§ 1 Mötets öppnande
Årsmötet startade med sång av Tara Rasul och med Hans Lundquist på gitarr. Fantåg
med fanbärare till unison sång, Bandiera Rossa.
Ordförande Anders Ygeman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han började
med att nämna det som vi fruktat och som nu hänt. Men hjärtat har fyllts med
stolthet över hur stockholmarna tog detta. Han nämnde också polisen,
räddningstjänsten och alla övriga som gjorde ett storartat jobb. Demokratin har alltid
segrat och gjorde det även denna gång.
Styrelsen har satt upp tre mål. 1. Större stöd från stockholmarna – partiet har ökat i
opinionsmätningarna . 2. Fler medlemmar - Stockholm är det partidistrikt som har
värvat flest medlemmar i landet. 3. Vi ska ha mer roligt - svårt att mäta, men ett
exempel är kvällens praktiska test kl 18.00.
Anders redovisade också att Sverige nu har den högsta sysselsättningen någonsin
inom EU. Samtidigt pressar vi ned arbetslösheten. Två personer varje dag går från
försörjningsstöd till arbete eller utbildning. Vi har det högsta bostadsbyggandet på 50
år. Jämför med hur landstinget sköts. Socialdemokratin gör tydlig skillnad i Sverige
och i Stockholm. Och vi ska alltid vara i opposition mot orättvisor. Sveriges skolor
ska styras av kunskapstörst, inte av vinsthunger. Nu börjar matchen och vi ska gå ut
som segrare!
§ 2 Val av mötesfunktionärer
a) Till mötesordförande valdes Bosse Ringholm, Börje Vestlund, Teres
Lindberg och Ellinor Eriksson.
b) Till protokolljusterare valdes Gunnel Färm och Alexander Hallberg.
Justeringsdatum den 28 april 2017.
c) Till rösträknare valdes Gunnar Lindgren, Margareta Stavling, Daniel
Liljekvist, Gizela Sladic, Jörgen Gyllenblad, Daniel Carlstedt och Inger
Lagerman. Gunnar Lindgren valdes till sammankallande.
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d) Till redaktionsutskott valdes Anders Ygeman, sammankallande, Dag Larsson
och Karin Wanngård.
§ 3 a) Dagordningens fastställande
Ordföranden föreslog ett tillägg till dagordning med § 3b) Årsmötets behöriga
utlysande.
Utsänt förslag till dagordning fastställdes med den justering som ordföranden
föreslog.
§ 3 b) Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslöt att mötet behörigen hade utlysts.
§ 4 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 123 ombud.
§ 5 Fastställande av behandlings-, arbets- och valordning
Förslagen fastställdes.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 7 Kommunfullmäktigegruppens rapport
Årsmötet beslöt att lägga kommunfullmäktigegruppens rapport till handlingarna.
§ 8 Landstingsfullmäktigegruppens rapport
Årsmötet beslöt att lägga landstingsfullmäktigegruppens rapport till handlingarna.
§ 9 Stiftsfullmäktigegruppens rapport
Årsmötet beslöt att lägga stiftsfullmäktigegruppens rapport till handlingarna.
§ 10 Riksdagsgruppens rapport
Årsmötet beslöt att lägga riksdagsgruppens rapport till handlingarna.
§ 11 Granskningsutskottets rapport
Granskningsutskottets sammankallande Gert Abelt redovisade utskottets uppdrag och
vad de kommit fram till. Han pekade särskilt på fullmäktigegruppernas protokoll där
det finns brister. Gert påminde också om representantskapets beslut från februari
2016 om att samtliga ledamöter i de tre parlamenten ska avge en årlig skriftlig
rapport. Viktigt att styrelsen ser till att beslutet fullföljs mot bakgrund av att
rapporterna är ett av flera underlag för valberedningens arbete inför valet 2018.
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Carina Fredén, Allmänna kvinnoklubben framförde att det i stadgarnas § 5 mom 10 står
att de parlamentariska grupperna ska ha möjlighet att yttra sig över
granskningsutskottets rapport. Hon uppmanade därför gruppledarna att yttra sig.
