§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Anders Ygeman började med att hälsa det nyvalda representantskapet
välkomna. Han nämnde naturligtvis SCB:s stora väljarundersökning med över 8.000
svarande. Den visar främst två saker: Högre resultat för Socialdemokraterna än vid
valet 2014 och en sammanklappning av moderaterna. Och det är mest i Stockholm
de tappar. Sammanklappningen beror på samarbetet med Sverigedemokraterna.
Sedan förra valet har tillkommit 200.000 nya jobb. Vi har den lägsta
ungdomsarbetslösheten på 13 år och den högsta sysselsättningsgraden inom EU.
Varför ska inte dessutom Sverige kunna bli det land som också har Europas lägsta
arbetslöshet?
Stockholms stad är lite av en framgångssaga. Varje dag har två människor gått från
försörjningsstöd till arbete.
Han förklarade därefter representantskapsmötet för öppnat.
§ 2 Dagordningens fastställande
Utsänt förslag till dagordning fastställdes.
§ 3 Val av mötesordförande
Till mötesordföranden valdes Daniel Carlstedt och Ingela Edlund
§ 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 Inger Grufman, Ängby s-förening och Henrik
Hedman, El-sossen . Justeringsdatum fastställdes till den 21 juni 2017.
§ 6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 106 ombud.
§ 7. Arbetsordningens fastställande
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Styrelsens föredragande Johan Sjölander redogjorde för förslaget till arbetsordning.
Allmänna kvinnoklubben hade inget yrkande. Men ville skicka med till styrelsen att
ombuden själva ska få bestämma i vilken ordning som 3-minutersanförandet o dyl
kan komma.
Utsänt förslag till arbetsordning fastställdes.
§ 8 a) Motion och utlåtande gällande motion från SSU 25+
Styrelsen föreslog representantskapet besluta att anse första att-satsen besvarad, samt
bifalla andra och tredje att-satserna.
Gubbängen-Hökarängens s-förening yrkade bifall till styrelsens förslag.
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
§ 8b) Motion och utlåtande gällande motion från Blackebergs s-förening
Styrelsen föreslog representantskapet att bifalla motionen.
Gamla Stans s-förening yrkade på att motionen anses besvarad.
Gamla Stans s-förening yrkade på att motionen avslås,
HBT-S yrkade på att motionen bifalls i sin helhet.
Mötet beslöt att bifalla motionen.
§ 9. Inför valet 2018
Kommunsekreteraren Johan Sjölander redogjorde kort för valstrategin inför 2018. På
många områden har vi visat att vi kan göra skillnad. Vi måste växa i valet 2018.
Politiken bärs av en rörelse, och en rörelse krävs för att vinna valet. Han ställde
därför frågan till representantskapet: Vad är viktigast för att vi ute bland medlemmar och
sympatisörer ska kunna genomföra en valrörelse präglad av engagemang och entusiasm?
I bikupor diskuterades därefter svaret på den frågan. Och svaren redovisades i
diskussionsrutan i sap.voteit.se.
§ 10. Information om Framtidsstaden
Styrelsens föredragande Lawen Redar informerade om tidsplanen för
Framtidsstadens program och remissrundan i partiorganisationen. Hon tackade också
för två års work-shops och annat arbete för att ta fram ett program. Ett utkast till
program kommer snart att finnas på hemsidan. Och under sommaren finns möjlighet
att komma med synpunkter. Nästa förslag ska diskuteras på representantskapsmötet i
september. Och på representantskapsmötet i oktober ska beslut tas.
§ 11. Frågestund
Fråga 1 från Älvsjö-Herrängens s-förening
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Hur har frågan om bygget av Apple-bygget i Kungsträdgården avancerat? Har staden
någon uppfattning om hur man ska hantera frågan?
Styrelsens föredragande Roger Mogert svarade att Apple har köpt ett hus av
Handelskammaren i Stockholm. Staden har startat ett planarbete med krav bl a om
en publik öppning mot parken. Apple har uppfyllt kraven på mindre och lägre hus,
men inte på en publik plats mot parken.
Fråga 2 från Älvsjö-Herrängens s-förening
Kan vi få en lista på beslut som repet tagit om frågor som ska drivas i kommun- och
landstingsfullmäktige och hur det har gått?
Styrelsens föredragande Johan Sjölander hänvisade till verksamhetsberättelsen där allt
redovisas.
Fråga 3 från STS Norra Innerstaden
Så var det dags för ännu ett reportage och ännu en debatt om tiggeriet i Sverige. Min
fråga är hur regeringen kommer att formulera beslutet om hur fattiga EUmedborgare ska bemötas. EU-medborgarna som kommer hit för att söka möjligheter
för att de ska kunna få komma ur sin fattigdom hemma i sitt hemland? Men få några
pengar söker våra gator för att be om pengar till sin familj.
Styrelsens föredragande Anders Ygeman svarade att nej, det finns inga sådana planer.
Fråga 4 från Handels avd 20
Har med den fråga som jag tog upp förra året om mikroplasts nedsmutsningen och
kan lyda: Vilka insatser gör Stockholms stad för att stävja denna nedsmutsning? Vilka
lösningar diskuteras?
Styrelsens föredragande Mattias Vepsä svarade att stora insatser görs. Bl a
information på Skansen för många skolklasser om vad vi själva kan göra.
Fråga 5 från Handels avd 20
Hur samarbetar Stockholm med de övriga kuststaterna kring Östersjön för att
komma tillrätta med det överfiske som sker på de olika fiskbestånden, främst
torsken?
Styrelsens föredragande Karin Wanngård berättade att staden har varit med och
startat Baltic Sea Future, en plattform för städer kring Östersjön. Stockholm är också
med i Svealands Kustvattenvårdsförbund som bildades år 2000. Förbundet har som
syfte att till sina medlemmar tillhandahålla ett regionalt system för miljöövervakning
av Svealands kustvatten.
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Fråga 6 från Handels avd 20
Hur värnar vi den s k Stockholmshöjden när vi planerar innerstaden?
Styrelsens föredragande Roger Mogert svarade att det egentligen inte finns någon
Stockholmshöjd. Staden har ett komplicerat, men bättre regelverk. Det får förändras,
men det ställs stora krav för att möjliggöra en förändring.
§ 12. Rapporter
Inga rapporter förelåg.
§ 13 Avslutning
Kommunsekreteraren tackade av presidiet med blommor.
Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl. 19.40.
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