsa liksom
neuropsykiatriska funktionsvariationer och ha rutiner för att fånga upp och hjälpa
personer med psykisk ohälsa i ett tidigt skede
#kicki-ostensson-1 —  Publicerad

Harriet Olsén (hattagospel) föreslår att tandvård bör ingå i högkostnadsskyddet.
#hattagospel-3 —  Publicerad

Fredrik Leijerstam (fleijerstam) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] de är avsedda för och för. Huvudprincipen är att eventuella vinster ska
återinvesteras i verksamheten. Dock vill Miljöpartiet se en möjlighet till rimlig

utdelning på investerat kapital.  

Nästa mandatperiod [...]
#fleijerstam-1 —  Publicerad

Agneta Granström (storsand) föreslår ändring i #stycke-4: . 

[...] möjligheterna till digitala vårdbesök. vårdbesökTa bort texten möjlighet till
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digitalt vårdbesök och sätt in texten , medborgaren ska ha rätt att välja ett

digitalt vårdbesök hos sin vårdgivare.

#storsand-1 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] ytterligare en generation kvinnor bli fattigpensionärer trots att de arbetat ett

helt liv. fattigpensionärer. Under vår tid [...]
#laszlo-19 —  Publicerad

Ingela Jagne (ingela-jagne) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] bollas mellan myndigheter.  
Täta glappet mellan läkarens medicinska bedömning och försäkringskassans

juridiska bedömning vid sjukskrivning. Hela

sjukskrivningsapparaten/försäkringskassan måste omarbetas.

#ingela-jagne-1 —  Publicerad

Ann-Katrin Myles (ann-katrin-myles) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] bollas mellan myndigheter. Införande av basinkomst kan vara en metod att

bygga ihop trygghetssystemen.

#ann-katrin-myles-4 —  Publicerad

Marie Martna (mallem) föreslår ändring i #stycke-7: 

• bygga ihop trygghetssystemen – för att undvika att människor ska inte bollas
mellan myndigheter.
#mallem-9 —  Publicerad

Marie Martna (mallem) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] ska utgå från individen och hennes individens val och möjligheter. [...]
#mallem-13 —  Publicerad

Mats Wiklund (mats-wiklund-1) föreslår att mp nästa mandatperiod ska driva på så att
mer resurser satsas på rehabilitering, med utbildad rehabiliterings personal, för de
äldre som har behov av hemtjänst eller bor i vård och omsorgsboende.
#mats-wiklund-1-1 —  Publicerad
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Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] LSS, ska säkras. God tandhälsa ska inte vara en klassfråga - ett

högkostnadsskydd för tandvård behöver införas.

#karlfeldt-4 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] nära vården samt utveckla möjligheterna till ta tillvara digitaliseringens

möjligheter så att digitala vårdbesök. vårdbesök kan stärka vården utan att stjäla

resurser.

#karlfeldt-5 —  Publicerad

Lovisa Roos (lovisa-roos) Gröna studenter föreslår nytt stycke: införa en
arbetslöshetsförsäkring för studenter.
#lovisa-roos-3 —  Publicerad

Lovisa Roos (lovisa-roos) Gröna studenter föreslår nytt stycke: göra det möjligt att
kombinera studiemedel och sjukpenning så att studenter, precis som löntagare, har
möjlighet att vara sjukskrivna på deltid.
#lovisa-roos-4 —  Publicerad

Åsa Lindhagen (asa-lindhagen) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] sjuka eller arbetslösa eller har behov av socialt stöd ska det finnas [...]
#asa-lindhagen-4 —  Publicerad

Anton Lindqvist (antonllindqvist) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] val och möjligheter. Även god tandvård ska vara en självklarhet för alla oavsett

förutsättningar. I regering har [...]
#antonllindqvist-5 —  Publicerad

Anton Lindqvist (antonllindqvist) föreslår ändring i #stycke-7: 

• bygga ihop trygghetssystemen och inkludera tandvården i samma

högkostnadsskydd som sjukvården – människor ska [...]
#antonllindqvist-10 —  Publicerad
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Tiemon Okojevoh (tiemon-okojevoh) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] dag behöver öka. Även den Människor ska oavsett dess funktionsförmåga ha

rätt till god livskvalité, något vi skapar genom en uppgradering av LSS samt

genom att minska de särlösningar som behöver mest stöd ska kunna leva ett bra

liv, och rätten till assistans och andra insatser inom lagen om stöd och service

till vissa funktionshindrade, LSS, ska säkras. idag stänger ute personer med

funktionshinder.

#tiemon-okojevoh-2 —  Publicerad

Tiemon Okojevoh (tiemon-okojevoh) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] vissa funktionshindrade, LSS, förtydligas uppgraderas så att personer får det
stöd och den livskvalité de ska ha [...]
#tiemon-okojevoh-3 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-3: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PARISTYRELSEN: När vi blir [...] sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringen. Studenter ska ha samma möjligheter som andra till

trygghet vid sjukdom. Ersättning och åtgärder [...]
#partistyrelsenforslag-34 —  Publicerad

Diskussion (21)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kent-aulin-2 Avslag Miljöpartiet har under den
gångna mandatperioden minskat skattegapet och medverkat till en nationell utredning
om ökad garantipension. I pensionsöverenskommelsen som presenterades i slutet av
2017 fanns en rad åtgärder för att höja grundskyddet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #jiang-millington-4 Avslag Det är helt
grundläggande att rätten till assistans och andra insatser inom LSS säkras. Vi ska ha
en god och välfungerande LSS som tryggar goda villkor för individen och där en
likvärdig behandling över landet säkerställs. Det råder ingen tveksamhet inom
partistyrelsen att tillgången till LSS skall säkras samtidigt som vi vill säkerställa att de
aktörer som verkar inom LSS klarar en offentlig granskning utifrån kvalitet. Vi anser att
detta framgår i liggande förslag från partistyrelsen.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kicki-ostensson-1 Avslag Partistyrelsen delar
uppfattningen att psykisk ohälsa ska förebyggas och behandlas tidigt. Ett flertal
förslag om detta presenteras i kapitlet om livskvalitet och hälsa. Regeringen har under
mandatperioden vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka såväl ungdomsmottagningar
som BUP-verksamheter över landet, detta senast i höstbudgeten för 2018. Hur och
vilka verksamheter som skall utbildas bör också vara en kommunal eller
landstingskommunal uppgift.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #hattagospel-3 Avslag Avslag Ett stärkt
högkostnadsskydd inom tandvård bejakas av partistyrelsen och målet är på sikt att
tandvården ska ha samma villkor som övrig vård och därför vara en del av den
offentligt finansierade vården och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd. Att ha
detta som mål under kommande mandatperiod kräver dock större analys. I
regeringsställning har vi tillsatt en statlig utredning som bland annat har i uppgift att
återkomma med förslag om hur man kan minska den ojämlika tandhälsan.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #fleijerstam-1 Avslag Kongressen har vid flera
tillfällen slagit fast att välfärdsverksamhet skiljer sig från annan verksamhet och att
skola och omsorg skall drivas utifrån professionalism, kvalitet och engagemang. I
regering har Miljöpartiet medverkat till en utredning kring ökad tillitsstyrning inom
offentlig sektor. Den proposition om ordning och reda inom skola och omsorg som nu
ligger på riksdagens bord ger rimliga ekonomiska villkor för privata entreprenörer,
samt medverkar till ökat kvalitetsfokus inom den skattefinansierade verksamheten.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #storsand-1 Avslag De digitala lösningarna
måste utvecklas inom vården. De fysiska besöken är dock fortfarande viktiga för att
säkerställa tilliten till vården. Hur utvecklingen av de digitala besöken ska ske bör vara
en fråga som landsting och regioner, i samverkan med SKL och dess bolag som
arbetar med digitalisering INERA, får utveckla på ett sätt som stödjer det kommunala
självstyret och ekonomin.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #laszlo-19 Avslag Antalet kvinnor som har låga
pensioner är betydligt fler än män. Detta är ett klart problem som partistyrelsen anser
att det är viktigt att lyfta fram i valmanifestet och i hitta lösningar på.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ingela-jagne-1 Avslag Det finns idag brister
inom det offentliga systemet när man behöver flera insatser från olika aktörer. I en del
av fall handlar det om nationella myndigheter, men det finns också andra tydliga glapp
som måste tätas. Som exempelvis mellan primärvården, psykiatri, socialtjänst,



2018-05-02 https://mp.voteit.se/kongressen-2018/print_meeting_as_html

https://mp.voteit.se/kongressen-2018/print_meeting_as_html 26/34

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det vore olyckligt att som förslaget
önskar låsa sig till de nationella aktörerna. Vi vet att det krävs såväl insatser inom
arbetslivet som inom landsting och regioner

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ann-katrin-myles-4 Avslag. Partistyrelsen
föreslår i valmanifestet avsnitt 2.4 att vi ska driva att bygga ihop trygghetssystemen
som helhet. Detta för att ta steg i linje med partiprogrammets skrivningar Vi vill se en
samlad allmän försäkring som gäller vid både sjukdom och arbetslöshet står det i
partiprogrammet. Partistyrelsen tror att förslaget i nuläget är ett bättre steg än att
införa basinkomst. Med samma kvalifikationsvillkor och ett golv i ersättningen är
förslaget något som liknar basinkomst för grupperna sjuka och arbetslösa. Vi tror att
detta är både en politiskt mer framkomlig väg och ger positiv inverkan på fler
människors liv än ett eventuellt försök med basinkomst i vissa orter skulle ha.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #mallem-9 Bifall En formulering som tydligare
beskriver syftet med att bygga ihop trygghetssystemen.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #mallem-13 Bifall Redaktionell ändring,
språkligt bättre.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #mats-wiklund-1-1 Avslag Partistyrelsen delar
uppfattningen att möjligheten till rehabilitering och habilitering skall vara en viktig del i
hela livet. Antalet utbildningsplatser till rehabyrken har ökat under mandatperioden
och Miljöpartiet har i regering medverkat till ökade resurser till kommuner och
landsting. Partistyrelsen anser dock inte att det nationella valmanifestet skall ange hur
rehabverksamheten skall utvecklas kommunalt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karlfeldt-4 Avslag Miljöpartiet har i regering
tillsatt en statlig utredning som bland annat har i uppgift att återkomma med förslag
om hur man kan minska den ojämlika tandhälsan. Det är väsentligt att offentliga
stödsystem också tar sin utgångspunkt i just att minska den ojämlika ohälsan och
medverka till att tandhälsan blir en mer integrerad del av hälso - och sjukvården. Det
finns redan idag ett högkostnadsskydd för tandvården som dock kan utvecklas. Ett
stärkt högkostnadsskydd inom tandvård bejakas av partistyrelsen men att införa det
under kommande mandatperiod kan kräva större analys i relation till hela
valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karlfeldt-5 Avslag Den digitala utvecklingen
av vården måste stärkas som den yrkande väl beskriver. Detta för att stärka såväl
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tillgängligheten och kvaliteten i vården. Yrkandet verkar dock ha sin utgångspunkt i de
så kallade nätläkarbesöken som endast är en del av de digitala besöken. Denna del
behandlas i en pågående statlig utredning som lämnar sitt första betänkande i höst.
Partistyrelsen anser att SKL och landstingen i nuläget ska få fortsätta att utveckla den
digitala vården, inte minst då det är en landstingskommunal uppgift.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lovisa-roos-3 Avslag till förmån för nytt
yrkande från partistyrelsen. Förslaget är en viktig del i det större arbetet med breddad
rekrytering till högskolan, då det bidrar till att skapa trygghet och stärka
förutsättningar till att fler vågar börja läsa på högskola. Partistyrelsen tycker dock inte
att förslaget konkurrerar ut någon av de andra befintliga punkterna, varför vi föreslår
att istället inkludera förslagets kärna i brödtexten.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lovisa-roos-4 Avslag till förmån för nytt
yrkande från partistyrelsen. Motionären lyfter en viktig fråga som påverkar många
studenters möjlighet att kunna fullfölja sina studier vid sjukdom. Den 1 juli träder en ny
förordning i kraft, som möjliggör för studerande att vara deltidssjukskrivna med
heltidsersättning inom studiemedelssystemet, men endast vid särskilda skäl. En
pågående statlig utredning lämnade tidigare i vår ett delbetänkande där man föreslår
att det ska vara möjligt att vara deltidssjukskriven med rätt att behålla sina
studiemedel. Förslaget bereds nu i Regeringskansliet. Partistyrelsen anser det viktigt
att lyfta förslaget i valmanifestet men på grund av begränsat utrymme, görs det bäst i
brödtexten och inte i punktform.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #asa-lindhagen-4 Bifall. Bättre formulering
som innefattar fler situationer då samhällets skyddsnät ska finnas där.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #antonllindqvist-5 Bifall. Tandvården är fortsatt
en jämlikhetsfråga och det är som den yrkande beskriver viktigt att belysa detta i
valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #antonllindqvist-10 Avslag Ett stärkt
högkostnadsskydd inom tandvård bejakas av partistyrelsen och målet är på sikt att
tandvården ska ha samma villkor som övrig vård och därför vara en del av den
offentligt finansierade vården och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd. Att ha
detta som mål under kommande mandatperiod kräver dock större analys. Det passar
inte alls in i den här punkten
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #tiemon-okojevoh-2 Avslag Partistyrelsen
instämmer med andemeningen i yrkandet, att alla människor oavsett
funktionsförmåga ska ha rätt till god livskvalitet. Det är helt grundläggande att rätten
till assistans och andra insatser inom LSS säkras. Vi ska ha en god och välfungerande
LSS som tryggar goda villkor för individen och där en likvärdig behandling över landet
säkerställs. Det råder ingen tveksamhet inom partistyrelsen att tillgången till LSS skall
säkras samtidigt som vi vill säkerställa att de aktörer som verkar inom LSS klarar en
offentlig granskning utifrån kvalitet. Vi tycker dock att nuvarande skrivning är tydligare
och på ett bättre sätt fångar problematiken med LSS.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #tiemon-okojevoh-3 Avslag. Partistyrelsen
tycker att nuvarande förslag på ett bättre sätt kommer åt problematiken med LSS.
LSS behöver förändras och en stor del av problematiken ligger i att lagtexten inte är
tillräckligt tydlig, vilket har lett till en rättspraxis som i många fall strider med lagens
intentioner. Det pågår just nu en utredning som har i uppdrag att se över hur LSS kan
göras mer ändamålsenlig. Det är vidare oklart vad som avses i yrkandet med ordet
uppgradering
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2.5 Ett jämställt samhälle
Förslag: Publicerad (21)
Rejn Karlgren (rejn-karlgren) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] i barnens närhet, samt införa en könsneutral [...] stärkta rättigheter för
stjärnfamiljer. stjärnfamiljer, samt fortsätta arbeta för en lagstiftning som gör det

möjligt att vara fler vårdnadshavare än två.

