
Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D1 
Förstatliga järnvägen och järnvägsunderhållet 
El-sossen 
 
Konkurrensutsättningen av järnvägen och kollektivtrafiken har lett till att servicen kraftigt 
försämras på svensk järnväg, resenärerna litar inte längre på att trafiken ska gå i tid. Vid 
trafikstörningar och trafikhändelser uppstår friktion mellan de olika aktörerna när alla vill att just 
deras tåg ska gå i tid. Detta har även lett till att säkerheten blivit mindre prioriterad eftersom 
vinsten alltid ska gå först.  

Personal mår sämre och arbetsplatsolyckorna ökar. Vi lever under ständig stress på grund av den 
dåliga personaltätheten. 

Underhållet är också under all kritik eftersom ingen vet vem som ska göra vad då det finns allt för 
många leverantörer. Trots ett vallöfte från Socialdemokraterna har fortfarande inte 
järnvägsunderhållet blivit förstatligat och istället så har flera varsel kommit i en bransch som sägs 
vara prioriterad. Detta leder såklart till att personalen mår dåligt. 

Vi ser att den enda vägen framåt är ett förstatligande av järnvägen och då inte i ett statligt företag 
utan i två statliga verk, ett för trafiken och ett för underhållet. Detta skulle ha flera positiva 
effekter för både resenärer och personal.  

Resenärer skulle givetvis uppleva en bättre service i och med att personalen mår bättre och 
känner sig tryggare. Självklart skulle de också uppleva en bättre tidhållning i och med att när 
underhållet fungerar som det ska kommer tågen ha lättare att gå i tid. 

För personalen är fördelarna ännu större. När man jobbar på ett större företag med fler 
arbetsuppgifter så finns det alltid en annan arbetsuppgift eftersom det finns fler yrkesgrupper 
inom ett stort statligt verk. Detta leder till att även om du blir för sjuk för att t.ex. kunna köra tåg 
finns det alltid ett jobb för dig på det statliga verket. När säkerheten ökar så minskar givetvis 
arbetsplatsolyckorna också vilket även det leder till tryggare personal. Arbetsmiljön blir såklart 
också bättre när man jobbar på en icke konkurrensutsatt myndighet utan vinstintresse. 

Samverkan mellan dessa två myndigheter kommer bli betydligt lättare än dagens situation med ett 
stort antal aktörer. En myndighet har även möjlighet att ha ett lager med reservdelar vilket leder 
till bättre fordonsunderhåll när man inte behöver beställa saker på Kina. 

Självklart ska de privata företag som staten köper in i det statliga verket även ta med sig 
personalen och gällande villkor. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. verkställa banunderhåll i statlig regi 

2. verkställa en statlig regi för fordonsunderhåll 

3. ta tillbaka trafiken helt i statlig regi. 

4. samla verkstad och trafik i ett statligt verk 

5. samla banor och banunderhåll i ett statligt verk 

6. anta motionen som sin egen 

7. motionen skickas till partikongressen  
 



Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D2 
Förstatliga järnvägen och järnvägsunderhållet 
SSU 25+ 
 
Konkurrensutsättningen av järnvägen och kollektivtrafiken har lett till att servicen kraftigt 
försämras på svensk järnväg, resenärerna litar inte längre på att trafiken ska gå i tid. Vid 
trafikstörningar och trafikhändelser uppstår friktion mellan de olika aktörerna när alla vill att just 
deras tåg ska gå i tid. Detta har även lett till att säkerheten blivit mindre prioriterad eftersom 
vinsten alltid ska gå först.  

Personal mår sämre och arbetsplatsolyckorna ökar. Vi lever under ständig stress på grund av den 
dåliga personaltätheten. 

Underhållet är också under all kritik eftersom ingen vet vem som ska göra vad då det finns allt för 
många leverantörer. Trots ett vallöfte från Socialdemokraterna har fortfarande inte 
järnvägsunderhållet blivit förstatligat och istället så har flera varsel kommit i en bransch som sägs 
vara prioriterad. Detta leder såklart till att personalen mår dåligt. 

Vi ser att den enda vägen framåt är ett förstatligande av järnvägen och då inte i ett statligt företag 
utan i två statliga verk, ett för trafiken och ett för underhållet. Detta skulle ha flera positiva 
effekter för både resenärer och personal.  

Resenärer skulle givetvis uppleva en bättre service i och med att personalen mår bättre och 
känner sig tryggare. Självklart skulle de också uppleva en bättre tidhållning i och med att när 
underhållet fungerar som det ska kommer tågen ha lättare att gå i tid. 

För personalen är fördelarna ännu större. När man jobbar på ett större företag med fler 
arbetsuppgifter så finns det alltid en annan arbetsuppgift eftersom det finns fler yrkesgrupper 
inom ett stort statligt verk. Detta leder till att även om du blir för sjuk för att t.ex. kunna köra tåg 
finns det alltid ett jobb för dig på det statliga verket. När säkerheten ökar så minskar givetvis 
arbetsplatsolyckorna också vilket även det leder till tryggare personal. Arbetsmiljön blir såklart 
också bättre när man jobbar på en icke konkurrensutsatt myndighet utan vinstintresse. 

Samverkan mellan dessa två myndigheter kommer bli betydligt lättare än dagens situation med ett 
stort antal aktörer. En myndighet har även möjlighet att ha ett lager med reservdelar vilket leder 
till bättre fordonsunderhåll när man inte behöver beställa saker på kina. 

Självklart ska de privata företag som staten köper in i det statliga verket även ta med sig 
personalen och gällande villkor. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. verkställa banunderhåll i statlig regi 

2. verkställa en statlig regi för fordonsunderhåll 

3. ta tillbaka trafiken helt i statlig regi. 

4. samla verkstad och trafik i ett statligt verk 

5. samla banor och banunderhåll i ett statligt verk 

6. Arbetarkommunen antar motionen som sin egen 

7. motionen skickas till partikongressen  
 



Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D3 
Klimatsäkra ROT-avdraget 
Kungsholmens s-förening 
 
ROT-avdraget tillkom som en konjunkturbalanserande reform. När nyproduktionstakten i 
byggbranschen sjunker var en av tankarna med ROT att genom statlig subvention få aktörer på 
mikronivå att tidigarelägga underhåll och renovering. Detta för att hålla produktionstakten igång 
på makronivå. 

Men från att ha varit ett konjunkturbalanserade medel så har ROT blivit kvar även i 
högkonjunktur. Det finns stora problem med ROT, exempelvis att det inte kommer det förhyrda 
boende till del. Ett annat är att det kan antas att underhållsintervallet minskar, trots att det i 
många fall inte behövs.  

Att ROT-avdraget kan användas på ett sådant sätt står i direkt konflikt med en mer klimateffektiv 
ekonomi. Det är inte rimligt att fullt funktionella kök eller badrum kastas ut bara för att den nya 
ägaren inte gillar färgen på luckorna och för att hen kan få skattesubvention för att göra om. 

Skatteverket för redan idag bok på i vilka bostäder som ROT-avdrag sker. Detta så långt ner som 
på lägenhetsnivå. Här finns alltså användbara data som kan hjälpa oss att mer effektivt använda 
våra skattepengar och mer effektivt rädda klimatet. 

Tanken med denna motion är att det måste utarbetas ett system där genomfört underhåll eller 
renovering, beroende på typ, ska balanseras över flera år. Exempelvis skulle livslängden på en väl 
genomförd badrumsrenovering (med betoning på ytskikten) enkelt klara av att användas i 20-30 
år. Samtidigt har en toastol bara har en livslängd på möjligen 10-20 år. Ett kök av hög kvalité kan 
mycket väl överleva minst 40 år. 

Målet med motionen är dock inte att ta fram dessa intervall utan staka ut en viljeinriktning. ROT 
ska bara kunna användas där det är klimatmässigt hållbart och resurseffektivt. Hur dessa intervall 
ska se ut måste en utredning bestående av expertis inom exempelvis materialteknik och 
miljöområdet och personer från fastighets- och byggbranschen ta fram tillsammans med politiker 
och tjänsteman. 

Denna motion tar inte heller ställning till om ROT bara ska ”aktiveras” under lågkonjunkturer 
eller som nu under hela konjunkturcykeln. Motionens idéer fungerar nämligen inom båda 
systemen. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna klimatsäkrar ROT-avdraget i enlighet med motionens intentioner 

2. anta motionen som sin egen och tillsänder den riksdagsgruppen 

3. anta motionen som sin egen och tillsänder den Socialdemokraternas partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D4 
Skydda Östersjöns fiskbestånd och ekosystem 
Kungsholmens s-förening 
 
Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. De arter som lever där idag gör det 
under svåra förhållanden. Torskbeståndet är ett exempel där beståndet har gått från goda nivåer 
till att vara i princip utslaget på relativt kort tid. Trots detta konstaterar flera svenska universitetet 
att trålfisket efter strömming i Östersjön har ökat under det senaste decenniet. Idag är det 
omfattande såväl i södra Bottenhavet och både norr och söder om Ålands hav. Enligt forskare är 
riskerna stora att detta leder till att lekmogen fisk inte får möjlighet att fortplanta sig, vilket i sin 
tur ger stora negativa effekter på förekomsten av strömming i kustområdet. Följdeffekten av en 
minskad mängd strömming blir att hela ekosystemet påverkas. Även det småskaliga fisket blir 
lidande när vi prioriterar att tillåta trålfiske. 

I en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, föreslås att Sverige och Finland inför ett 
gemensamt förbud för trålfiske i Ålands hav och sydvästra Bottenhavet. Förbudet föreslås gälla 
under vintern, då stor strömming samlas i djuphålor i Bottenhavet, och under strömmingens 
lektid på våren.  

Torsken är ett tydligt exempel på vad som händer när vi väljer att inte ta ett långsiktigt ansvar för 
fiskbeståndet i Östersjön. Nu är tid att bromsa hanteringen av strömmingen, innan beståndet går 
samma öde tillmötes som torsken. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Sverige tar initiativ till att införa ett gemensamt förbud mot trålfiske i Ålands hav och sydvästra 
Bottenhavet tillsammans med Finland.  

2. Sverige för egen del tar fram en förvaltningsplan för Östersjöns fiskbestånd med ett långsiktigt 
mål om att skapa ett hållbart ekosystem. 

3. Sverige tar fram en förvaltningsplan för Östersjöns fiskbestånd med ett långsiktigt mål om att 
skapa ett hållbart ekosystem tillsammans med övriga stater som omger Östersjön, exempelvis 
inom ramen för the Baltic Sea Action Plan eller annat lämpligt organ.  

4. Sverige för egen del slutar fiska de bestånd som inte kan klassas ha en långsiktigt hållbar status.  

5. Sverige driver på för att övriga stater som omger Östersjön slutar fiska de bestånd som inte 
kan klassas ha en långsiktigt hållbar status.  

6. Kungsholmens S-förening och Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och 
skickar den till Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D5 
Biltåg 
Fruängens S-förening 
 
Det är dags för Sverige att satsa på biltåg som är ett persontåg som förutom personvagnarna 
också har vagnar som transporterar bilar  

Bilföraren lämnar bilen i en biltransportvagn före tågets avfärd och bilens passagerare åker själva i 
en personvagn, ofta av typen sovvagn, för att kunna utnyttja restiden på annat sätt och som 
sovtid. Tåget kan också medföra personvagnar upplåtna för resenärer som inte medför bil. Biltåg 
finns i flera länder i centrala Europa. Utbyggnad skall i första hand göras till Malmö och 
norrlandskommuner. 

Fördelarna för samhället är många. Dels avlastas vägarna och utsläppen längs motorvägarna 
minskar vilket är ett starkt miljöskäl. Förarna kan undvika långa körsträckor men ändå kunna 
använda sin egen bil vid resmålet.  

Sverige har tidigare haft biltågstrafik mellan vissa orter under senare delen av 80-talet. Men det 
utnyttjades dåligt. Man hade ett krångligt och dyrt sätt att lasta på bilen och transportvagnarna 
kunde bara användas under svensk semestertid eftersom de behövdes i ordinarie godstrafik. 

Miljöskäl talar nu för att göra en satsning på järnvägen och i förlängningen knyta ihop 
förbindelserna med övriga Europa som redan har biltåg. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att en utredning om införandet av Biltåg tillsätts med 
skyndsamhet. Och i framtida satsningar bygga samman trafik med centrala Europa.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D6 
Ekonomisk utveckling inom planetens gränser 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
Grön teknik och energieffektiviseringar utgör grunden för en grön omställning. Men det kommer 
förmodligen inte att räcka. Samtidigt pressas världens naturresurser allt hårdare. Klimatkrisen är 
inte vår tids enda allvarliga miljöhot. Den biologiska mångfalden slås idag ut i en takt som saknar 
motstycke miljontals år tillbaka i tiden. En rad ekologiska gränser riskerar att överskridas, med 
svåröverblickbara konsekvenser. 

Forskarvärldens budskap är numera entydigt: Vår tids ekonomiska tillväxtmodell är ohållbar. 
Problemet illustreras av utsläppen från Sveriges samlade konsumtion. De konsumtionsbaserade 
utsläppen av växthusgaser inkluderar utsläpp från importerade varor och internationella 
transporter. Till skillnad från Sveriges territoriella utsläpp har de konsumtionsbaserade utsläppen 
inte minskat under de senaste decennierna. Orsaken är bland annat förflyttning av produktion till 
låglöneländer med högre utsläpp – och en ohållbar konsumtionsspiral.  

Idag saknas klimatmål för de konsumtionsbaserade utsläppen. Det här behöver ändras. Sverige 
har ett ansvar också för de utsläpp vi ger upphov till genom import och internationella 
transporter. Vi vill se en samlad strategi för att ta itu med de konsumtionsbaserade utsläppen. 
Målet bör vara netto nollutsläpp år 2045. Strategin bör också ta sin utgångspunkt i klimaträttvisa. 
Vi vet att den tiondel av Sveriges befolkning som tjänar mest idag ger upphov till betydligt högre 
utsläpp än de med lägst inkomst. Den rikaste tiondelen står för mer än 20 procent av Sveriges 
konsumtionsbaserade utsläpp, den fattigaste för ungefär 5 procent. Det här handlar inte om att 
peka finger. Under kommande decennier måste utsläppen ner mot noll bland alla 
inkomstgrupper. Poängen är att ansvaret måste fördelas solidariskt. Eventuella höjda 
klimatskatter måste ta hänsyn till människors skilda ansvar och förutsättningar.  

Som en första åtgärd bör Sverige driva på för klimattullar inom EU. En andra avgörande åtgärd, 
både för att nå klimatmålen och ta itu med vår tids ohållbara tillväxtmodell, är resoluta steg mot 
betydligt mer återvinning och återbruk. Vi behöver en nationell plan för cirkulär ekonomi, med 
tydliga mål, kraftfulla styrmedel och fokus på produktion och systemlösningar.  

