
  

 

 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Anders Ygeman började mötet med att säga att moderaterna inte har det 
så lätt nu. De kallar Sverigedemokraterna för ett parti med auktoritära rötter. Vi 
behöver påminna oss om varför vi inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi 
ser också att Kent Ekroth riskerar bli den 8:e riksdagsledamoten från SD som döms 
för brott. Den stora gåtan är att inte moderaterna ser bl a detta. 

Partidistriktets styrelse har beslutat modernisera representantskapets arbetsformer. Vi 
börjar med detta efter årsmötet. 

Snart är det 1 maj. Den 10 april – 7 maj kraftsamlar vi och kampanjar i Stockholm. 
Och den 20 mars startar en T-banekampanj där vi ska klargöra vilka som har makten 
i Stockholms läns landsting. 

Han förklarade därefter representantskapsmötet för öppnat. 

§ 2  Dagordningens fastställande 

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.   

§ 3  Val av mötesordförande 

Till mötesordföranden valdes Ellinor Eriksson och Daniel Carlstedt. 

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

Till justerare tillika rösträknare valdes Åsa Janlöv, Rebella och Bo Hansson, Enskede 
s-förening. Justeringsdatum fastställdes till den 16 mars 2017. 

§ 5. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 118 ombud. 

§ 6. HBTQ-programmet och motioner 

Styrelsens föredragande Stian Raneke yrkade bifalla till styrelsens förslag och 
redovisade hur arbetet har skett. Han berättade tillsammans med Ulrika Palm och 
Stefan Runfeldt om innehållet i programmet och varför det är så viktigt att 
Stockholms arbetarekommun tar ett handlingsprogram. 
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Rebella yrkade på ett tillägg på sid 4, fjärde stycket före orden normkritiskt 
perspektiv ”feministiskt och…”. 

Östermalm-Gärdets s-förening yrkade på ett tillägg på sid 6 efter tredje stycket 
”Som en del av detta arbete är det viktigt att vi behåller och utvecklar den 
expertkompetens som finns hos mottagningar för ”män som har sex med män” 
(MSM) samt kvinnomottagningar.”. 

SSU SSK yrkade på en ändring av att-sats på sid 7. Stärka arbetet mot våld i nära 
relationer, byts ut mot samkönade relationer. Hon yrkade också på att på sid 9 tas 
ordet Våga bort i meningen ”Våga anordna evenemang riktade till HBTQ personer. 
På sid 12 föreslog hon att andra punkt-satsen tas bort. På sid 13 föreslog hon tillägg 
till tredje punkt-satsen med ”och HBTQ certifieras”. På sidan 14 föreslog hon att 
tredje punkt-satsen stryks. I punkt-satsen fyra föreslog hon tillägget ”för HBTQ 
personer” innan orden ”på allvar”. 

SSU Front yrkade på att ändra namnet på programmet till HBTQ+, och att ändra 
HBTQ till HBTQ+ i hela programmet. 

Vällingby s-förening yrkade på ett tillägg på sidan 14 med en ny punktsats: Minst 
en studiedag per läsår viks till värdegrundsfrågor med tydligt fokus på HBTQ frågor 
för all personal i Stockholms stads grundskolor.” 

SSU 25+ yrkade på att styrelsen återkommer med förslag för verkställande av 
förslagen, att tillägga en ny punkt-sats på sidan 12 ” Stockholms stad verkar för att 
bredda ungdomars tillgång till Pride-festivalen”. Och ett tillägg i texten ovanför: 
”Pride är idag en stor fest och alkohol tar stor plats. Det är inte självklart att 
ungdomar har tillgång till det utrymmet. När staden höjer ambitionerna i samarbetet 
med Pride bör staden även verka för att stärka ungdomars tillgång till Pride”. 

I diskussionen deltog också utan yrkanden Farsta-Fagersjö S-förening, Matteus s-
förening och Minneberg-Traneberg S-förening. 

Hägerstens s-kvinnor yrkade avslag på SSKs yrkande på att ”nära relationer” på sid 
7 byts till ”samkönade relationer”. SSK ändrade sitt yrkande till ”Stärka arbetet mot 
våld i nära relationer” till ”Stärka arbetet mot våld i nära relationer med särskilt fokus 
på HBTQ personer”. Till detta yrkande instämde Hägerstens s-kvinnor och styrelsen. 