#rejn-karlgren-6 —  Publicerad

Alice Josephson (alice-josephson) Alice Josephson föreslår ändring i #stycke-4: 

• införa Att föräldraförsäkringen individualiseras efter antalet vårdnadshavare

med möjlighet  

att ge bort upp till en tredelad föräldraförsäkring där tredjedel till en del

reserveras för vardera föräldern och en del kan överlåtas mellan föräldrar eller

andra vuxna i barnens närhet, samt införa en könsneutral föräldrabalk med

stärkta rättigheter för stjärnfamiljer. tredje part.

#alice-josephson-1 —  Publicerad

LennART Frostesjö (lennart-frostesjo) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] att upprätthålla könsstereotyper.  

reklam i offentliga miljöer skall förbjudas, för att motverka konsumtionsstressen

som vi nu har i samhället.

#lennart-frostesjo-1 —  Publicerad

Johan Thunberg (johant) föreslår ändring i #stycke-5: 

att byta ut:  

• motverka och [...] brott med hedersmotiv.  
till:  

• motverka och förebygga hedersrelaterat våld genom riktade insatser för att

sprida kunskap och aktivt bryta skadliga hedersnormer.

#johant-1 —  Publicerad

2

2

2

2
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Martyna Lechowska (martyna-lechowska) vill vi: - stärka skolpersonalens ansvar och
skyldighet att rapportera till socialtjänsten vid misstanke om hedersrelaterat våld och
förtryck.
#martyna-lechowska-5 —  Publicerad

Martyna Lechowska (martyna-lechowska) vill vi: - nationellt införa den framgångsrika
modellen från Västmanlands Resursteam Heder för ett strukturerat arbete mot
hedersförtryck i hela landet.
#martyna-lechowska-6 —  Publicerad

Martyna Lechowska (martyna-lechowska) vill vi: - att preskriptionstiden avskaffas,
alternativt förlängs för sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn.
#martyna-lechowska-7 —  Publicerad

Martyna Lechowska (martyna-lechowska) vill vi: - att personal enligt norsk och brittisk
modell ska placeras på svenska ambassader med uppgift att hjälpa tvångsgifta och
hederförtryckta barn som förts ut ur Sverige.
#martyna-lechowska-8 —  Publicerad

Alma Tallborn (alma-tallborn) föreslår ändring i #stycke-4: 

• införa en tredelad föräldraförsäkring där en del reserveras för vardera föräldern

och en del kan överlåtas mellan föräldrar eller andra vuxna i barnens närhet,

individualiserad föräldrarförsäkring efter antalet vårdnadshavare , samt införa en
[...]
#alma-tallborn-1 —  Publicerad

Bosse Parbring (bosse_parbring) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] jämställda löner och karriärmöjligheter och lagstifta om könskvotering i

bolagsstyrelser. förbättrad arbetsmiljö på kvinnodominerade arbetsplatser.

#bosse_parbring-1 —  Publicerad

Åsa Lindhagen (asa-lindhagen) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] och förebygga hedersrelaterat våld. Sprid kunskap, utmana hedersnormer våld

och skärp förtryck. Kunskapen om denna typ av våld behöver öka och

hedersnormerna utmanas. Vi vill skärpa straffen för brott [...]
#asa-lindhagen-5 —  Publicerad

2

2

2

2

2

2

2
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Åsa Lindhagen (asa-lindhagen) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] och förebygga hedersrelaterat våld. våld och förtryck. Sprid kunskap, utmana [...]
#asa-lindhagen-6 —  Publicerad

Åsa Lindhagen (asa-lindhagen) Föreslår att följande punkt läggs till som adresserar
våld i nära relationer (mäns våld mot kvinnor är ett av våra största
jämställdhetsproblem). Vi vill: "Stärka insatserna mot våld i nära relationer, både det
akuta stödet till våldsutsatta och deras barn, det förebyggande arbetet och insatser
för att få personer som utövar våld att sluta."
#asa-lindhagen-7 —  Publicerad

Anton Lindqvist (antonllindqvist) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] och vill fortsätta med det öka stödet till kvinno- och mansjourer för att säkra [...]
#antonllindqvist-6 —  Publicerad

Anton Lindqvist (antonllindqvist) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] sexualbrottslagen i Sverige – nu fortsätter arbetet men vi ska fortsätta arbeta

för att förverkliga en samtyckeskultur. ingen utsätta någon annan för sådant den

inte vill.

#antonllindqvist-7 —  Publicerad

Anton Lindqvist (antonllindqvist) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] och sjukvården mer jämlik. jämlik och jämställd. Vi vill säkra [...]
#antonllindqvist-8 —  Publicerad

Anton Lindqvist (antonllindqvist) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] tredelad föräldraförsäkring där en del två lika stora delar reserveras för vardera
föräldern förälder, och en lika stor eller mindre del kan överlåtas [...]
#antonllindqvist-9 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-8: 

2

2

2

2

2

2
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• skärpa lagstiftningen om så att reklam i offentliga miljöer, miljöer begränsas,

särskilt vad gäller [...]
#aron-42 —  Publicerad

David Ling (david3911) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] jämställda löner och karriärmöjligheter och karriärmöjligheter, lagstifta om
könskvotering i bolagsstyrelser. bolagsstyrelser och verka för sänkt arbetstid med

bibehållen lön i omsorgsyrken.

#david3911-4 —  Publicerad

David Ling (david3911) föreslår ändring i #stycke-8: 

• skärpa lagstiftningen om sexistisk reklam i offentliga miljöer, särskilt vad gäller

sexistisk reklam som bidrar till att upprätthålla könsstereotyper. miljöer.

#david3911-6 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-2: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PARISTYRELSEN: Vi arbetar för [...] och vill fortsätta med

stärka insatserna mot våld i nära relationer, både det akuta stödet till

våldsutsatta och deras barn, det för förebyggande arbetet och insatser för att
säkra att den få personer som behöver skydd ska få det. utövar våld att sluta. Vi
har infört [...]
#partistyrelsenforslag-35 —  Publicerad

Diskussion (20)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #rejn-karlgren-6 Avslag. Punkterna bör hållas
korta och koncisa.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #alice-josephson-1 Avslag. Kongressen har
upprepade gånger valt tredelning - en reform som individanpassar mer och som är
lättare att förverkliga än individualisering.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lennart-frostesjo-1 Avslag. Hör inte till ämnet
jämställdhet. Minskad reklam i det offentliga rummet generellt drivs med fördel
kommunalt genom detaljplanering, bygglov och beslut kring till exempel busskurer
med mera, snarare än genom förbud i lagstiftning.

2

2

2

2
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #johant-1 Avslag. PS vill ha kvar skrivningen
om viljan till straffskärpning. Detta beror på att offrets utsatta ställning vid hedersbrott
inte slår igenom i lagstiftningen idag, liksom det att själva brottet oftast utgörs av flera
delar utförda av olika personer.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #martyna-lechowska-5 Avslag. Skolpersonal
har redan denna skyldighet. Det finns säkert en del att göra för att utveckla arbetet
med detta och vidareutbilda personalen, men det behöver inte lyftas som en egen
punkt i ett valmanifest. Det framgår inte heller vilken punkt motionären avser byta ut.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #martyna-lechowska-6 Avslag. Bra tips, men
väl detaljerat för ett valmanifest. Det framgår inte heller vilken punkt motionären avser
byta ut.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #martyna-lechowska-7 Avslag. Att helt
avskaffa preskriptionen kan leda till rättssäkerhetsproblem och att polisen behöver
lägga fokus på brott som är svåra att utreda. Brott mot barn har redan idag en längre
preskriptionstid. Ett alternativt förslag vore att utreda preskriptionsavbrott, dvs att
åklagaren kan besluta om att brottet för en viss person inte preskriberas utan
fortsätter att löpa om den personen är skäligen misstänkt. Därigenom kan man inte
slippa undan straff genom att inte medverka vid utredning eller genom att undandra
sig delgivning. Detta är dock på en dataljnivå som partistyrelsen inte menar lämpar sig
för att valmanifest. Det framgår inte heller vilken punkt motionären avser byta ut.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #martyna-lechowska-8 Avslag. Vi vill göra det
lättare att hjälpa barn som blivit bortgifta utomlands att komma hem, och regeringen
har tillsatt en utredning “Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och
brott med hedersmotiv” som ska slutredovisas senast den 1 september 2018. Exakt
hur vi ska jobba på svenska ambassader menar partistyrelsen är väl detaljerat för ett
valmanifest och riskerar att motverka syftet genom låsa oss innan det finns
färdigutredda förslag. Det framgår inte heller vilken punkt motionären avser byta ut.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #alma-tallborn-1 Avslag. Kongressen har
tidigare avslagit individualisering till förmån för tredelning, en reform vi drivit länge och
som många är positiva till.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #bosse_parbring-1 Avslag. Frågan är viktig
men alldeles för omfattande och svårmätt för att platsa som en egen punkt.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #asa-lindhagen-5 Avslag. Partistyrelsen önskar
hålla punkterna så kortfattade och konkreta som möjligt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #asa-lindhagen-6 Bifall. Förtydligande tillägg.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #asa-lindhagen-7 Avslag till förmån för nytt
yrkande från partistyrelsen om att utveckla brödtext i stycke 2 i enlighet med detta
yrkande. Partistyrelsen vill begränsa antalet punkter.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #antonllindqvist-6 Avslag. Se partistyrelsens
nya yrkande angående samma mening.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #antonllindqvist-7 Avslag. Partistyrelsen menar
att den utsända texten låter bättre och är tydligare med vad vi vill.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #antonllindqvist-8 Bifall. Bra förtydligande.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #antonllindqvist-9 Avslag. Förlänger utan att
varken avsevärt förbättra eller förändra innehåll.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-42 Bifall. Språklig förbättring.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #david3911-4 Avslag. Arbetstidsfrågor
hanteras med fördel samlat i kapitel 3.2.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #david3911-6 Avslag till förmån för bifall på
#aron-42.
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3. Ett modernt Sverige

Förslag: Publicerad (5)
Daniel Wohlgemuth (daniel-wohlgemuth) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] under ett arbetsliv. Demokratin behöver stärkas och utvecklas så att fler

människor än idag får möjlighet att delta i samhällets beslutsprocesser.

#daniel-wohlgemuth-2 —  Publicerad

Marcus Nordlund Oja (marcus-oja) föreslår ändring i #stycke-2: Förskolan är också
viktig 

[...] Med en skola och förskola som ger varje [...]
#marcus-oja-4 —  Publicerad

Marie Martna (mallem) föreslår ändring i #stycke-2: 

Verkligt välstånd kan inte räknas behöver mätas i ständigt ökad konsumtion, utan

att vi får [...] liv och vår tid. tid, istället för ständigt ökad konsumtion. Miljöpartiet
arbetar för [...]
#mallem-10 —  Publicerad

Victoria Johansson (vicjoh) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] att utvecklas under ett arbetsliv. hela arbetslivet.

#vicjoh-5 —  Publicerad

tomas beer (tomas-beer) föreslår ändring i #stycke-1: 

Ett modernt Sverige Ett Sverige för alla

#tomas-beer-15 —  Publicerad

Diskussion (5)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #daniel-wohlgemuth-2 Avslag.
Inledningstexterna bör hållas korta och inte för detaljerade. Demokratifrågorna berörs i
avsnitt 1.2 och 3.4.

2

2

2
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #marcus-oja-4 Avslag. Inledningstexterna bör
hållas korta och inte för detaljerade.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #mallem-10 Avslag. PS menar att meningen är
bättre som den nu är formulerad.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #vicjoh-5 Bifall. Språklig förbättring och bra
förtydligande.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #tomas-beer-15 Avslag. PS förordar nuvarande
rubrik, som också hänger ihop språkligt med de andra avsnittsrubrikerna.
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3.1 En skola där alla får växa

Förslag: Publicerad (22)
Michael Dahlman (michaeldahlman) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] förebyggande arbete. Elever som ska få stöd i skolan innan de mår dåligt eller
far illa ska få stöd. illa.

#michaeldahlman-1 —  Publicerad

Marcus Nordlund Oja (marcus-oja) föreslår nytt stycke: införa administrativa tjänster i
förskolan för att avlasta förskollärare och barnskötare och bättre utnyttja deras
kompetens
#marcus-oja-5 —  Publicerad

Stefan Edlund (stefan-edlund) föreslår Lägg till nytt stycke #9 Vi vill göra en särskild
satsning på kunskap kring neuropsykiatriska funktionsvariationer.
#stefan-edlund-1 —  Publicerad

Madeleine Arderup (madeleine-a) föreslår ändring i #stycke-1: 

En skola där alla är trygga och får växa
#madeleine-a-1 —  Publicerad

Madeleine Arderup (madeleine-a) föreslår ändring i #stycke-3: tillägg efter ...mobbning
ska bekämpas. 

