
Stockholms arbetarekommuns
årsmöte

22 april 2017



2



3



4



5

Kungsholmens socialdemokratiska förening

Bakgrund

Stockholm har en lång tradition av att vara en huvudstad med starkt miljöengagemang. FN:s första
miljövårdskonferens anordnades i Stockholm 1972, vi blev Europas miljöhuvudstad 2010  och utnämndes
alldeles nyligen till världens tredje mest hållbara stad . Detta är viktigt ur många perspektiv: varje litet
steg framåt förbättrar vår närmiljö, men våra framgångar innebär också chansen att inspirera och stötta
andra städer och regioner att ta djärvare kliv i sitt miljöarbete. Detta stärker stadens varumärke och ger
skäl till stolthet hos såväl medborgare som anställda.

En central faktor för att kunna fortsätta ligga i framkant i miljöarbetet är att vara uppmärksam på vad
som händer i vår omvärld. Nyligen antog Tysklands förbundsråd en resolution om att förbjuda
nyproduktion av bensin- och dieselbilar till 2030. Rådet uppmanar även andra att gå samma väg och
trycker på för att EU ska se över hur medlemsländernas skatter och avgifter kan anpassas för att stimulera
en övergång till utsläppsfri rörlighet .

Stockholm har redan satt som mål att vara fossilbränslefritt till år 2040 och arbetar med att ställa om
stadens egen fordonsflotta till att vara fossilbränslefri. Samtidigt framgår det av stadens remiss till
Klimatstrategi att det råder stor osäkerhet kring hur utvecklingen fram till 2040 ser ut. Såväl tekniska
lösningar som minskad energianvändning kommer behövas för att nå målen. Vidare konstateras att det
”kommer att krävas kontinuerliga strategiska beslut för att så tidigt som möjligt skapa gynnsamma
förutsättningar för att nå målet i tid” .

Bedömning

Tysklands förbundsråds förslag är ett konkret sätt att skapa incitament och driva på för att öka takten på
såväl smart teknisk utveckling som idéer kring smartare resande och sänkt energiförbrukning.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. aktivt stötta och verka för att skapa förutsättningar för att kunna implementera förslaget om att
avsluta nyproduktionen av bensin- och dieselbilar i Sverige och Europa till 2030.

2. anta motionen som sin egen

3. skicka den till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, riksdagsledamöterna samt EU-ledamöterna
för genomförande

Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.

De stora miljöproblemen kräver långsiktiga lösningar som är brett förankrade bland medborgarna. Därför
vill vi socialdemokrater samla Sverige för att klara de svenska miljömålen, det är den svenska modellen
Vi vill prioritera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, att skydda den biologiska mångfalden,
att skapa en giftfri miljö och en bättre havsmiljö.

Sverige har varit världsledande på miljö. Men under den borgerliga regeringen gick utvecklingen åt fel
håll. Haven är övergödda, farliga partiklar i luften gör oss sjuka, kemikalier och tungmetaller sprids till
vår mat, naturskogar avverkas och unika naturmiljöer förstörs. Socialdemokraterna vill införa strängare
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lagar och andra styrmedel för att stimulera människor och företag att ändra sina beteenden mot en
hållbar utveckling. Vi vill använda miljöåtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att
stimulera till arbete och företagande

Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och
miljöprofil som världen efterfrågar. Det är därför rimligt att till 2030 avsluta produktionen av bilar som
enbart kan drivas med fossila drivmedel.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. bifalla första att-satsen

2. bifalla andra att-satsen

3. avslå tredje att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________

Minneberg-Traneberg socialdemokratiska förening

Vårt parti Socialdemokraterna kallar sig Framtidspartiet, men den mest grundläggande frågan, klimat-
frågan, lyfts inte till den nivå där den bör vara.

Klimatet är en ödesfråga, enligt vårt partiprogram och andra dokument. Ändå märktes frågan knappt i
valrörelserna 2010 och 2014. I höstkampanjen 2016, om ”Den svenska modellen”, fanns frågan inte
med alls.