Karin Wanngård informerade om att fullmäktigegruppen fattar många beslut, men att
allt har en vidare beredning. Hon sa också att det var nytt för henne att grupperna
ska yttra sig skriftligt. Men påpekade att gruppen arbetar efter representantskapets
beslut.
Dag Larsson uppfattade granskningsutskottet som en samarbetspartner. Han ansåg att
arbetarekommunens styrelse bör finna en form för beslutet att ledamöterna ska avge
en årlig rapport.
Börje Vestlund instämde med Dag om att styrelsen bör finna en form för ledamöternas
rapport. I övrigt instämmer han i utskottets skrivning om riksdagsgruppen.
Kommunsekreteraren Johan Sjölander meddelade att styrelsen återkommer om
rapporter från parlamentarikerna.
Årsmötet beslöt att lägga granskningsutskottets rapport till handlingarna.
§ 12 Styrelsens ekonomiska berättelse
Årsmötet beslöt att lägga styrelsens ekonomiska berättelse till handlingarna.
§ 13 Revisorernas berättelse
Årsmötet beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§ 14 Fråga om ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag beslöt årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
§ 15 Nomineringsstopp inför årsmötet 2018
Årsmötet beslöt att nomineringsstoppet inför årsmötet 2018 är den 1 mars 2018.
§ 16 Val
Valberedningens sammankallande Rolf Lindell redovisade hur valberedningen har
arbetat och lämnade också valberedningens enhälliga förslag.
Rustan Rydman, Maria-Södra Station s-förening framförde att han önskade att
valberedningen i fortsättningen i sitt förslag även redovisar de som valdes förra året
på två år.
a) Till ordförande valdes Anders Ygeman för två år.
b) Till en ordinarie styrelseledamot tillika studieledare valdes Mattias Vepsä för
två år.
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c) Till fyra ordinarie ledamöter för två år valdes Emilia Bjuggren, Stefan
Johansson, Lawen Redar och Anders Österberg.
d) Till en ordinarie ledamot för ett år (fyllnadsval) valdes Inga Näslund.
e) Valberedningen föreslog till nio ersättare för ett år Lowisa Anderzon,
Thomas Hammarberg, Annika Strandhäll, Stian Raneke, Talla Alkurdi, Salar
Rashid, Sultan Kayhan, Alexander Lindholm och Elinor Odeberg.
Anders Wallner, Aspuddens s-förening föreslog att Magnus Nilsson väljs in som
ersättare i styrelsen. Han yrkade också på sluten omröstning. Till förslaget om
Magnus Nilsson instämde Ulf Ekberg, Grimsta s-förening, Nanna Wikholm, Farsta
strands s-förening, Johnny Nadérus, styrelsen.
Marie Lorentzon, Kommunalsossen yrkade bifall till valberedningens förslag. Till
detta instämde Birgit Marklund Beijer, Engelbrekts s-förening, Silla Odhnoff,
Östermalm Gärdet s-förening, Daniel Carlstedt, Handels avd 20, Ulrika Palm, HBTs
Stockholm, Fredrik Pettersson, Blackebergs s-förening, Heidi Lampinen, Rebella, Leif
Krafft, Östermalm Gärdet s-förening, Robert Ekstrand, Östermalm Gärdet s-förening,
Lena Josefsson, kvinnodistriktet, Martin Engman, Maria Södra stations s-förening,
Gizela Sladic, Högalid-Hornstulls s-förening, Kerstin Mannerqvist, Älvsjö-Herrängens sförening, Bawer Kevir, Liljeholmens s-förening, Ellinor Rindevall, Kungsholmssossar, Sven
Britton, Intellektuella sossar, Amanda Bos Ekman, SSK, Kristoffer Hernbäck, Handels
avd 20, Natalie Wredfors, Sekosossen, Moissis Nikolaidis, Grekiska s-föreningen och
Rustan Rydman, Maria-Södra Stations s-förening.
Dessutom yttrade sig Magnus Nilsson, Aspuddens s-förening.
Valberedningens sammankallande Rolf Lindell vidhöll valberedningens
förslag.
Röstlängden justerades till 130.
130 röster hade avgivits, varav en var ogiltig. Lottning om ordningsföljden
ägde rum mellan de som fått lika röstetal.
Mötet hade valt följande ersättare:
Elinor Odeberg