Alla skolor ska vara bra skolor. Barn med olika bakgrund Tryggheten i skolan är

en av de viktigaste faktorer för goda resultat, lär-lust och erfarenheter ska mötas

i samma klassrum och skolan ska vara jämställd. Alla barn i Sverige ska ha rätt

viljan att gå i skola, oavsett föräldrarnas legala status. Vi har vänt trenden med

nedskärningar skolan. Nya personalkategorier behövs i skolan för att säkra

tryggheten och nu anställs istället fler medarbetare. Det är bara början. Varje

elev ska få den tid de behöver med sina lärare. En av de viktigaste

investeringarna handlar om hur elever mår. Elever som far illa eller mår dåligt ska

få hjälp i tid och mobbning ska bekämpas. Vi vill öka möjligheterna för lärare och

rektorer att utvecklas genom sitt yrke.  

Nästa mandatperiod vill vi: avlasta lärarna.

2

2

2

2
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#madeleine-a-2 —  Publicerad

Jiang Millington (jiang-millington) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] ska få stöd. Ett utbyggt samarbete mellan elevhälsan och BVC , BUP och

habiliteringen ger möjlighet till övergångar från hemmet till förskolan, från

förskolan till skolan och mellan stadiumbyten och ökar drastiskt första linjens

tillgänglighet vid psykisk ohälsa.

#jiang-millington-1 —  Publicerad

Tim Gahnström (tim) MP utgår från att individer är olika, det är särskilt viktigt att lyfta
fram i skolpolitiken #stycke-1: 

[...] där alla får växa växa, barn och ungdomar är lika unika som vuxna och måste

få utvecklas på olika sätt, i olika takt och inom olika områden.

#tim-2 —  Publicerad

Tim Gahnström (tim) Alla har olika styrkor och svagheter, dem måste vi se och
utveckla #stycke-2: 

[...] elever ska få en växa mot sina mål och röra sig mot topppen av sin förmåga.

En ärlig chans, ha rätt chans innebär att växa och utmanas, att lyckas och att få

utveckla sina talanger i skolan. sammtidigt som man blir sedd och bekräftad som

den man är oavset vilka brister och förtjänster man har.

#tim-3 —  Publicerad

Martyna Lechowska (martyna-lechowska) föreslår att: Skolor, likt i Danmark, inte ska få
drivas i vinstsyfte.
#martyna-lechowska-2 —  Publicerad

Martyna Lechowska (martyna-lechowska) Vi vill: - Med stöd av gymnasieutredningen
av Helen Ängmo (2016) återinföra ämnesbetyg på gymnasieskolor.
#martyna-lechowska-3 —  Publicerad

Martyna Lechowska (martyna-lechowska) Vi vill: - Förtydliga betygskraven för att lärare
och elever enklare ska förstå vad som förväntas av dem.
#martyna-lechowska-4 —  Publicerad

2
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Ulf Carlsson (ulf-carlsson) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] öka möjligheterna för lärare och rektorer lärare, rektorer, elevhälsopersonal

samt övrig personal inom skolan, att utvecklas genom [...]
#ulf-carlsson-2 —  Publicerad

Magnus Runsten (magnusrunsten) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] förskoleklass och lågstadiet. Alla elever ska testas för läs- och skrivsvårigheter

så att dyslexi och övriga läshinder upptäcks tidigt.

#magnusrunsten-1 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] rektorer att utvecklas genom inom sitt yrke.  
[...]
#karlfeldt-6 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår att #stycke-4 och #stycke-5 byter plats.
#karlfeldt-7 —  Publicerad

Lovisa Roos (lovisa-roos) Gröna studenter föreslår nytt stycke: skapa möjligheter och
incitament för att universitets- och högskolelärare ska genomgå utbildning inom
pedagogik.
#lovisa-roos-5 —  Publicerad

David Ling (david3911) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] ska bekämpas. Vi motsätter oss betyg i lägre åldrar. Vi vill öka möjligheterna [...]
#david3911-2 —  Publicerad

David Ling (david3911) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] ska vara jämställd. Vi motsätter oss en skola som är mer fokuserad på betyg

och omdömen än på barns lärande. Alla barn i [...]
#david3911-3 —  Publicerad

2
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Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] ska vara jämställd. Vi vill bland annat införa ett obligatoriskt skolval i enlighet

med Skolkommissionens förslag. Alla barn i [...]
#rebecka-forsberg-1-24 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-3: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PS: Alla skolor ska [...] genom sitt yrke. Även lärare på

universitet, högskola och vuxenutbildning ska få möjlighet att stärkas och

utvecklas i sin pedagogiska uppgift.   
Nästa mandatperiod [...]
#partistyrelsenforslag-36 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-3: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PARISTYRELSEN: Alla skolor ska [...] skolan ska vara
jämställd. jämställd och trygg. Alla barn i [...]
#partistyrelsenforslag-37 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-3: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PARISTYRELSEN: Alla skolor ska [...] öka möjligheterna för
lärare lärare, rektorer och rektorer övrig skolpersonal att utvecklas genom [...]
#partistyrelsenforslag-38 —  Publicerad

Diskussion (19)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #michaeldahlman-1 Bifall. I den nya
formuleringen ligger större fokus än innan på förebyggande arbete. Detta ökar
valmanifestets stringens och effekt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #marcus-oja-5 Avslag. Förslaget syftar till att
avlasta förskollärare och barnskötare för att bättre utnyttja deras kompetens.
Partistyrelsen delar problemställningen men anser att förslaget är en aning för smalt
då det pekar ut en alldeles för specifik lösning. Med förslaget följer dessutom ingen
närmare beskrivning av vilken skillnaden skulle vara mot dagsläget, då det redan idag
existerar administrativa tjänster inom de flesta utbildningsverksamheter. Vi tror att

2
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förslaget i #stycke-7 uppfyller samma syfte samtidigt som det följer med andra
positiva effekter för både elever och lärare.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #stefan-edlund-1 Avslag. Att motverka
diskriminering av funktionshindrade personer är viktigt för Miljöpartiet; förutom just
den särskilda satsning på kunskap kring neuropsykiatriska funktionsvariationer som
motionären efterfrågar, har satsningar på speciallärare, specialpedagoger och
specialpedagogisk kompetens bland lärare generellt genomförts under
mandatperioden. Partistyrelsen tror dessutom att förslagen i #stycke-4 och #stycke-6
kommer att skapa bättre förutsättningar för, bland annat, elever med neuropsykiatriska
funktionshinder.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #madeleine-a-1 Avslag. Avsnittets rubrik är
redan i det längsta laget. Även om partistyrelsen delar strävan efter att skapa en skola
där alla är trygga anser partistyrelsen inte att det är befogat att förlänga rubriken. Det
finns många mål med skolan som inte får plats i rubriken.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #jiang-millington-1 Avslag. Partistyrelsen delar
ambitionen att förbättra elevers psykiska hälsa och ser att en förbättring av
samarbetet mellan skolor och myndigheter är centralt för att åstadkomma detta.
Därför föreslår vi under avsnitt 3.2. att förverkliga en köfri barn-och ungdomspsykiatri,
att skolan, socialtjänsten och vården ska arbeta mer tillsammans och att öka
resurserna till både elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #tim-2 Avslag. Yrkandet är för långt för att
fungera som rubrik.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #tim-3 Avslag. Partistyrelsen håller med om
vad yrkandet avser beskriva men tycker att den ursprungliga formuleringen lyckas
återge samma sak på mindre utrymme.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #martyna-lechowska-2 Avslag. Miljöpartiet
tycker redan idag att skolor inte ska drivas i vinstsyfte, vilket partistyrelsen föreslår ska
stå med i valmanifestet under avsnitt 2.4. Dessutom väcker kopplingen till Danmark
frågor då det inte framgår vilka delar av det danska systemet som ska anammas.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #martyna-lechowska-3 Avslag. Dagens
kursbetyg är problematiska på många sätt. Att återinföra ämnesbetyg på
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gymnasieskolor kan vara rätt väg att gå. En sådan reform vore dock omfattande och
skulle sannolikt resultera i en rad följdreformer vilket gör det klokt att invänta svaret på
den specifika utredningen för återinförande av ämnesbetyg som regeringen kommer
att tillsätta.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #martyna-lechowska-4 Avslag. Partistyrelsen
tycker att det är bra att Skolverket har i uppdrag att kontinuerligt arbeta med hur kurs-
och läroplanen kan förändras, förstärkas och förbättras. Små steg där läraren kan vara
delaktig i förbättringsprocessen är bättre än stora förändringar med flera års
intervaller. Detta är däremot inget Miljöpartiet bör prioritera att driva i ett valmanifest,
utan handlar snarare om ett kontinuerligt förvaltande tillsammans med professionen.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ulf-carlsson-2 Avslag till förmån för nytt
yrkande. Avsikten är god att inkludera mer skolpersonal i de professionsprogram som
texten refererar till. Partistyrelsens nya yrkande tar hänsyn till detta.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #magnusrunsten-1 Avslag. Yrkandets innehåll
ingår i den redan föreslagna läsa-skriva-räkna-garantin. Att omotiverat specificera just
denna del av garantin gör själva förslaget inkonsekvent och dessutom längre än övriga
förslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karlfeldt-6 Bifall. Preciserar det vi beskriver.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karlfeldt-7 Bifall. Jämlikhet är ett centralt
värde för Miljöpartiet, särskilt inom området utbildning. Att detta återspeglas i vilken
ordning förslagen står är både logiskt och effektfullt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lovisa-roos-5 Avslag till förmån för nytt
yrkande från partistyrelsen. Partistyrelsen tycker att förslaget enbart är en mindre
omformulering ifrån att vara fullgott för Miljöpartiet att driva. Utrymmet i valmanifestet
är och bör dock vara begränsat och yrkandet är smalt i jämförelse med liggande
förslag. Därför föreslår partistyrelsen att förslaget inkorporeras i brödtexten.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #david3911-2 Bifall. Under den gångna
mandatperioden var Miljöpartiet med och förhindrade en sänkning av betygsåldern.
Detta fastslås i en överenskommelse mellan regeringen och de borgerliga partierna
som gäller fram till 2020. Då kommer en utvärdering av nuvarande betygssystem att
presenteras. Oavsett innehåll på utvärderingen är forskare eniga om att betyg i lägre
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åldrar är ineffektivt. Partistyrelsen tror därför att det är en god utgångspunkt för
Miljöpartiet att inför kommande mandatperiods förhandlingar fortsatt motsätta sig
betyg i lägre åldrar.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #david3911-3 Avslag. Partistyrelsen håller
delvis med om innebörden av den nya meningen men föredrar föregående yrkande.
Att lägga till också denna mening gör texten alldeles för repetitiv. Dessutom kan
meningen tolkas olika, Miljöpartiet kan uppfattas vilja ta bort betyg helt vilket är något
vi inte kommer att försöka förverkliga.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #rebecka-forsberg-1-24 Avslag. Vi vill, i
enlighet med skolkommissionens förslag, bygga en jämlik skola, bland annat genom
att införa gemensam antagning, ge kommuner rätt att garantera plats på en
högstadieskola för elever från F-6-skolor i olika områden, begränsa möjligheten till
köer med små barn och öka huvudmännens ansvar för att planera för allsidig social
sammansättningar av elever. Som en del av detta vill vi skapa ett aktivt skolval. Att
enbart skapa ett aktivt skolval utan att i övrigt ändra regelverket som vi föreslagit
hjälper dock inte, då närhetsprincipen kommer befästa segregationen. Det ger
dessutom den felaktiga bilden att segregationen är resultat av att föräldrar inte i
tillräcklig utsträckning gjort rätt val. Segregationen är en systemfråga som i första
hand måste lösas politiskt. Partistyrelsen gör bedömningen att utrymmet i
valmanifestet är för begränsat för att ange alla de förslag från Skolkommissionen vi vill
gå vidare med och yrkar därför avslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #madeleine-a-2 Avslag till förmån för
partistyrelsens nya yrkande om förändring i #stycke-3. Det ursprungliga yrkandet lyfter
förtjänstfullt fram vikten av trygghet i skolan. I partistyrelsens nya yrkande inkluderas
trygghet samtidigt som övriga värden inte går förlorade.
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3.2 Livskvalitet och hälsa

Förslag: Publicerad (22)
Jennie Bergenholtz (jennieb) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] och meningsfull fritid. Vår demokrati bygger på människors engagemang och

insatser och till det måste det finnas tid och ork.

#jennieb-2 —  Publicerad

Christina Waldenström (asengard) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] stegvis sänka normalarbetstiden. Rätt till deltid ska vara lika självklart som rätt

till heltid. Många människor lider [...]
#asengard-1 —  Publicerad

Martin Arvidsson (ahl) föreslår ändring i #stycke-2, samt att #stycke-2 enligt nedan
delas upp i tre stycken. (För bakgrund och argumentation, se diskussion intill här på
voteit samt på engagera.mp.se) 

[...] stress och utbrändhet.  

Den psykiska ohälsan för barn mellan 10-17 år har ökat med 100 procent på tio

år. Vi vill utöka uppdragen att förebygga och behandla psykisk ohälsa tidigt. Detta

ska förebyggas ske genom ökade resurser till barn- och behandlas tidigt.