Ingen har idag en färdig ritning för hur en hållbar ekonomisk utvecklingsmodell kommer att se ut 
i slutänden. En del tror att grön teknik kan lösa allt. Andra är lika säkra på att världsekonomin 
måste krympa. Vår utgångspunkt är mer pragmatisk: De gröna delarna av ekonomin måste växa, 
de skadliga krympa – och frukterna av utvecklingen fördelas betydligt mer rättvist än idag. Vad 
slutresultatet blir i BNP-tillväxt räknat är i grund och botten mindre intressant. En grön ny giv 
gör inte anspråk på att ha alla svar. Men den utgör en nödvändig gir bort från en ohållbar väg och 
en dörröppnare mot en hoppfullare framtid. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att nuvarande klimatmål kompletteras med mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp, med slutmål netto nollutsläpp 2045 

2. Socialdemokraterna ska verka för att EU inför klimattullar. Klimat- och miljöpåverkan, 
administrativa kostnader och spårbarhet bör beaktas 

3. Socialdemokraterna ska verka för att en nationell plan för cirkulär ekonomi utformas, med 
tydliga mål, stärkta ekonomiska och regulativa styrmedel, och fokus på produktion och 
produktansvar 



4. Socialdemokraterna ska verka för ett jämlikt samhälle och en ekonomisk utveckling som håller 
sig inom planetens ekologiska gränser 

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D7 
En grön ny giv för Sverige 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
Sverige står inför en rad utmaningar. Ekonomin måste byggas upp efter coronakrisen. Samtidigt 
behöver vi ta oss an de djupa problem vi stod inför redan före pandemin: En pressad välfärd, 
växande klyftor – och klimatkrisen. Återuppbyggnaden ställer klimatfrågan på sin spets: Antingen 
nyttjar vi satsningarna för att ställa om eller så bränner vi en unik chans att rädda klimatet. 

Sverige har goda förutsättningar att genomföra en grön omställning: ett rikt land med gott 
tekniskt kunnande och stora förnybara energiresurser. Problemet är att dagens klimatåtgärder inte 
räcker. Sveriges utsläpp minskar med någon procent per år. För att uppfylla nuvarande klimatmål 
måste takten öka till 6-8%. För att vara i linje med 1,5-gradersmålet, sannolikt 10-16%.  

Låt oss vara tydliga: För att hantera klimatkrisen krävs en systemförändring av dagens politik. 
Koldioxidskatt och utsläppshandel är viktiga redskap – men de räcker inte. 

Dessutom måste omställningen genomföras efter decennier av växande klyftor. En rättvis 
omställning i ett samhälle där klyftorna växer är en motsägelse med föga förutsättningar att 
lyckas. Omställningen måste vara del av ett större löfte: En bättre framtid för flertalet, inte bara 
några få – annars kommer den inte att få brett gehör. De reformer vi föreslår skall därför läsas 
tillsammans med dem för minskade klyftor och stärkt välfärd. Tillsammans utgör de en Green 
New Deal, en grön ny giv. 

Utgångspunkten är enkel: En omställning i den takt och omfattning som krävs förutsätter att 
staten tar ett betydligt större ansvar. Dagens klimatsatsningar måste flerfaldigas. Samtidigt är 
samhällets infrastruktur är eftersatt, det finns ett skriande behov av bostäder, coronakrisen har 
blottlagt en pressad välfärd. Vi skulle kunna slå två flugor i en smäll: Rusta välfärdsstaten och 
bygga ett hållbart samhälle. Men hittills har politiken varit låst. Nödvändiga investeringar har 
slagits mot en underfinansierad välfärd – samtidigt som klockan tickat ner mot klimatkatastrof. 
Det är ohållbart. Staten måste kunna satsa för att ta itu med mänsklighetens ödesfråga. 

Grunden för en grön ny giv är ett moderniserat finansiellt ramverk, rustat att möta vår tids 
utmaningar. Samtidigt behöver staten hjälpa till att mobilisera privata investeringar. Problemet är 
inte avsaknad av pengar, utan att riskerna anses för stora. Det behövs en aktör som minskar 
riskerna och bidrar med tålmodigt kapital. Vi föreslår en beprövad lösning: En statlig 
investeringsbank. Pengarna finns, det som behövs är politisk vilja. För den som oroas över 
skuldsättning: Omställningen är jobbskapande. Investeringarna är inte bara livsavgörande – de 
kommer att bli lönsamma, för staten och samhället i stort. 

Men det behövs mer. För att skala upp grön teknik och göra alternativen tillgängliga krävs 
subventioner och styrmedel. Offentlig verksamhet har en viktig roll att fylla. Genom att ställa 
klimatkrav vid upphandling kan det gemensamma bli en motor för omställningen och säkra 
marknader för ny teknik. 

Samtidigt vet vi att det inte räcker att det gröna växer. Det fossila måste samtidigt krympa. Hela 
ekonomins inriktning måste förändras, vilket är omöjligt utan starkare statlig styrning. Dagens 
klimatmål behöver kompletteras med sektorsvisa mål för utfasning av utsläpp. Det behövs ett 
slutår för fossila bränslen. Klimatskadliga subventioner måste fasas ut. Framför allt krävs ny 
lagstiftning och praxis så att investeringar och samhällsplanering inte bryter mot klimatmålen. 



En del utsläpp kommer att vara svåra att få bort. Det behövs en plan för att ta hand om de här 
restutsläppen, antingen med tekniska lösningar (CCS/Bio-CCS) eller naturens egna metoder. 
Också detta kräver nationella satsningar. 

Omställningen är den största strukturomvandlingen sedan industrialiseringen och spänner över 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att en statlig investeringsbank etableras för att tillhandahålla 
billigt och långsiktigt kapital för storskaliga offentliga och privata investeringar 

2. Socialdemokraterna ska verka för att nya bindande sektorsvisa mål och strategier utformas för 
utfasning av utsläpp växthusgaser inom samtliga samhällssektorer 

3. Socialdemokraterna ska verka för att offentlig verksamhet blir pådrivande i omställningen, med 
strikta miljö- och klimatkrav vid offentlig upphandling. Målet bör vara netto nollutsläpp år 2030 

4. Socialdemokraterna ska verka för att en nationell plan för industriell uppskalning av 
koldioxidavskiljning- och lagring (CCS. och minusutsläpp upprättas, inklusive finansiering och 
regelverk 

5. Socialdemokraterna ska verka för att investeringar och offentlig samhällsplanering skall följa 
klimatmålen 

6. Socialdemokraterna ska verka för att subventioner som motverkar klimatmålen, såsom 
undantag för koldioxidbeskattning, fasas ut, samtidigt som glesbygd och jordbrukare 
kompenseras 

7. Socialdemokraterna ska verka för att en ny enhet under statsministern upprättas för 
samordning av statens politik för att nå klimatmålen 

8. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

9. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D8 
En jämlik omställning till ett fossilfritt välfärdsland 
Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet 
 
Vi socialdemokrater behöver visa vägen på en jämlik omställning till ett fossilfritt välfärdsland. Vi 
behöver öka takten i utsläppsminskningarna och ta oss an uppgiften att sätta omställningen i 
centrum och hela tiden revidera och utveckla klimatpolitiken. Vi behöver en jämlik 
klimatomställning som minskar både utsläppen och inkomstklyftorna. Vi har gjort mycket på 
miljö- och klimatområdet men kan inte leva på gamla meriter utan på våra idéer idag för en 
hållbar framtid. I denna motion presenterar vi därför policyförslag inom 5 centrala områden för 
en jämlik klimatomställning:  

1. Framtidens globala klimatpolitik  

2. Ett hållbart och effektivt transportsystem  

3. En modern och koldioxidfri industriomvandling  

4. Ett säkert och klimatsmart elsystem  

5. En hållbar mat- och skogssektor  

Det alarmerande klimathotet  

Sverige och socialdemokratin behöver öka takten i klimatomställningen. Ambitionen att bli 
världens första fossilfria välfärdsland 2045 är lovvärd men utsläppsminskningarna går på tok för 
långsamt och omställningen saknar den medvetenhet som läget kräver. Det är ett faktum att 
klimathotet utgör ett för människan existentiellt hot. Med nuvarande nivåer av utsläpp av 
koldioxid rör sig världen mot en global uppvärmning med cirka 3 grader vid århundradets slut. 
Ett sådant scenario kommer leda till omfattande humanitära kriser men också en idag icke 
kvantifierbar risk för tröskeleffekter som får uppvärmningen att skena helt utanför vår kontroll. 
En uppvärmning på 2 grader kommer också innebära stora samhällsrisker och omfattande skada 
på jordens ekosystem. Parisavtalets mål mot 1,5 graders uppvärmning kommer förändra 
samhället och ställa krav på stora klimatanpassningar. Kontentan är tydlig: risken att göra för lite 
är alldeles för stor.  

Den socialdemokratiska uppgiften: En jämlik klimatomställning  

Socialdemokratin behöver leda klimatarbetet och sätta omställningen i centrum för de kommande 
decennierna. Användandet av billig fossil energi har lagt grunden för framväxten av välfärdsstaten 
men de resulterande utsläppen och koncentrationen av växthusgaser i atmosfären utgör nu istället 
ett hot mot hela samhälles grundfundament. Vår uppgift är att helt avveckla beroendet av fossila 
bränslen, byta samhällets energibärare och göra det med bibehållet välstånd. Det är inte en lätt 
uppgift. Välståndsutvecklingen efter andra världskriget har varit globalt oöverträffad men den har 
skett på bekostnad av kraftigt växande utsläpp och degradering av ekosystemen. Omställningen 
till ett hållbart samhälle kommer att innebära den största omvandlingen av vårt samhälle sedan 
andra världskriget.  

Vi socialdemokrater har förmågan att föra en politik där välståndsutvecklingen kommit alla till 
del. Vi gjorde det i omställningen till välfärdssamhället och behöver göra det även i omställningen 
till att bli världens första fossilfria välfärdsland. Jämlikhet och trygghet i omställningen kommer 
vara absolut avgörande. Det är ett faktum att omställningen innebär just en omställning. 
Industrier kommer att gå i graven, var och hur vi reser samt konsumerar kommer att förändras 
och våra värderingar kring vad som utgör ett gott liv kommer att förändras. Välfärdsstaten har 
skapat trygghet i förändring förr och måste fortsätta göra det i klimatomställningen. Den jämlika 
klimatomställningen måste därför säkra att välfärden tryggas och utvecklas för att få tillräckligt 



starkt folkligt stöd. Idag ser vi dock hur ojämlikhet och nedskärningar drar isär välfärden vilket 
direkt hotar att omställningen kan ske i den takt som krävs. Det starka samhället måste återigen 
garantera välfärden och rätten till ett värdigt liv och möjliggöra frihet till alla.  

För att lyckas minska utsläppen av växthusgaser kommer vi behöva både styrmedel i form av 
skatter, regleringar och förbud samt offentliga investeringar. Ibland ställs dessa mot varandra. 
Vissa påpekar att styrmedel riskerar att slå mot redan svaga grupper i samhället och andra att 
investeringar ensamt inte kan ersätta gammal infrastruktur om dessa inte tillåts bli dyrare genom 
styrmedel. Det är en falsk motsättning. Den socialdemokratiska linjen behöver använda sig av 
båda dessa verktyg. Styrmedel är ofta det snabbaste och mest effektiva sättet att få till 
beteendeförändringar. Men det räcker inte att göra till exempel klimatskadliga transporter dyrare 
utan att samtidigt investera i offentliga lösningar i form av en utökad kollektivtrafik. Omvänt 
räcker det inte med att satsa pengar på att utveckla hållbara transportsätt utan att samtidigt höja 
priset på de klimatskadliga alternativen. Investeringar behövs för att utveckla hållbara alternativ så 
att vi fortsatt kan leva ett gott liv och styrmedel för att parallellt avveckla det fossila samhället. 
Styrmedel som påverkar beteenden och vanor kan dessutom bli mer politiskt balanserade och 
realistiska om de kombineras med stora gemensamma projekt. Utan höjda kostnader och utan 
investeringar i alternativ kommer vi inte uppnå några utsläppsminskningar.  

Socialdemokratiska principer för ett hållbart samhällsbygge  

Vi socialdemokrater behöver följa upp våra utfästelser i klimatlagen utifrån vår övertygelse om att 
jämlika samhällen är bättre samhällen. I denna motion presenterar vi därför 5 principer som den 
socialdemokratiska klimatstrategin behöver utgå ifrån. Detta är 5 principer som lägger grunden 
för en jämlik klimatomställning. Vi måste värna människan i omställningen; inse att marknaden 
inte klarar omställningen utan politik; se att omställningen är ett kollektivt ansvar samt att inse att 
grön skatteväxling inte är lösningen. Vi behöver därtill stå för visionen om ett annat och bättre 
levnadssätt efter omställningen. Dessa principer är dem som det hållbara samhällsbygget vilar på.  

A. Värna människorna i omställningen  

En av grundförutsättningarna för en lyckad omställning är trygga människor. Ingen ska vara rädd 
för att förlora jobbet till följd av att vissa industrier behöver lägga ner eller minska sin 
produktion. Det innebär dock inte att vi ovillkorligt ska skydda jobb som är del av en omodern 
och klimatbelastande industri. Istället ska vi göra en solidarisk strukturomvandling tillsammans 
genom att stärka välfärden och trygghetssystemen, möjliggöra vidareutbildningar samt göra alla 
jobb gröna. Vi värnar tryggheten och människorna just för att kunna avveckla gamla och 
klimatskadliga system. Det är den grundläggande principen.  

B. Marknaden klarar aldrig omställningen utan politisk styrning  

Marknaden är ett utmärkt medel för att skapa incitament för och driva på omställning. 
Marknaden är också utmärkt för att allokera investeringar och utveckla ny teknik. Men 
marknadskrafterna kan aldrig själva klara av omställningen utan gemensamma regleringar och 
styrning dit vi vill. Det är där politiken kommer in. Utan styrning, regleringar och offentliga 
investeringar kommer omställningen fastna i marknadsmisslyckanden samt teknikskiften leda till 
rebound-effekter som tvärtom ökar utsläppen och fortsatt spär på inkomstklyftorna. Vi behöver 
politiskt styra mot det hållbara samhället för att det ska vara möjligt att nå.  

C. Omställningen är ett kollektivt ansvar  

Omställningen måste vi bära och bygga gemensamt. Vi alla har förstås ett eget ansvar för 
klimatomställningen men grunden kommer alltid vara strukturella förändringar. Omställningen av 
allt ifrån produktionssystem, transportsystem, elsystem och livsmedelssystem är alla kollektiva 
insatser. Individuella livsstilsförändringar kommer också behövas men det kommer aldrig gå att 
konsumera sig ur ett felaktigt byggt system. Vi vet dessutom att utsläpp av koldioxid är starkt 
korrelerat med inkomst och att den rikaste andelen av befolkningen oftast står för den livsstilen 



som tär mest på planetens resurser. De med högst inkomster måste därmed bidra mest till 
omställningen både via livsstilsförändringar men även till den gemensamma välfärden. Vi behöver 
hela samhällets resurser till förfogande - både privata som offentliga - för att tillsammans klara av 
omställningen.  

