
  

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Anders Ygeman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han tog 
naturligtvis upp att vi nu utvecklar det digitala systemet att genomföra 
representantskapet. Han tackade också för förståelsen att bl a incheckningen tagit så 
lång tid att vi öppnar mötet senare. 

För ett år sedan togs beslut om tre mål för verksamheten: 

1. Vi skulle bli större. Då hade vi i SCB-undersökningen 22,5 % i Stockholm. Senaste 
undersökningen var det 27,2 %.  

2. Vi skulle bli fler. Målet var att värva 1.000 medlemmar. Den 28 dec hade vi värvat 
1.004 medlemmar.  

3. Vi skulle ha roligt. I en enkätundersökning ansåg för ett år sedan 49 % av de 
tillfrågade att de var nöjda. Och nu har det ökat till 52 %.  

I Stockholm har det hänt mycket. Många vallöften har uppfyllts. Mer än 1.500 
pedagoger har anställts i skolan och klyftorna i skolan har minskat. Vi lovade att öka 
byggandet av hyresrätter. I år byggs fler hyresrätter än bostadsrätter. Vi lovade 
ordning och reda i vården. Men moderaterna styr fortfarande och det har blivit 
tvärtom med bl a NKS-skandalen som exempel. Vi lovade att ingen som kan jobba 
ska gå på försörjningsstöd. Två personer varje dag går från försörjningsstöd till 
arbete eller åtgärd. Försörjningsstödet har inte varit så lågt sedan 1965 när Hjalmar 
Mehr styrde i Stockholm. 

Representantskapsmötet förklarades öppnat. 

§ 2 Dagordningens fastställande 

Utsänt förslag till dagordning fastställdes. 

§ 3 Val av mötesfunktionärer 

Till mötesordförande valdes Teres Lindberg och Gunnar Söderholm. 

§ 4 Val av mötessekreterare 
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Till mötessekreterare valdes Elsemarie Bjellqvist 

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

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Kerstin Mannerqvist, Herrängens s-
förening och Åke Reisnert STS Norra innerstaden.  

Justeringsdatum den 13 mars 2018.  

§ 6 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 96 ombud. 

§ 7 Fastställande av arbetsordning 

Utsänt förslag till arbetsordning fastställdes. Åsa Odin Ekman önskade få till 
protokollet att hon inte fått kallelsen till mötet. Hade kommit åt handlingarna först 
en timme före mötet, så hon hade haft svårt att förbereda sig, 

Emilia Bjuggren berättade att valprogrammet nu är ute på remiss. Hon uppmanade 
alla att läsa förslaget till valprogram och komma med synpunkter senast den 21 mars. 

Innan behandlingen av årsmötesmotioner började, berättade Johan Sjölander om 
motionsutlåtanden och Alexander Hallberg berättade om hur vi ska använda VoteIT 
och det gjordes bl a en test av programmet. 

§ 8 Behandling av årsmötesmotioner 

8.1 Grupp A Arbete 

Styrelsens föredragande: Emilia Bjuggren och Stefan Johansson 

Styrelsen föreslog  

att följande motioner besvaras: A1, A2, A3, A4, A5 och A10 

att följande motioner avslås: A6, A8 2-3, A9, A13 3-4 

att följande motioner bifalles: A7, A8.1, A11, A12, A13, 1-2 

Ulf Bjerregaard yrkade avslag på styrelsens avslag på motion A8, att-sats 1. 

Andreas Lind yrkade bifall på motion A9 

I övrigt deltog i debatten Hans Kilsved, Karin Wanngård och Marie Åberg utan egna 
yrkanden. 

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla att-sats 1 i motion A8 och efter 
försöksvotering att bifalla motion A9. 

Mötet beslöt i övrigt att bifalla styrelsens förslag under Grupp A. 

Grupp B Demokrati 
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Styrelsens föredragande: Thomas Hammarberg, Stian Raneke 

Styrelsen förslog  

att följande motioner besvaras: B1.1-3, B5, B6.1, B71-2, B9.2, B11, B12, B14, B15 
och B16 

att följande motioner avslås: B2.3, B4.3-4, B 6.2, B8, B13 och B17 

att följande motioner bifalles: B 1.4-5, B2.1-2, B3, B4.1-2, B7.3, B9.1 och B10 

Björn Sund yrkade bifall till Motion B16 i vilket styrelsens föredragande instämde. 