Vårdgarantin för mödrahälsovården, elevhälsan, socialtjänsten, samt första

linjens barn- och ungdomspsykiatri. Den specialiserade barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) ska skärpas så att fler unga får hjälp i tid. Skola,

socialtjänst förstärkas och vården ska arbeta mer tillsammans när det gäller

kunna fokusera på att hjälpa unga de barn och ökade resurser behövs både till

elevhälsan och till barn- och ungdomspsykiatrin. familjer som har störst behov

av hjälp.  

Barn och äldre [...]
#ahl-1 —  Publicerad

Martin Arvidsson (ahl) föreslår ändring i #stycke-5: 

2

2

2
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[...] unga. Vi vill förebygga och tidigt behandla psykisk ohälsa, och steg för steg [...]
#ahl-2 —  Publicerad

Kicki Östensson (kicki-ostensson) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] studerar eller leker. Vi vill arbeta för en drogfri värld och öka insatserna mot

droger i synnerhet till unga. Cannabis ska inte legaliseras.

#kicki-ostensson-5 —  Publicerad

Eva Lundberg (eva-lundberg) föreslår ändring i #stycke-4: 

- arbeta för en allmän sänkning av arbetstiden. Påbörja arbetet mot 6-timmars

arbetsdag,  

• att människor [...]
#eva-lundberg-2 —  Publicerad

László Gönczi (laszlo) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] och sina arbetsvillkor. Vi vill sänka normalarbetstiden

#laszlo-22 —  Publicerad

Ulf Carlsson (ulf-carlsson) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] arbetstid och sina arbetsvillkor. arbetsvillkor, samt påbörja en minskning av

normalarbetstiden under mandatperioden från 40, till 35 timmar per vecka.

#ulf-carlsson-1 —  Publicerad

Magnus Runsten (magnusrunsten) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] behöver vara mer flexibel för anpassningsbar till människors olika behov [...]
#magnusrunsten-2 —  Publicerad

Lucas Henriksson (lucas_henriksson) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] köfri barn- och ungdomspsykiatri. ungdomspsykiatri samt möjliggöra för

vårdcentraler och ungdomsmottagningar att kunna erbjuda fler unga

evidensbaserad samtalsbehandling.

#lucas_henriksson-3 —  Publicerad
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Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-6: 

• stärka suicidpreventionen arbetet mot självmord genom ökade resurser [...]
#karlfeldt-8 —  Publicerad

Anna Burenius (annaburenius) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] sätt att mäta välstånd välfärd för att styra [...]
#annaburenius-1 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-6: 

• stärka suicidpreventionen arbetet med att förhindra självmord genom ökade
resurser [...]
#aron-38 —  Publicerad

Åsa Lindhagen (asa-lindhagen) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] ökade resurser behövs till både till socialtjänsten, elevhälsan och till barn- och
ungdomspsykiatrin. [...]
#asa-lindhagen-3 —  Publicerad

Lovisa Roos (lovisa-roos) Gröna studenter föreslår nytt stycke: lägga huvudansvaret
för sjukskrivna studenter på högskolor och universitet.
#lovisa-roos-9 —  Publicerad

Lovisa Roos (lovisa-roos) Gröna studenter föreslår nytt stycke: göra karenstiden för
studenter lika lång som för lönearbetare.
#lovisa-roos-10 —  Publicerad

Lovisa Roos (lovisa-roos) Gröna studenter föreslår nytt stycke: göra så att fribeloppet
endast ska räknas på inkomster från de månader som studenter får studiemedel.
#lovisa-roos-11 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] och sina arbetsvillkor. Vi vill sänka normalarbetstiden till högst 38 timmars i

veckan som ett första steg.

2

2

2

2

2

2

2



2018-05-02 https://mp.voteit.se/kongressen-2018/print_meeting_as_html

https://mp.voteit.se/kongressen-2018/print_meeting_as_html 13/29

#aron-48 —  Publicerad

Stina Bergström (kvinna) föreslår ändring i #stycke-4: lägg till sänkning av
normalarbetstiden 

[...] genomföra reformer som sänker normalarbetstiden och ökar människors
möjligheter [...]
#kvinna-4 —  Publicerad

Mats Wiklund (mats-wiklund-1) föreslår att mp driver på och stöttar kommunerna så
att parbogarantin som infördes i socialtjänstlagen 2012 förverkligas i alla kommuner.
En förverkligad parbogaranti är en förutsättning för livskvalitet för många par som är i
behov av omvårdnad.
#mats-wiklund-1-3 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] barn- och ungdomspsykiatrin. Missbrukare är en av samhällets mest utsatta

grupper. Idag är Sveriges narkotikarelaterade dödlighet den näst högsta i hela

EU. Vi vill rädda liv genom att bedriva en skadereducerande narkotikapolitik och

bland annat genomföra försök med injektionsrum. Barn och äldre [...]
#rebecka-forsberg-1-25 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-7: 

• satsa på hälsofrämjande miljöer genom att underlätta för sociala aktiviteter,

utomhusvistelse och vardagsmotion där människor lever, arbetar, studerar eller

leker. bekämpa den höga narkotikadödligheten med en politik som syftar till

skadereducering. Vi vill bland annat införa provverksamhet med injektionsrum.

#rebecka-forsberg-1-26 —  Publicerad

Diskussion (16)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #lovisa-roos-11 Avslag. Valmanifestet
prioriterar bara de viktigaste frågorna vi tänker driva.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #mats-wiklund-1-3 Avslag. Frågan bör
främst drivas i de kommuner som ännu inte förverkligat parbogarantin. MP riks kan
hjälpa till med det ytterligare utan att det behöver stå i valmanifestet.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #magnusrunsten-2: Avslag,
men språkligt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #asa-lindhagen-3 Bifall, men
språkligt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #annaburenius-1 Bifall.
Välfärd beskriver bättre än välstånd vad vi vill med de alternativa välfärdsmåtten, och
vad de faktiskt handlar om, trots att regeringen säger välstånd. Välstånd handlar om
ekonomisk rikedom, medan välfärd är ett mycket bredare begrepp som även
inkluderar de sociala faktorer som jämte de ekonomiska och ekologiska faktorerna
utgör de bredare välfärdsmåtten vi numera fått in i statsbudgeten och vill stärka.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #ahl-2 Bifall. De flesta unga
med psykisk ohälsa behöver hjälp tidigare än specialistpsykiatrin. Det här tillägget
stärker den poängen på ett bra sätt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #jennieb-2 Avslag. Det finns
ett behov av stärka allas möjlighet till engagemang. Förslaget ger dock inte svar på
detta skall möjliggöras utan är för vagt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #lovisa-roos-9 Avslag . Partistyrelsen
tror inte att förslaget skulle stärka vården för studenter, utan risken är istället att
vården skulle bli än mer fragmenterad. Valmanifestet prioriterar bara de viktigaste
frågorna vi tänker driva.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #lucas_henriksson-3 Avslag.
För långt och detaljerat. För att uppnå köfri BUP behöver vi många insatser bl a detta.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-6 #karlfeldt-8 Avslag. Suicid
är ett mer vedertaget begrepp.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #asengard-1 Avslag.
Partistyrelsen anser att det räcker att ökad rätt till deltid nämns i den första
förslagspunkten här i samma avsnitt.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #kicki-ostensson-5 #rebecka-forsberg-1-25
#rebecka-forsberg-1-26 Avslag. Miljöpartiet vill bygga ett samhälle som minskar
efterfrågan på skadliga droger. Vi vill arbeta effektivt, främst förebyggande, samt
stärka tillgängligheten till vård och behandling. Vi vill inte legalisera cannabis. Vi
behöver dessutom stärka forskningen kring vilka vårdande insatser som gör bäst
nytta. På riksnivå har Miljöpartiet bland annat gjort det lättare att starta sprututbyte
och använda Naloxon vid en överdos. På lokal och regional nivå har Miljöpartiet bland
annat stärkt vården för unga missbrukare. I den hårda prioritering vi gör för att
valmanifestet inte ska bli alltför långt, så går vi inte närmare in på vår drogpolitik just i
valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #lovisa-roos-10 Avslag. Miljöpartiet
satsar hårt på att bryta de stigande psykiska ohälsotalen bland unga och som ett led i
det anser vi att det är centralt att öka tryggheten för studenter. Regeringen utreder för
tillfället hur tryggheten kan stärkas för studenter som blir sjuka. I ett delbetänkande
som lämnades i februari ingår bland annat ett förslag om att kraftigt korta karenstiden,
till 14 dagar. Detta ökar tryggheten för studerande. Partistyrelsen tycker att det
slutgiltiga svaret på den tillsatta utredningen bör inväntas då den avser ta ett samlat
grepp för att öka studenters trygghet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #ahl-1 Avslag. Partistyrelsen
anser att befintlig skrivning är lagom specifik för valmanifestet. För kännedom så
baserar sig den första meningen i förslaget på att andelen barn mellan 10 och 17 år
som vårdats för psykiska problem har mer än fördubblats på tio år. Att sätta
likhetstecken mellan andelen vårdade och andelen med psykisk ohälsa är inte
oproblematiskt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #eva-lundberg-2 #laszlo-22 #ulf-carlsson-1
#aron-48 #kvinna-4 Avslag. Partistyrelsen föreslår avslag på yrkanden om generellt
kortare arbetstid i förslagspunkterna. Sänkt normalarbetstid (som nämns i början av
det här avsnittet) är fortfarande en del av partiets politik och en viktig fråga för klimat,
välfärd och livskvalitet. Att underlätta för kortare arbetstid är också något som MP
driver i många kommuner. I den här riksvalrörelsen och nästa mandatperiod tror vi på
riksnivå dock mest på prioritering av att införa möjlighet till stegvis
arbetstidsförkortning för äldre anställda inom välfärden. Vi bedömer att den reformen
har större chans att förverkligas och gör att fler kan klara att fortsätta arbeta när
pensionsåldern höjs. I förslagspunkten i det här avsnittet lyfter vi även rätt till deltid
och arbetstidsbanker för fler, samt att minska anställningsformer som ger orimligt lite
makt över sin tid.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-38 Avslag. Suicid är ett mer vedertaget
begrepp.
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3.3 Nya gröna jobb

Förslag: Publicerad (21)
Kicki Östensson (kicki-ostensson) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] mandatperiod vill vi: att alla arbetsgivare - såväl privata som offentliga - måste

ha en viss % av sina anställda från grupper som är långt ifrån arbetsmarknaden.

T.ex nyanlända, personer med funktionshinder eller som av annan anledning står

utanför arbetsmarknaden. Det måste vidareutvecklas funktioner (kanske från

Arbetsförmedlingen) att hjälpa personerna och arbetsgivarna med detta så att

det blir bra anställningar för både arbetsgivaren och den anställde.

#kicki-ostensson-2 —  Publicerad

Nicklas Börjesson (nicklas-borjesson) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] och hela branscher. Parisavtalets implementation runtom i världen kommer att

skapa kraftigt förändrade villkor på den globala marknaden och vi vill hjälpa

svenska företag att kunna fortsätta verka framgångsrikt på den.

#nicklas-borjesson-4 —  Publicerad

Magnus Runsten (magnusrunsten) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] ger resultat. Nu skapas utvecklas en marknad där [...] akademi och näringsliv. För

att dra nytta av digitalisering och automatisering behövs ett nytt kunskapslyft

inom IT och för att tillvarata talanger som flyttar till Sverige ska det bli lättare att

kombinera studier i Svenska för invandrare med yrkesstudier.

#magnusrunsten-4 —  Publicerad

Marie Martna (mallem) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] stålindustrin till besöksnäringen – (ta bort bindestrecket) ställer nu om. [...]
#mallem-12 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] vill sänka skatten och förenkla administrationen för de minsta företagen och

genom ytterligare digitalisering förenkla administrationen. företagen.
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#aron-33 —  Publicerad

Victoria Johansson (vicjoh) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] till arbete, även till personer som idag [...]
#vicjoh-1 —  Publicerad

Max Andersson (maxandersson) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] akademi och näringsliv. Det har visat sig vara bra för Sverige att behålla en

egen valuta, och vi verkar för att Sverige får ett permanent undantag från EMU.

#maxandersson-7 —  Publicerad

Magnus Runsten (magnusrunsten) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] en möjlighet till utvecklingsledighet i upp till ett alterneringsår års tid för att ge
[...]
#magnusrunsten-6 —  Publicerad

Magnus Runsten (magnusrunsten) föreslår ändring i #stycke-1: 

Nya jobb- och utvecklingsmöjligheter genom den gröna jobb omställningen

#magnusrunsten-8 —  Publicerad

Magnus Runsten (magnusrunsten) föreslår ändring i #stycke-7: 

• lokalisera statliga jobb så utveckla möjligheterna för nyanlända att lära sig det
finns svenska språket parallellt med yrkesstudier för en stark statlig närvaro i

hela landet. snabbare etablering och en bättre matchning på arbetsmarknaden.