D. Grön skatteväxling är inte lösningen  

Att öka priset på koldioxid är nödvändigt för att klara omställningen. Styrmedel och skatter är 
effektiva verktyg i klimatpolitiken och avgörande för att ändra företags beteende och 
investeringsbeslut. Men höjda koldioxidskatter kan inte gå till att sänka skatterna, särskilt inte 
skatten för de som tjänar mest. Det ger snedvridna incitament, minskar det offentligas möjlighet 
att skapa trygghet i omställningen och uppmuntrar till ökad privat konsumtion. Sedan urholkas 
också basen för skattesystemet eftersom intäkter från koldioxidskatten på sikt ska minska. Därför 
eroderar skatteväxling på sikt välfärdsstaten vilket är ett allvarligt hot mot vår princip att värna 
om tryggheten. Socialdemokratin ska driva på för att klimatskatter i huvudsak ska investeras i 
tillfälliga kostnader kopplat till att minska utsläppen och inte att urholka välfärden.  

E. Visionen om det goda livet i det hållbara samhället  

Arbetarrörelsen ska stå för visionerna om det goda livet efter omställningen. Drömmen om att 
tekniken ensamt ska lösa klimatfrågan - och att vi kan leva precis som förut - är just en dröm. Det 
är ett faktum att vi kommer behöva anpassa oss till ett förändrat klimat och anpassa sättet vi lever 
så att det ligger i linje med planetens gränser. För att få fortsatt stöd för en kraftig omställning 
krävs en vision om ett gott liv i det hållbara samhället. Ett liv med mer frihet, bättre hälsa, 
smartare teknik och hållbarhet för framtida generationer.    

1. Framtidens globala klimatpolitik  

Sveriges utsläpp per capita är i ett globalt perspektiv höga och ohållbara och Sverige behöver göra 
sitt yttersta för att minska de utsläppen. Men det räcker inte. Ska världen klara klimatmålen krävs 
insatser i hela världen och Sverige behöver därför driva på det internationella klimatarbetet. Den 
svenska regeringen måste aktivt arbeta för att använda och stärka de internationella verktyg som 
finns både inom FN-organen, EU-nivån och det bilaterala samarbetet. På samma sätt som den 
feministiska utrikespolitiken lyfter fram jämlikhet, jämställdhet och MR-frågorna behöver 
klimatomställningen bli en ännu tydligare utrikespolitisk profilfråga för oss socialdemokrater. 
Mycket finns att göra inom den samlade utrikes-, säkerhets-, bistånds- och handelspolitiken för 
att främja den nödvändiga globala omställningen. Vi ska vara en pådrivande röst för höjda 
ambitioner och klimaträttvisa i det globala klimatarbetet som engagerar utrikesförvaltningens alla 
tre ben: utrikespolitiken, handeln och utvecklingssamarbetet.  

Driv på för en grönare frihandel  

Världen är mer sammankopplad än någonsin och är det något coronakrisen har lärt oss är det hur 
känsligt detta system är. Frihandel bidrar i grunden till både teknisk, social och ekonomisk 
utveckling i världen och att gå tillbaka till en mindre globaliserad och stängd värld är inte 
eftersträvansvärt. Frihandeln måste dock bedrivas på ett sätt som är förenligt med klimat- och 
hållbarhetsmålen. De frihandelsavtal som tecknas via EU kan aldrig innehålla paragrafer som 
innebär försämringar på klimat- och miljöområdet. Istället måste strävan alltid vara att 
frihandelsavtal ska driva på omställningen. Därför måste Sverige i alla förhandlingar verka för att 
bindande klimat- och miljökrav skrivs in i avtalen. För de länder som inte accepterar sådana 
klausuler måste EU hitta ett system för att införa antingen klimattullar eller andra typer av skatter. 
Risken finns annars att produktionen av exempelvis stål och betong flyttar från Europa när det 
blir dyrare att producera detta på grund av utsläppshandeln. Detta skulle innebära att 
klimatvinsterna från utsläppshandeln går förlorat. Tillsammans med den nya administrationen i 
USA bör Sverige via EU-arbetet sätta standarden för klimatsmarta handelsvillkor som främjar 
omställningen.  



Vässa Europas utsläppshandel (ETS)  

Det finns många och viktiga verktyg internationellt för att minska klimatutsläppen och EU:s 
utsläppshandel är ett av de effektivaste verktygen för att driva på omställningen i Europa. Den 
europeiska kolkraften stänger nu ner i snabb takt tack vare ökade priser på koldioxidutsläpp. En 
effektiv prissättning av koldioxid är idag ett av världens framgångsrikaste system för minskade 
utsläpp. Systemet måste dock kontinuerligt utvecklas. Det krävs då att 2050 införs som slutdatum 
för nyutgivning av utsläppsrätter, att den linjära reduktionsfaktorn skärps och att systemet med 
gratis tilldelning av utsläppsrätter avslutas. Dessutom behöver sjöfartens utsläpp som är helt 
oreglerade internationellt idag införlivas i ETS-systemet.  

Sverige ska vara drivande i att utveckla klimatpolitiken inom EU och kontinuerligt skärpa de 
klimatpolitiska målen och unionens åtagande gentemot Parisavtalet. Sverige behöver fortsätta 
driva på den “nya gröna giv” som EU har lanserat liksom att säkra finansieringen till klimatstöd 
och klimatinvesteringar, inte minst stöd till människor i de branscher som kommer fasas ut. 
Sverige ska också arbeta för att integrera EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik med 
klimatfrågorna och att använda EU:s utrikespolitiska verktyg och resurser inklusive 
utvecklingsbiståndet för att stärka EUs klimatarbete.  

Sverige ska också driva på för en fortsatt ambitiös reglering av flygets utsläpp inom EU i 
samband med att det globala systemet CORSIA införs. Till exempel genom att reglera flygtrafik 
till och från EU med hjälp av en kombination av EU ETS och CORSIA för att på så vis 
möjliggöra för en fortsatt högre ambitionsnivå inom EU och världen. Risken är annars att vi 
ersätter ett effektivt verktyg mot ett urvattnat system som endast kräver kompensation för ökade 
utsläpp medan ETS kräver att utsläppen på sikt också minskar.  

Öka klimatbiståndet  

Klimatförändringarna kommer utan tvekan att slå hårdast mot jordens fattigaste och mest utsatta 
länder och befolkningar. Att ytterligare stärka klimatperspektivet i utvecklingspolitiken är därför 
nödvändigt, liksom att se till att den gröna omställningen sker på ett sätt som också är socialt 
hållbart. Sverige ska driva på för en jämlik klimatomställning internationell genom att 
medfinansiera världssamfundets koordinerade insatser via den gröna fonden och främja hållbara 
tekniksprång för en hållbar utveckling på global nivå. Sverige behöver också ännu tydligare styra 
biståndet efter klimatkrav. Detta gäller det svenska biståndet, men även att ytterligare utveckla 
styrningen i grön riktning av EU:s bistånd, FN-samarbetet och de internationella 
utvecklingsbankerna.  

Sverige ska vara en aktiv global aktör som bidrar till att utsläppen minskar i andra länder. Sverige 
ska dock inte använda dess utsläppsminskningar för att räkna av mot de svenska utsläppen. Som 
kompensationsåtgärder är de också svåra att verifiera. Hur vet vi att utsläppsminskningen inte 
hade skett utan Sveriges ev. medverkan och hur säkrar vi att den är långvarigt gällande? Det 
förutsätter också att de globala utsläppen minskar i tillräckligt snabb takt och att andra länder 
därutöver har lyckats överträffa sina klimatmål så pass mycket att det ens finns ett 
utsläppsutrymme att köpa. Målet med klimatbiståndet är att stödja länder med svårare 
ekonomiska förutsättningar och att motivera mottagarländerna att skärpa sina Nationally 
Determined Contributions (NDC) i enlighet med Parisavtalet. Vårt mål är också att ställa om 
svensk industri till en hållbar världsmarknad och visa att det går att förena fossilfrihet med 
långtgående välfärdsambitioner. Insatser utomlands kan därför inte legitimera fortsatta utsläpp i 
det egna landet. I de kommande klimatförhandlingarna behöver Sverige driva på för att 
regelverket för hur klimatåtgärder i andra länder ska räknas förenas med villkor som verkligen ser 
till att utsläppen minskar totalt sett.  

2. Ett hållbart och effektivt transportsystem  

Globalt utgör transportsektorn en av de största utsläppskällorna. I Sverige är transporter den näst 
största utsläppskällan vid sidan av industrin och inom transportsektorn har utsläppen minskat 



långsamt de senaste 30 åren, 19 procent lägre jämfört med 1990. Klimatmålet är att utsläppen ska 
minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Trafikverket menar själva i sina analyser att 
utsläppen, med nuvarande styrmedel, bara kommer minska med 35 procent till 2030. Det är 
uppenbart att det krävs stora ansträngningar för att minska utsläppen i tillräcklig takt. Detta gäller 
både personbilstransporter som godstrafiken som är betydande i ett avlångt land som Sverige.  

Samtidigt kan ett lyckat exempel tjäna som förebild i resten av världen där urbanisering i 
kombination med ökad levnadsstandard inneburit en kraftig ökning av resandet med trängsel, 
utsläpp och stora luftföroreningar som följd.  

Transportpolitikens stora utmaning är att resande i grunden utgör ett värde. Genom resandet får 
vi tillgång till en värld som är mycket större än den vi annars skulle få tillgång till. Transporter 
ökar våra möjligheter på arbetsmarknaden, bidrar till en meningsfull fritid och möjliggör sociala 
möten. Utan tunga transporter skulle hyllorna på matbutiken gapa tomma. Transporter är 
avgörande för fortsatt utveckling men behöver framöver ske på ett hållbart och effektivt sätt.  

Bilen har traditionellt och med stor rätt setts som en frihetssymbol. Men samtidigt som samhället 
idag har anpassats efter bilen och den frihet det skapar också bilsamhället ofrihet. Många gånger 
krävs en egen bil för att kunna ta sig till exempelvis till affären eller träningen. Med en annan syn 
på transporter skulle det vara möjligt att slippa detta. Ett samhälle där bilen inte i lika hög grad 
behövs är i många avseenden ett bättre samhälle: vi minskar mängden buller, lokalsamhället blir 
mer levande med ett starkare lokalt förankrat näringsliv. Ett transporteffektivt samhälle kan också 
beskrivas som en utopi. Men ska detta gå att skapa krävs också att människans grundläggande 
vilja att förflytta sig också tillgodoses och att möjligheten till att effektivt transporterar varor 
kvarstår.  

Främja teknikskiften i transportsektorn  

Ett hållbart transportsystem kommer i stor grad kräva ny teknik och den huvudsakliga 
utmaningen ligger i att implementera denna teknik i tillräckligt snabb takt. Genom att öka 
efterfrågan kommer teknikutvecklingen gå snabbare, men det räcker inte. Ohållbar teknik måste 
också utfasas för att ny teknik ska kunna implementeras fullt ut. Till 2035 bör därför ett förbud 
av försäljning av fossila drivmedel finnas på plats som en kraftig politisk signal för att 
omställningen är här för att genomföras. Vi behöver också använda den nya tekniken smart och 
olika lösningar för olika delar av transportsystemet. Biobränslen och biogas kommer vara viktiga 
delar i bl.a. flyg, sjöfart, lasttrafik, arbetsmaskiner samt för industriprocesser och kraftproduktion 
medan elbilar kommer få ett större genomslag på persontrafiken. Om bara några år kommer det 
inte finnas någon anledning att köpa en ny fossildriven personbil och förbränningsmotorn i 
personbilar kommer troligen konkurreras ut. För att ta höjd för den utvecklingen och förbereda 
transportsystemet behövs därför ett förbud mot nybilsförsäljning av bilar med 
förbränningsmotor införas redan 2025 istället för dagens förslag till 2030.  

En större andel av godstrafiken behöver också ske med effektivare transporter genom sjötrafik 
och järnväg. Lastbilstrafiken som är kvar kommer behöva en god tillgång till biobränslen och 
biogas men också investera för att ställa om mot elmotorer som drivs antingen via 
elektrolysbränslen, batteridrift eller elvägar. Det offentliga har ansvar för att central infrastruktur 
kommer på plats och prioriteras i de nationella infrastrukturplanerna. Med både en fossilfri 
elförsörjning och utsläppsfri transportsektor kommer Sverige bli ett attraktivt och hållbart 
industriland.  

Det allmänna måste ta ansvar för både utfasning och infasning av ny teknik. Alla har inte råd med 
nya bilar och infrasystemen behöver ställas om. Därför behövs stöd i utfasningen av äldre teknik. 
Dagens system med stora subventioner vid nybilsköp är mycket ett direkt stöd till kapitalstarka 
personer som har råd att köpa en miljöbil även utan subventioner. Det behövs verktyg med en 
bättre fördelningsmässig profil: det skulle exempelvis kunna vara i form av en skrotningspremie 



för äldre bilar med förbränningsmotor. Detta kan kombineras med ett stöd att ställa om bensin- 
och dieselbilar till att köra på biodrivmedel.  

Rusta upp järnvägen  

För att möjliggöra för människor att både på fritiden och i arbetet kunna resa långt inrikes och 
utomlands krävs bättre möjligheter att resa med tåg. Tågtrafiken har också störst potential att 
minska flygresandet som vi vet behöver minska över tid fram tills att mer hållbara flyg finns 
tillgängliga. Järnvägen behöver utvecklas och det krävs både satsningar på nya linjer och trimning 
av befintligt system. Ett attraktivt tågnät med hög punktlighet och många avgångar underlättar 
möjligheten att minska exempelvis biltrafiken och inrikesflyget. På ett förstärkt tågnät kan också 
en större del av godset transporteras. Ska dessa satsningar ge rätt effekt behöver de ske tidigt. En 
omfattande satsning på förbättrad tågtrafik måste lånefinansieras för att vara möjlig. Vi måste 
investera i det hållbara resandet och rusta upp järnvägen.  

