
  

 

 

 

 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Anders Ygeman började mötet med att hålla en parentation över Börje Vestlund som 
avled den 22 september. Mötet hedrade Börje med en stunds tystnad. 

Lisa Carlsson, Vällingby s-förening hälsade representantskapet välkomna till 
Vällingby. 

Anders Ygeman förklarade mötet öppnat. 

§ 2  Dagordningens fastställande 

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.   

§ 3  Val av mötesordförande 

Till mötesordföranden valdes Daniel Carlstedt och Teres Lindberg. 

§ 4. Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Elsemarie Bjellqvist. 

§ 5  Val av två justerare tillika rösträknare och fastställande av justeringsdatum 

Till justerare tillika rösträknare valdes Fredrik Pettersson, Blackebergs s-förening och 
Norma Aranda de Gutiérrez, Vällingby s-kvinnor. Justeringsdatum fastställdes till 
den 3 oktober 2017. 

§ 6. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 103 ombud. 

§ 7. Rapport, Stadshusets budgetprocess 

Karin Wanngård rapporterade om budgetarbetet för 2018. 
Kommunfullmäktigegruppen kommer att fastställa budgeten den 27 september 

§ 8. Beredande diskussion, Framtidsstaden 
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Lawen Redar, styrelsens föredragande rapporterade hur arbetet med Framtidsstaden 
har processats. Men det är ännu ingen färdig produkt. Idag öppnas det för en 
diskussion. Samtliga yrkanden kommer att bordläggas. Styrelsen kommer att 
behandla dem och förhoppningsvis kunna bifalla dem alla. Representantskapet 
kommer att besluta om Framtidsstaden och motionerna på nästa möte den 25 
oktober. 

a) Framtidsstaden - Ett Stockholm för alla 

I diskussionen deltog Lena Josefsson, Åke Reisnert, Margareta Stavling, Per 
Olof Schutz Godin, Carina Fredén, Claes Elmgren, Sara Gunnerud, Magnus 
Nilsson, Björn Bergérus och Anders Göransson. 

Yrkanden inkom enligt bilaga. 

Mötet beslöt att bordlägga samtliga yrkanden. 

b) Ett Stockholm där alla får plats 

I diskussionen deltog Per Olof Schutz Godin, Åsa Janlöv, Jessica Dahlström, 
Åke Reisnert och Björn Bergérus. 

Yrkanden inkom enligt bilaga. 

Mötet beslöt att bordlägga samtliga yrkanden. 

c) En trygg stad där vi tar hand om varandra 

I diskussionen deltog Siv Hamring, Ulf Bjerregaard, Lisa Carlsson, Carl-
Michael Palmér, Marina Andersson, Esme Guler, Sara Holmberg, Mohamed 
Bashir Abdi Nuur, Lena Josefsson, Denis Taskiran och David Persson. 

Yrkanden inkom enligt bilaga. 

Mötet beslöt att bordlägga samtliga yrkanden. 

d) Skolan ger alla barn goda och jämlika livschanser 

I diskussionen deltog Eva Risberg, David Persson och Lisa Carlsson. 

Yrkanden inkom enligt bilaga. 

Mötet beslöt att bordlägga samtliga yrkanden. 

e) Rätt till ett bra arbete och ett liv efter jobbet 

I diskussionen deltog Michell Malmgren, Åsa Janlöv och Ulf Bjerregaard. 

Yrkanden inkom enligt bilaga. 

Mötet beslöt att bordlägga samtliga yrkanden. 

f) Rätt till liv, rätt till hälsa. 
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I diskussionen deltog Michell Malmgren och David Persson. 

Yrkanden inkom enligt bilaga. 

Mötet beslöt att bordlägga samtliga yrkanden 

g) En stad vi lever tillsammans i 

I diskussionen deltog Calle Nathanson, Gisela Kovac, Curt Hansson, Åsa 
Odin Ekman och Anders Göransson. 

Yrkanden inkom enligt bilaga. 

Mötet beslöt att bordlägga samtliga yrkanden. 

h) Hållbart liv i en hållbar stad 

I diskussionen deltog Karl Petré, Lars Lindberg och Magnus Nilsson. 

Yrkanden inkom enligt bilaga. 

Mötet beslöt att bordlägga samtliga yrkanden. 

i) Kreativa Stockholm 

I diskussionen deltog Robert Johansson, Daniel Ullenius, Gisela Kovac, Calle 
Nathanson, Eva Risberg och Karl Petré. 

Yrkanden inkom enligt bilaga. 

Mötet beslöt att bordlägga samtliga yrkanden. 

Dessutom bordlades behandlingen av samtliga motioner. 

§ 9. Rapport, Kyrkovalet 2017 

Olle Burell rapporterade från kyrkovalet som gav ett fantastiskt resultat. 

§ 10. Rapport, valprogrammet 2018 

Kommunsekreteraren Johan Sjölander rapporterade om hur arbetet med 
valprogrammet kommer att ske. 

§ 11. Rapport, höstkampanj 2017 

Andreas Kjellander rapporterade om höstkampanjen som nu startat. 

§ 12 Frågestund 

Fråga från Gunnar Björkman: Läkarstudenter och nyutexaminerade läkare måste få 
tillgång till praktikplatser och enligt pressuppgifter så har dessa två grupper svårt att 
få praktikplatser då främst de privata klinikerna tycker att det är svårt att bereda plats 
för praktikanter eftersom det påverkar tidsplaneringen. Vad gör Socialdemokraterna 
åt detta problem. 
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Dag Larsson svarade att detta är ett allvarligt problem. En av orsakerna är att 
Stockholm har den mest privatiserade sjukvården i landet. S i landstinget har i sin 
budget tagit fram stora belopp för att satsa på utbildning av bl a läkare. 

§ 13 Avslutning 

Kommunsekreteraren tackade av presidiet med blomstercheckar.  

Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl. 21.00. 
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