#magnusrunsten-11 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] fortsätta hela livet. Digitalisering och automatisering kommer leda till att

många av dagens jobb försvinner, men också till att många nya skapas, om vi

klarar kompetensväxlingen. Vi vill stärka [...]
#karlfeldt-9 —  Publicerad
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Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-8: 

• främja ett livslångt lärande. Vi vill införa en möjlighet till ett alterneringsår

utvecklingsledighet för att ge [...]
#karlfeldt-10 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-1: 

Nya gröna jobb och livslångt lärande

#karlfeldt-11 —  Publicerad

Lovisa Roos (lovisa-roos) Gröna studenter föreslår nytt stycke: införa ett system för
lättillgänglig och tillförlitlig information om utbildningarnas kvalitet, innehåll och utfall
som är jämförbart mellan lärosäten.
#lovisa-roos-12 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] möjlighet till ett friår eller alterneringsår för att [...]
#aron-43 —  Publicerad

Fredrik Olsson (perfredrik) föreslår en ny punkt om att verka för att regleringarna av
pensionsfonderna skall utformas för att gynna investeringar i miljö- och klimatteknik.
#perfredrik-7 —  Publicerad

Isak Betsimon (isak-betsimon) föreslår att miljöpartiet verkar för att sänka
kapitalkraven mot finansiella institut som investerar i grönt företagande (är öppen för
bättre ordalydelse, det viktigaste för mig är andemeningen)
#isak-betsimon-2 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-8: 

• införa en möjlighet ge likvärdig tillgång till ett alterneringsår för att ge

människor chansen att fortbilda sig, starta företag eller att genom utbildning

välja en ny väg studiemedel även senare i livet.
#rebecka-forsberg-1-27 —  Publicerad
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Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår nytt förslag till
handling: dela upp Arbetsförmedlingens myndighets- och matchningsuppdrag samt
konkurrensutsätta det senare.
#rebecka-forsberg-1-28 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-8: 

• NYTT FÖRSLAG FRÅN PARTISTYRELSEN: införa en möjlighet till utvecklingstid

upp till ett alterneringsår år för att ge [...]
#partistyrelsenforslag-39 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-2: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PARTISTYRELSEN: Vi vågar investera [...] Vi vill stärka både

kvaliteten i och informationen om högre utbildning, vuxenutbildning [...]
#partistyrelsenforslag-40 —  Publicerad

Diskussion (17)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #magnusrunsten-4 Avslag.
Förlänger texten onödigt mycket. Inte prioriterat att peka ut specifikt IT för ett
kunskapslyft.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-1 #magnusrunsten-8 Avslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #mallem-12 Avslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #vicjoh-1 Avslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #kicki-ostensson-2 Avslag.
Punkterna bör hållas korta och koncisa.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-4 #aron-33 Avslag.
Partistyrelsen menar att det finns en poäng med att konkretisera digitalisering som ett
verktyg för att förenkla.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #maxandersson-7 Avslag.
Detta är partiets politik, men partistyrelsen menar att det inte behöver lyftas i
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valmanifestet. Det känns inte heller som ett naturligt tillägg till denna text.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #karlfeldt-9 Avslag.
Förlänger texten, medan andemeningen redan ingår i meningen innan.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-1 #karlfeldt-11 Bifall. Ger
bättre känsla för avsnittets innehåll.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #perfredrik-7 Avslag.
Pensionsfonderna behandlas i 1.1 i punkten "fasa ut fossilt innehav i svenska
pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar och övergå till hållbara
investeringar som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion." Partistyrelsen
menar att det räcker att behandla frågan på ett ställe i valmanifestet. Det framgår inte
heller vilken punkt motionären här vill byta ut.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår föreslår #isak-betsimon-2 Avslag.
Oklart var texten föreslås läggas in.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-8 #rebecka-forsberg-1-27
Avslag. Partistyrelsen menar att utvecklingstid är en bredare, viktigare och mer
kommunikativ reform att lyfta fram i valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #rebecka-forsberg-1-28 Avslag.
Partistyrelsen instämmer i behov av översyn, men vill inte låsa sig vid denna lösning
eller föregå arbetet med hopbyggda trygghetssystem som föreslås i 2.4.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-7 #magnusrunsten-11 Avslag.
Partistyrelsen vill prioritera befintlig skrivning i detta avsnitt. Frågor kring etablering
hänvisas till avsnitt 2.1.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #lovisa-roos-12 Avslag till förmån för
nytt yrkande från partistyrelsen. Partistyrelsen tycker både att förslagets ambition och
innebörd är god, men ser det inte som en tillräckligt stor fråga för att lyftas framför
andra i valmanifestet. Det framgår inte heller vart motionären anser att stycket bör
läggas till. Partistyrelsen föreslår därför att förslaget omformuleras och kombineras
med den sista meningen i det sista stycket i #stycke-2.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #nicklas-borjesson-4
Avslag. Punkterna bör hållas korta och koncisa. Parisavtalets positiva effekter
behandlas under kapitel 1.1 Offensiv global klimatpolitik.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #magnusrunsten-6, #aron-43, #karlfeldt-10
Avslag till förmån till PS nya yrkande.
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3.4 Mer kultur för fler

Förslag: Publicerad (13)
Ann-Katrin Myles (ann-katrin-myles) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] berättiga till socialförsäkringar. Basinkomst är ett alternativ till olika stipendier

och behovsprövade ersättningar.

#ann-katrin-myles-5 —  Publicerad

Magnus Runsten (magnusrunsten) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] konst och kultur. Det Utöka det ekonomiska stödet till föreningsliv och
studieförbund ska öka. och skapa fler mötesytor mellan föreningar och nyanlända

som en väg in i det svenska samhället.

#magnusrunsten-5 —  Publicerad

Max Andersson (maxandersson) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] var du bor. Det är viktigt att konstärer får rimlig ersättning, men människor

ska inte straffas för att de laddar ner kultur från nätet. Museer, bibliotek,
konserthus, [...]
#maxandersson-8 —  Publicerad

Max Andersson (maxandersson) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] behöver sina kritiker. Vi försvarar den personliga integriteten och är kritiska till

massövervakning. Kvalificerad journalistik och [...]
#maxandersson-9 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-4: 

En stark demokrati med engagerade medborgare är av stor betydelse för att

skapa och vårda ett dynamiskt samhälle. Demokratin utmanas dock idag från

flera håll, även här i Sverige. Tilliten till det demokratiska systemet behöver

stärkas, och fler behöver känna att de har möjlighet att forma vårt gemensamma

samhälle. Här spelar föreningslivet och folkbildningsrörelsen en viktig roll. Ett
demokratiskt samhälle behöver också sina kritiker. Kvalificerad [...] över hela landet.
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Konstnärer och kulturskapare ska ha råd att bli föräldrar och klara ekonomin vid

sjukdom.  
Nästa mandatperiod [...]
#karlfeldt-12 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-3 (följdändring till #karlfeldt-12): 

[...] för unga kreatörer. Konstnärer och kulturskapare ska ha råd att bli föräldrar

och klara ekonomin vid sjukdom.

#karlfeldt-13 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-2 (följdändring till #karlfeldt-12): 

[...] fysiskt och digitalt. Det ekonomiska stödet till föreningsliv och studieförbund

ska öka.

#karlfeldt-14 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-9 (hänger samman med #karlfeldt-
12): 

• värna demokratin och vårda kulturarvet samtidigt som vi välkomnar nya

kulturyttringar, som exempelvis spelkultur. civilsamhället. Vi vill involvera flera

unga i demokratin genom att sänka rösträttsåldern till 16 år. Det ekonomiska

stödet till föreningsliv och studieförbund ska öka.

#karlfeldt-15 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-5 (följdändring till #karlfeldt-15,
hänger samman med #karlfeldt-12): 

[...] konst och kultur. Det ekonomiska stödet till föreningsliv Kulturarvet ska vårdas

och studieförbund ska öka. värnas samtidigt som vi välkomnar nya

kulturyttringar, som exempelvis spelkultur.

#karlfeldt-16 —  Publicerad

Jon Karlfeldt (karlfeldt) föreslår ändring i #stycke-1 (hänger samman med #karlfeldt-12,
13, 14, 15, 16): 

Mer kultur för fler i en levande demokrati

#karlfeldt-17 —  Publicerad
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Fredrik Olsson (perfredrik) föreslår en ny punkt om att värna och utveckla
målsättningen för att 1% av byggkostnaderna skall användas till konstnärlig
utsmyckning. Tillexempel genom att ta in konstnärer i den industriella
träbyggnadsindustrin.
#perfredrik-11 —  Publicerad

Aviva Barczewska (aviva) föreslår ändring i #stycke-5: 

• öka möjligheterna alla ska ha möjlighet till kulturupplevelser och till det egna

skapandet Kulturen ska vara för människor alla och av alla, alla ska känna sig

representerade i alla åldrar att ta del av konst och kultur. kulturen. Det
ekonomiska stödet [...]
#aviva-1 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) NYTT FÖRSLAG FRÅN PARTISTYRELSEN:
föreslår #stycke-4 (hänger samman med #karlfeldt-12 #karlfeldt-15 #karlfeldt-16) [Här
spelar föreningslivet och folkbildningsrörelsen en viktig roll] och vi vill involvera flera
unga i demokratin genom att sänka rösträttsåldern till 16 år.
#partistyrelsenforslag-43 —  Publicerad

Diskussion (8)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #magnusrunsten-5 Avslag.
Det behövs fler mötesytor för alla möjliga slags möten. Att peka ut just nyanlända i ett
valmanifest är för begränsande. Mycket av det stöd som redan idag utgår till
studieförbund och olika föreningar riktar sig specifikt till arbete med nyanlända, därför
föreslås avslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #aviva-1 Avslag. PS
sympatiserar med förslagsställaren, men formuleringen är någon lång. Vi menar att
nuvarande skrivning täcker in det som förslagsställaren vill.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #perfredrik-11 Avslag. Detta är vår
politik, men partistyrelsen föredrar i detta valmanifest de föreslagna punkterna och vill
bibehålla upplägget med 100 punkter.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-6 #ann-katrin-myles-5 Avslag.
Stipendier och olika ersättningar är inarbetade modeller för hur konstnärer och
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kulturskapare finansierar sitt arbete. Stipendier kan komma från offentliga aktörer,
stiftelser eller andra organisationer, och skulle vara svåra att ersätta med basinkomst.
Det viktigaste i det här fallet är att ersättningarna ska berättiga till pension och
socialförsäkringar. Att ersätta ett befintligt fungerande system med basinkomst anser
inte PS vara prioriterat i i det här läget.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #maxandersson-8 Avslag.
Valmanifestet ska beskriva vilken politik vi vill genomföra under kommande
mandatperiod. Frågor kring upphovsrätt och möjligheter till nedladdning har
Miljöpartiet drivit under många år, men de är inte prioriterade i valmanifestet och
därför föreslås avslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-4 #maxandersson-9 Avslag.
Det som motionären föreslår är redan partiets politik men ingenting som vi särskilt
prioriterar i valmanifestet. Valmanifestet ska främst innehålla politiska förslag som vi
vill driva under kommande mandatperiod.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karlfeldt-12 #karlfeldt-13 #karlfeldt-14
#karlfeldt-17 Bifall, bra tillägg om demokrati. PS föreslår ytterligare tillägg i
#partistyrelsenforslag-43

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #karlfeldt-15 #karlfeldt-16 (hänger samman
med #karlfeldt-12) Avslag till förmån för partistyrelsens nya yrkande
#partistyrelsenforslag-43 i #stycke-4. Partistyrelsen instämmer i ambitionen och tycker
frågan passar den nya texten, men ser hellre att den sänkta rösträttsåldern, som ju är
vår befintliga politik sedan länge, nämns i brödtext än i punktform. Partistyrelsen vill
gärna hålla punkterna korta och koncisa.
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3.5 Hållbar konsumtion och cirkulär

ekonomi

Förslag: Publicerad (10)
Gustaf Wiklund (gustafwiklund) införa en skatt på fossil plast med syfte att fasa in mer
hållbara material
#gustafwiklund-1 —  Publicerad

Jan Hagerlid (janhag) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] ekonomi, minskar hushållens skuldsättning skuldsättning, utjämnar dagens

växande ekonomiska klyftor och långsiktigt tryggar välfärden.
#janhag-3 —  Publicerad

Mikael Hjort (micko) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] återanvända. Inget ska slängas – en gammal telefon ska kunna bli en ny.

slängas, så länge det kan återvinnas eller återbrukas. Tillverkare ska inte [...]
#micko-1 —  Publicerad

Anita Wallin (anita-wallin) föreslår att mp inte medverkar till nya globala handelsavtal
som TTIP, där vår demokrati riskerar att urholkas.
#anita-wallin-3 —  Publicerad

Helena Norin (helenanorin) föreslår att införa en skatt på plast för att gynna andra
material som lättare kan återvinnas med bibehållen kvalitet.
#helenanorin-1 —  Publicerad

Max Andersson (maxandersson) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] av nya saker. Vi vill gynna öppen källkod och öppna standarder, då de bland

annat förlänger produkters livslängd. Det ska bli [...]
#maxandersson-10 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-3: 

2

2

2

2

2

2



2018-05-02 https://mp.voteit.se/kongressen-2018/print_meeting_as_html

https://mp.voteit.se/kongressen-2018/print_meeting_as_html 28/29

[...] av nya saker. Det ska bli enklare för människor att göra miljövänliga val

genom Vi vill satsa mer på så kallad ”nudging”, "nudging", vilket innebär att
påverka människors beteende i mer hållbar riktning. främja önskvärda

beteenden med andra metoder än belöning och straff, därför blandas inte heller

pengar in. Istället arrangeras valsituationen så att det blir lätt att göra rätt, till

exempel genom att markera vägen till närmaste papperskorg. Våra livsval ska [...]
#aron-49 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] återanvändning eller uthyrning. Det ska både bli enklare och mer lönsamt för

människor att göra det miljövänliga valet.  
Nästa mandatperiod [...]
#aron-50 —  Publicerad

Michael Törnqvist (michael-tornqvist) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] mer hållbar riktning. Mer är inte samma sak som bättre. Våra livsval ska [...]
#michael-tornqvist-1 —  Publicerad

Måns Palmstierna (mans-palmstierna) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] att göra miljövänliga val genom val. Genom så kallad ”nudging”, vilket innebär

att ”nudging” kan vi på ett positivt sätt påverka människors beteende [...]
#mans-palmstierna-1 —  Publicerad

