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VÄNSTERPARTIET 

GRÖNT JOBBPAKET 
FÖR MILJÖN & KLIMATET
Sverige behöver en genomgående grön omställning för 
ett bättre klimat och en bättre miljö. Vänsterpar tiet sat-
sar där för över 7,5 miljarder kronor de kommande tre 
åren på hållbara  investeringar som gör Sverige mer en-
ergief fek tiv t, med en påskyndad övergång till  förnybara 
energislag. 

Insatserna får positiva å terverkningar på sysselsättningen 
och kommer att skapa arbetstillfällen, i hela landet, både 
på kor t och längre sik t. Genom att fokusera på stimulans 
av förnybara energislag, inklusive forskning och utveck-
ling, lägger vi också grunden till ett innovationsklimat som 
kommer att tjäna Sverige och dess konkurrenskraft väl.

Våra satsningar motsvarar minst 5 000 nya jobb.
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KLIMATPROGRAM FÖR JOBB OCH MINSKADE UTSLÄPP
Ett nytt klimatprogram inrättas med syfte att minska utsläppen av växthusgaser och 
energianvändningen samt skapa nya jobb, klimatjobb. Mellan 2012-2014 satsar vi tre miljarder 
kronor på att minska utsläppen och skapa nya jobb. Stödet ska kunna sökas av kommuner, 
landsting och företag. 

Stödet ska bland annat gå till utbyggnad av biogas, installation av fjärrvärme, övergång till 
biobränslen, energieffektivisering, klimatanpassningsåtgärder och klimatinformation för en hållbarare 
livsstil.

Klimatprogrammen ska bidra till:

u Minskade utsläpp av växthusgaser

u Gå till de samhällsekonomiskt mest lönsamma projekten

u Bidra till utveckling av ny, grön teknik

u Skapa nya jobb

Tidigare erfarenheter visar att satsningar på miljö och klimat kan minska utsläppen kraftigt. Sveriges 
kommuner och landsting har efterfrågat nya klimatinvesteringssatsningar. Vår bedömning är att 
utsläppen kunna minskas med en knapp miljon ton med vår satsning.

Kostnad: 1 miljard

MER VINDKRAFT PÅ LAND OCH TILL HAVS
Det finns utmärkta förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av vindkraft i Sverige. 
Utbyggnadstakten kan öka, främst till havs. 

Vindkraften är redan idag en fullt fungerande energikälla, där stora tekniska landvinningar görs för var 
dag som går, men det gemensamma bör fortsätta att stimulera marknaden för en snabbare övergång. 
På teknikutvecklingsområdet har Sverige mycket goda förutsättningar att hävda sig, vilket är en 
långsiktig, jobbskapande åtgärd.

Kostnad: 600 miljoner
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STÖD FÖR KONVERTERING FRÅN DIREKTVERKANDE 
EL OCH INSTALLATION AV SOLENERGI
Det finns fortfarande många hushåll i Sverige idag som har el som sin främsta källa till 
uppvärmning. Det stöd för konvertering som funnits har fasats ut, trots att det alltjämt finns ett 
stort behov av fortsatt omställning.

Samtidigt upptäcker fler och fler solenergins fördelar, både för uppvärmning och som elkälla. Det 
har skett mycket på solenergin de senaste åren, med billigare och mer effektiv teknik. Genom att 
stimulera exempelvis installationen av solpaneler skapar vi förutsättningar för en utökad användning 
av solen som energikälla. Effekterna på sysselsättningen är också påtagliga, från produktions- till 
installationsledet. På forsknings- och innovationsområdet finns det redan i dag företag i Sverige som 
ligger i framkant.

Kostnad: 600 miljoner

AVDRAG FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING AV SMÅHUS
De största klimat- och miljövinsterna är kopplade till energieffektivisering. Cirka 45 procent av 
Sveriges lägenheter är i formen av småhus. Det finns omkring en halv miljon villor i Sverige 
som byggdes på 1970-talet. Genom att bland annat täta sprickor, byta fönster och dörrar 
och förbättra isolering finns en stor potential till energibesparingar. Detta gynnar miljön 
och klimatet, samtidigt som det också medför sänkta kostnader för de boende eftersom 
energikonsumtionen minskar. Satsningen innebär arbetstillfällen över hela landet.

Vi föreslår att det införs ett avdrag för energiomställning för småhus. Avdraget kan göras vid insatser 
som ger 30 procent minskad energiåtgång per småhus och till högst 30 000 kronor. Avdraget gäller 
endast arbetskraftskostnad. Det ska vara till ett hus som man äger och bor i, högst ett boningshus 
per stöd. Uppföljning och utvärdering ska ske.

Kostnad: 300 miljoner
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