
  
 
Vänsterpartiet – ”Skatten har inte fått den effekt som 
avsågs” 

Vänsterpartiet stöder elektronikskatten. Till skillnad från Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 
Vänsterpartiet varit mer utåtriktade i sin kritik mot skatten. 

Miljöpolitik är ett av Vänsterpartiets viktigaste områden. Partiet menar att det krävs styrmedel för att minska 
förekomsten av farliga kemikalier i exempelvis elektronik. Vänsterpartiet menar att detta ska ske på ett sätt 
som stimulerar cirkulär ekonomi och miljönytta. Att det krävs regleringar och ekonomiska styrmedel från 
statligt håll tror Vänsterpartiet starkt på. I partiets budgetmotion för 2022 framställer Vänsterpartiet hur 
miljöskatter kommer att spela en viktig roll i att finansiera klimatomställningen. Elektronikskatten valde 
Vänsterpartiet däremot inte att förändra utöver regeringens förslag. Generellt ställer sig Vänsterpartiet 
positiva till riktade punktskatter för miljön, detta har partiet även gjort tidigare i frågan om elektronikskatten.  

”Vänsterpartiet anser att kemikalieskatten (läs elektronikskatten) sedan den infördes inte har fått den effekt 
som avsågs. Vi tycker att skattens miljöstyrande verkan måste förbättras och de negativa effekter den ger för 
den svenska marknaden för återanvända produkter måste åtgärdas.” Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson 
för Vänsterpartiet. 

Vänsterpartiet kritiserade nyligen elektronikskatten för att försvåra för andrahandsmarknaden. Att främja en 
sådan marknad där begagnad elektronik tas tillvara på och säljs på nytt menar Vänsterpartiet ska vara en del 
i miljöskatten. Elektronik ska ha en plats i den cirkulära ekonomin som Vänsterpartiet vill främja och där ingår 
det att underlätta för handel med begagnade varor. Vänsterpartiet ställer sig också positiva till att det ska 
finnas internationellt samarbete för att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i kemikalier som 
flamskyddsmedel. Däremot menar partiet inte att miljöskatter som elektronikskatten ska finnas på europeisk 
nivå.  

”Vi vill inte avskaffa skatten, men vill att det vidtas åtgärder för att få en bättre måluppfyllelse av skatten och 
att de negativa effekter som skatten har idag för den svenska second marknaden åtgärdas.” Telefonintervju 
med Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. 

Att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan anser Vänsterpartiet ska utgöra ett riktmärke i den svenska 
miljö- och klimatpolitiken. Partiet ställer sig positiva till elektronikskatten och menar inte att denna bör 
avskaffas, tvärtom har partiet ställt sig positiva till de höjningar som har föreslagits av regeringen och tagit 
med dessa i partiets budgetmotioner. Vänsterpartiet har ytterligare röstat med regeringens förslag om 
höjningar i riksdagen och syftar till att fortsätta göra så.  

Vänsterpartiet ställer sig därmed till de partier som vill fortsatt se elektronikskatten och höjningar av denna. 

 

  


