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Mandat för förändring

• De fyra samarbetspartierna fick mandat för 
förändring – för att lösa stora 
samhällsproblem

• Enighet om konkreta lösningar i Tidöavtalet 
– majoritet i riksdagen

• Efter de 100 första dagarna är en hel del 
gjort
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Vi har satt igång sju samarbetsprojekt
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Hälso- och
sjukvård

Klimat
och energi Kriminalitet Migration och 

integration

Skolan Tillväxt och
hushållsekonomi

Diverse andra 
samarbetsfrågor



Mål Klimat och energi
• Klimatpolitiken läggs om för att ta utsläppen till nettonoll

• Nettonollutsläpp 2045

• Återupprätta fossilfritt elsystem 
• Mål om trygg elförsörjning, ett tydligt mål för hur vårt elsystem ska leverera konkurrenskraftig el 

årets alla dagar 

• Genomföra förstärkningar inom systemets alla delar så att vi får tillräcklig mängd elproduktion, 
på rätt plats och med rätt förmågor

• Förbättra förutsättningarna för fossilfria kraftslag och underlätta tillståndsprocesser

• Införa teknikneutralitet för att välkomna alla befintliga och nya tekniker

• Förbättra förutsättningarna att ställa om industrin och transporterna
• Effektivisera styrmedel och stöd, minska de administrativa hindren och satsa på ny teknik

• Möjliggöra en grön omställning av industrin 
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Lägesbild elförsörjning
Kommande vecka
• Prognos på något ökade elpriser 

jämfört med i början av januari
• Fortsatt stora osäkerheter framöver då väder är en 

avgörande faktor

• Södra Sverige har högre elpriser än norra Sverige

• Situationen i Europa är något bättre än i höstas tack 
vare en mild vinter så här långt

• Viktigt att fortsätta med åtgärder på 
kort och lång sikt för att mildra 
energikrisen och öka kapaciteten i 
elsystemet 

Elområde
Malmö 
SE4

Elområde
Stockholm 
SE3

Elområde
Sundsvall
SE2

Elområde
Luleå
SE1

Begränsning 
i elnätet

Kärnkraft

Vattenkraft

Vindkraft



Kraftsamla Spara Stötta 

• Elstöd till hushåll med ett 
medelpris över 75 öre

• Elstöd till företag med 
medelpris över 75 öre

• Stöd till elintensiva företag
• Gasstöd till hushåll
• Utökat skatteanstånd till 

företag
• Elstöd till hushåll i hela 

Sverige
• 379 miljoner för satsningar 

på energieffektivisering i 
småhus 

• Regeringsuppdrag om 
upphandling av 
förbrukningsflexibilitet 

• Pågående 
regeringsuppdrag via 
Energimyndigheten om 
energibesparing inom 
statliga förvaltningar 

• Nationell kampanj om att 
spara el: Varje 
kilowattimme (kWh) räknas

• Regeringsuppdrag om 
försörjningstrygghet i 
energisektorn – på kort och
lång sikt

• Regeringen avskaffar 
skatter på 
kraftvärmeproduktion

• Lagrådsremiss om 
bestämmelser kring 
aggregeringstjänster



Klimatpolitiken läggs om
• Ta utsläppen hela vägen till nettonoll

• Skapa förutsättningar för att alla i Sverige –
såväl hushållen som företagen – ska kunna 
ställa om

• Fokus på att möjliggöra elektrifieringen av 
transportsektorn och industrin

• Långsiktighet är avgörande för att nå målen
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En hel del gjort

• Förslag om att ta bort förbuden att bygga nya reaktorer
• Ökad finansiering till Strålsäkerhetsmyndigheten 
• Satsning på negativa utsläpp genom bio-CCS
• Uppdrag att utreda styrmedel för att fånga in och använda 

koldioxid s.k. CCS och CCU 
• Utreda möjlighet till lagring av koldioxid i Sverige 
• Pausad omprövning av vattenkraftverkens miljötillstånd
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En hel del gjort

• Ökat incitament för kommuner att medverka till utbyggd vindkraft
• Satsning på kraftigt utbyggd laddinfrastruktur
• Kompletterat uppdraget till Energimyndigheten så att förslaget till fjärr-

och kraftvärmestrategi även inkluderar användning av kärnenergi
• Gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur solcellspaneler och 

vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna 
omhändertas på ett giftfritt och cirkulärt sätt

• Gett SCB i uppdrag att ta fram dataunderlag för exportens klimatnytta
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Nästa steg
• Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” 

till 100 procent ”fossilfritt”
• Förslaget kommer att lämnas till riksdagen under våren. 

• Ett mål om fossilfritt är nödvändigt för att möjliggöra nödvändig teknisk 
utveckling för klimat- och energiomställningen.

• Ett arbete kommer ta vid med att ändra samtliga relevanta regelverk 
och myndighetsinstruktioner där nuvarande mål återges.

• Teknikneutraliteten återställs – inget hållbart kraftslag diskrimineras i 
målformuleringen.
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