128 röster

Talla Alkurdi

125 röster

Lowisa Anderzon

125 röster

Thomas Hammarberg

122 röster

Annika Strandhäll

121 röster

Stian Raneke

121 röster

Salar Rashid

117 röster
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Alexander Lindholm

114 röster

Sultan Kayhan

104 röster

Dessutom erhöll Magnus Nilsson 84 röster.
f) Till ordinarie revisorer valdes Robert Johansson, Amanj Mala Ali och Gun
Risberg.
g) Till revisorsersättare valdes Christina Ohlsson, Gunnar Björkman och Esme
Güler.
h) Till ordinarie fanbärare valdes Britten Lagerkvist Tranströmer, Estanislao
Mboro, Elisabeth Härlin och Erik Carenholm.
i) Till ersättare för fanbärarna valdes Mohammed Marifa Bah, Osseynou
Krouma, Omar Ahmed, Magnus Grönlund, David Pena Cesped och Roger
Persson Österman.
j) Till de 15 direktvalda valdes Soma Amin, Nisha Besara, Sven Britton, Ellinor
Eriksson, Sara Gunnerud, Alexander Hallberg, Carl Hamilton, Ingela
Håkansson, Dimitrios Karkamanis, Anne-Marie Lindgren, Calle Nathanson,
Veronica Palm, Daniel Suhonen, Maj Britt Theorin och Paul Trossö.
k) Till ordinarie valberedning valdes Rolf Lindell, sammankallande, Andrea
Törnestam, Kristoffer Hernbäck, Roine Hangvar, Moa Sahlin, Suleiman Said
och Petra Engman
l) Som ersättare i valberedningen valdes Ebba Ringborg, Moisses Nikolaidis,
Norma Aranda de Gutierrez, Stefan Runfelt, Gunilla Schöldström, Christer
Andersson och Amne Ali.
m) Till ordinarie ledamöter i granskningsutskottet valdes Gert Abelt som
sammankallande och dessutom Elsemarie Bjellqvist, Inger Grufman, Leif
Krafft, Britten Lagerkvist Tranströmer, Kyllikki Iroegbu och Christos
Tsoukatos.
n) Som ersättare i granskningsutskottet valdes Per Aldeborg, Norma Aranda de
Gutierrez, Jan Qvarzell, Carolina Gomez Lagerlöf, Jörgen Gyllenblad,
Natalie Wredfors och Kim Solman.
o) Till valberedning för framtagande av listor valdes Petra Engman,
sammankallande, Roine Hangvar, Kristoffer Hernbäck, Sirin Kara, Manlio
Palocci, Urban Ryadal, Moa Sahlin och Gerd Sjöberg Granlund samt
kommunsekreteraren Johan Sjölander.
§ 17 Behandling av motioner och skrivelser
a) Motioner samt styrelsens utlåtande
Grupp A Arbete
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Styrelsens föredragande, Stefan Johansson och Lowisa Anderzon
Motion A 1. Integration och arbete för nyanlända
Motion A 2. Tillvarata lärares kompetens – låt ämneslärare snabbt komma in på
arbetsmarknaden – låt inga nyanlända barn gå miste om ämneskunskaper
Styrelsen justerade sitt förslag till yttrande med följande tillägg:
att

verka för att landets folkhögskolor ges bättre möjligheter att ge
etableringskurser för nyanlända med en kombination av undervisning i
svenska språket, utbildning samt praktik i bristyrken, samt

