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Våra segrar 2018
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4. Höj energiskatten 

18. Lokal makt över 
trängselskatter 

19. Inför bilpoolsparkeringar 

27. Cykel på tåg
28. Fördelaktigt pris på 

järnväg

31. Stöd till terminaler 

35. Ta bort stödet från 
kommuner till regionala 
flygplatser

37. Kilometerskatt för 
lastbilar

41. Se över färjornas förmåner

43. Offentlig upphandling av 
arbetsmaskiner 

45. Prispremie för 
biodrivmedel 

46.

54. Nationellt planeringsmål 
för solvärme 

55. Solvärmestöd 
56. Begränsa tillstånd för kol 

och olja i värmesektorn

58. Ställ krav på industrin 
genom lagstiftning 

63. Statlig lånegaranti

67. Differentiera 
fastighetsavgiften 

69. Satsa på effektiva 
produkter

70. Förbjud de sämsta 
produkterna 

71. Enklare elräkning
72. Sätt långsiktiga skarpa 

mål för industrin

77. Inför styrmedel för 

minskat matsvinn
78. Klimatskatt på kött som 

betalar för 
ekosystemtjänster i 
jordbruket 

79. Metanreduceringsersättni
ng för stallgödsel

80. Skatt på konstgödsel
81. Använd de 

jordbrukspolitiska medlen 
för att gynna ett 
klimatsmart jordbruk

82. Krav på offentlig 
upphandling

84. Kväveavgift på 
reningsverk

85. Metanreduceringsersättni
ng för slamrötning

87. Utred förbud mot 
förbränning av 
återvinningsbara material

88. Utökat producentansvar
89. Viktbaserad avfallstaxa

91. Inkludera militär 
verksamhet i 
klimatlagstiftningen

93. Skärpta miljökrav på 
skogsbruket genom en ny 
skogslagstiftning 

96. Skatt på 
pappersprodukter 

Landsbygdsprogrammet 
för att stimulera 
kolinlagring i 
jordbruksmark

99. Begränsa dikning av 
organogena jordar

100. Ge stöd till restaurering 
till våtmark

Klimatmaxa politiken 

(2014)



På gång i riksstyrelsen
• Utvärdering regionala kanslier
• Återbäringssystemet

På gång på kansliet
• Medlemsökning 231000 medlemmar
• Nya chef för Skog/naturvård Louise Karlberg
• Ny chef för mobilisering Sofia Halth
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• Januariöverenskommelsen- möjligheter och 
utmaningar

Januariöverenskommel
sen
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Skogskampanj
Samlar underskrifter för att få
Sveaskog att 
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• Hjälp till kretsar och länsförbund att samla in pengar 
(fundraising)

• Per Bengtsson 50 %
• Norrbotten pilot-länsförbund
• Handledning tas fram

• Regionalt stöd från Postkodstiftelsen utlyses under 
våren
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Frågor?