Vi måste ta dialogen med folket och tala mer om den radikala omställning till hållbarhet, som är nödvändig.
Det är också vårt partis uppgift att våga ifrågasätta den eviga tillväxten. En satsning på välfärd för
framtiden, måste också vara en satsning på klimatfrågan. Klimatfrågan måste få en mer framträdande
plats i vår politik.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. klimatfrågan tas upp som prioriterad punkt i nästa valrörelse

2. motionen sänds vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Motionen är antagen av Minneberg-Tranebergs socialdemokratiska förening som föreningens egen den
29 november 2016

Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och
miljöprofil som världen efterfrågar.

Vi vill införa strängare lagar och andra styrmedel för att stimulera människor och företag att ändra sina
beteenden mot en hållbar utveckling. Vi vill använda miljöåtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft
och för att stimulera till arbete och företagande.
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Vi socialdemokrater har ett mål i närtid som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka
antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet
i EU. En miljö och klimatpolitik i framkant stödjer det målet och ska naturligtvis ha en framträdande
plats i vår politik.

Dock så måste valrörelseprioritering göras i ett sammanhang och vi kommer därför att återkomma till
det i särskild ordning.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse första att-satsen besvarad

2. motion jämte utlåtande sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Beslut: __________________________________________________________________________

SSU Stockholms stad

Världen har antagit ett nytt klimatavtal för begränsningen av utsläppen för att på så sätt klara målet om
2 grader global uppvärmning, med siktet inställt på att hamna runt 1,5 grader. Avtalet innehåller nationella
åtaganden som ska driva på varje nations egna omställningsarbete för ett mera hållbart samhälle, samt
internationella åtaganden nationer emellan.

Utöver de bindande nationella åtagandena innehåller avtalet avgörande löften till utvecklingsländer för
att detta globala mål ska kunna nås. De industrialisera de länderna ska bidra med såväl teknik som
riktade ekonomiska medel för att stödja utvecklingsländer att begränsa sina utsläpp och genomföra
anpassningsåtgärder för oundvikliga klimatförändringar.

Det nya klimatavtalet kompletteras av FN:s nya mål för global hållbar utveckling. Både klimatavtalet
och de globala hållbarhetsmålen påtalar att finansieringen från den industrialiserade delen av världen är
central för att utvecklingsländerna ska kunna genomföra avtalets uppgifter och nå FN:s globala mål.
Sverige har en stor roll att spela i det klimat¬ och hållbarhetsarbete som nu har fått sitt startskott.

Vår ekonomi är konsumtionsdriven. Globaliseringens inverkan under de gångna 25 åren har inneburit
att de konsumtionsrelaterade utsläppen förflyttats från att ske inom Sveriges gränser till att ske i andra
länder. Naturvårdsverkets statistik visar att Sveriges inhemska utsläpp för transporter och livsmedel
minskade med ca 10% respektive 34% mellan 1993 och 2013. Samtidigt ökade våra utsläpp i andra
länder inom samma områden med ca 42% för transporter och ca 46% för livsmedel. Vidare har Global
Carbon Atlas statistik från 2012 visat att Sverige har ett globalt klimatfotavtryck på 9,3 ton per capita/
år, vilket kan jämföras med Kinas fotavtryck på 5,8 ton per capita/år och Indiens fotavtryck på 1,7 ton
per capita/år. Därmed är det tydligt att Sveriges befolknings konsumtion har en betydande effekt på de
utsläpp som sker i andra länder, i och med att vår ökade konsumtion av importerade varor har flyttat de
utsläppen från Sverige till andra länder.

Att Sveriges ekonomi fortsatt kommer vara starkt konsumtionsdriven är otvetydigt. Sannolikt kommer
även utsläpp i andra länder till följd av svensk konsumtion att öka. Men med detta måste vi även ta ett
större ansvar för de utsläpp som konsumtionen orsakar i andra delar av världen, och de klimat- och
hållbarhetsrelaterade konsekvenser utsläppen kan få. Därför bör konsumtionen i Sverige få en tydligt
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klimat- och hållbarhetsrelaterad koppling och bidra till att uppfylla de svenska åtagandena i det
internationella klimatavtalet samt bidra till FN:s globala utvecklingsmål om hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. en fast procentsats av de årliga intäkterna från mervärdesskatten (moms) öronmärks för Sveriges
internationella klimatbistånd.

2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen.

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens.