Främja en hållbar stads- och trafikplanering  

Vägen till ett mer transporteffektivt samhälle går genom aktiv och smart stadsutveckling. I 
huvudsak innebär detta att stadsplaneringen måste fokusera på att skapa närhet till en mångfald 
av funktioner där flesta av vardagens funktioner ska gå att nå till fots, cykel eller med 
kollektivtrafik. Det är i hur vi prioriterar investeringar, vägutrymme, utformar betalningssystem 
etcetera som vi skapar ett transporteffektivt samhälle. En utglesad bebyggelse innebär längre 
transportsträckor, mer trängsel i biltrafiken och högre utsläpp. Stadsutglesningen kan dock hejdas 
genom aktiv planering, förtätning av villaområden och slopade parkeringstal. Sveriges tätorter har 
störst förutsättningarna att minska trafikbehovet genom förtätning av befintliga stadsmiljön och 
ska tillåtas gå före. För många storstadskommuner är dock dessa förtätningar av befintliga miljöer 
dyra. Att bygga om exempelvis överstora trafikleder eller bygga på mark som tidigare inte varit 
möjlig att bygga innebära stora exploateringskostnader. Dessa kräver ofta att marken säljs för 
bostadsrätter vilket minskar möjligheten att bygga hyresrätter. I ett läge där markpriserna också 
sjunker snarare än ökar blir många bra projekt olönsamma. Staten bör därför ta en del av 
finansieringen av dessa förtätningar: ett investeringsstöd som kan främja förtätningar och hållbar 
stadsplanering.  

Cykel- och gångtrafik utgör de i särklass billigaste och minst klimatpåverkande transportslagen. 
Planering för bättre cykel- och gångmiljöer måste prioriteras. Det innebär bland annat att all 
nationell transportplanering måste beakta gång- och cykeltrafikanternas perspektiv. De nationella 
och regionala investeringarna i dessa transportslag behöver öka.  

Den svenska transportplaneringen har historiskt baserat sig på att anpassa transportsystemet efter 
prognostiserade trafikökningar. Det skapar ett självspelande piano där ökning av trafik motiverar 
åtgärder som ökar trafiken än mer. Ska transportsystemet kunna ställas om krävs istället ett 
system där transportplaneringen utgår från hur ett hållbart transportsystem ser ut: så kallad 
scenarioplanering. Trafikverket bör få ett i uppdrag att se över sin egen modell för 
transportplanering och ett uppdrag att samordna arbetet med regioner och kommuner för att ta 
fram ett nationellt scenario för ett hållbart transportsystem, som sedan kan brytas ner på regional 
och kommunal nivå.  

Bygg ut kollektivtrafiken i hela landet  

Även om cykel- och gångtrafik måste prioriteras högre i trafik- och stadsplaneringen kommer 
dessa aldrig ersätta bilen i tillräcklig utsträckning. För det krävs utbyggd kollektivtrafik. En 
punktlig, heltäckande kollektivtrafik med hög turtäthet är det bästa alternativet till bil. Det behövs 
utökad kollektivtrafik i hela Sverige. I Stockholm krävs fortsatta satsningar på tunnelbanan även 
efter att nu planerade linjer byggs ut och i resten av Sverige behövs både nya spårvagnar och 
bussar. Även vägar är utmärkta att använda för kollektivtrafik, det kräver dock att kollektivtrafik i 
form av buss prioriteras i vägnätet och att kollektivtrafikkörfält ordnas på alla sträckor där det 
råder trängsel. Utbyggnaden av kollektivtrafik behöver prioriteras generellt i hela landet. För att 



detta ska vara möjligt krävs att större investeringar än vad som görs idag. Staten bör garantera en 
generell mininivå för kollektivtrafiken i hela landet och ta ett större finansieringsansvar än idag 
för utbyggnaden av kollektivtrafik generellt i Sverige.  

Samtidigt kommer det finnas platser där egen bil i huvudsak fortfarande är mer miljövänligt än 
kollektivtrafik. Ska det bli möjligt för fler att välja bort bilen krävs bättre integrerade 
transportsystem där det är möjligt att kombinera flera trafikslag. Till exempel att färdas den sista 
sträckan med bil utan att ta bilen hela vägen. Då behövs en integration mellan olika trafikslag. 
Moderna digitala alternativ skulle kunna möjliggöra en sådan integration. Men detta kommer 
aldrig marknaden att lösa. Det krävs att det offentliga tar ett ansvar och upphandlar mikro-
mobilitet som integreras med övriga transportsystemet.  

Reformera trängselskatterna  

Trängselskatten är ett viktigt verktyg för att använda ett begränsat trafikutrymme effektivt. 
Trängselskatterna bör över tid utökas i storstadsregionerna och blir mer dynamiska, det bör vara 
möjligt att införa trängselskatter baserat på sträcka på större delen av åtminstone Stockholms 
primära vägnät. Över tid kommer skatteintäkterna från bränslebeskattningen minska när bilar 
byter drivmedel. Det innebär att beskattningen av trafik över tid kommer behöver ändras. På sikt 
bör därför någon form av kilometerskatt införas. Denna behöver troligen också differentieras 
geografiskt beroende på vilka förutsättningar som finns lokalt att använda andra transportmedel 
än bilen.  

3.En modern och koldioxidfri industriomvandling  

Den industriella sektorn står idag för en tredjedel av de svenska utsläppen. Förutom en hög 
elanvändning står också industrin för flera av de utsläpp som är svårast att komma åt där 
industriprocesserna i sig producerar stora mängder koldioxid. Detta gäller inte minst cement och 
stål, båda material som används inom bygg- och anläggningssektorn. Det finns dock stor 
potential att ställa om industrin i relativt snabb takt med ny teknologi och lösningar som börjar 
snabbt blir mogna för storskalig produktion. Inom regeringsinitiativet för ett fossilfritt Sverige 
har varje bransch tagit fram egna planer. LKAB, SSAB och Vattenfall har redan lanserat stora 
industrisatsningar på att ta fram fossilfritt stål och klimatsmart järnsvamp. Dessa planer ställer 
också krav på politisk handlingskraft och behovet av en stark stat som möjliggörare för 
omställningen. Staten bör sätta mål om vilka sektorer som först ska nå koldioxidneutralitet och 
prioritera de åtgärder som krävs för att möjliggöra detta. Det kan handla om snabbspår genom 
tillståndsprocesser eller investeringar i viss teknik som CCS för att kunna ställa om industrin.  

Klimatmålen visar att utsläppen inte bara ska minska utan helt elimineras till 2045 vilket för 
industrins del regleras inom EUs utsläppshandelssystem. Det kommer på sikt bli förbjudet och 
reglerat med böter att släppa ut växthusgaser. Industrin har alltså bara att välja mellan att ställa 
om eller lägga ner. En grön industriell våg innebär dock inte bara en nödvändig omställning. Det 
möjliggör också att skapa nya arbetstillfällen. Om vi inte tar denna chansen är risken stor att 
Sverige och Europa blir omsprungna av andra länder. Detta har redan hänt inom 
fordonsindustrin där det svenska fordonsklustret fastnat i omoderna tekniker. Samtidigt sker en 
utveckling där exempelvis batteriproduktion och koldioxidfritt stål ska produceras i Sverige. Den 
stora utmaningen är att i tillräckligt snabb takt introducera dessa tekniker på marknaden. För att 
detta ska vara möjligt behövs investeringar och statligt engagemang.  

En aktiv och fossilfri stat är nödvändigt  

Det svenska förhållandet till industripolitiken har på senare tid länge präglats av en stark tro att 
marknaden och företagen klarar sig själva - utan statlig inblandning. Det har och finns fortfarande 
ett starkt politiskt stöd till svenska industriföretag, men synen på teknikutveckling och innovation 
har i hög grad varit att detta får bolagen klara själva. Ska industrin kunna ställa om i tillräckligt 
snabb takt krävs dock ett starkt statligt engagemang. Utökad offentlig samverkan är en möjliggöra 
för teknikutveckling och oftast avgörande för ny innovation. Det offentliga har makten att t.ex. 



genom upphandlingar garantera en marknad för nya industrier att växa på. På samma sätt som 
när Vattenfall och ASEA tillsammans kunde växa sig starka i och med den statliga 
vattenkraftutbyggnaden, kan stora statliga infrastrukturprojekt möjliggöra en grön 
industrialisering idag. Staten måste också aktivt stödja teknikutvecklingen genom att bredda och 
permanenta satsningarna inom industriklivet. Avslutningsvis krävs ytterligare satsningar på 
forskning och utveckling inom flera områden och staten måste ta in de resurser som krävs för att 
finansiera detta.  

Det offentliga har ett särskilt ansvar att bana vägen för mer hållbara investeringar och för att 
säkerställa att våra gemensamt ägda medel inte används i företag vars verksamhet motverkar 
Parisavtalets tvågradersmål. Det finns flera exempel på kommuner, däribland Stockholms stad, 
som fattat beslut om att divestera sitt ägande från fossilbränslebranschen. Även staten måste 
bidra i detta. Det är bra att första AP-fonden har beslutat att avinvestera bolag med fossil 
verksamhet och det är högt tid för övriga AP-fonder att följa efter. Enligt januariavtalet ska de 
nya placeringsreglerna för AP-fondsmyndigheterna utvärderas fram till och med 2020 med 
avseende på om placeringar i fossil energi minskar. Denna utvärdering bör efterföljas av en 
regelskärpning. Det är självklart att våra pensionspengar ska trygga vår framtid och inte 
undergräva den genom att finansiera klimatförändringar. Det statliga ägandet och sparandet 
måste göras fria från ägande i fossilbränslebranschen och istället använda pengarna till att främja 
hållbara investeringar och stärka såväl pensionerna som en framtid att använda de i.  

Snabba på tillståndsprocesserna  

För att nå en snabb utveckling av miljöteknik idag behöver också tillståndsprocesserna bli 
snabbare och ny teknik inkluderas och främjas i lagstiftningen. Miljöbalken är en viktig 
lagstiftning som ska värnas och utvecklas men dess utgångspunkt i försiktighetsprincipen, vilket 
innebär att all förändring måste prövas mot nollalternativet, kan göra processer onödigt krångliga. 
Det innebär ofta att det kan krävas omfattande dokumentation och att lokala hinder, exempelvis 
rödlistade arter, kan stoppa eller försena stora och viktiga projekt. För utvecklingen vindkraft har 
kommunala veton och osäkra tillståndsprocesser försvårat utbyggnaden i onödan. Förstärkningar 
i nätkapaciteten har bl.a. försenats av svårigheten att komma till byggstart för olika projekt. 
Ändringen av expropriationslagen som innebar att markägare får ut 25 procent mer än 
markvärdet har också fördyrat möjligheterna att få mark för viktiga infrastrukturprojekt.  

Vi behöver en översyn av miljöbalken och annan anslutande lagstiftning, exempelvis PBL och 
expropiationslagstningen i syfte att förenkla processerna för utbyggnad av hållbar infrastruktur. 
Exempelvis skulle en kompensation princip kunna införas som tillägg till försiktighetsprincipen. 
Ska snabbare tillståndsprocesser vara möjligt måste också Länsstyrelserna och mark- och 
miljödomstolarna tillföras resurser så att dessa mer skyndsamt kan hantera inkomna ärenden. Vi 
behöver en stor satsning på länsstyrelsernas verksamhet som kan säkra kompetens och 
effektivisera handläggningstiderna.  Sverige behöver en vätgasstrategi  

Sverige behöver komplettera energisystemet med en till energibärare som är lagringsbar och 
kompatibel med flera olika industriprocesser: vätgas. EU satsar stort på vätgas och bränsleceller 
och flera företag som bl.a. Volvo, LKAB och Vattenfall följer samma linje. Staten behöver fånga 
utvecklingstrenden och snabbt utreder effektiva styrmedel för att påskynda en ökad produktion 
och efterfrågan på grön vätgas som kan minska utsläppen. Vätgasinfrastrukturen - när den 
kommer på plats - kommer troligen visa sig vara en nyckelteknologi som kan användas i flera 
sektorer. Vätgasen kan snabbt och relativt enkelt användas 
 

 

Vi yrkar att 

För en jämlik omställning till ett fossilfritt välfärdsland  



1. Socialdemokraterna ska verka för att minska de sociala, ekonomiska och regionala klyftorna för 
att skapa trygghet i omställningen till det hållbara samhället  

2. Socialdemokraterna driver på för att Sveriges klimatmål ska revideras till att Sverige ska uppnå 
nollutsläpp senast 2045 och att ett årligt mål för koldioxidinlagring efter 2045 formuleras  

För framtidens globala klimatpolitik  

3. Socialdemokraterna ska driva att Sverige antar en klimatpolitisk plattform inom den 
feministiska utrikespolitiken med syfte att stärka Sveriges internationella klimatarbete  

4. Socialdemokraterna ska driva på för höjda ambitioner i EU:s klimatarbete  

5. Socialdemokraterna tar ställning för att alla nya handelsavtal ska innehålla krav på klimat- och 
miljöåtgärder  

6. Socialdemokraterna ska verka för en skärpning av ETS så att nyutgivning av utsläppsrätter 
stoppas senast 2050 och att den linjära reduktionsfaktorn stärks samt att systemet med gratis 
tilldelning avslutas  

7. Socialdemokraterna ska verka för att den europeiska sjöfarten regleras inom ETS  

8. Socialdemokraterna ska verka för att flyget till, från samt inom EU ska regleras inom ETS, 
även om det europeiska flyget ansluter sig till CORSIA  

9. Socialdemokraterna ska verka för att utöka klimatbiståndet och finansieringen till den gröna 
fonden. Åtgärder i andra länder ska inte räknas av mot de svenska klimatutsläppen  

För ett hållbart och effektivt transportsystem  

10. Socialdemokraterna tar ställning för ett nationellt förbud mot försäljning av fossila drivmedel 
2035, t.ex. genom en utökad linjär reduktionsplikt  

11. Socialdemokraterna tar ställning för ett nationellt förbud mot nybilsförsäljning av bilar med 
förbränningsmotor till 2025  

12. Socialdemokraterna driver att Trafikverket ska övergå till en scenariobaserad 
transportplanering och att Trafikverket får i uppdrag att samordna arbetet att tillsammans med 
regioner och kommuner ta fram ett nationellt scenario för ett hållbart transportsystem  

13. Socialdemokraterna tar ställning för ett nytt system för subventioner av miljöbilar med bättre 
fördelningsprofil exempelvis genom en skrotningspremie och ett stöd för konvertering av bilar 
till biodrivmedelsdrift  

14. Socialdemokraterna ställer sig bakom en lånefinansierad satsning på tågnätet  

15. Socialdemokraterna verkar för att cykel- och gångtrafiken prioriteras i en nationell plan  

16. Socialdemokraterna verkar för ett investeringsstöd för kommuner som vill förtäta komplexa 
trafikmiljöer  

17. Socialdemokraterna verkar för ett nationellt investeringsprogram för satsningar på 
kollektivtrafik och digital mobilitet  

18. Socialdemokraterna verkar för utökade trängselskatter inom storstadsregionerna med siktet på 
dynamiska trängselavgifter alternativt vägskatt på alla statliga vägar  

19. Socialdemokraterna tar ställning för att utreda införandet av en kilometerskatt  

För en modern och koldioxidfri industriomvandling  

20. Socialdemokraterna ska verka för kraftigt höjda stöd till forskning och utveckling av 
miljöteknik  

21. Socialdemokraterna ska verka för att klimatkrav ska ställas i samtliga upphandlingar  



22. Socialdemokraterna tar ställning till att Industriklivet permanentas och utökas  

23. Socialdemokraterna ska verka för att “divestera” statligt ägande i fossilbränslebranschen  

24. Socialdemokraterna ska verka för en översyn av miljöbalken och annan tillhörande 
lagstiftning för att exempelvis komplettera försiktighetsprincipen med en avvägningsprincip med 
möjlighet till kompensation  

