Miljö och klimat:
Grön skatteväxling och ekonomi:
● Klimat- och miljöbudgeten stärks med 2 miljarder för andra halvåret 2019.
● Flygskatten blir kvar.
● En kraftfull grön skatteväxling på 15 miljarder, alltså höjda miljöskatter och
sänkta skatter på arbete och företagande.
● Skatt på plastpåsar.
● Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor införs.
● Skatt på avfallsförbränning införs.
● Plan för att fasa ut fossila subventioner.
● AP-fondernas placeringar i fossil energi ska granskas.
● Statliga gröna obligationer för att finansiera klimatprojekt.
● Stopp mot höjd moms för naturguider.
● Förstärk klimatinvesteringsprogrammen klimatklivet och industriklivet.
● Solcellsstöd.
● Avskaffad nedsättning för koldioxidskatt i värmeverk.
● Enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk.
Sverige som internationellt föregångsland:
● Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.
● All lagstiftning ska ses över utifrån klimatlagens mål.
● Arbeta för klimatlag på EU-nivå.
● Det klimatpolitiska ramverket värnas.
● Mål för konsumtionsbaserade utsläpp.
● Förbud mot prospektering och utvinning av kol, olja och gas i Sverige.
Gröna transporter och infrastruktur:
● Höghastighetstågen ska byggas.
● Nattåg till Europa ska upphandlas.
● Utbyggnad av järnvägen från norr till söder i hela Sverige.
● Nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.
● Ökad punktlighet för svensk järnväg.
● Mer miljövänligt reseavdrag: avståndsbaserat och oberoende av färdmedel.
● Stopp för nya fossildrivna bilar 2030.

● Fossilfri laddning och tankning byggs ut.
● Investera i biogas.
● Slutdatum för fossila bränslen.
● Mer biodrivmedel i tanken: reduktionsplikten ska stärkas.
● Klimatdeklaration på flygresor.
● Arbeta internationellt för skatt på flygbränsle.
● Miljöavgifter på flygets start- och landningsbanor.
● Gör det enklare att resa utan bil i städerna: utveckla stadsmiljöavtalen.
● Cykling gynnas: skatteregler ska underlätta för cykelpendling.
Minskad plast och bort från köp- och slängsamhället:
● Förbud mot mikroplaster i fler produkter.
● Avgift på engångsartiklar.
● Förbud mot onödiga plastartiklar.
● Förbättrad återvinning.
● Öka återbruk av textilier.
● Pant på fler produkter, t.ex. mobiler.
● Produktpass som gör det lättare att återvinna prylar.
● Avdrag för att hyra ut saker (hyberavdrag).
Jordbruk, djurhållning och biologisk mångfald:
● Insatser för jordbruk som inte är fossilberoende.
● Minskad antibiotika i djurhållningen.
● Ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger.
● Skydda bin och andra pollinatörer.
● Stopp för bottentrålning i skyddade områden.
● Arbeta för hållbart fiske i EU.
● Skydda ålen: uppköp av ålfiskerätter.
● Bättre kontroller av fisket.
● Stoppa subventioner som leder till överfiske.
● Skydd av värdefull natur och ersättning till markägare.
● Sveaskogs skogsinnehav ska användas som bytesmark mot områden som
skyddas.

Migration, demokrati, jämställdhet och lika rätt:
● Rätt till familjeåterförening även för alternativt skyddsbehövande.
● MP, S, C och L ska driva att införa en humanitär skyddsgrund.
● Arbetskraftsinvandring ska värnas.
● Kompetensutvisningar stoppas.
● Skyddet för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet ska stärkas så att
personen inte utvisas.
● Tydligt ställningstagande mot vapenexport till Jemenkriget.
● Biståndet ska vara 1 procent av BNI.
● LSS: Stärk rätten till assistans.
● Stoppa nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten.
● Jämställdhetsperspektiv i alla etableringsåtgärder.
● Brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering. Kompetens om
hedersrelaterat våld ska öka. Arbetet mot heder ska öka i skolorna.
● Stärk medias oberoende.
● Stärk skyddet för demokratin.

Skola, kultur och välfärd:
● Behåll fri entré på statliga muséer.
● Ge stöd i rätt tid: Läsa-skriva-räkna-garantin förverkligas.
● Lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp.
● Insatser görs för att stärka särskolan.
● Skolans kunskap och stöd för barn med neuropsykiatriska svårigheter ska öka.
Specialpedagogik för lärande byggs ut.
● Fler speciallärare och lärare i svenska som andraspråk ska fortbildas.
● Bra start i förskola och fritidshem: investera i små barngrupper.
● Avlasta lärarna, bl.a. genom fler lärarassistenter.
● Mer likvärdiga förutsättningar i skolan. Det statliga stödet för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling förstärks.
● Professionsprogram för lärare och rektorer förverkligas.
● Satsningar på barn och ungas läsning.
● Sex och samlevnad och kunskap om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningen.

● Förstärkning av allmänna bidrag till kommuner fortsätter.
● Alla barn ska ha goda möjligheter att gå i kulturskola.

Minskad psykisk ohälsa:
● Avtal om köfri barn- och ungdomspsykiatri (BUP).
● Psykiatrin och elevhälsan stärks.
● Lagen om tillgång till elevhälsa ska definiera vilken tillgång som är en
acceptabel lägstanivå.
● Stärkt suicidprevention.
● Nya betyg i gymnasieskolan så att ett enstaka lägre resultat i ett delmoment i
ett ämne oftare kan kompenseras med goda resultat i andra delmoment.

Ett hållbart arbetsliv:
● Utvecklingstid införs: möjlighet att studera, byta jobb eller starta företag
under yrkeslivet.
● Möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna
utökas.
● Kunskapslyftet byggs ut, inklusive högskola, yrkeshögskola, vuxenutbildning
och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.
● Öka tillgången till högre utbildning i hela landet och stärk möjligheterna till
distansutbildning.
● Det ska finnas goda möjligheter att läsa till specialistsjuksköterska med
bibehållen lön.

Bostäder och digitalisering:
● Klimatkrav utifrån ett livscykelperspektiv.
● Ökat klimatsmart byggande i trä.
● Investeringsstöden för hyreslägenheter med rimliga hyror blir kvar och ska
utvecklas.
● Bättre tillgång till bredband i hela landet.