Diskussion (9)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #micko-1 Bifall. Båda
formuleringarna fungerar, men ändringsförslaget passar bättre med resten av stycket.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #mans-palmstierna-1 Bifall.
Eftersom utskickat förslag inte blev helt korrekt, och en tillräcklig begriplig definition
skulle bli för lång, så är det bättre att som här bara nämna nudging, likt vi gör med
många andra ord som inte alla förstår i valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #aron-49 Avslag. I sak en
korrekt och bra definition som är svår att skriva kortare. Men för samma mening
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bifaller vi istället #mans-palmstierna-1 eftersom valmanifestet inte är rätt plats för
långa definitioner av begrepp.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #aron-50 Avslag.
Partistyrelsen föreslår avslag eftersom vi även vill avslå #aron-49. Men om #aron-49
bifalls bör även det här yrkandet bifallas eftersom det hänger ihop.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #gustafwiklund-1 #helenanorin-1
Avslag. Partistyrelsen vill hålla sig till fem förslagspunkter per avsnitt, och då vill vi inte
prioritera denna nya förslagspunkt. Särskilt som vi är tveksamma till yrkandet i sig. Det
låter kanske spontant bra med en plastskatt, men gäller den all plast drabbas
återvunnen plast lika hårt, och om skatten endast gäller fossil plast, så kvarstår hela
nedskräpningsproblemet. Det kan till och med bli värre, då många tror att begrepp
som bioplast innebär att det bryts ned i naturen.   Om vi ändå vill ha en särskild
plastskatt kan det genomföras genom den gröna skatteväxlingen som vi lyfter i
samma avsnitt här. Det finns också andra punktskatter än plastskatt som vi hellre
skulle prioritera om vi ska lägga till något.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #anita-wallin-3 Avslag. Angående vår
politik om TTIP-liknande avtal, så finns det bättre yrkanden i andra delar av
valmanifestet. Det är också oklart vilken av nuvarande förslagspunkter som i så fall
ska tas bort, om det ska förbli fem förslagspunkter per avsnitt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #michael-tornqvist-1
Avslag. Mer är inte alltid bättre. :)

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #maxandersson-10 Bifall.
Bra skrivning i linje med partiets politik, där vi har goda möjligheter att nå framgång.
Även bra med mer digitaliseringspolitik i valmanifestet. Öppna data kan definieras lite
olika, men ett kort sätt är: "Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får
använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange
källa eller krav på att dela data på samma sätt." Det finns många fördelar med att
myndigheter och offentligt ägda företag publicerar information som öppna data, och
här behöver mer göras.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-4 #janhag-3 Bifall.
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4. Ett miljövänligt Sverige
Förslag: Publicerad (3)
Karin Pleijel (karin-pleijel) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] sämre för miljön. Att leva hållbart innebär att både det vi producerar i Sverige

och den påverkan vår konsumtion har globalt skall vara hållbar. Vi vill att [...]
#karin-pleijel-12 —  Publicerad

Cecilia Obermüller (ceob) föreslår ändring i #stycke-1: 

Ett miljövänligt Sverige - Föreslår att hela kapitel 4 läggs direkt efter kapitel 1

#ceob-1 —  Publicerad

Livija Ginters (livija) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] 2020. Det miljöbättre valet alternativet ska bli enklare, [...]
#livija-1 —  Publicerad

Diskussion (3)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #karin-pleijel-12 Avslag.
Inledningstexterna bör hållas korta och inte för detaljerade. Konsumtionsfrågorna
behandlas specifikt i kap 3.5.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-1 #ceob-1 Avslag. PS anser
att nuvarande ordningsföljd är bättre och ger en bra balans mellan områdena och
förslagen. Om kongressen trots allt vill ändra ordning föredrar partistyrelsen att kapitel
1 och 4 helt byter plats, så upplägget med miljö både först och sist kvarstår.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #livija-1 Avslag. PS menar
att meningen blir bättre som den står.
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4.1 Fossilfria transporter
Förslag: Publicerad (34)
Kjell Hansson (kjelladam) föreslår ändring i #stycke-4 

• rusta upp och bygg ut det befintliga järnvägssystemet rejält i hela landet, bygga nya

stambanor med bl.a. fler spår på varje järnvägslinje för höghastighetståg att

säkerställa tätare trafik och minska störningskänsligheten samt införa ett [...]
#kjelladam-2 —  Publicerad

Arne Karyd (arne-karyd) föreslår ändring i #stycke-5: 

• minska flygets och sjöfartens miljöpåverkan. Flygbolag och rederier ska redovisa
utsläpp i samband med biljettköp och flygplatser ska införa trängselavgifter som

kan öka priset på pendlings- och affärsflygresor. biljettbokning.

#arne-karyd-2 —  Publicerad

Rejn Karlgren (rejn-karlgren) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] biogas och andra biodrivmedel fossilfria drivmedel i hela landet.
#rejn-karlgren-3 —  Publicerad

Ulf Flodin (ulf-flodin) föreslår ändring i #stycke-2:Tillägsförslag; 

[...] att resa hållbart. Vi har en målsättning att reducera biltrafiken kraftigt och i

motsvarande grad stimulera kollektiva resor. Cykeln är ett [...]
#ulf-flodin-1 —  Publicerad

Lars Karlberg (lakar) föreslår #9 * stimulera båtägare att övergå till eldrivna fritidsbåtar
#lakar-5 —  Publicerad

Per Chrisander (perchr) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] bygga nya stambanor för höghastighetståg som klarar trafik med snabbtåg

samt införa ett [...]
#perchr-2 —  Publicerad
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Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] i samband med biljettköp biljettköp, flygskatten ska höjas och flygplatser ska
[...]
#aron-1 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår • att reseavdragen görs avståndsbaserade och
oberoende av färdmedel för att underlätta för de som bor på landsbygden.
#aron-2 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-5: 

• minska flygets och sjöfartens miljöpåverkan. Flygbolag och rederier ska redovisa
utsläpp [...]
#aron-3 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår • Att fritidsbåtar med förbränningsmotor och över en
viss längd ska beskattas.
#aron-4 —  Publicerad

Tim Gahnström (tim) Vi måste få med skrivningar om skarpa hållbarheskrav på
biomassa #stycke-1: 

Fossilfria Hållbara fossilfria transporter
#tim-4 —  Publicerad

Tim Gahnström (tim) Vi bör inte veckla in oss i resonemang om när på dygnet folk skall
flyga #stycke-5: 

[...] i samband med biljettköp biljettköp, flyget skall betala sin fulla miljökostnad

och flygplatser ska införa trängselavgifter reduktionsplikt skall införas på

flybränsle på samma sätt som kan öka priset på pendlings- och affärsflygresor.

andra fordonsbränslen så att det fossila fasas ut.

#tim-5 —  Publicerad

Tim Gahnström (tim) föreslår • skärpa hållbarhetskraven på biomassa som används till
drivmedel så att uttaget är långsiktigt hållbart
#tim-6 —  Publicerad
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Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] nya stambanor för höghastighetståg höghastighetståg, göra det enklare att

boka utlandsresa med tåg samt införa ett [...]
#aron-8 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] i hela landet. Samt införa ett produktionsstöd till biogas.

#aron-9 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår • att utreda hur kommuner eller staten kan ges möjlighet
att ta ut en skatt på parkering, enligt brittisk eller australiensisk modell.
#aron-19 —  Publicerad

Livija Ginters (livija) #stycke-2 SJ ska verka för ett mer sammanhållet tågsystem över
Europa genom fler internationella avgångar och publicera information om tidtabeller
och biljettsystem, så kallad öppen data.
#livija-9 —  Publicerad

Livija Ginters (livija) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] och flygplatser ska införa trängselavgifter fördela flygtider efter

marknadsmässiga principer för att bättre använde de flygplatser som kan öka

priset på pendlings- och affärsflygresor. redan finns istället för att expandera

eller etablera nya.

#livija-10 —  Publicerad

Martin Sahlin (martinsahlin) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] ett törstigt fordon (bonus-malus) och genom krav [...]
#martinsahlin-3 —  Publicerad

Magnus Runsten (magnusrunsten) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] transporter. Godstransporter ska i så stor grad som möjligt ställas om till [...]
#magnusrunsten-14 —  Publicerad
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Livija Ginters (livija) föreslår ändring i #stycke-3: 

Stad och landsbygd behöver delvis olika lösningar för transporter.

Godstransporter ska ställas [...]
#livija-11 —  Publicerad

Livija Ginters (livija) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] att resa hållbart. Stad och landsbygd behöver delvis olika lösningar för

transporter. Cykeln är ett [...]
#livija-12 —  Publicerad

Roger Bydler (roger) föreslår ändring i #stycke-5:Miljöpartiets klimatnätverk. 

[...] i samband med biljettköp biljettköp, flygskatten ska höjas och flygplatser ska
[...]
#roger-2 —  Publicerad

Roger Bydler (roger) föreslår ändring i #stycke-7: Miljöpartiets klimatnätverk 

[...] i hela landet. Samt införa ett produktionsstöd till biogas.

#roger-3 —  Publicerad

Roger Bydler (roger) föreslår Miljöpartiets klimatnätverk.ett bonus-malus system införs
även för lastbilar
#roger-4 —  Publicerad

Roger Bydler (roger) föreslår Miljöpartiets klimatnätverk. Att reseavdragen görs
avståndsbaserade och oberoende av färdmedel
#roger-5 —  Publicerad

Roger Bydler (roger) föreslår Miljöpartiets klimatnätverk Att utreda hur kommuner eller
staten kan ges möjlighet att ta ut en skatt på parkering, enligt brittisk eller
australiensisk modell. Skatten kan företrädesvis tas ut på parkering vid arbetsplatser,
men även på kundparkering vid exempelvis externa köpcentra.
#roger-6 —  Publicerad
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Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] Vi vill bygga minst tusen nya cykelvägar och snabbcykelstråk och bygga som

bygger ihop det regionala [...]
#aron-45 —  Publicerad

Fredrik Olsson (perfredrik) föreslår en ny punkt om att verka för samordnade
varutransporter i hela landet. Åtta Stockholmskommuner har tillsammans sänkt
utsläppen med 70 % genom samordning. Kostnaderna kommer bli lägre och i nästa
fas kan näringslivet bjudas in med erbjudande om billigare transporter och de blir
fossilfria ”på köpet”.
#perfredrik-8 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] alltför långa. Med fler och bättre cykelbanor och [...]
#aron-46 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] nya stambanor för höghastighetståg höghastighetståg, slopa SJs vinstkrav,

samt införa ett [...]
#rebecka-forsberg-1-29 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-5: 

• minska flygets miljöpåverkan. Flygbolag Flygskatten ska höjas genom ett särskilt

index, flygbolag ska redovisa utsläpp [...]
#rebecka-forsberg-1-30 —  Publicerad

Michael Törnqvist (michael-tornqvist) föreslår ändring i #stycke-5: 

• minska Minska flygets miljöpåverkan. Flygbolag ska redovisa utsläpp i samband

med biljettköp och flygplatser ska Vi vill höja flygskatten, införa trängselavgifter
som kan öka priset på pendlings- flygplatser, avskaffa subventioner till

flygplatser där det finns goda alternativ för resande, samt underlätta

klimatsmarta transporter och affärsflygresor. digitala möten.

#michael-tornqvist-2 —  Publicerad
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tomas eriksson (mptomase) föreslår staten måste även i framtiden vara en aktiverat för
utbyggnad av kollektivtrafik i våra större städer. Anslagen till stadsmiljöavtalen bör
därför utökas och ytterligare en Sverigeförhandling genomföras.
#mptomase-3 —  Publicerad

Diskussion (33)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-4 #kjelladam-2 Avslag. Att
bygga nya stambanor för höghastighetståg är en viktig framtidsfråga. Det finns många
argument för det. Inte minst är det avgörande för att den regionala persontrafiken ska
öka, men också godstrafik på järnvägen. Det innebär också att inrikesflyget i södra
Sverige kommer konkurreras ut. Miljöpartiet har länge drivit frågan, och det finns goda
möjligheter att denna viktiga framtidssatsning blir verklighet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-7 #rejn-karlgren-3 Avslag.
Partistyrelsen menar att biodrivmedel är ett bättre ordval än fossilfria drivmedel, även
om det i sak inte är någon skillnad.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #ulf-flodin-1 Avslag.
Partistyrelsen ser ett värde i att valmanifestet hålls begränsat. I förslaget till
valmanifest finns ett antal åtgärder som innebär att biltrafiken reduceras, och att
kollektivtrafiken ökar.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #9 #lakar-5 Avslag. Miljöpartiet har
under mandatperioden arbetat för detta, bla genom införandet av ett stöd för eldrivna
fritidsbåtar. PS anser dock inte att detta behöver ingå i valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-4 #perchr-2 Avslag. Se
tidigare motivering.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #aron-1 Avslag. Införandet
av flygskatten har varit en viktig reform. Det som hittills har bestämts av riksdagen är
att flygskatten ska indexeras, så att styrningen håller i sig över tid. PS anser att
flygskatten kommer vara fortsatt viktig, men att också andra styrmedel kommer
behövas för att minska flygets klimatpåverkan.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #aron-2 Avslag. Partistyrelsen anser i
likhet med förslagsställaren att ett förändrat reseavdrag är en viktig reform.