25. mark- och miljödomstolarna och Länsstyrelserna tillförs resurser med målet att effektivisera 
tillståndsprocesser och planprocesser  

26. Socialdemokraterna ska verka för en nationell vätgasstrategi med fokus på ökade investeringar 
i elektrolysrör för framställning av grön vätgas från överskottsel  

27. Socialdemokraterna verka för att staten tar ansvar för att etablera en värdekedja för 
koldioxidlagring  

För ett säkert och klimatsmart elsystem  

28. Socialdemokraterna ska verka för ett nationellt krav om regionala nätutvecklings- och 
energiförsörjningsplaner med syftet att bättre samplanera energiinfrastrukturen med klimatmålen 
och det prognosticerade elbehovet  

29. Socialdemokraterna ska verka för att införa ett nationellt energieffektiviseringsprogram med 
mål om 26 procents lägre energianvändning till 2030 i enlighet med EU:s 
energieffektiviseringsdirektiv  

30. Socialdemokraterna ska verka för en elmarknadsreform och översyn av ellagen utifrån 
nätkodernas bestämmelser och behovet att förtydliga ansvar och roller för ett driftsäkert 
kraftsystem dimensionerat utifrån ett givet leveransmål  

31. Socialdemokraterna i linje med Energiöverenskommelsen ska öppna för att befintliga 
kärnkraftsblock kan livstidsförlängas om dessa anses behövas för att säkra elsystemets 
leveranssäkerhet  

För en hållbar mat- och skogssektor  

32. Socialdemokraterna ska verka för att införa obligatoriska klimatdeklarationer och 
klimatmärkningar på mat i Sverige  

33. Socialdemokraterna ska verka för att offentliga matbespisningar ska följa den nationella 
livsmedelsstrategin genom att servera fler klimatsmarta måltider  

34. Socialdemokraterna ska verka för att komplettera det klimatpolitiska ramverket med ett mål 
för LULUCF-sektorn inklusive mål för ökat virkesförråd  

35. Socialdemokraterna ska verka för att införa styrmedel som ökar kolinlagringen i landskapet 
samt i långlivade träkonstruktioner  

36. Socialdemokraterna ska verka för åtgärder som kraftigt minskar läckaget av koldioxid från 
utdikade torvmarker införs,  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D9 
En svensk green new deal 
SSU Stockholm 
 
Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivåer, stormar och andra förödande väderfenomen 
orsakade av globala temperaturökningar är det allvarligaste existentiella hotet som både 
mänskligheten och livet på jorden som vi känner det någonsin ställts inför. En enig forskarkår 
skriker sig hes för att uppmärksamma världens beslutsfattare om en förestående samhällskollaps 
orsakad av klimatförändringar. Klimatkrisen är därför vår tids ödesfråga. De åtgärder som har 
vidtagits har till sin omfattning varit otillräckliga. Den avgörande faktorn för att världen ska klara 
av att lösa klimatkrisen är att omställningshastigheten ökar markant. Det krävs gemensam politisk 
handling för att ställa om. Vår vision om det hållbara samhället är att var och en bidrar efter 
förmåga och att det ekonomiska systemet drar år samma håll som de ekologiska och sociala 
behoven, istället för att som idag undergräva dem. 

Risken för att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, och de fulla 
konsekvenserna av en temperaturhöjning på över 1,5 grad är närmast oöverblickbara. Effekterna 
och konsekvenserna kommer slå hårdast mot de grupper som idag har minst resurser. Det är 
arbetarklassen och särskilt kvinnor och barn som kommer drabbas hårdast av ett förändrat 
klimat. Därför är den globala uppvärmningen också det enskilt största hotet mot jämlikheten, 
både i Sverige och i världen. Den mest rättvisa och jämlika klimatpolitiken kommer därför alltid 
vara den som är mest ambitiös.  

70 procent av de globala utsläppen kopplas till 100 företag. Den rika eliten orsakar mångdubbelt 
större utsläpp än den globala arbetarklassen. Om klimatomställningen ska lyckas måste 
klimatpolitiken utgå från ett klass- och landsbygdsperspektiv. Stödet för en offensiv klimatpolitik, 
och därmed möjligheterna för att den ska bli verklighet, riskerar att urholkas om politiken inte 
uppfattas som rättvis. Därför ska åtgärderna för att ställa om bekostas av de stora företagen och 
den rika eliten, det vill säga de som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser. Det är de 
gemensamma lösningarna som kommer ta oss ur klimatkrisen. Det är inte den enskilda som ska 
ha klimatångest för att företag gör stora utsläpp i vår miljö. De företag som står för de stora 
utsläppen, och som tjänar på att göra dem, är de som ska betala för lösningarna. 

Statens och kommunernas generella investeringsbehov är betydande och det krävs en omfattande 
omställning för att samhället ska bli hållbart. Utöver de akuta behoven i välfärden har vi eftersatt 
investeringar i vägar, järnvägar och bostadsområden. Kollektivtrafiken måste byggas ut samtidigt 
som biljettavgifterna fasas ut för att bli tillgänglig för alla. Elnätet står inför en kommande 
kapacitetsbrist som inte kommer lösas av marknaden ensamt. Det här är utmaningar som står i 
vägen för svensk konkurrenskraft, för den gröna omställningen och för att människor ska kunna 
leva fria liv. För att kunna minska utsläppen från transportsektorn måste stora delar av person- 
och godstransporterna flyttas från väg och flyg till räls. Ska inrikesflyget i södra Sverige ersättas av 
tågresande måste restiderna minska kraftigt, därför behövs stambana för höghastighetståg. 

Eftersom 70 procent av Sveriges klimatpåverkan har fossilt ursprung måste omfattande åtgärder 
vidtas för att de fossila bränslena ska fasas ut. Tillgången till trygg och stabil energiförsörjning är 
viktig för både industrin och välfärden. För att dessa välståndsskapande verksamheter ska kunna 
fortsätta utvecklas måste andelen förnybar energi öka och de fossila energikällorna fasas ut. Det 
kräver ett politiskt ledarskap som vågar reglera marknaden och sätta människan och planeten 
framför kortsiktiga och fossila vinstintressen.  Det vi konsumerar i Sverige orsakar stora utsläpp 
globalt. Vårt sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker kan inte fortsätta om vi vill 
ha ett hållbart samhälle. Sverige ska bli världens första cirkulära ekonomi, det vill säga en 
ekonomi där förbrukade produkter återanvänds och återvinns i så hög grad som möjligt. För att 



det ska kunna genomföras behöver ett antal åtgärder vidtas. En koldioxidmärkning av produkter 
och tjänster som säljs i Sverige skulle möjliggöra mer klimatmedvetna val. En åtgärd som skulle ta 
Sverige mot en cirkulär ekonomi är införandet av fler pantsystem samt gemensamma pantsystem 
i EU. Målet måste vara en helt cirkulär ekonomi. 

Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra individuell 
frigörelse har länge varit socialdemokratins styrka. Den förmåga behövs mer än någonsin för att 
rusta människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och tillförsikt om att ingen ska lämnas 
efter. Detta är av avgörande betydelse för att omställningen ska vara möjlig att genomföras. 

Vi kan inte sätta vårt hopp till att kapitalister ska prioritera samhällsnytta före vinstmaximering. 
Staten behöver påskynda omställningstakten genom stora investeringar i innovation och grön 
teknik. Klimatkrisen ska mötas med gemensamma lösningar. Investeringar i den gröna 
omställningen kommer även stärka vår konkurrenskraft och skapa tusentals nya gröna jobb. På så 
sätt kan vi lyckas höja människors levnadsstandard samtidigt som vi möter klimatkrisen med full 
kraft. 

Socialdemokratin måste axla rollen som grön samhällsbyggare. Den roll som förenar en 
miljömässig omställning med social och ekonomisk rättvisa, samtidigt som vi skapar 
förutsättningar för nya innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att staten ger regionerna ekonomiska förutsättningar att 
successivt fasa ut biljettavgifterna och att kraftigt bygga ut kollektivtrafiken. 

2. Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i forskning och innovation som 
bidrar till industrins klimatomställning. 

3. Socialdemokraterna verkar för byggandet av en ny stambana för höghastighetståg med 
kapacitet för 320 km/h. 

4. Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så att 
energianvändningen i Sverige blir 100% förnybar senast år 2040. 

5. Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så att 
energianvändningen i Sverige är 100% fossilfri senast år 2030. 

6. Socialdemokraterna verkar för att fler varor omfattas av pantsystem samt verka för 
gemensamma pantsystem i EU. 

7. Socialdemokraterna verkar för en cirkulär ekonomi genom att alla varor och produkter som 
säljs i Sverige ska kunna återvinnas alternativt komma från förnybara råvaror år 2030, med 
samma målsättning i EU år 2035. 

8. Socialdemokraterna verkar för statliga investeringar i energieffektiva hyresrätter och inrättandet 
av ett statligt allmännyttigt bostadsbolag. 

9. Socialdemokraterna verkar för införandet av en koldioxidmärkning av produkter och tjänster 
som säljs i Sverige. 

10. Socialdemokraterna verkar för införandet av en progressiv flygskatt som gör det dyrare för de 
som flyger ofta. 

11. motionen antas som sin egen.   

12. motionen skickas till partidistriktets årskongress. 

13. motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021  
 



Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D10 
För att klimatomställningen ska kunna genomföras tillräckligt snabbt krävs att 
socialdemokratin tar ledningen 
Socialdemokrater för miljö och jämlikhet - Klimatsossarna 
 
Klimatförändringarna utgör ett formidabelt hot mot framtida generationer. Ju längre åtgärderna 
dröjer, desto större kommer omställningskostnaderna och påfrestningarna att bli. Därför måste 
utsläppen snabbt minskas. Vi måste dessutom, så snart som möjligt, gå till ett läge med 
”negativa” utsläpp, där atmosfärens koldioxidhalt sjunker. 

På vilket sätt Sverige bäst kan bidra avgörs i hög grad inom EU. Svenska åtgärder ger global nytta 
endast i den mån de leder till att EUs samlade bidrag till klimatarbetet ökar. 

Det nya målet inom EU är klimatneutralitet 2050, därefter negativa nettoutsläpp. 

För att hantera de nya utmaningar som följer när lagstiftningen mot utsläpp skärps, krävs stora 
satsningar på bl.a. förnybar energi, ny fordonsteknik, nya industrimetoder, kanske även ändrade 
livsmönster. Avgörande för utvecklingen är att det i botten finns en lagstiftning som dels sätter 
tak för och på sikt förbjuder ytterligare utsläpp av växthusgaser, dels driver fram åtgärder för 
”negativa” utsläpp. 

Om vi utnyttjar samhällsekonomiskt kostnadseffektiva åtgärder, behöver de samlade 
omställningskostnaderna inte bli dramatiska – kanske kan det räcka med ett bortfall på några 
procent av BNP. Detta förutsätter dock att vi sätter in rätt åtgärder, som ger stora utsläppvinster i 
förhållande till kostnaderna. 

Samhällsekonomiskt kostnadseffektiva åtgärder, som t.ex. utsläppshandel, koldioxidskatt och 
olika typer av generella regleringar, är svåra att differentiera efter olika individers, branschers eller 
regioners förutsättningar utan att allvarligt underminera deras effektivitet. En klimatpolitik, 
anpassad för att undvika varje form av negativa effekter för enskilda grupper eller branscher, 
riskerar att bli ineffektiv, väldigt dyrbar och leverera resultat alltför långsamt. 

Avgörande för att kunna driva klimatomställningen i ett tillräckligt högt tempo och utan orimliga 
kostnader är därför att klimatpolitiken ”bäddas in” av åtgärder som skapar trygghet i 
omställningen. 

En förutsättning för att kunna driva klimatomställningen i det höga tempo läget kräver, är därför 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, en generös a-kassa, ett utbildningssystem som underlättar 
omställning och förnyelse, en skola som levererar, trygga pensioner, en bra sjukvård etc.. 
Fungerar inte detta, kommer många att uppleva klimatomställningen som ett hot, protestera och 
spjärna emot, vilket riskerar att bromsa omställningen. Frankrikes gula västar illustrerar vad som 
kan hända om vi försöker genomföra klimatreformer utan att samtidigt angripa de ekonomiska 
och sociala klyftorna. 

Skälet till att socialdemokratin måste ta ledningen i klimatomställningen är inte att det finns en 
viss typ av socialdemokratiska klimatåtgärder som är bättre än åtgärder andra partier kan komma 
på. Skälet är att en klimatpolitik som snabbt kan ge stora resultat står och faller med att den 
kombineras med en politik för social och ekonomisk trygghet. En sådan politik kan bara 
socialdemokratin leverera, och därför har socialdemokratin en moralisk skyldighet att ta 
ledningen i klimatarbetet. 

För att lösa klimatkrisen kommer det att krävas miljarder stora och små konkreta förändringar. 
Avgörande för prioriteringarna måste vara att de insatser vi gör i Sverige ska bidra till att minska 
den samlade, gemensamma klimatpåverkan från EU. EU är samtidigt en helt avgörande aktör i 
det globala klimatarbetet. Uppgiften är därför dels att säkra att EU fortsatt driver på det globala 



klimatarbetet, dels driva på för en så tuff klimatlagstiftning inom EU som möjligt. Där EU redan 
har en tvingande lagstiftning som riktar sig mot enskilda utsläppare (det gäller i första hand 
verksamheter vars utsläpp omfattas av utsläppshandeln) är Sveriges möjligheter att med nationella 
åtgärder göra skillnad begränsade. Nationella åtgärder bör därför fokusera på de områden där 
exklusiva svenska insatser kan bidra till att ytterligare dämpa EUs klimatpåverkan – det gäller de 
utsläpp och den kolinlagring som regleras av EUs ansvarsfördelnings- och LULUCF-
förordningar. 

Utsläpp (och kolinlagring) inom utsläppshandeln 

Hur stora de totala framtida utsläppen från verksamheter inom utsläppshandeln blir, avgörs av 
hur många ytterligare utsläpper EU ger ut. För att unionens nya mål om klimatneutralitet 2050 
ska kunna uppfyllas måste nyutgivningen upphöra senast 2050. 

Ett tänkbart sätt att uppnå ”negativa” utsläpp är att i berggrunden lagra den biogena koldioxid 
som bildas när biomassa eldas i t.ex. större energianläggningar eller massafabriker, s.k. bio-CCS. 
För att så snart som möjligt få igång lagring krävs ytterligare investeringar i forskning och 
anläggningar. En möjlighet till finansiering är att ge t.ex. cementfabriker (som saknar tekniska 
möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp) möjlighet att kompensera sina utsläpp genom 
bergrundslagring av koldioxid från fjärrvärmen eller skogsindustrin. Detta är för närvarande inte 
möjligt inom ramen för EUs utsläppshandel. Det är angeläget att bio-CCS blir en del av 
utsläppshandelssystemet. 