att

skicka motion A1 till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Daniel Carlstedt, Handels avd 20, yrkade bifall till styrelsens justerade förslag.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens justerade förslag.
Motion A 3. Öka tryggheten på arbetsmarknaden
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla att-satserna 1, 4-6 och avslå attsatserna 2-3.
Motion A 4. Återställ avdragsrätten för fackavgifterna
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.
Grupp B Bostad
Styrelsens föredragande: Kadir Kadirga
Motion B 1. Inrätta statligt ansvar för bostadsförsörjning
Styrelsens föredragande föreslog efter dialogbordet en tilläggsattsats till utlåtandet: att
Stockholms arbetarekommun verkar för ett ökat statligt inflytande via lagstiftning för
planering av bostäder i kommuner som inte motsvarar efterfrågad byggtakt.
P-O S Godin, Matteus s-förening yrkade på följande tillägg: Att planlagd mark som inte
bebyggs åsätts en årlig avgift, samt att motionen sänds vidare till riksdagsgruppen.
Styrelsen yrkade avslag på P-O S Godins förslag.
Daniel Liljekvist, SSU 25+ yrkade bifall till styrelsens justerade förslag.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens justerade förslag.
Motion B 2. Ut med kylan och in med värmen
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.
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Grupp D Demokrati och kultur
Styrelsens föredragande: Salar Rashid och Mirja Räihä
Motion D 1. Minnesmärke
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att avslå första att-satsen, att bifalla andra
att-satsen samt att anse att-satserna 3-4 besvarade.
Motion D 2. Reparations
Styrelsens föredragande Salar Rashid justerade styrelsens förslag till bifall av första
att-satsen, samt en tilläggsattsats enligt följande:
att

arbetarekommun verkar för en utredning i frågan om hur stort ansvar
Sverige har haft i slavhandeln och vilka konsekvenser detta medfört på
St Borts samhälle och dess befolkning i dagsläget.

Daniel Vencu Velasquez Castro, SSU Stockholm yrkade bifall till styrelsens justerade
förslag.
I debatten deltog också Ulf Bjerregaard, Kommunalsossen.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens justerade förslag att bifalla första att-satsen i
motionen, att avslå att-satserna 2-9, samt bifalla styrelsens tilläggsattsats enligt ovan.
Motion D 3. Ojämlika möjligheter för valdeltagande inom gruppen funktionsnedsatta – ett
demokratiproblem som måste åtgärdas före valet 2018
Motion D 4. Vallokals placering ska utgå från närhetsprincipen
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att anse motionernas att-satser besvarade,
samt att sända motionerna D 3-D 4 till den socialdemokratiska gruppen i
valnämnden.
Motion D 5. Nämndemäns mandatperiod
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion D 6. Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.
Motion D 7. Hejdå internationella mansdagen
Lara Badinson, SSU Wasastan med instämmande av Evina Zebili, SSU Lucidor och Dustin
Zojaji, SSU Front yrkade bifall till motionen.
Styrelsens föredragande Mirja Räihä yrkade bifall till styrelsens förslag.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion D 8. Avskaffa apanaget
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Styrelsens föredragande Mirja Räihä yrkade bifall till styrelsens förslag.
Alexander Petersson, SSU Stockholm yrkade bifall till motionen. Till detta instämde Kenth
Lindström, Hammarby Sjöstads s-förening och Dustin Zojaji, SSU Front.
P-O S Godin, Matteus s-förening yrkade på att apanaget succesivt skall avvecklas, och att
Stockholms arbetarekommun verkar för att en minskning av apanaget sker.
Årsmötet beslöt efter försöksvotering enligt styrelsens förslag att avslå motionens
båda att-satser.
Motion D 9. Bevara kulturarvet för framtida generationer
Styrelsens föredragande Salar Rashid föreslog en tilläggsattsats att
Arbetarekommunen ska driva frågan om utredning för att se över statsbidraget till
Skansen.
Alexander Hallberg, Gubbängen-Hökarängens s-förening yrkade bifall till styrelsens jämkade
förslag.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens justerade förslag.
Motion D 10. Gratis är gott, kultur också
Daniel Liljekvist, SSU 25+ yrkade bifall till motionen.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
.Motion D 11. Förbud mot utomhusreklam
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Grupp I. Internationellt
Styrelsens föredragande: Thomas Hammarberg och Inga Näslund
Motion I 1. Sverige har erkänt Palestina! Dags att ta fler steg!
Styrelsens föredragande Thomas Hammarberg föreslog att styrelsen får i uppdrag att
utarbeta och publicera ett uttalande om situationen i Israel-Palestina med
utgångspunkt från motion I1 och styrelsens utlåtande om denna.
Eva Risberg, STS Bromma Kungsholmen yrkade bifall på styrelsens justerade förslag.
Lars Danek, Örby s-förening vill att att-sats 2 i motionen formuleras som ”kräv att Israel
omedelbart upphör med olaglig ockupation av Västbanken och blockad mot Gaza”.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens justerade förslag med uppdraget till styrelsen enligt
ovan,
att