Det klimatpolitiska ramverket är ett vallöfte som Socialdemokraterna infriar. Det innebär att sju partier
förhandlat fram hur Sverige ska arbeta med klimatpolitiken fram till 2045 och är överens om vilka mål
som ska gälla. Syftet är att ge människor och företag långsiktiga signaler som tryggar investeringar i det
hållbara samhällsbygget.

Klimatlagen är historisk och innebär ett epokskifte för Sverige. Det här är den viktigaste reform som vår
generations politiker kommer att göra för våra barn och barnbarn.

Ramverket innehåller klimatmål, en klimatlag som reglerar hur regeringen ska arbeta och ett oberoende
klimatpolitiskt råd. Rådet ska granska regeringens politik och se till att alla politikområden strävar mot
klimatmålen.

Vi ska fortsätta vara ett land som tar vårt ansvar för att hantera utmaningarna och möjligheterna i spåren
av ett förändrat klimat. Sverige tar ledarskap för att stoppa klimatförändringen och att bygga jobb och
välfärd hållbart.

Regeringens ambitiösa klimatpolitiska ramverk gör att Sverige med stolthet kan klara Parisavtalets mål.
Målen i ramverket innebär bl.a. att Sverige 2045 ska ha minskat klimatutsläppen med 85 procent och att
transportsektorn ska ha minskat utsläppen med 70 procent redan till 2030. Förslagen följer det förslag
som miljömålsberedningen lämnat till regeringen och som alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna
ställt sig bakom.

Socialdemokraternas agenda för internationellt utvecklingssamarbete syftar till att minska fattigdomen
och orättvisorna i världen, att bidra till en hållbar och demokratisk utveckling. I en svår tid har Sverige
som ett av få länder i världen lyckats behålla ett generöst och högkvalitativt bistånd. Enprocentsmålet
uppnås och ligger fast. Sveriges utvecklingssamarbete är ett uttryck för socialdemokraternas övertygelse
om att vi måste dela på världens välstånd. Arbetet ska präglas av hög ambition, hög kvalitet och ge
resultat. Sverige är en av de få länder i världen som når upp till  enprocentsmålet.

Att utöver detta öronmärka en enskild skattesats till något särskilt område tror styrelsen inte är en
framkomlig väg.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________



9

SSU Stockholms stad

Palmoljan är bland de mest använda oljorna i världen. Den används i framställning av mat, konfektyr,
livsmedel och i drivmedel. Användningsområdena är många och palmolja går idag att hitta i t.ex bröd,
godis, mat, schampo och i framställningen av biodiesel. Listan är lång, oljan är mångsidig och fyller
absolut en funktion. Det stora problemet är inte oljan självt utan den överanvändning som lett till en
omättbar marknad. Produktionen av palmolja har skjutit i höjden och det uppskattas att en tredjedel av
de nya plantagerna skett på bekostnad av värdefull regnskog. Det finns ingen exakt siffra på hur många
illegala bränder som startats i Indonesiens regnskog men det indikeras på tiotusentals bara under andra
halv- året av 2015. Bränderna förvandlar regnskog till kalhygge och står för så stora utsläpp att Indonesien
gick förbi Ryssland 2015 och är nu världens fjärde största utsläppare av koldioxid (CO2). Indonesiens
marker är rik på torv och vid förbränning producerar torv upp till 10 gånger så höga utsläpp som en
brand ovan mark gör. Men det är inte bara naturen som drabbas av palmoljans exploatering. Djuren som
lever i regnskogen drabbas när deras hem bränns ner. Orangutangen är hotad och en av de djurarter som
drabbats hårdast av bränderna och avskogningen. Lokalbefolkningens odlingar beslagtas när de illegala
odlingarna expanderas. De drabbas även av den giftiga rök som sprids vid bränderna och det uppskattas
att hundra tusentals invånare riskerar att dö i förtid pga andningsrelaterade åkommor från brändernas
utsläpp. Palmoljan är mångsidig, användbar och fyller en extra stor funktion i de delar av världen där
klimatet passar den bättre än andra oljor. Det gäller dock inte Sverige och EU. Här finns andra oljor som
lämpar sig bättre för vårt klimat och palmoljan går att ersätta med andra vegetabiliska oljor i stort sett
alla produktionsled. Frågan behövs lyftas på högre nivå då dessa beslut kan tas nationellt men behövs
tas på EU nivå för att få reell effekt. EU är fjärde största konsument av palmolja efter Indonesien,
Indien och Kina. RSPO’s beslut om 50 % certifierad palmolja 2020 är ett gott steg i rätt riktning. Men
det är inte tillräckligt. Ett förbud mot användning av icke-certifierad palmolja inom EU krävs för att
minska den förörande effekt som nuvarande produktion har på både klimat och miljö. För naturen, för
människan, för djuret, för jorden!