Om reglerna för EUs utsläppshandel skärps utan att motsvarande åtgärder sätts in i andra delar 
av världen finns en uppenbar risk att industriproduktion med höga utsläpp kommer att 
lokaliseras till andra delar av världen. Klimatet vinner inget på detta, men EU skulle i onödan 
förlora jobb och tillverkning. Den enda rimliga, långsiktiga lösningen på detta är att även resten 
av världen skärper sin klimatpolitik. I avvaktan på detta, och i syfte att driva på en sådan 
förändring, är det antagligen oundvikligt att man inom EU överväger möjligheten att införa 
någon form av handelsreglering, riktad mot import från länder med svag klimatreglering, för vissa 
produkter, t.ex. stål och cement. På motsvarande sätt kan EU behöva främja export av sådana 
varor till dessa länder. Restriktioner och stöd bör givetvis omedelbart avvecklas då den uppenbara 
risken för koldioxidläckage hanterats. 

Vid flygrörelser över 8000 meter fördubblas i grova drag flygets klimatpåverkan. Denna effekt 
beaktas inte i nuvarande regleringar, bl.a. EUs utsläppshandel, som tvärtom stimulerar till höga 
flyghöjder, eftersom det sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Denna skevhet 
måste snarast hanteras. 

Forskning och teknikutveckling är avgörande för att effektivt hantera klimatkrisen. Två områden 
är särskilt viktiga att prioritera: 

1. Koldioxidlagring i berggrunden, s.k. CCS, i första hand av biogen koldioxid från förbränning 
av biomassa, s.k. bio-CCS. 

2. Förbättring av batteritekniken. Med bättre batterier skulle helt nya förutsättningar för förnybar 
el, eldrivna fordon etc. skapas. Ett alternativt sätt att lagra el är genom att producera vätgas som 
sedan kan utnyttjas i t.ex. fordon eller för stålproduktion. 

Utsläpp utanför utsläppshandeln 

Biodrivmedel kan kortsiktigt och i begränsad utsträckning ersätta fossila drivmedel. Huvudsyftet 
med trafiksektorns klimatomställning måste vara att få bort de fossila drivmedlen. En tydlig, 
teknikneutral signal vore att besluta om ett förbud mot försäljning av fossila drivmedel senast 
2040. Det stänger inte för biodrivmedel, men är sannolikt avgörande för en snabb elektrifiering. 
Hittills har elektrifieringen av bilparken främst baserats på en generös bonus till den som köper 
en elbil. I praktiken har bonusen blivit ett stöd till storstadstrafikens elektrifiering. Det stora 



bilberoendet och behovet av elbilar finns dock inte i storstäderna utan i glesbygden. Därför bör 
stödet för elektrifieringen i första hand riktas dit. 

De svenska utsläppen av metan och lustgas från jordbrukssektorn har under minst 30 år legat på 
motsvarande 7-8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det klimatpolitska ramverket bör 
kompletteras med ett särskilt mål om att minska dessa utsläpp. Det kan betyda att antalet 
idisslande djur måste begränsas, en förändring som i så fall måste ske på ett sätt som inte leder till 
”koldioxidläckage” på grund av ökad import av kött- och mjölkprodukter eller till negativa 
landskapseffekter. Att acceptera fortsatt stor klimatpåverkan från jordbruket är dock inte 
acceptabelt. 

Utsläpp och kolinlagring från markanvändning (LULUCF-sektorn) 

För att klara Parisavtalet mål om högst 2, helst 1,5, graders genomsnittlig temperaturhöjning 
krävs ”negativa” utsläpp, dvs. att atmosfären dräneras på koldioxid. ”Negativa” utsläpp bortom 
2050 ingår i EUs mål om klimatneutralitet. Den stora möjligheten att framför allt på kort sikt 
lyckas med detta finns inom den s.k. LULUCF-sektorn (Land-Use, Land-Use Change and 
Forestry). Det kan ske genom att minska koldioxidläckaget och öka kolinlagringen i skogen, 
jordbruksmarken eller i våtmarker, delvis också genom att ”låsa in” mera kol i långlivade 
träkosntruktioner. 

För att Sverige ska få en sammanhängande och heltäckande klimatpolitik krävs att det 
klimatpolitiska ramverket kompletteras med ett mål även för LULUCF-sektorn. 

Trots ett stort virkesuttag ökar förrådet av levande träd i den svenska skogen med motsvarande 
över 40 miljoner ton koldioxid. Om vi fortsatt avverkar ca 90 procent av virkestillväxten kan vi 
under resten av seklet öka detta förråd med 2 miljarder m3sk (skogskubikmeter), vilket 
motsvarade mer än 2,5 miljarder ton koldioxid. Det motiverar ett separat mål för ett ökat 
virkesförråd. 

Att bygga hus i trä istället för i stål och betong betyder inte enbart lägre utsläpp från tillverkning 
av dessa byggnadsmaterial, utan dessutom att koldioxid, som lagrats in i träet ”låses in” och 
förhindras att återgå till atmosfären, kanske för hundratals år. Idag finns i princip ingen annan 
stimulans till att välja trä som byggnadsmaterial framför den starkt stål och cement än EUs 
utsläppshandel. 

När torvmarker dikas ut börjar torven långsamt att brytas ned. Utdikade torvmarker beräknas 
årligen släppa ut lika mycket koldioxid som hela den svenska personbilsparken. Ett program för 
att stoppa detta läckage behövs. 
 

 

Vi yrkar att 

1. för att klimatpolitiken ska kunna drivas i tillräckligt högt tempo och inte i onödan begränsa 
välfärdsutvecklingen, krävs att omställningen genomförs på ett sätt som minimerar de 
samhällsekonomiska kostnaderna, 

2. de oundvikliga påfrestningar och krav om förändringar klimatomställningen innebär, möts med 
en kraftfull politik som skänker alla människor trygghet i omställningen, 

3. minskade ekonomiska, sociala och regionala klyftor därmed är en avgörande förutsättning för 
att kunna driva klimatomställningen i det höga tempo läget kräver, samt 

4. socialdemokratin, med sin grundläggande strävan efter ökad jämlikhet, därmed inte bara har 
bättre förutsättningar än andra politiska rörelser, utan dessutom en särskild skyldighet, att ta 
ledningen i klimatomställningen. 

5. utsläpp och kolinlagring från verksamheter som omfattas av EUs utsläppshandel 



6. utgivningen av nya utsläppsrätter (och därmed nettoutsläpp från de verksamheter som 
omfattas. upphör senast 2050, 

7. inlagring av s.k. biogen koldioxid (bio-CCS. inkluderas i utsläppshandeln, 

8. EU överväger någon typ av klimatrelaterat gränshandelsinstrument, i första hand som en 
påtryckning för att driva fram kraftfulla klimatåtgärder i bl.a. USA och Kina, i andra hand för att 
förhindra ”koldioxidläckage” inom tillverkningsindustrin, 

9. styrmedel för att effektivt begränsa luftfartens s.k. höghöjdseffekter utvecklas och införs. 

10. fullskaleförsök med lagring i berggrunden av i första hand s.k. biogen koldioxid kommer till 
stånd, 

11. forskning och utveckling av och det industriella samarbetet kring radikalt förbättrade batterier 
liksom utveckling av vätgasbaserad energiteknik förstärks. 

12. försäljningen av fossila drivmedel i Sverige förbjuds senast 2040, 

13. vägtrafikens elektrifiering påskyndas, med särskild inriktning på glesbygdstrafik, samt 

14. det klimatpolitiska ramverket kompletteras med ett särskilt mål för minskade utsläppen av 
metan och lustgas från jordbrukssektorn. 

15. det klimatpolitiska ramverket kompletteras med ett mål för markanvändningssektorn 
(LULUCF., inriktat på successivt ökade ”negativa” utsläpp, 

16. ett särskilt mål om att successivt öka virkesförrådet i levande träd fastställs, 

17. styrmedel för ökad kolinlagring i landskapet och långlivade träkonstruktioner införs, samt 

18. åtgärder som kraftigt minskar läckaget av koldioxid från utdikade torvmarker införs, 

19. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D11 
Förbättra möjligheterna att skapa god kemisk och ekologisk status i våra sjöar, hav och 
vattendrag 
Kungsholmens s-förening 
 
De flesta kan skriva under på att vilja ha rent vatten att bada i och en varierad, rik och frisk 
biologisk mångfald i och runt våra vatten. Men arbetet med att skapa friska sjöar, vattendrag och 
hav är komplicerat. Allt hamnar till slut i vattnet; såväl luftföroreningar som allt som landar på 
marken tar sig till slut ut i vattnet om vi inte lyckas stoppa det på vägen. Det innebär att i princip 
alla verksamheter på det ena eller andra sättet i slutänden inverkar på vattnet, och att såväl 
industrier som skogs- och jordbruk samt kommuner har och behöver ta ansvar på olika sätt för 
att skydda våra vatten från negativ inverkan och bidra till dess förbättring. Vattnet känner dock 
inte av några administrativa gränser; det flödar vidare, oavsett om det passerar jordbruk, fabriker 
eller kommuner på vägen.  

En av svårigheterna kring vattenarbetet har varit att avsätta nog stora medel till rätt instans för att 
bygga grunden för en hållbar vattenförvaltning. Bland annat behövs ett uppdaterat register där 
den nuvarande statusen på alla vattendrag finns angivet, så att det går att säkert veta vilka 
vattendrag som behöver insatser och vilka som redan har god status. Ytterligare ett problem är 
kompetensbrist: när varje kommun ansvarar för sina egna områden blir kostnaden ibland onödigt 
hög och kunskapskraven ibland övermäktiga. Allt detta hindrar våra möjligheter att nå 
målsättningen om att ha god status i våra sjöar, vattendrag och hav. Behovet av att samordna 
kompetens och resurser blir uppenbart. Vattenfrågorna behöver hanteras gränsöverskridande för 
att vi ska kunna genomföra så effektiva åtgärder som möjligt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. ge Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna utökade resurser för att kunna 
statusklassificera alla Sveriges sjöar, vattendrag och kustvatten på ett kvalitetssäkert sätt.  

2. ge Havs- och vattenmyndigheten samt vattenmyndigheten, alternativt annan lämplig 
myndighet, ekonomiska förutsättningar för att kunna dela ut bidrag och stöd till sökande företag, 
länsstyrelser och kommuner i deras vattenarbete. 

3. ge Länsstyrelserna och Vattenmyndigheten utökade resurser samt uppdraget att samordna 
vattenarbetet på avrinningsområdesnivå för att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet i 
åtgärdsarbetet samt uppgiften att säkerställa att kommuner, verksamhetsutövare och andra 
vattenintressenter får tillgång till ett bra kunskapsstöd. 

4. ge Havs- och vattenmyndigheten, vattenmyndigheten och länsstyrelserna utökade resurser för 
att kunna bedriva miljöövervakning och ge stöd i tillräcklig omfattning för att uppnå kraven i 
EUs ramdirektiv om vatten.  

5. Kungsholmens S-förening och Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och 
skickar den till Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D12 
Höj skatten på bolagens uttag av under marken 
Jakobson, Bernt 
 
Sveriges politiker har svikit sin egen befolkning. I Australien betalar bolag 30% i skatt till staten. I 
Danmark betalar bolag 6% som tas på allt under marken. I Sverige betalar man 0.1% av det som 
tas under marken. Sverige borde ha åtminstone samma skattenivå som Danmark. 
 

 

Jag yrkar att 

1. Skatten på uttag från under marken höjs till minst 6% 

2. SAP uttalar som sin mening att skattenivån på uttag från under marken borde vara lika .  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D13 
Klimatmål i linje med Parisavtalet 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
En framgångsrik klimatpolitik bygger på ett nyktert erkännande av utmaningens omfattning. 
Forskningens budskap är idag kristallklart: För att undvika allvarliga konsekvenser måste den 
globala uppvärmningen begränsas så nära 1,5 grader som möjligt. Det här betyder att tiden hunnit 
bli oerhört knapp. Enligt befintliga data återstår åtta år tills världen förbrukat den 
koldioxidbudget som ger en hygglig chans att klara 1,5-gradersmålet. Läggs därtill hypotetiska 
möjligheter att suga koldioxid ur atmosfären så kan uppgiften i bästa fall klaras genom att halvera 
utsläppen under kommande tio år och utradera dem till år 2050. Det här gäller globalt. I 
praktiken vet vi att världens utvecklingsländer har en större utmaning att minska sina utsläpp. För 
att klara uppgiften måste EU och länder som Sverige därför sannolikt nå netto nollutsläpp under 
2030-talet. Vårt nuvarande klimatmål – netto nollutsläpp år 2045 – behöver därmed skärpas. Ett 
rimligare mål, i varje fall om vi är ärliga med vetenskapens budskap, är netto nollutsläpp år 2035. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att dagens klimatmål för Sveriges territoriella utsläpp skärps 
genom att etappmål för 2030 stärks och netto nollutsläpp sätts som mål till 2035 

2. Socialdemokraterna ska verka för en utfasning av fossila bränslen i Sverige senast år 2035 

3. Socialdemokraterna ska verka för att EU:s klimatmål stärks i linje med 1,5-gradersmålet 

4. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D14 
Minska koldioxidutsläppen nu 
Unga s-kvinnor: Rebella 
 
Klimatkrisen är ett faktum och Sverige måste ta på sig ledartröjan för att genomföra de 
omställningar som krävs för att överhuvudtaget ha en chans att uppnå 1,5 graders-målet. Runt 
om i världen driver unga miljöaktivister en outtröttlig kamp för att få världens ledare att 
hörsamma behovet av att agera skyndsamt och enligt vetenskapen för att ställa om till en hållbar 
livsstil som inte skadar planeten, ekosystemen och samhällen.  

Västvärlden står för en överväldigande majoritet av den konsumtion och livsstil som obönhörligt 
driver klimatförändringarna mot en punkt där vi inte längre kan rädda vår planet, och därmed är 
det också vårt ansvar att också leda den omställning som krävs, och som Corona-krisen påvisat är 
fullt möjlig med tillräcklig politisk vilja. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver på för att Sverige ställer sig bakom målet med att minska 
koldioxidutsläppen i EU med minst 65% till 2030.  

2. Socialdemokraterna driver på för snabbare omställning till hållbar och cirkulär ekonomi och 
undanröjer hinder för fullskalig utveckling av förnyelsebara energikällor samt 
energieffektivisering, nationellt och i EU.  

