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Inom området

Samhällsutveckling
● Ökad social jämlikhet och livskvalitet 

inom naturens kapacitet och gränser

● Andra välfärdsmått som är frikopplade 
från tillväxt olikt BNP

● Statlig investeringsbudget för hållbar 
stadsutveckling

● Motverka bostadssegregation

● Gynna kooperativt och medarbetarägt 
företagande

● Stärkt rätt till sänkt normalarbetstid 

● Garantera användningen av kontanter 



Inom området

Ekonomisk trygghet
● Kravlös ekonomisk grundtrygghet ska 

råda i Sverige

● En statlig universell basinkomst (UBI) 
till alla permanent bosatta i Sverige

● UBI ska införas stegvis och utvärderas 
kontinuerligt 

● Rätt till tak över huvudet

● Ingen ska behöva vara hemlös

● UBI utifrån den relativa fattigdomen 
(60%, efter skatt, av medianlönen) 



Inom området

Stad & Land
● Fokus på bilfri och hållbar stadsutveckling

● Järnväg som grenar ut sig i landsbygden 
hellre än ännu snabbare tåg mellan 
storstäderna

● Större återbäring av en höjd utsläppsskatt 
till landsbygdsbor

● Stimulera gemensamhetsboende i olika 
former, t.ex. kollektiv och ekobyar

● Ökad service och bättre bredband på 
landsbygden

● Likvärdiga skolor i såväl stad och i 
landsbygden



Inom området

Resurshantering
● Grundvatten och drickbart ytvatten ska 

klassas som riksintresse 

● Ny minerallag där miljöpolitiken får 
genomslag

● Minst 10% av det producerade värdet 
från storskalig gruvnäring, vind- och 
vattenkraft ska stanna i regionen

● Kontinuerlig dialog med den samiska 
urfolket angående hanteringen av 
naturresurser i norr



Inom området

Klimat & Miljö
● Sverige ska verka för internationella förbud 

mot subventioner och investeringar i fossil 
energi

● Fossila innehav i pensionsfonder ska säljas 

● Rättvisa en grund i hela 
klimatomställningen

● Kommersiella verksamheter ska ta ansvar 
för skador på natur och människor

● Mer förnyelsebar energi 

● Fler åtgärder för ett friskare Östersjön 



● Mindre kalhyggen och mer 
kontinuitetsbruk i Sveriges skogar

● Sveriges skogar ska låtas bli ännu bättre 
kolsänkor

● Främja ett mer hållbart lantbruk med 
mer ekologisk produktion 

● Höjd avgift för handelsgödsel och 
bekämpningsmedel 

● Återbäring till jordbrukare som tar 
miljömässigt och socialt ansvar

● Se till den biologiska mångfalden i både 
skogs- och lantbruk

Inom området

Skogs- och lantbruk



Mer om politiken som blev 
antagen under kongresserna 
2020 finns att läsa på vår 
hemsida 

partietvandpunkt.se  

under menyn “Vår politik” och 
menyalternativet 
“Kongressbeslut 2020”

Tack för intresset! 