Styrelsens föredragande yrkade bifall till samtliga förslag med undantag av SSKs 
förslag på att ta bort punkt 2 på sidan 12.  

Mötet beslöt i enlighet med styrelsens justerade förslag, samt att avslå SSKs förslag 
att ta bort punkt 2 på sidan 12. 

Mötet beslöt att bifalla styrelsens förslag ang motionerna Z1-Z6. 
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§ 7. Principer för listprocessen och motioner 

Styrelsens föredragande Johan Sjölander gick igenom det utsända förslaget och 
yrkade bifall till detsamma. 

Rebella yrkade på ett tillägg efter sista meningen, st 6, sidan 1: att det i helheten av 
kandidater på valbar plats återfinns minst 25 % som är yngre än 35 år, samt ett tillägg 
: Valberedningen får i uppdrag att rapportera hur kriterierna för representativiteten 
fått genomslag i de föreslagna listorna innan beslut tas i representantskapet om 
listorna. Till förslagen instämde SSU Stockholm och HBT-S Stockholm. 

Högalid-Hornstulls s-förening föreslog en öppen hearing med kandidaterna i 
september. 

Allmänna kvinnoklubben yrkade att ordet ”riksdag”  införs före 
fullmäktigeförsamlingar på första styckets tredje rad. 

Östermalm-Gärdets s-förening föreslog ett förtydligande på sidan 3 av ”det 
gemensamma ansvaret” exempelvis genom ett bekräftande handslag. 

Vällingby s-förening yrkade bifall till styrelsens förslag. 

I debatten deltog också Gubbängen-Hökarängens s-förening, Handels avd 20 
och Vällingby s-kvinnor.  

Styrelsens föredragande instämde i Rebellas andra yrkande om uppdrag till 
valberedningen att rapportera om kriterierna, och yrkade avslag på förslaget att på 
valbar plats återfinns minst 25 % av kandidaterna som är yngre än 35 år.  

Styrelsen yrkade avslag på Högalid-Hornstulls förslag, 

Styrelsens yrkade bifall till Allmänna kvinnoklubben och Östermalm-Gärdets förslag. 

Mötet beslöt  

att efter försöksvotering avslå Rebellas förslag om minst 25 %, 

att avslå Högalid-Hornstulls förslag,  

att bifalla styrelsens justerade förslag, samt 

att i övrigt anta principerna. 

Mötet beslöt att bifalla styrelsens förslag ang motionerna O1-O3. 
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§ 8. Kyrkomöteslista 

Styrelsens föredragande Johan Sjölander redovisade en justering av utsänd lista. 
Föreslagen person på plats 25, Mahtab Sayadi har avsagt sig sin kandidatur, så hon 
utgår och styrelsen föreslår att alla kvinnor nedanför flyttas upp och att vi föreslår 
Bodil Andreasson på plats 45. I övrigt yrkade han bifall till förslaget. 

Mötet beslöt utan diskussion att bifalla styrelsens förslag till kyrkomöteslista. 

§ 9. Frågestund 

a)  SSU 25+ 

På vilket sätt verkställer Stockholms AK den linje som beslutats om av 
representantskapet i förhandlingarna om vinstbegränsningar i välfärden? 

Styrelsens föredragande Johan Sjölander svarade att Stockholms 
Arbetarekommuns linje ligger kvar. Vi är tydliga. 

b) Bromma Områdesorganisation frågade: Inför de kommande valrörelserna är 
det viktigt att vi visar att vi står på de äldres sida. Varför har expeditionen då 
minskat resurserna för äldrerådet?  

Styrelsens föredragande Johan Sjölander svarade att ingen ambitionssänkning 
har skett, men däremot en ändrad organisation. 

c) Katarina Västra s-förening frågade: Finns det planer för att förlägga rep m m 
på andra platser än Sveavägen? 

Styrelsens föredragande Johan Sjölander svarade att styrelsen har tänkt att 
andra platser för representantskapsmötena kan bli aktuellt, men kanske inte i 
alla 14 stadsdelarna. 

§ 10. Rapporter 

Inga rapporter förelåg. 

§ 11 Avslutning 

Kommunsekreteraren tackade presidiet, personal och ombud för ett gott jobb. 

Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl. 20.10. 
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Vid protokollet 

 

Johan Sjölander     

 

Tjänstgörande sekreterare  

 

Elsemarie Bjellqvist 

 

Justeras 

 

Åsa Janlöv   Bo Hansson 

 

   