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D15 
Omfördelning av inkomster från flygskatten till tågresor 
Fruängens S-förening 
 
Att flygresor är mer skadligt för miljön än tågresor är idag för det stora flertalet uppenbart. 
Trafikverket rapporterar att klimatpåverkan per personkilometer från flyget år 2017 är åtminstone 
200 gånger större än från tåget . Sedan 1 april 2018 tas bland annat därför en skatt ut på flygresor 
som betalas per person och resa (per biljett). I vårändringsbudgeten från 2019 beräknades att 
skatten skulle ge intäkter på 785 miljoner kronor .  

Samtidigt är resandet med tåg både dyrare och tar längre tid, vilket gör att flera väljer bort detta 
för klimatet bättre trafikslaget till förmån för flyget. Ett sätt att motivera till fler tågresor skulle 
därför kunna vara att använda inkomsterna från flygskatten till att subventionera biljettpriset på 
tågresor. 

I genomsnitt skulle detta ge blygsamma prisskillnader för biljettpriserna, men om man i likhet 
med flygskatten utformar subventionen så att längre resor får en större andel kan man öka denna 
subvention mångdubbelt på längre resor. 

Utöver att göra tågresandet mer tillgängligt och fördelaktigt sänder det även en signal om 
prioriteringar från statens sida. Ska klimatmålen uppnås krävs att fler resor sker med mer 
klimatsmarta transporter och där är tåget vida överlägset andra trafikslag. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att inkomsterna från flygskatten omfördelas för att 
subventionera priset på tågbiljetter, så att längre resor subventioneras mer än korta  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D16 
Progressiv flygskatt 
Aspuddens S-förening 
 
Flygresor står för en stor andel av koldioxidutsläppen. För att uppnå klimatmålen behöver vi 
flyga mindre. Istället har svenskarnas flygresor ökat med 120 % sedan 1990-talet enligt 
naturvårdsverket. För att flygets klimatpåverkan behöver vi vidta politiska åtgärder.  

En sådan åtgärd är att införa en progressiv flygskatt. En progressiv flygskatt gör att alla får ett lika 
incitament att flyga mindre. Annars är risken att personer med höga inkomster och företag kan 
fortsätta flyga nära på som vanligt medan personer med lägre inkomster inte har råd att flyga alls.  

En progressiv flygskatt kan utformas på flera sätt. För att uppnå klimatmålen behöver vi minska 
antalet flygresor på totalen. Samtidigt är det också så att vissa flygresor - de som är väldigt långa 
och sker på hög höjd - har en större klimatpåverkan än andra. Flygskatten skulle därför kunna 
göras avhängig antalet flygresor. Den gällande principen skulle då vara att ju fler resor du gjort, 
desto högre skatt betalar du också per resa. Skatten skulle alternativt kunna kopplas till antalet 
flugna kilometer. Då blir den gällande principen att ju fler kilometer du flyger, desto högre skatt 
betalar du också per flugen kilometer. Med denna typ av progressivitet i skatten kan inte vissa 
fortsätta flyga som dårar (i alla fall inte utan väsentlig kostnad) medan andra tvingas avstå helt.  

I praktiken skulle skatten kunna tas ut i form av en in- eller utpasseringsavgift på svenska 
flygplatser. Likt den passageavgift som redan idag sker för personer som vill ta sig till Arlanda 
flygplats med tåg. På så sätt beskattas alla som flyger inom eller till Sverige och därmed bidrar till 
vår klimatpåverkan. Det finns förstås andra möjliga tillvägagångssätt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att införa en progressiv flygskatt.  

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D17 
Rättvis grön omställning 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
Klimatkrisen är intimt sammanlänkad med vår tids andra stora samhällsutmaningar. En grön 
omställning måste genomföras efter decennier av växande klyftor. Det här betyder att 
omställningen måste vara rättvis, kostnaderna måste fördelas solidariskt. Men frågan är vidare än 
så: En rättvis omställning i ett samhälle där klyftorna växer är en motsägelse med föga 
förutsättningar att lyckas. Omställningen måste vara del av ett större löfte: En bättre framtid för 
det stora flertalet, inte bara några få – annars kommer den inte att få brett gehör.  

Det här är några av grundtankarna bakom en grön ny giv, en reformagenda för att både ta itu 
med klimatkrisen, stärka välfärden och minska samhällsklyftorna. Den här motionen fokuserar på 
en del av detta: Omställningens finansiering och en rättvis fördelning av de kostnader som 
uppstår på kort sikt, och hur detta kan integreras med en bredare agenda för minskade klyftor. 

Det brukar sägas att klimatkrisen innebär att alla måste förändra sin livsstil. Det är förvisso sant. 
Men livsstil är inget som kan väljas likt varor i ett snabbköp. Livsstil är kopplat till de 
förutsättningar som samhällsklass och samhällets utformning ger utrymme för. För den som bor i 
glesbygd är bil en nödvändighet. För den med knappa marginaler är tågsemester en lyx. Och för 
den som är illa sliten är cykel inget alternativ ens med eldrift.  

Problemet illustreras av de utsläpp vi genererar genom vår konsumtion. Den tiondel av Sveriges 
befolkning som tjänar mest ger upphov till betydligt högre utsläpp än de med lägst inkomst. Den 
rikaste tiondelen står för mer än 20 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, den 
fattigaste för ungefär 5 procent. Det här handlar inte om att peka finger. Under kommande 
decennier måste utsläppen ner mot noll bland alla inkomstgrupper. Poängen är att ansvaret måste 
fördelas solidariskt. 

En rättvis omställning måste utgå från människors olika förutsättningar. Politikens uppgift är att 
förändra förutsättningarna – inte moralisera. Det här angreppssättet skiljer sig från högerns sätt 
att individualisera klimatkrisen. Klimatkrisen är ett samhälleligt, strukturellt problem och måste 
därför lösas gemensamt. 

En grön ny giv bygger på den här utgångspunkten: Att gemensamt investera i en grön 
omställning och göra alternativen tillgängliga för var och en. Målet är att alla ska kunna leva ett 
anständigt liv utan att förstöra klimatet – oavsett inkomst eller var man bor. På sikt vinner de allra 
flesta på omställningen. Men i närtid kommer det att kosta – och kostnaderna behöver fördelas 
på ett rättvist sätt. Socialdemokratins utgångspunkt för en rättvis omställning bör därför vara den 
generella välfärdsstatens devis: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.  

Pris på utsläpp är ett betydelsefullt redskap för att ställa om energisystem och produktion. Men 
det är ett dåligt redskap för att fördela omställningens kostnader. För att stärka dagens 
klimatsatsningar och möjliggöra en rättvis fördelning av omställningens kostnader föreslår vi att 
dagens koldioxidskatt kompletteras med en grön arvs- och gåvoskatt och en klimatvärnskatt med 
inriktning mot de högsta inkomstskikten.  

Skatterna belastar generellt dem som står för de största utsläppen och samtidigt har störst 
möjlighet att bekosta omställningen. Det är också rimligt att en del av det kapital som byggts upp 
under de gångna decennierna nyttjas för skapa en hållbar värld för våra barn och barnbarn. 
Skatterna möjliggör en kraftfull ökning av klimatsatsningarna och bidrar samtidigt till att skapa ett 
rättvisare skattesystem. Vi föreslår att intäkterna, tillsammans med dem från övriga 



klimatrelaterade skatter, som koldioxidskatt och flygskatt, nyttjas för en nödvändig utökning av 
dagens klimatsatsningar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att omställningens kostnader fördelas rättvist 

2. Socialdemokraterna ska verka för att en klimatvärnskatt införs för höga inkomster 

3. Socialdemokraterna ska verka för att en grön arvs- och gåvoskatt införs 

4. Socialdemokraterna ska verka för att intäkterna, tillsammans med dem från övriga 
klimatrelaterade skatter, såsom koldioxidskatt och flygskatt, nyttjas för en kraftfull förstärkning av 
dagens klimatsatsningar 

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D18 
Rättvis klimatomställning 
STS Stockholm 
 
För en miiljöomställning genom halverade fossila utsläpp 

I rapporten ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt. Framtidens hållbara energisystem”, nov 2019, skriver 
Naturskyddsföreningen att de globala utsläppen av växthusgaser måste halveras i hela världen 
senast 2030 om det ska finnas en chans att nå 1,5-gradersmålet. Fossila bränslen måste fasas ut 
och nya energisystem måste till. Man skriver också att politiken har kommit en bit på väg genom 
energiöverenskommelsen, men tiden är knapp och omställningen måste trappas upp. 

”Fossilfritt Sverige” startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, med 
målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. På hemsidan skriver man 
att det krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång för att nå riksdagens 
mål, och att en stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Man har 
identifierat olika ”färdplaner” och dessa ska lämnas över till regeringen 2020.  

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska 
minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.  

För att visa vägen sätter de företag och organisationer som antar den här utmaningen målet att 
senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikes¬trans-porter. Man antar en ”utmaning” 
genom att fylla i ett ”formulär” hos Fossilfritt Sverige.  

Fossilfritt Sverige har också kontaktat olika branscher som fått göra sina egna ”färdplaner”. 
Dessa ”färdplaner” identifierar då också hinder på vägen och ger förslag till beslutsfattare på hur 
arbetet för att nå målen kan underlättas av myndigheter och med politiska beslut. 
 

 

Vi yrkar att 

1. klimatmålet 2030 verkligen uppnås  

2. säkerställa att omställningen sker jämlikt och rättvist för medborgarna. 

3. införa ”kontrollstationer” så att åtgärder för klimatmålet kan genomföras om branscherna inte 
lyckas.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D19 
Snabb, grön och rättvis omställning 
Handels förbundskontors S-förening 
 
Förändringarna av jordens miljö och klimat är det allvarligaste hotet som både mänskligheten och 
livet på jorden som vi känner det har ställts inför. Värmeböljor, ökenspridning, stigande 
havsnivåer, stormar och andra förödande väderfenomen orsakade av global temperaturökning 
hotar att leda till ekologisk kollaps och kan för alltid förändra livet på vår planet. Risken att 
livsmedelsproduktionen sätts ur spel och att fler människor än någonsin tvingas på flykt är 
uppenbar, men de fullständiga konsekvenserna är närmast oöverblickbara.  

Ändå går omställningen alldeles för långsamt. Sveriges nuvarande mål om nollutsläpp 2045 kräver 
enligt Naturvårdsverket årliga utsläppsminskningar på 5-8 %. Men enligt den officiella statistiken 
var minskningen av utsläpp inom Sveriges gränser blygsamma 1,8 % mellan 2017 till 2018. Och 
då har inte ens utsläppen från utrikes transporter och svenskarnas konsumtion räknats in. 
Coronapandemin har hittills orsakat en tillfällig nedgång i utsläppen, men det finns inget som 
säger att det är annat än ett litet hack i kurvan. Oförmågan att ta hänsyn till planetens begränsade 
kapacitet är kanske det mest ödesdigra marknadsmisslyckandet i mänsklighetens historia. Tyvärr 
har även politiken hittills visat sig oförmögen att åstadkomma tillräckliga reformer på 
miljöområdet för att reglera marknaden.  

Arbetarrörelsen i Sverige har i högsta grad varit delaktig i att forma industrisamhället, och ingen 
kan förneka att ökad produktion och konsumtion historiskt sett möjliggjort bättre 
levnadsstandard för miljoner människor. Men det som förr kännetecknat framgång riskerar nu att 
bli vår undergång. Tillväxt i ohållbara sektorer, utsläpp av växthusgaser och överdrivet 
resursutnyttjande äventyrar mänsklighetens välbefinnande. Det ekonomiska systemet måste dra åt 
samma håll som de ekologiska och sociala behoven, istället för att som idag i många fall 
undergräva dem.  

Det vi vet med säkerhet är att effekterna av ett förändrat klimat kommer att slå hårdast mot de 
som redan idag har minst resurser, och som därmed har minst möjligheter att själva anpassa sig 
till förändrade livsförutsättningar. Den globala uppvärmningen är därför också ett av de största 
hoten mot jämlikheten. Och att kämpa för just jämlikhet och rättvisa ligger i arbetarrörelsens 
DNA. Därför kan omställningen till ett hållbart samhälle inte vara annat än en kärnfråga för 
facket och för Socialdemokraterna.  

Arbetarrörelsens roll i omställningen är dubbel. För det första måste vi se till att omställningen 
går tillräckligt snabbt för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 
1,5 grader. Allt annat skulle få ödesdigra konsekvenser för arbetare i Sverige och andra delar av 
världen. För det andra måste vi se till att omställningen sker på ett rättvist och 
jämlikhetsskapande sätt. Den måste med andra ord ha ett tydligt klassperspektiv. De rikaste ska 
betala mest, och arbetare ska erbjudas stöd för att klara omställningen.  

När det gäller den första uppgiften kräver den tydliga och höjda ambitioner. Enligt världens 
samlade klimatexperter och FNs klimatpanel IPCC måste utsläppen halveras till 2030 och nå noll 
till år 2050, om vi ska ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Men detta är ur ett 
globalt perspektiv. Sverige, som är ett land med unikt goda förutsättningar att ställa om, kommer 
behöva minska utsläppen ännu mycket snabbare. Svenska klimatexperter har talat om att Sverige 
behöver nå nollutsläpp åtminstone 15 år tidigare. Därför bör målet om att nå noll nettoutsläpp 
revideras så att Sverige senast år 2035 är klimatneutralt. För att klara det behöver svensk ekonomi 
ställas om. Marknaden har visat sig lika oförmögen att hushålla med naturens resurser som den är 
att rättvist fördela dem. Därför krävs politisk handlingskraft. För att företagen ska kunna och vilja 
ställa om krävs goda förutsättningar för planering och regleringar som skapar incitament att ställa 



om. Men framförallt behövs rejäla investeringar. Och här i synnerhet finns det möjlighet att slå 
hela tre flugor i en smäll. Genom att göra rätt satsningar kan vi bana väg för ett hållbart samhälle 
samtidigt som vi stärker välfärden och skapar arbetstillfällen för de som blivit av med jobbet 
under Coronakrisen. Och det råder ingen tvekan om att investeringsbehoven är enorma. Den 
akuta situationen i välfärden, den skriande bostadsbristen och den otillräckliga infrastrukturen 
talar för sig själva. Därför måste Socialdemokraterna verka för att kraftigt öka investeringarna i en 
grön, jämlikhetsskapande omställning med omfattande satsningar på just välfärd, hållbara 
bostäder, fossilfria transportsystem, utbyggd kollektivtrafik och förnybar energiproduktion.  

Men det räcker inte att bara investera i nya alternativ. Gamla, fossilbaserade lösningar måste 
också fasas ut och regleras bort. Fortsatta investeringar i fossil energi, infrastruktur för fossil 
energi eller produktion baserad på fossila resurser riskerar att leda till både ekonomiskt och 
ekologiskt haveri, och därför måste Socialdemokraterna också i förekommande fall motarbeta att 
sådana sker. 