2
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Regeringen har också tillsatt en utredning av frågan, och såväl Miljömålsberedningen
som Landsbygdskommittén har ställt sig bakom detta i bred enighet. PS anser dock
att valmanifestet behöver begränsas, och alla viktiga frågor får inte plats.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #aron-4 Avslag. Partistyrelsen
instämmer i behovet av att minska utsläppen från fritidsbåtar. PS menar dock inte att
en punktskatt på båtarna är det bästa sättet. Under, mandatperioden har vi istället
jobbat med stöd, och inför nu en premie till elmotorer i fritidsbåtar.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-1 #tim-4 Avslag. Partistyrelsen
instämmer i att också biomassa ska produceras på ett hållbart sätt, precis som all
annan produktion. Det finns dock inget skäl till att nämna det just när det gäller
biomassa.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #tim-5 Avslag.
Trängselavgifter på flygplatser är en viktig fråga som PS anser bör lyftas fram i
sammanhanget. Anledningen är att frågan om utbyggnad av Arlanda flygplats har
kommit upp. Att utnyttja befintliga Arlanda, genom trängselavgifter, innebär en
miljöbesparing och effektivisering i sig och är därför viktig.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-4 #aron-8 Avslag.
Partistyrelsen sympatiserar med förslaget, men anser att valmanifestet inte kan rymma
alla goda förslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-7 #aron-9 Avslag. Det framgår
av punkten att PS vill gå till val på att investera i produktion och distrubtion av biogas.
PS anser inte att tillägget tillför något.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #aron-19 Avslag. PS delar
förslagsställarens intention. MP har också drivit frågan under mandatperioden. PS
anser dock inte att frågan är av den tyngden att det bör ges prioritet inom ramen för
valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #livija-9 Avslag. PS är enig
med motionären om att tågtrafiken i Europa behöver förbättras. Det är dock inte SJ:s
roll att driva internationell tågtrafik, eller stå för information och biljettsystem. PS anser
att frågan bäst hanteras inom ramen för EU, där vi arbetar för ett nytt järnvägsdirektiv.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #martinsahlin-3 Avslag. PS
anser att (bonus-malus) bör framgå, eftersom många är väl införstådda med
betydelsen. Dessutom är latin ett vackert, om än något dött, språk.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #magnusrunsten-14 Bifall.
PS håller med om att det möjliga inte får bli det bästas fiende.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #livija-12 Bifall. En bra
brasklapp som PS kan ställa sig bakom. Dessutom blir det språkligt bättre.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #roger-2 Avslag. Se tidigare
motivering.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-7 #roger-3 Avslag. Se tidigare
motivering.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-8 #aron-45 Bifall. PS delar
förslagsställarens syn på tydliga och mätbara mål. 1000 nya cykelbanor är bra politik
för Sverige NU.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #perfredrik-8 Avslag. PS delar
förslagsställarens syn om att samordnad varudistribution är viktigt. PS menar dock
inte att detta är en fråga som lämpar sig för valmanifestet. Däremot något som är bra
för Miljöpartiets lokalavdelningar att gå till val på.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #mptomase-3 Avslag. Motivering:
Stadsmiljöavtalen har varit viktiga för att minska utsläppsgapet i prognoserna. Det
kommer vara viktiga även framöver, men PS anser inte att alla viktiga förslag passar i
valmanifestet. PS anser att den nuvarande Sverigeförhandlingen ska förhandlas klart
innan nästa påbörjas.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-2 #aron-46 BIifall. Bra och
kortfattat förtydligande.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #livija-11 Bifall,
konsekvensändring av bifall #stycke-2 #livija-12
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #livija-10 Avslag.
Trängselavgifter är ett vedertaget ord som förklarar bra vad det handlar om.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #michael-tornqvist-2
#rebecka-forsberg-1-30 Avslag. Indexering av miljöskatter är något som PS är mycket
positiva till. Det innebär att en miljöskatt räknas upp varje år med en förutbestämd
nivå, och det gör att miljöstyrningen håller i sig över tid i takt med inflationen. Under
mandatperioden har Miljöpartiet fått igenom en ökad miljöstyrning av
drivmedelsskatterna, så att en uppräkning sker årligen med KPI + 2%. Något som inte
fått samma uppmärksamhet är att ett flertal andra miljöskatter, bla flygskatten, också
har beslutats om en indexering av riksdagen. PS föreslår därför att inte gå till val på
något som redan är genomfört.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #arne-karyd-2 Avslag. PS
anser att trängselavgifter på flygplatser är ett sätt att genom marknadsmässiga
principer effektivisera användandet av flygplatser, utan att fysiskt bygga ut dem.
Något som kostar såväl pengar som andra resurser.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #roger-6 Avslag. Parkeringspolitiken är
en viktig del för att minska utsläppen i transportsektorn. På många håll i landet så styr
Miljöpartiet, och använder parkeringsavgifter som ett verktyg för att styra trafiken. I
ekonomipropositionen till kongressen 2017 ingick en punkt i linje med motionärens
förslag. Utrymmet i valmanifestet är dock begränsat och partistyrelsen menar att
nuvarande prioriteringar i text och punkter är bättre.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-4 #rebecka-forsberg-1-29
Avslag. Miljöpartiet har drivit att SJ ska få ett samhällsuppdrag, och inte enbart ha ett
affärsmässigt uppdrag så som det är stadgat idag. PS tycker inte att vinstmaximering
ska vara syftet med SJ. Däremot ställer sig PS negativa till att helt slopa förväntningen
på SJ att gå med ekonomiskt överskott. Att vara ett bolag som står på egna ben
skapar också en långsiktighet. PS anser inte att SJ ska ge en alltför stor vinstutdelning
till staten, men att detta är en fråga som inte bör stå i valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #roger-5 Avslag. PS delar
förslagsställarens åsikt om vikten av reseavdragen. En utredning, ledd av fd MP-
anställde Lennart Olsen, har också tillsatts för att föreslå just ett sådant system. Under
mandatperioden har två blocköverskridande överenskommelser om att göra om
reseavdraget så att det blir avståndsbaserat gjorts. PS anser inte att vi därför bör
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betrakta detta som en valfråga, utan en fråga där det redan finns en överenskommelse
kring i riksdagen.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #tim-6 Avslag. PS instämmer med
förslagsställaren om att hållbarhetskrav är viktigt också på biomassa, och att uttaget
måste vara långsiktigt hållbart. Det framkommer på flera ställen i förslaget till
valmanifest.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #roger-4 Avslag. Detta framkommer
redan i förslaget till valmanifest, se #stycke-3. Partistyrelsen menar att det räcker.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 föreslår #aron-3 Avslag. PS
är enig med förslagsställaren om att sjöfartens utsläpp är viktiga att åtgärda. PS
menar dock att flyget bör få en egen punkt i valmanifestet.
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4.2 100 procent förnybart
Förslag: Publicerad (10)
Rejn Karlgren (rejn-karlgren) föreslår Stimulera projekt som bidrar till etablering av
effektiv och miljövänlig energilagring.
#rejn-karlgren-4 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår • att offentlig verksamhet ställer miljökrav på den el de
köper och ställer krav på deras leverantörer att också ställa miljökrav. T.ex. genom att
kräva att viss andel av den inköpta elen är miljömärkt.
#aron-5 —  Publicerad

Helena Leander (helena_l) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] EU har vi drivit igenom ett nytt utsläppshandelssystem som höjer bidragit till

att skärpa utsläppshandelssystemet så att kostnaden för utsläpp ökar och som

har gjort fossil energi därmed blir mindre lönsam. Vi vill Genom ett svenskt förslag

kommer nu skärpa systemet genom överskott av utsläppsrätter att skrotas, så

att vi kan minska utsläppen ytterligare nationella åtgärder. från svenska

anläggningar utan att det bara flyttar utsläppen någon annanstans.  
Nästa mandatperiod [...]
#helena_l-3 —  Publicerad

Livija Ginters (livija) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] fossilgas eller uran. Samtidigt Dessutom behöver det svenska [...]
#livija-5 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] mer i både infrastruktur, hushåll och verksamheter, och verksamheter. Vi vill

öka exporten av [...]
#aron-35 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] utvinning av uran, kol, olja och fossilgas.

2

2

2

2

2
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#aron-36 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-1: 

100 Hundra procent förnybart
#aron-37 —  Publicerad

Victoria Johansson (vicjoh) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] respektive region där dessa vattenkraftverken finns. I EU [...]
#vicjoh-3 —  Publicerad

Fredrik Olsson (perfredrik) föreslår en ny punkt om gröna tak med växtlighet för att
bromsa dagvatten och eller solceller i all nyproduktion av flerbostadshus och
offentliga byggnader.
#perfredrik-9 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] hela Sverige. Det ger gör oss till ett försprång när andra länder ska ställa om

och efterfrågar teknik och kunskap. föregångsland i den gröna omställningen.

#rebecka-forsberg-1-31 —  Publicerad

Diskussion (10)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #aron-37 Avslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #rebecka-forsberg-1-31 Avslag. Det
finns en poäng med att lyfta fram flera olika fördelar med att Sverige är ett
föregångsland i den gröna omställningen.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #vicjoh-3 Avslag. Det är onödigt att
upprepa ett så långt ord så tätt inpå i texten.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #livija-5 Avslag

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-3 #helena_l-3 Avslag.
Motivering: Det är inte ett prisgolv för hela EU som avses i punkt 5, utan ett nationellt

2

2

2
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2
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prisgolv.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-5 #aron-35 Avslag. Det blir lite
otydligt vad som avses med att energieffektivisera i infrastruktur.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-8 #aron-36 Bifall. Det
förekommer visserligen ingen kolbrytning idag, och finns inga kända planer på att
börja bryta kol i Sverige. Men kolbrytning har förekommit i nordvästra Skåne.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #rejn-karlgren-4 Avslag PS håller med i sak.
Men det som åsyftas i yrkandet inryms i meningarna “Samtidigt behöver det svenska
elsystemet förbättras så att hela landet får ett smart, flexibelt och robust
energisystem.”

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #aron-5 Avslag. PS håller med i sak. Men det
är beslut som främst måste tas på kommunal-, regional-/landstingsnivå

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #perfredrik-9 Avslag. En sådan punkt skulle
inte passa i kapitlet 100 % förnybart.
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4.3 Rent vatten och levande hav
Förslag: Publicerad (6)
Monica Stålborg Billberg (naymah) - hålla tillbaka invasiva arter som t.ex. mink som
utplånar sjöfågelbeståndet
#naymah-1 —  Publicerad

Kent Aulin (kent-aulin) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] av läkemedelsrester till vattnet. vattnet.Höjd skatt på konst gödsel.

#kent-aulin-1 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] av mikroplaster och att färre minska användningen av engångsartiklar gjorda av
plast används. plast.

#aron-23 —  Publicerad

Ann-Katrin Myles (ann-katrin-myles) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] av plast används. Plastkassar och plastpåsar av fossilt ursprung bör förbjudas

i detaljhandeln.

#ann-katrin-myles-6 —  Publicerad

Fredrik Olsson (perfredrik) föreslår en ny punkt om att verka för gröna tak som bromsar
dagvatten i all nyproduktion av flerbostadshus och offentliga byggnader. Idag är
kraven på hanteringen av dagvatten (avrinningsvatten) desamma som kraven på att
hantera spillvatten (toalettvatten) och kommunerna haf stora investeringar framför sig
för att klara det. Gröna tak är ett mycket kostandseffektivt sätt att bromsa dagvatten
innan det spolar med sig gifter och annat ned i våra vattendrag osv.
#perfredrik-10 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-6: 

• minska Sveriges miljöpåverkan på alla våra vatten. Vi vill [...]
#rebecka-forsberg-1-32 —  Publicerad
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Diskussion (6)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #naymah-1 Avslag. Partistyrelsen
håller med om att invasiva arter är ett hot mot biologisk mångfald både på land och i
vatten. I arbetet med vår politik för biologisk mångfald utvecklar vi olika åtgärder för
att stärka arbetet mot invasiva arter. exempelvis ökad riskbedömning, stärka tullen
och genom att ta fram en nationell lista på invasiva arter. vi ser inte att dessa förslag i
första hand ska vara med just i valmanifestet.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #aron-23 Bifall. Bättre uttryckt.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #perfredrik-10 Avslag. Förslaget är bra,
men inte ett förslag som passar bäst i valmanifestet. Frågan är mycket lämplig att
driva på kommunal nivå genom kommunala planarbeten, inte minst i gröna
stadsplaner.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #rebecka-forsberg-1-32 Avslag.
Partistyrelsen vill självklart att vi genom vår politik minskar miljöbelastningen rent
generellt överallt. Men i valmanifestet för Miljöpartiet de gröna i Sverige kan den
föreslagna textförändringen skapa missförstånd.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-6 #kent-aulin-1 Avslag. I
punkten nämner vi det vi vill uppnå. Ekonomiska styrmedel är en viktig del i
miljöpartiets politik för att nå våra mål. Just nu finns det ingen skatt på handelsgödsel
(den togs bort av alliansregeringen 2010) och Miljöpartiet vill återinföra den. Vi anser
också att medlen ska återföras till näringen i form av ersättning för miljöåtgärder.
Ekonomiska styrmedel hanteras dock i avsnitt 3.5, där vi säger att vi vill höja och
bredda skatterna på begränsade resurser och det som förstör miljön.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #ann-katrin-myles-6 Avslag. Även om
vi håller med i sak, finns det skäl att inte föreslå förbud just i detta sammanhang, eller
just nu. Frågan om plastpåsar från fossilt ursprung är kopplat till både dess fossila
ursprung, men också som ett avfallsproblem. Vi i mp anser att det är viktigt att arbeta
brett med frågan. I dagsläget så arbetar mp för att minska plasten i samhället, bland
annat har vi verkat för ett förbud mot microplast i kosmetika. Vi vill minska
engångsförpackningar och vi vill fasa ut plastpåsar. Regeringen har initierat forskning
för nya innovationer till plast. Handeln har tagit initiativ för minskad användning av
plastpåsar. Mp driver också frågor om fossilfrihet. Ett förbud kan verka enkelt, men
om ett förbud riktat mot plastpåsar av fossilt ursprung, leder inte per automatik till att
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färre plastpåsar används eller färre hamnar i naturen. Att byta till det som benämns
som bioplast är inte detsamma som nedbrytbara plastpåsar. Det är därför viktigt att ha
ett bredare perspektiv på frågan om plastpåsar och att minska på plast och
engångsmaterial, samt återvinna mer.
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4.4 Bevara den biologiska mångfalden
Förslag: Publicerad (8)
Rebecka Le Moine (rebeckalemoine) föreslår ändring i #stycke-4: 

• öka resurserna för skydd av värdefull natur samt för naturvårdsskötsel med syfte

att skydda och sköta skog och annan värdefull natur. öka den biologiska

mångfalden.