Källor: http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/4-ways-to-stop-
indonesias-forest-fires/ blog/54598/ http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-
soja-och-frndrade-marknader/ 1551360-palmolja http://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-
indonesia-surpasses-russia-world% E2%80%99s-fourth-largest-emitter http://www.wri.org/topic/
indonesia-forest-fires http://www.wetlands.org/Whatarewetlands/Peatlands/
Carbonemissionsfrompeatlands/tabid/ 2738/Default.aspx https://sv.wikipedia.org/wiki/
Torv#Torv_och_milj.C3.B6problem http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/
great_apes/orangutans/

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. ett förbud mot användning av icke-certifierad palmolja införs. Främst vid framställning av mat,
konfektyr och livsmedel. Men i det långa perspektivet inom så många områden som möjligt

2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen

3. Stockholms arbetarekommun skickar motionen vidare till den Socialdemokratiska EU-gruppen

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens
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Livsmedelsindustrin är en av Sveriges största industrigrenar sett till antalet sysselsatta. Det är en bransch
som finns i hela landet och erbjuder såväl kvalificerade som enklare arbeten. Livsmedelssektorn är i
Sverige en viktig länk mellan landsbygd och stad och bidrar till arbetstillfällen och möjlighet till tillväxt
och utveckling av företag. Livsmedelsföretagen finns i alla delar av landet, där de skapar arbetstillfällen
och bidrar till lokal och regional konkurrenskraft, inte minst på landsbygden.

Målet är att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och
hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. En resurseffektivare produktion innebär ofta
mindre miljöbelastning per producerad enhet. Ökad resurseffektivitet utan att produktionen missgynnas
är också centralt för att nå generationsmålet att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora
miljöproblemen är lösta utan att exportera miljöproblem till omvärlden. Lösningen på detta är inte att
förbättra tillståndet i miljön genom att minska produktionen utan i stället en miljömässigt effektivare
produktion som ökar, i synnerhet i de fall som produktionen har en låg belastning på miljön i ett globalt
perspektiv.

Ett effektivt nyttjande av de produkter som jordbruket producerar är också en nyckelfaktor för ett
hållbart samhälle. Svinnet måste minska längs hela livsmedelskedjan – från producent till konsument.
Restprodukter bör också utnyttjas genom nya smarta lösningar som kan säkerställa kretsloppen och
utgöra en resurs i en växande cirkulär och biobaserad ekonomi.

Inom jordbruket finns det stor potential att bidra till en biobaserad och cirkulär ekonomi. Användning
av jordbruksråvaror för produktion av biodrivmedel kan ge en betydande minskning av
växthusgasutsläppen. Sverige ligger i framkant när det gäller produktion av biodrivmedel med hög
klimatprestanda. Fortsatta insatser behövs för att ytterligare tillvarata de gröna näringarnas möjligheter
i klimatarbetet och för att göra jordbruksproduktionen mer klimateffektiv. Morgondagens produktion
måste ha en mer utvecklad hållbarhet i jämförelse med dagens. Forskning och kompetensutveckling
kring nya produktionsmetoder, nya växtsorter, hållbara och hälsosamma livsmedel etc. är av stor vikt
för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja

Även om utfasningen av ickecertiferad palmolja måste ske stegvist och kan behöva ske i ett betydligt
långsammare tempo än det motionären ger uttryck för finns det ingen anledning att inte ta ställning för
ett generellt krav på certifiering av palmolja och andra liknande produkter.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. bifalla första att-satsen

2. bifalla andra att-satsen

3. sända motion jämte utlåtande till den socialdemokratiska EU-gruppen

Beslut: __________________________________________________________________________