tredje att-satsen bifallas

att

att-satserna 1-2, 4-6 anses besvarade, samt
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att

Lars Daneks och Eva Risbergs synpunkter bakas in i uttalandet.

Motion I 2. Turkiet – ett land som inte är värt att stödja
Lara Badinson, SSU Wasastan föreslog bifall till motionen med instämmande av Sanna
Abdulla, SSU Västerort och Daniel Liljekvist, SSU 25+.
Sara Gunnerud, 25 direktvalda yrkade bifall till styrelsens förslag.
Årsmötet beslöt efter försöksvotering i enlighet med styrelsens förslag att avslå första
och tredje att-satserna och bifalla andra att-satsen.
Grupp M. Miljö
Styrelsens föredragande: Anders Ygeman
Motion M 1. Avsluta nyproduktion av bensin- och dieselbilar till 2030
Styrelsens föredragande Anders Ygeman yrkade
att

partidistriktet verkar för att Stockholm så snart det blir möjligt, prövar
att införa en miljözon i stadens centrala delar, tex Gamla Stan som
innebär förbud mot bensin- och dieselbilar, samt

att

partidistriktet verkar för ett fossilfritt transportsystem genom att senast
2046 fasat ut de fossila drivmedlen.

Magnus Nilsson, Reimersholmes s-förening yrkade bifall till nytt förslag från styrelsen.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens justerade förslag
att

bifalla första och andra att-satserna,

att

avslå tredje att-satsen, samt

att

bifalla styrelsens nya att-satser enligt ovan.

Motion M 2. Framtidsparti med klimatet
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad och att
motionen jämte utlåtande sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Motion M 3. Kompensera konsumtion med klimatbistånd
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion M 4. Rädda regnskogen, byt oljan
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen, samt sända den jämte
till den socialdemokratiska EU-gruppen.
Grupp O. Organisation
Styrelsens föredragande: Johan Sjölander
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Motion O1. Lokal-lokala valbudskap – flytta politiken närmare medborgarnas vardag!
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Motion O2. Bättre information om vad som sker i Stadshuset
Carina Fredén, Allmänna kvinnoklubben med instämmande av Inger Edvardsson, Minneberg
Tranebergs s-förening föreslog en tilläggsattsats enligt följande:
att

med utgångspunkt i det informationsbehov som beskrivs i motionen
uppdra till s-gruppen i kommunfullmäktige att enkelt och tillgängligt på
ett löpande och systematiskt sätt informera partiaktiva och en
intresserad allmänhet om socialdemokratiska initiativ och
ställningstaganden inom Stockholms stad.

