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Vi debatterar nu utgiftsområde 22, Kommunikationer, i förslaget till statsbudget. Jag 

vill börja med att konstatera att vi i Vänsterpartiet har lagt fram vårt eget budgetförslag 

”En plan för jämlikhet och grön omställning” där vi satsar långt mycket mer än 

regeringen på att bygga ett mer jämlikt och hållbart Sverige. Därför avstår vi från 

ställningstagande i det kommande beslutet på det här utgiftsområdet och jag hänvisar 

istället till vårt särskilda yttrande som finns med i det här betänkandet. 

 

Det här är ett viktigt utgiftsområde som med utgifter på drygt 60 miljarder kronor. Det 

handlar om viktiga satsningar för minskade utsläpp, att kommunikationerna i vårt land 

ska fungera och för att vi ska nå målet om en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning. Inte minst handlar det om att nå vårt mål om 

att minska utsläppen från transportsektorn med minst 70 procent till 2030. I dagsläget 

ligger vi långt från det målet. Vi behöver minska våra utsläpp med drygt 8 procent 

årligen för att vi ska nå målet, idag minskar inte utsläppen från transportsektorn – de 

ökar. Det här är ett viktigt mål eftersom transporterna står för ungefär en tredjedel av 

Sveriges totala utsläpp. Det är viktigt eftersom världens klimatexperter återigen har 

konstaterat att det är mycket bråttom om vi ska hålla den globala uppvärmningen 

under 1,5 grader C. Även i EUs nya Gröna giv och från klimattoppmötet COP25 i 

Madrid hör vi tydliga signaler om att transportsektorn måste ställa om.  

 

Vi har bara den här planeten och den sätter ramar för vårt handlande. Når vi inte våra 

klimatmål äventyrar vi goda liv för våra barn och barnbarn. 

 

Men det är fullt möjligt att nå våra klimatmål på transportområdet. Inom det här 

utgiftsområdet handlar det om att göra kollektivtrafiken billigare och bättre. Att flytta 

över godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Vi behöver också öka 



persontransporterna på järnvägen. Då behöver vi investera mer i både ny järnväg och 

underhåll av befintlig. Vi behöver bygga höghastighetsbanor och knyta ihop våra 

svenska järnvägslinjer med de europeiska. Vi behöver ge SJ nya ägardirektiv där de 

uppdras köra nattåg ned till kontinenten, ombesörja utlandsbiljetter (som de gjorde 

förr) och där ett ensidigt vinstfokus ersätts med att köra mer tåg men till rimliga 

biljettpriser. Marknadsexperimentet i järnvägsunderhållet måste få ett slut. Målet ska 

vara att få en järnväg i toppklass avseende punktlighet, service och turtäthet. Det 

kommer kosta förstås, men det går att finansiera bl a genom en höjd flygskatt och 

avgift på långa lastbilstransporter. 

 

Vi behöver se cykling som ett transportslag där cykelinfrastruktur byggs ut i 

sammanhängande nät, fler cykelparkeringar, lånecykelsystem och där cykeln kan tas 

med i på tåget. Vår personbilsflotta behöver elektrifieras. Därför vill vi i Vänsterpartiet 

ha ett försäljningsförbud mot nya personbilar som drivs på fossila drivmedel. Överlag 

måste bilnormen brytas. Vänsterpartiet vill inte bygga nya dyra motorvägar som ökar 

bilismen och utsläppen. Våra städer måste planeras för gång, cykel och kollektivtrafik, 

inte utifrån bilens behov. Biobränsle kommer att behövas främst för de tunga 

transporterna, men även här kommer elektrifiering att vara nödvändig. Mer 

investeringar behöver göras för att skapa en hållbar sjöfart med hållbarare drivmedel. 

Sjöfartsverkets funktion som ett affärsverk med ständigt höjda avgifter är inte hållbart 

och försvårar den nödvändiga omställningen. Sjöfartsverket bör finansieras som andra 

myndigheter, främst med anslag från statsbudgeten. 

 

Det här är några exempel på frågor som sorterar inom det utgiftsområde vi nu 

debatterar, och där vi i Vänsterpartiet har konkreta förslag till förbättringar. Det 

budgetförslag som lagts fram av S-MPregeringen, med stöd av C och L, lever inte upp 

till de målsättningar som vi i Vänsterpartiet vill se. Vi behöver investera mer i 

transportsektorns omställning, helt enkelt. Det är därför som vi i Vänsterpartiet anslår 

5,8 miljarder kronor mer än regeringen på det här utgiftsområdet. 5,8 miljarder kronor 

är mer än vad något annat parti satsar på det här området. Det handlar om mer pengar 

till kollektivtrafiken både till investeringar och till driften så att det ska bli billigare att 



resa kollektivt. Mer pengar till järnvägsunderhåll och utbyggnad av nya järnvägsbanor. 

Mer pengar till investeringar i cykelinfrastruktur, miljökompensation för 

godstransporter på järnväg och konverteringsstöd till hållbarare personbilar. Vi 

föreslår också en helt unik satsning på höjd kompetensförsörjning för 

järnvägsbranschen. Vi behöver fler bantekniker, eltekniker, signaltekniker och 

spårsvetsare. 

 

Vi lägger alltså mer än något annat parti på omställningen av transportsektorn. Mer än 

M och KD som bara satsar 300 000 miljoner mer, mer än SD som lägger 2,6 miljarder 

mer och mer än C och L som står bakom regeringens otillräckliga budget. Det här är 

siffror förstås, men det säger också något om partiernas prioriteringar.  

 

Vi i Vänsterpartiet är tydliga; de som smutsar ned ska få betala mer, de som tjänar 

mycket ska bidra mer till klimatomställningen. Därför höjer vi skatter och avgifter på 

utsläpp kapital och höginkomsttagare. Så kan vi finansiera den rättvisa 

klimatomställningen. Vi kallar det en plan för jämlikhet och grön omställning.  

 