I övrigt deltog i debatten Anders Göransson. 

Mötet beslöt enligt styrelsens reviderade förslag att bifalla motion B16, samt i övrigt 
enligt styrelsens förslag på samtliga motioner. 

Grupp C Internationellt/Migration 

Styrelsens föredragande: Inga Näslund, Anders Österberg, Anders Ygeman, Salar 
Rashid 

Styrelsen föreslog 

att följande motioner besvaras: C 6.3, C7, C8, C10.1-2, C13 och C14 

att följande motioner avslås: C1, C9, C11.3, C11.5-6 och C12 

att följande motioner bifalles: C2, C3, C4, C5, C6.1-2, C10.3, C11.1-2, C11.4 och 
C11.7 

Carina Fredén yrkade bifall på motion C8 med instämmande av Kim Sohlman. 

Styrelsens föredragande reviderade styrelsens förslag ang motion C11 att-sats 5, samt 
att motion C8 besvaras. 

Lara Badinson yrkade bifall på motion C1, vilket styrelsens föredragande yrkade 
avslag på. 

I övrigt deltog i debatten Heidi Lampinen  

Röstlängden justerades till 98. 

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag på motion C1, 

att efter rösträkning med siffrorna 53-32 bifalla motion C8 

att besluta enligt styrelsens reviderade utlåtande av motion C11, att-sats 5, samt 

att i övrigt besluta enligt styrelsens förslag på samtliga motioner. 
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Grupp D Kollektivtrafik 

Styrelsens föredragande: Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon 

Styrelsen föreslog att motionerna D2, D4 och D5 avslås och att motionerna D1 och 
D3 bifalles. 

Mötet beslöt enligt styrelsens utlåtande. 

Grupp E Miljö 

Styrelsens föredragande: Mattias Vepsä 

Styrelsen föreslår  

att följande motioner besvaras. E1-2. E2, E3.1-2, E3.4-6, E7.5, E8.2, E8.4, E9.2-3, 
E10 och E11.1-3 

att följande motioner avslås: E1.3, E3.3, E3.7-10, E4.1-4. E5, E7.4, E8.1, E8.3, E9.4, 
E11.4 och E12 

att följande motioner bifalls: E6, E7.1-3 och E9.1 

Magnus Nilsson yrkade bifall på motion E5. Hans Palmqvist yrkade avslag på motion 
E 5, vilket han senare tog tillbaka. Sebastian Panzar yrkade på bifall av motion E11 
att-sats 2 och 3. Styrelsens föredragande Mattias Vepsä yrkade bifall till styrelsens 
reviderade förslag att avslå motion E5 första att-satsen och bifalla att-sats 2-3.  

Eva Risberg yrkade bifall på motion E11. Styrelsens föredragande yrkade bifall till 
styrelsens reviderade förslag att avslå att-sats 1, att bifalla att-satserna 2-3, samt  

Mötet beslöt efter försöksvotering att bifalla styrelsens förslag att avslå motion E5, 
första att-satsen och bifalla att-satserna 2-3. 

Mötet beslöt efter försöksvotering enligt styrelsens förslag att besvara motion E11, 
att-satserna 1-3,samt att avslå att-sats 4. 

Mötet beslöt i övrigt enligt styrelsens utlåtande. 

Grupp F. Organisation/Övrigt 

Styrelsens föredragande: Johan Sjölander 

Styrelsen föreslog 

att följande motioner besvaras: F8, F9 och F12 

att följande motioner avslås: F4 och F6 

att följande motioner bifalles: F1, F2, F3, F5, F7, F10. F11, F13 och F14 

Mötet beslöt enligt styrelsens utlåtande. 
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§ 9 Rapporter 

Punkten utgick då inga rapporter förelåg. 

§ 10 Frågestund 

Inga frågor fanns inskickade, så punkten utgick. 

§ 11 Avslutning 

Kommunsekreteraren Johan Sjölander tackade presidiet för ett fint genomfört möte. 
Johan tackade speciellt alla ombud som klarat av det nya digitala systemet så 
fantastiskt.  

Mötesordföranden avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Johan Sjölander     

 

Tjänstgörande sekreterare  

 

Elsemarie Bjellqvist 

 

Justeras 

 

Kerstin Mannerqvist  Åke Reisnert 

 

 

 

 

 

 