Styrelsens föredragande Johan Sjölander yrkade bifall till Carina Fredéns förslag.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens justerade förslag.
Motion O3. Digitalisera repskapet
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Grupp S. Skola
Styrelsens föredragande: Magnus Nilsson
Motion S1. Finansiering av skolor
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion S2. Reglering av friskolor
Dustin Zojaji, SSU Front yrkade avslag på att-satsen i motionen och föreslog ett tillägg
till styrelsens yttrande: att Stockholms arbetarekommun verkar för att aktiebolag,
kommanditbolag och handelsbolag ej få ska bedriva sådan utbildningsverksamhet
som beskrivs i skollagen.
Styrelsens föredragande Magnus Nilsson yrkade avslag på Dustins förslag till tillägg.
Årsmötet beslöt efter försöksvotering i enlighet med styrelsens förslag att avslå
motion och tilläggsförslag.
Grupp V. Välfärd, Vård och Omsorg
Styrelsens föredragande: Dag Larsson, Annika Strandhäll och Catarina Carbell
Motion V1. Upphandling av vård- och omsorgsboenden
Motion V2. Angående upphandling av vård- och omsorgsboenden
Styrelsens föredragande Dag Larsson yrkade bifall till första att-satsen i motion V1
och enligt styrelsens förslag i övrigt i motionerna V1 och V2.
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Anders Göransson, Katarina Västra s-förening yrkade bifall till styrelsens justerade förslag.
I detta instämde också Kristoffer Hernbäck, Handels avd 20, Ulf Bjerregaard,
Kommunalsossen och Magnus Nilsson, Reimersholmes s-förening.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens justerade förslag
att

bifalla första att-satsen i motion V1

att

anse andra att-satsen i motion V1 och motion V2 besvarade, samt

att

motionerna V1 och V2 jämte utlåtanden sänds till den
socialdemokratiska riksdagsbänken.

Motion V3. Att göra det lättare att få bo på ett särskilt boende för äldre
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.
Motion V4. Erbjud flyktingar gratis terapi
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Motion V5. Remiss till gynekolog vart femte år
Heidi Lampinen, Unga S-kvinnor Rebella yrkade bifall till styrelsens förslag.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen, samt sända den jämte
utlåtande till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och landstingsgruppen.
Motion V6. Gratis mensskydd
Motion V7. Utskrivet gratis smärtstillande för mensare
Adam Valli Löfgren, Socialdemokratiska Studentklubben yrkade bifall till att-satserna 1 och
2 i motion V6 med instämmande av Heidi Lampinen, Unga S-kvinnor Rebella.
Dustin Zojaji, SSU Front yrkade bifall till motionerna V6 och V7. Till detta instämde
Lara Badinson, SSU Wasastaden och Alexander Petersson, SSU Stockholm.
Matilda Erichs Lång, SSU Norra Real föreslog en tilläggsattsats på V6 och V7 att
Sveriges landsting ska stå för alla kostnader för utskrivet smärtstillande för mensare.
Lara Badinson, SSU Wasastaden drog tillbaka bifall till attsats 1 i motion V7.
Styrelsens föredragande Mirja Räihä yrkade bifall till styrelsens förslag.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionerna V6 och V7 och
tilläggsförslaget.
Motion V8. Längre garanti för unga
Styrelsens föredragande Dag Larsson justerade styrelsens utlåtande. Betr första
attsatsen föreslog styrelsen avslag. Dessutom föreslogs en tilläggsattsats:
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att

verka för att alla låginkomsttagare har god tillgång till receptbelagd
medicin, till exempel genom större möjligheter att delbetala medicin på
apotek, och att läkemedel ingår i försörjningsstödet.

Årsmötet beslöt enligt styrelsens justerade förslag.
Motion V9. Skälig levnadsstandard som pensionär?
Lena Josefsson, s-kvinnor yrkade på en tilläggsattsats enligt följande:
att

de äldres egna önskemål har avgörande betydelse vid beslut om vårdoch omsorgsboende.

