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Motion 1
Miljönätverk inom partidistriktet
Socialdemokraterna har höga ambitioner vad gäller miljöpolitiken. Klimatförändringarna är det
framtidshot som oroar svenskarna mest och det är en ödesfråga. Vi ser i omvärlden det extremväder som
blivit allt vanligare och som hotar människor och djur.
Kring klimatpolitiken kan vi samla våra resurser för kraftfulla klimatåtgärder. Så skapar vi ett starkare
samhälle och ett tryggare Sverige.
Till exempel vill Socialdemokraterna:
-

-

att Sverige ska driva på i EU och FN för att världens länder ska öka sina åtagande för att göra
verklighet av Parisavtalets ambitioner
att kollektivtrafiken utökas, mer gods transporteras på järnväg och med fartyg och flygets utsläpp
minskas
öka investeringarna i klimatåtgärder och ge stöd för nya innovationer i industrin som minskar
utsläppen
minskade utsläpp från vägtrafiken genom ytterligare höjda krav på att blanda in förnybart i bensin
och diesel, genom en bonus till den som köper miljöbil och att EU sätter ett slutdatum för bensin
och dieseldrivna bilar
få ordentlig fart på återvinning och återanvändning så att vi får en mer hållbar konsumtion och en
cirkulär ekonomi.

Det arbetet behöver vara aktivt och levande också i kommunerna i vårt partidistrikt. I stort så har vi i
Göteborgsområdet vägnät, arbetsmarknad, utbildning och vi har havsmiljön gemensamt. Samarbete och
nätverk kring miljömålen, strategierna och den hållbara klimatpolitiken är vägen till framgång.

Därför yrkar Stenungsunds arbetarekommun på:
Att:

Göteborgsområdets partidistrikt bildar ett miljöpolitiskt nätverk i syfte att i partidistriktets
kommuner bedriva ett aktivt miljöarbete.

Motionär
Melisa Nilsson, Sanida Okanovic, Johnny Alexandersson och Janette Olsson
Antagen av Stenungsunds arbetarekommun

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 1
Ett hållbart samhälle skapar vi tillsammans. För oss socialdemokrater innebär det att vi alla tar ansvar
för det vi kan och gör vår plikt. Vår vision är ett hållbart samhälle som håller ihop långsiktigt socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Det är vårt ansvar att se till att våra barn och barnbarnsbarn kan få minst lika
goda förutsättningar som vi att leva ett gott liv. Våra socialdemokratiska värderingar bygger på att vi hjälps
åt att tänka bättre och klokare, håller ihop och tar gemensamma krafttag för ett mer jämlikt samhälle och
hållbar värld – i det är den rättvisa klimatomställningen central. Politiken måste visa vägen framåt i vad
som är människans ödesfråga och i det ska vi Socialdemokrater vara ledande.
I vår verksamhetsplan för 2022 har vi tagit beslut om att vi ska arbeta mer aktivt med ett långsiktigt
hållbart klimat, inte minst med FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen. Vi har som beslutat mål
angivet att ”Partidistriktet utser en grupp som tar fram förslag på ett distriktsgemensamt miljö- och klimatpolitiskt

program.”, samt att ”Partidistriktet bjuder in till minst en träff för miljö- och klimatpolitiskt intresserade i distriktet”. Vi
ser gärna att det arbetet och de träffarna leder till ett långsiktigt nätverk. Det arbete som har påbörjats och
som under året kommer att förstärkas går väl i hand med motionens att-sats. I vår beslutade valstrategi har
vi också angivit en offensiv klimatomställning som en av våra 3 prioriterade frågor.
Framtiden är en utmaning som vi måste ta oss an tillsammans. Vi kan påverka det globala genom att börja
i det lokala. Vår socialdemokratiska vision är att vi ska ha modet att våga testa nya idéer, bygga, leva och
växa hållbart. Så skapar vi tillsammans ett samhälle där fler vill bo, verka och utveckla morgondagens
goda, framgångsrika och hållbara Göteborgsområde.

Med hänsyn till ovanstående
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att

anse motionen vara besvarad

Motion 2
Kollektivtrafiken är vägen framåt - inför studentrabatt även på enkelbiljetter
Att åka kollektivt är ett väldigt bra sätt att minska på både biltrafik och våra gemensamma utsläpp. Vi
måste vara bättre på att förespråka kollektivtrafiken som ett bra transportsätt för många människor. Här
kommer kostnaden in. För att våra bussar och spårvagnar ska vara tillgängliga för många behöver priserna
också bli bättre, och lägre. Speciellt för vissa grupper i samhället som inte alltid har ekonomin.
Idag finns det flera olika typer av biljetter både enkelbiljetter och periodkort. Tittar vi på ålder finns det
vuxen och ungdom. Är man student kan man idag få studentrabatt på Västtrafiks periodkort (alltså
ungdom), dock är det många som bara åker ibland. I dessa fallen är enkelbiljetter bättre för att inte behöva
betala för tid man inte åker. Problemet är att dessa inte omfattas av några typer av studentrabatt utan man
får här ta den dyrare vuxenbiljetten.
Ser vi till andra regioner till exempel Stockholm är detta inget konstigt utan studentrabatt finns redan på
alla periodkort och på enkelbiljetterna. För rent krasst, man har inte mer pengar som student bara för att
man åker en enkelresa än om man ska köpa periodkort. Även studenter borde få åka på ungdomsbiljetten!

Med bakgrund av ovanstående yrkar vi:
Att

Socialdemokraterna i Göteborgsområdet verkar för att även studentrabatt ska finnas på
Västtrafiks enkelbiljetter.

Att

motionen skickas vidare till Göteborgsområdets regionpolitiker

Motionär
Jacob Wihlborg, Jonathan Linderoth och Joel Bodin
Antagen av Mölndals arbetarekommun

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2
Motionärerna vill att studentrabatter i kollektivtrafiken också ska gälla enkelbiljetter. De påpekar att om
man är student kan man idag få studentrabatt på Västtrafiks periodkort (alltså ungdom), dock är det
många som bara åker ibland. Men enkelbiljett omfattas inte av studentrabatt utan man får här ta den
dyrare vuxenbiljetten.
Vi Socialdemokrater beslutade på kongressen -21 att vi vill se avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under
sommaren. Möjligheten till avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under hela året ska utredas. Detta för att
vi vet att det är en jämlikhetsfråga men också bra för klimatet. Vi vill att fler väljer tåg, spårvagn eller buss.
För att det ska vara möjligt ska kollektivtrafiken vara ett rimligt alternativ, inte minst ekonomiskt.
Det som talar emot motionen är de ambitioner som legat till grund för hela prisförenklingen och nya zonsystemet att det ska vara så få biljettyper och så få varianter som möjligt för att göra det enkelt. Den
grundprincipen är har vi Socialdemokrater ställt oss bakom i och med det nya zon-systemet.
Men att som student behöva ta en dyrare biljett ibland när man faktiskt innefattas av en studentrabatt vid
köp av periodkort är ologiskt ur jämlikhets- och hållbarhetssynpunkt. Ungdomsrabatt i kollektivtrafik
finns idag i vår region för enkelbiljett tex i Zon AB (Göteborgsområdet - Göteborg) då vuxenbiljett kostar
70 kr och ungdomsbiljett 52 kr vid dags dato.

Med hänsyn till ovanstående
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att

Bifalla motionen