Sveriges klimatavtryck handlar dock inte enbart om de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. 
Många av de produkter som konsumeras i Sverige har producerats i andra länder och fraktats hit 
genom internationella transporter. Dessa utsläpp adresseras dock inte av de svenska miljömålen 
och den svenska klimatpolitiken. De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar 
motsvarar mellan 90-100 miljoner ton koldioxid per år. Det kan jämföras med de utsläpp som 
sker inom Sveriges gränser och som täcks av dagens klimatpolitik. Dessa ligger på omkring 52 
miljoner ton per år. Att bara räkna med de utsläpp som sker inom Sveriges gränser ger en felaktig 
bild av verkligheten och försvårar möjligheten att sätta in rätt åtgärder för att minska utsläppen 
och ställa om de branscher som berörs. Därför behöver LO verka för att Sverige också sätter mål 
för hur de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska och vidtar åtgärder för att åstadkomma 
det.  

När det gäller den andra uppgiften – att säkerställa att rättvisa och minskade klassklyftor 
genomsyrar omställningen – så är den helt avgörande för att omställningen överhuvudtaget ska 
bli av. En grön omvandling av samhället kommer medföra både svårigheter och möjligheter, men 
för att omställningen ska vinna folkligt stöd krävs en fördelning av bådadera som utjämnar 
klyftorna i samhället. Därför ska samhällets rikaste vara de som bidrar mest och regleras hårdast, 
medan boende i glesbygd och arbetarklass ska påverkas minst och kompenseras mest. Det 
innebär inte att klimat- och miljöpolitiken i sig ska bära hela ansvaret för att kompensera de 
svårigheter omställningen för med sig eller utjämna existerande ojämlikheter. Det bär även andra 
politikområden ansvar för. En lyckad omställning ställer krav på en kraftfull omfördelningspolitik 
på alla områden. Den svenska arbetarrörelsen har en lång tradition av att bejaka rationaliseringar, 
teknisk utveckling och strukturomvandling. Det har varit möjligt tack vare tillräckligt hög a-kassa, 
aktiv arbetsmarknadspolitik och goda möjligheter till omskolning och vidareutbildning. Förmågan 
att genom gemensamma system garantera både frihet och trygghet för arbetstagare behövs nu 
mer än någonsin. Om företag och arbetsplatser vars lönsamhet byggt på ohållbara energikällor 
eller resursutnyttjande inte klarar av att ställa om ska de som påverkas av eventuella nedläggningar 
få hjälp med omställning till nya jobb, bättre löner och schysta villkor. Vår främsta uppgift är 
alltjämt att rädda människor, inte att rädda jobb.  

Utöver de investeringar som behövs i välfärd, infrastruktur och teknikutveckling måste det också 
göras kraftfulla investeringar för att rusta människor att ta de jobb som bör och kommer finnas i 
ett hållbart samhälle. Ingen arbetstagare ska lämnas efter eller känna oro för omställningen. 
Därför har såväl kollektivavtalade som lagstiftade trygghets- och omställningssystem aldrig varit 
viktigare än nu. Socialdemokraterna måste verka för att de utvecklas och dimensioneras på ett sätt 
som gör det möjligt att åstadkomma en rättvis omställning. Stärkt a-kassa och utökade 
möjligheter till kompetensutveckling för redan yrkesaktiva är två grundfundament i detta. På sikt 
vinner alla på omställningen, men kostnaderna i närtid måste fördelas solidariskt. Omställningen 
kommer aldrig lyckas om ansvar och skuld enbart läggs på enskilda individer, det krävs kollektiv 
handling.  



Till sist. En verkningsfull klimatpolitik är förenad med kostnader, men kostnaderna i termer av 
både ekonomi och mänskligt lidande för att avstå från att göra den omställning som är nödvändig 
kommer bli mångdubbelt högre. Det finns inget utrymme för marginella klimatåtgärder. Att 
misslyckas med att nå klimatmålen är inte ett alternativ. Därför behöver ambitionerna höjas för 
både takten i omställningen och för rättviseskapande reformer. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att Sverige når nollutsläpp senast 2035 

2. Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i välfärd, hållbart bostadsbyggande 
fossilfri infrastruktur, utbyggd kollektivtrafik och förnybar energi 

3. Socialdemokraterna i förekommande fall tar ställning mot och motarbetar investeringar i fossil 
energi och infrastruktur för fossil energi 

4. Socialdemokraterna verkar för att Sverige sätter mål och arbetar för att de 
konsumtionsbaserade utsläppen ska minska 

5. Socialdemokraterna verkar för en omställning som ger ökad jämlikhet och rättvisa 

6. Socialdemokraterna opinionsbildar för att en lyckad omställning ställer krav på en kraftfull 
omfördelningspolitik på alla områden 

7. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 

8. motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D20 
Sverige behöver ett klimatmål för skogen 
Socialdemokrater för miljö och jämlikhet - Klimatsossarna, Reimersholme s-förening, 
Kungsholmens s-förening 
 
Ska vi klara Parisavtalets mål och begränsa den globala temperaturökningen till 2, helst 1,5 grad, 
räcker det inte med att få stopp på utsläppen. Vi måste dessutom så snart som möjligt uppnå 
”negativa utsläpp”, och börja dränera atmosfären på koldioxid. 

I sitt förslag att EU ska bli klimatneutralt till 2050 konstaterar EU-kommissionen att ett av de 
viktigaste redskapen för att lyckas med detta är att utveckla och stärka så kallade kolsänkor i 
landskapet: 

”Kolsänkor är lika viktiga som minskade utsläpp. Att bibehålla och förstärka den naturliga 
kolsänka som utgörs av skogar, mark och jordbruksområden och kustnära våtmarker är 
avgörande för att strategin ska bli framgångsrik.” 

Man kan öka kolinlagringen i jordbruksmarken en del, men den stora potentialen, åtminstone för 
svensk del, är förknippad med skogen. I princip finns tre möjligheter att med hjälp av skogen 
fånga in och hålla koldioxid borta från atmosfären: 

1. Långlivade träkonstruktioner 

2. Bio-CCS (som innebär att man eldar biomassa, fångar in den koldioxid som bildas, och lagrar 
den permanent i berggrunden) 

3. Ökade virkesförråd 

Vi vill framför allt lyfta de positiva effekterna av ett ökat virkesförråd. Var för sig utgör ju träden 
inte några stabila kollager. Bränder, stormar och insektsangrepp är exempel på naturliga händelser 
som kan påverka utvecklingen. Trots detta är möjligheterna att lagra in koldioxid i skogen 
enorma. Enligt beräkningar från Skogsstyrelsen (Skogliga konsekvensanalyser, 2015) går det att 
utnyttja koldioxidlagring i stor skala utan att behöva minska virkesuttaget jämfört med nuläget 
(under det senaste decenniet har virkesförrådet i den svenska skogen årligen ökat med 
motsvarande över 40 miljoner ton koldioxid per år). 

Om vi i genomsnitt per år fortsätter att ta ut virke motsvarande ca 90 procent av den årliga 
tillväxten beräknas förrådet av virke i den svenska skogen, enligt Skogsstyrelsen, fram till nästa 
sekelskifte öka från idag 3 till 5 miljarder m3sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en ytterligare 
inlagring av 2,7 miljarder ton koldioxid - mer än 50 års utsläpp på nuvarande svenska nivå. Om 
en stor del av den ökningen styrs till områden som är värdefulla utifrån naturvårdssynpunkt, kan 
vi på samma gång minska klimatpåverkan och uppfylla miljömålet Levande skogar, som 
riksdagen flera gånger ställt sig bakom.  

En förutsättning för att kunna göra en bra avvägning mellan klimat- och naturvårdsmålen är dock 
att det, genom någon form av bristanalys, klarläggs vilka anpassningar av skogsbruket och vilket 
skydd av skog som fordras för att klara miljömålet Levande skogar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Sverige sätter upp tydliga klimatmål för skogen 

2. det klimatpolitiska ramverket kompletteras med ett mål för att öka virkesförrådet i det svenska 
skogslandskapet, 



3. arbetet med att nå detta mål utformas så att även miljömålet Levande skogar främjas, 

4. en bristanalys genomförs, som klargör vilka anpassningar m.m. som fordras för att uppnå 
miljömålet Levande skogar, samt 

5. Sverige verkar för att motsvarande mål införs i EUs klimat- och naturvårdspolitik 

6. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D21 
Definiera begreppet klimatnödläge 
Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet 
 
I många kommuner och kommunfullmäktige behandlas just nu förslag om att utlysa 
klimatnödläge, (inspirerat av t ex Fridays for future och organisationen Greenpeace). Problemet 
är att vi inte vet innebörden av detta. Att utlysa klimatnödläge kan liknas vi ett slags stabsläge, ett 
beredskapsläge där ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att 
snabbt sätta igång verksamhet. Idag blir ett beslut om att utlysa klimatnödläge en symbolisk 
handling utan innehåll och agerande. Därför behövs en definition av begreppet för att 
kommuner, men också hela landet, över huvud taget ska kunna fatta beslut om att utlysa 
klimatnödläge. 

Det brittiska parlamentet godkände 2019 ett förslag om att utlysa ett miljö- och klimatnödläge, 
och bedömer att det kommer skapa en våg av handlingar från parlament och regeringen runt om 
i världen. Deklarationen av ett klimatnödläge var ett krav från klimataktivister, och visar att 
Storbritannien är beredd att arbeta så nära som möjligt med länder som är seriösa med att 
förhindra en klimatkatastrof. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokratiska arbetarepartiet ska verka för att regeringen definierar begreppet 
Klimatnödläge 

2. Socialdemokratiska arbetarepartiet ska verka för att regeringen utarbetar en agenda med 
övergripande punkter för vad klimatnödläge skulle kunna innebära om Sveriges land, kommuner, 
städer eller orter utlyser det  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D22 
Grön investeringsbank, en katalysator för innovation 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm 
 
Den globala uppvärmningen är det största hotet i vår tid, och vår generation kommer att 
bedömas av historien utifrån hur vi här och idag tog itu med uppgiften att värna och vårda denna 
vår enda gröna oas i en ogästvänlig världsrymd. 

Sverige är en innovatör i världsklass. Vi har alla förutsättningar att leda den globala gröna 
omställning som vi redan vet är nödvändig att göra om vi vill ha en framtid att se fram emot. Den 
som släpar benen efter sig kommer däremot att inom en inte alltför avlägsen framtid bli den som 
tvingas köpa de lösningar som andra länder redan har producerat. 

Alla sektorer måste hjälpas åt för att driva fram den storskaliga förändring av våra mönster för 
produktion, konsumtion och avfallshantering som är helt nödvändiga för planetens och därmed 
vårt eget fortsatta välstånd. Politiska beslut kan användas för att gynna en positiv utveckling i 
privat och civil sektor. 

Därför behöver politiken agera katalysator för fler initiativ. Idéerna och ambitionerna för en grön 
nyindustrialisering och en hållbar framtid finns runtom i såväl det civila samhället som i 
näringslivet. Det är upp till oss att skapa möjligheterna för dessa idéer att förverkligas. 

Med utgångspunkt i de lyckade erfarenheterna från den gröna investeringsbanken UK Green 
Investment bank som startades som statlig bank i Storbritannien 2012 bör en grön 
investmentbank även i Sverige kunna kanalisera kapital till miljöprojekt som idag inte finansieras 
på de fria marknaderna. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att starta en statlig grön investeringsbank med uppdrag att 
ekonomiskt stötta gröna initiativ och återinvestera sin avkastning i nya gröna projekt, med syfte 
att främja grön innovation och forskning. 

2. Motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D23 
Klimatmotion 
Maria-Södra Stations s-förening 
 
Partidistriktet i Stockholms förslag till motion om klimatpolitiken är bra men ett tillägg om en 
snabbare tidplan i enlighet med vad reformisterna föreslår i sitt motionsförslag bör införas. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partidistriktet i Stockholms förslag till motion om klimatpolitiken justeras med en snabbare 
tidplan i enlighet med vad Reformisterna föreslår i sitt motionsförslag om miljön.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Maria-Södra Stations s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D24 
Transporter och vätgas 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 
 
Framtiden började för länge sedan. Klimathotet identifierades för länge sedan. Vi ska bli ett 
fossilfritt land deklarerades för länge sedan. För länge sedan. 

Bilar som drivs med förbränningsmotor kommer att försvinna från våra vägar. Transporter svarar 
för runt en fjärdedel av våra utsläpp. ”Alla” pratar om elbilar. Vad har hänt? Finns infrastrukturen 
på plats? På landsbygd kanske där var och en kan ha sin egen tankstation. I städerna är svaret 
NEJ! Helt otroligt att tro att alla Stockholms bilar ska hitta sin laddstolpe ledig inom bekvämt 
avstånd inom rimlig tid. 

Alternativet vätgas har planerats under flera år. Resultat? Fyra tankstationer i Sverige. Fyra! Inte 
mycket till infrastruktur. I exempelvis Tyskland finns struktur under uppbyggnad. Alla större 
städer ska där ha minst tio gasstationer. Alla större vägar ska där ha gasstationer med runt tio mils 
avstånd. Danmark har en plan. Ett av Norges största distributionsföretag har börjat byta ut sina 
lastbilar mot vätgasdrivna. Vi får lov att ta steget nu innan det blir pinsamt. Ska vätgasdrivna 
transporter från utlandet tvingas till omlastning vid gränsen? Ska våra hamnar sakna 
tankmöjligheter? Stora transportfartyg drivs nu med vätgas. 

Fordon som använder vätgas har bränsleceller vars energi omvandlas till el när vätet reagerar med 
luft. Den enda avgasen är vatten. Fordonet drivs med elmotorer som har bränslecell i stället för 
batteri. En fördel är vikten. En annan är att det fungerar även vintertid och dessutom lättare kan 
ta tillvara värmen. Det har påtalats miljöproblem när t.ex. platina används i processen. Nu har 
Kanada lyckats byta ut det mot spenat och Luleå Universitet till plast. Det jobbas överallt, tack o 
lov. 

Väte kan utvinnas ur vatten med elektrolys. Grön väte använder förnyelsebara energikällor i den 
processen. I Mariestad finns en av landets fyra stationer. Det är en riktig pionjäranläggning där 
hela kedjan finns. Vatten omvandlas, vätet lagras under tryck, pump för tankning till bränslecell 
finns. Det är alltså möjligt att producera bränslet i Sverige. Kanske i anknytning till befintliga 
vatten-, sol- och vindkraftverk? Själva tankningen tar samma tid som tankning på bensinstation. 

Marknaden har inte lyckats här i Sverige. Att fatta beslut om och fördela infrastruktur är ett 
typiskt socialdemokratiskt uppdrag. Att se till att kraftkällor finns, att transporter kommer fram, 
att nya arbetstillfällen skapas är också en socialdemokratisk gärning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partidistriktet antar motionen som sin egen och överlämnar den till partikongressen 

2. partikongressen antar motionens budskap och uppdrar åt riksdags-, region- och 
kommungrupper att arbeta fram lösningar på införande av denna inhemska energiform.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Värtans s-förening 