Styrelsens föredragande Dag Larsson instämde i Lenas förslag.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens justerade förslag inkl tilläggsattsatsen.
Grupp Ö. Övrigt
Styrelsens föredragande: Magnus Nilsson och Johnny Nadérus
Motion Ö1. Kapitalismen och jämlikhet
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla första att-satsen och att avslå
andra att-satsen.
Motion Ö2. Dags för en transinkluderande feminism
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Motion Ö3. Domstolsbeslut för åldersbestämningar och andra kroppsliga ingrepp mot unga
lagöverträdare i brottmål
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion Ö4. Överförmyndarverksamheten behöver ses över
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen och att motionen jämte
utlåtande sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Motion Ö5. Trafikregler för cykel
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionens att-satser 1-3 och 5,
samt bifalla att-sats 4.
Motion Ö6. Slut på självmål mot målvakterna.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.
§ 18 Beslut om organisationsplan
Styrelsens föredragande: Johan Sjölander
Kommunsekreterare Johan Sjölander föredrog förslaget till organisationsplan.
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Ulla Sjöbergh, Adolf Fredriks s-förening yrkade att Norrmalm och Östermalm utgör en
partikrets. Om det förslaget faller yrkas på att Norra innerstaden (Norrmalm,
Östermalm och Kungsholmen) bildar en partikrets.
Johan Heinonen, Ängby s-förening yrkade i första hand på att Bromma och Kungsholmen
bildar partikrets, i andra hand att Bromma bildar egen partikrets och i tredje hand att
Bromma, Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm bildar en partikrets.
Gabriella Lavecchia, Adolf Fredriks s-förening yrkade på att i första hand Norrmalm och
Östermalm utgör en egen partikrets. I andra hand att Norra Innerstan (Norrmalm,
Östermalm, Kungsholmen) utgör en partikrets.
Gunnel Horm, Kungsholmssossarna och Sebastian Panzar, SSU Stockholm tillstyrkte
styrelsens förslag.
Birgit Marklund Beijer, Engelbrekts s-förening föreslog i första hand NorrmalmÖstermalm bildar en krets och i andra hand Norrmalm-Kungsholmen-Östermalm
bildar en krets.
Styrelsens föredragande justerade sitt förslag till sex partikretsar, där Kungsholmen
och Bromma bildar en partikrets och Norrmalm och Östermalm bildar en partikrets.
Carina Fredén, Allmänna kvinnoklubben yrkade på att Öppna utskottet och Fackliga
utskottet tas in i organisationsplanen. Till detta yrkade styrelsen bifall.
I övrigt deltog i debatten följande: Björn Sjöberg, Bromma OO, Norma Aranda de
Gutiérrez, Vällingby s-kvinnor och Lisa Carlsson, Vällingby s-förening.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens justerade förslag att det ska vara sex partikretsar, där
Kungsholmen och Bromma bildar en partikrets och Norrmalm och Östermalm
bildar en partikrets, samt att Öppna utskottet och Fackliga utskottet skall tas in i
organisationsplanen.
§ 19 Framtidsprogrammet
Styrelsens föredragande: Johan Sjölander
Kommunsekreteraren Johan Sjölander föredrog förslaget till att skjuta på det slutliga
ställningstagandet runt framtidsprogrammet.
Daniel Liljekvist, SSU 25+ yttrade sig utan eget yrkande.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
I avvaktan på avslutningen informerade Mattias Vepsä om vikten av studier.
§ 20 Avslutning
Ordförande Anders Ygeman tackade alla som deltagit på årsmötet. Ombud, personal,
volontärer och även presidium. Blommor delades ut. Han tackade också de avgående
styrelseledamöterna med blomsterbuketter. .
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Anders påminde om att nästa representantskapsmöte är det de nyvalda ombuden
som träder till. Och då kommer digitaliseringen att slå igenom.
Internationalen sjöngs unisont.
Årsmötet förklarades avslutat kl 16.42.

Vid protokollet

Johan Sjölander

Tjänstgörande sekreterare

Elsemarie Bjellqvist

Justeras

Gunnel Färm

Alexander Hallberg