#rebeckalemoine-1 —  Publicerad

Camilla Hansén (camillahansenmp) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] inte bidrar till förlust av biologisk mångfald, som exempelvis vid

regnskogsskövling.
#camillahansenmp-1 —  Publicerad

Eva-Lill Nilsson (eva-lill-nilsson) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] når målet att 30 100 procent av jordbruksmarken [...]
#eva-lill-nilsson-3 —  Publicerad

Karin Jansson (karinj) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] når målet att 30 70 procent av jordbruksmarken [...]
#karinj-1 —  Publicerad

Livija Ginters (livija) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] för hotade arter. Regnskogen är jordens lungor och hem för minst hälften av

världens arter. Vi vill öka [...] delar av världen. Regnskogen är jordens lungor och

hem för minst hälften av världens arter.

#livija-7 —  Publicerad

Ulf Carlsson (ulf-carlsson) föreslår ändring i #stycke-5: 

[...] skogen och hyggesfria metoder. metoder, bland annat genom styrning av hur

staten brukar den skog som vi äger gemensamt.
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#ulf-carlsson-4 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] omställningen till ekologiskt jordbruk så att vi snarast når målet att 30 procent

av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt. och fossilfritt jordbruk.

#aron-32 —  Publicerad

Victoria Johansson (vicjoh) föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] fram regionala program för en aktiv planering av tätortsnära natur i alla län med

en aktiv planering för tätortsnära natur och vi vill [...]
#vicjoh-4 —  Publicerad

Diskussion (7)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #livija-7 Avslag. Språklig förändring
som inte tillför något i sak.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #vicjoh-4 Bifall. Bättre språk än i
ursprungligt förslag.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #rebeckalemoine-1 Bifall. Bättre
formulering än den ursprungliga.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #camillahansenmp-1 Avslag. PS ser
det som mycket viktigt att regnskogsfrågor får ett tydligare fokus i offentlig
upphandling. Att internationell handel med jordbruksvaror, som t.ex. palmolja, soja
och nötkött, bidrar till regnskogsavverkning och förlust av biologisk mångfald har
visats i ett flertal studier. Motionärens förslag att ändra skrivningen till att offentlig
upphandling inte ska bidra till förlust av biologisk mångfald innebär en mycket
omfattande breddning som skulle omöjliggöra en stor del av den offentliga
upphandlingen. Såväl privat som offentlig konsumtion har i många fall någon form av
påverkan på biologisk mångfald, direkt eller indirekt. Kravet skulle dessutom vara
mycket svårt att kontrollera. PS ser därför stora fördelar med ett tydligt och specifikt
krav.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #stycke-7 #eva-lill-nilsson-3 och
#karinj-1 Avslag. Punkten handlar om vad vill uppnå under kommande mandatperiod,
alltså fram till 2022, som ett delmål på vägen till vår långsiktiga vision om 100 %
ekologiskt jordbruk. Det är ett mycket ambitiöst delmål, det inriktningsmål som
regeringen antagit och som är det som gäller just nu är 30 % fram till 2030.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #aron-32 Avslag. Det är viktigt att vi
har ett tydligt delmål för ekologiskt jordbruk under mandatperioden (30 % till 2022).
Då det gäller fossilfritt så hänvisas till avsnitt 4.1 och vår ambition att förbjuda
försäljning av fossila drivmedel 2030.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #ulf-carlsson-4 Bifall. Förslaget
innebär att vi tydliggör statens viktiga roll i att vara föredöme.
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4.5 Den goda maten
Förslag: Publicerad (15)
Mikael Vilbaste (mikaelv) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] i svensk djurskyddslag. Samt att vegetariska/veganska alternativ alltid ska

finnas.

#mikaelv-1 —  Publicerad

LennART Frostesjö (lennart-frostesjo) föreslår Livsmedel som saluförs skall ALLTID
vara så att de ej har medfört skada på miljön. Konsumenten skall ej behöva välja
mellan det som är skadligt eller inte skadligt för miljön.
#lennart-frostesjo-3 —  Publicerad

Bernhard Huber (hyper) föreslår förenkla regelverk för att underlätta för småskaliga
matproducenter
#hyper-4 —  Publicerad

Pia Sundh (partillepia) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] utveckling av nya vegetariska klimatsmarta, växtbaserade livsmedel och ökad

odling av svenska proteingrödor.
#partillepia-3 —  Publicerad

Klas Sivén (klas-siven) föreslår ändring i #stycke-7: 

[...] utveckling av nya vegetariska växtbaserade livsmedel och odling [...]
#klas-siven-2 —  Publicerad

Mikael Vilbaste (mikaelv) föreslår ändring i #stycke-8: 

[...] i andra länder.  
Sänka momsen på ekologisk mat.

#mikaelv-3 —  Publicerad

Livija Ginters (livija) föreslår "Vi vill - göra det lätt för konsumenten att välja bort
antibiotika genom att införa en märkning som tydliggör hur mycket antibiotika kött och
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mejerivaror innehåller på såväl svenskt som importerade produkter"
#livija-8 —  Publicerad

Ann-Katrin Myles (ann-katrin-myles) föreslår ändring i #stycke-2: 

[...] har stor betydelse. Bra mat är också grunden för god hälsa, och kan bidra till

minskade välfärdssjukdomar och lägre sjukvårdskostnader.

#ann-katrin-myles-7 —  Publicerad

Ann-Katrin Myles (ann-katrin-myles) föreslår ändring i #stycke-6: 

[...] mängder mat ska förbjudas uppmuntras att utveckla alternativ till att slänga
ätbar mat.
#ann-katrin-myles-8 —  Publicerad

Aron Knifström (aron) föreslår ändring i #stycke-4: 

[...] tuffare krav på både miljö och djurskydd [...] handlar upp mat. All mat som

serveras på sjukhus, Sjukhus, skolor eller annan skattefinansierad verksamhet ska
vara föregångare inom god, ekologisk mat och servera klimatsmart mat som

norm. All mat som serveras ska minst möta kraven i [...]
#aron-44 —  Publicerad

Fredrik Olsson (perfredrik) föreslår en ny punkt om att verka för att lokala
småproducenter skall ges möjlighet till gårdsförsäljning av alkohol. Idag har vi
tillexempel gårdsmejerier i världsklass varifrån man kan köpa med sig deras ost men
man kan inte köpa med sig deras egenproducerade dryck om den är alkoholhaltig.
#perfredrik-12 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-3: 

[...] skolor eller sjukhus. Med mer vegetariskt och mindre matsvinn finns också

större utrymme att köpa Det kött som köps skall vara svenskt kött med högre

höga miljö- och djuretiska krav. krav, men framförallt måste köttkonsumtionen

minska. Vi vill öka [...]
#rebecka-forsberg-1-33 —  Publicerad

Rebecka Forsberg (rebecka-forsberg-1) Grön Ungdom föreslår ändring i #stycke-5: 
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[...] restauranger och i storkök. storkök samt att koldioxidskatten ska inkludera

alla växthusgaser och omfatta samhällets alla sektorer, inklusive

livsmedelssektorn.

#rebecka-forsberg-1-34 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-7: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PARTISTYRELSEN: • stödja utveckling av nya klimatsmarta,

vegetariska livsmedel och ökad odling av svenska proteingrödor.
#partistyrelsenforslag-41 —  Publicerad

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår ändring i #stycke-2: 

NYTT FÖRSLAG FRÅN PARTISTYRELSEN: Mat är mer [...] om krisen kommer. Bra

mat och goda kostvanor är också en central grund för god hälsa, och kan bidra

till minskade välfärdssjukdomar och lägre sjukvårdskostnader. Mat är politik [...]
#partistyrelsenforslag-42 —  Publicerad

Diskussion (13)
Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #rebecka-forsberg-1-33 Avslag. Vi vill
främja en god djurhållning och förbättrad miljöprestande genom att ställa relevanta
krav i upphandling, inte genom att ställa krav på visst land. Därigenom driver vi på
utvecklingen i såväl Sverige som i andra länder. Att ställa krav på svenskt är dessutom
inte förenligt med upphandlingslagstiftningen. Att vi vill ha mer vegetariskt (=minskad
köttkonsumtion) framgår redan av texten.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #aron-44 Avslag. Klimatsmart och
ekologiskt framgår i brödtexten, behöver inte lyftas i punkten (som då blir för
omfattande för att vara en punkt).

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #mikaelv-1. Avslag. Punkten handlar
om vilka krav som ska ställas vid upphandling. Att vi vill öka det vegetariska inslaget i
kosten framgår av brödtexten i stycke 3.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #rebecka-forsberg-1-34 Avslag.
Punkten handlar om ursprungsmärkning, inte koldioxidskatt. Ekonomiska styrmedel
inom klimatpolitiken hanteras i andra delar av valmanifestet.
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Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #klas-siven-2 Avslag. Vegetariskt är ett
mer etablerat begrepp, och till skillnad från ordet "växtbaserat" innefattar det även
svampprodukter.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) föreslår #mikaelv-3 Avslag. Momsreglerna
regleras på EU-nivå och Miljöpartiet tog på kongressen 2017 ställning för att verka för
att förändra momsreglerna inom EU så att det blir möjligt att nationellt differentiera
momssatserna för ökad styrning utifrån hållbarhetskriterier, till exempel så att
ekologiska livsmedel får lägre momssats. Detta är en fråga som vi kommer hantera i
valmanifestet till EU-parlamentsvalet 2019. Den föreslagna antibiotikaskatten är ett
politiskt redskap som vi kan driva nationellt kommande mandatperiod och det ser vi
som mycket angeläget.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #lennart-frostesjo-3 Avslag. Det är inte
preciserat om detta ska inkluderas i brödtexten eller om det ska ersätta någon av
punkterna. Det föreslagna kravet är också mycket brett och mycket svårkontrollerat.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #hyper-4 Avslag. Vi har sedan 2006 ett i
huvudsak målstyrt och inte detaljstyrt regelverk då det gäller livsmedel. Kravet på
säkra livsmedel gäller och ska givetvis gälla såväl stora som små matproducenter.
Däremot är det många småskaliga matproducenter som inte känner att
kontrollmyndigheten fullt ut har förståelse och kunskap om de förhållande som råder
inom den småskaliga livsmedelsförädlingen. Detta trots att det sedan 2006 finns ett
krav i livsmedelslagstiftningen att kontrollmyndigheten genom rådgivning, information
och på annat sätt ska underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt
lagstiftningen. Det finns ett antal initiativ, t.ex. Serverat, som har fokus på att på olika
sätt förenkla för företagare, bl.a. inom livsmedelssektorn. PS ser mycket positivt på
denna typ av initiativ och ser det som angeläget att det arbetas vidare på det området.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #livija-8 Avslag. Det som är relevant för att
minska djurhållningens bidrag till utveckling av antibiotikaresistens är att minska
användningen av antibiotika i djuruppfödningen. Antibiotikafrågan handlar alltså inte
om ev. resthalter i livsmedel. För att skydda konsumenten finns det gränsvärden för
läkemedelsrester i livsmedel. De kallas Maximum Residue Limit (MRL). Dessa är
gemensamma inom EU för alla läkemedel som används till livsmedelsproducerande
djur. För att undvika att gränsvärdet överskrids finns det karenstider. Karenstiden är
den tid efter sista behandlingstillfället som det tar för läkemedlet och dess
nedbrytningsprodukter att utsöndras från djuret så att maten blir säker. Karenstider
bedöms för slakt av djur och för mjölk och ägg för varje preparat och för varje djurslag
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som preparatet ska användas till. I den kontroll som Livsmedelsverket utför då det
gäller läkemedelsrester (inklusive antibiotika) är det ovanligt att gränsvärden
överskrids.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ann-katrin-myles-7 Avslag till förmån för nytt
yrkande från PS med något annan formulering. Goda kostvanor är en mycket viktig
faktor för en god hälsa och det passar bra att nämna det i detta stycke.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #ann-katrin-myles-8 Avslag. Det är viktigt att
bekämpa matsvinnet och ett förbud mot att slänga ätbar mat för större aktörer är
partiets politik, se t.ex. Klimatfärdplanen som PS antog 2017.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #perfredrik-12 Avslag. En bärande tanke i den
svenska alkoholpolitiken är att värna detaljhandelsmonopolet (Systembolaget), något
som kommer att äventyras om gårdsförsäljning tillåts. Det gäller även om gårdarna
förvandlas till systembolagsfilialer som ibland framförts i debatten.

Partistyrelsen PS (partistyrelsenforslag) #partillepia-3 Avslag till förmån för nytt yrkande
från PS. Att föra in begreppet klimatsmart förbättrar punkten. Dock anser PS att
vegetariskt är ett mer etablerat begrepp, och till skillnad från ordet "växtbaserat"
innefattar det även svampprodukter.


