
  

 

§ 1  Mötets öppnande 

Parentation hölls för avlidna medlemmar. Särskilt nämndes Lisbeth Palme, Per-Erik 
Kull, Hans Ravelius, Rolf Adolfsson och Lars Hjalmarsson Vi mindes alla med en 
stunds tystnad. 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. 

Anders Ygeman redovisade de tre mål som representantskapet beslutat om inför 
valet 2018.  

Det var att vi ska bli fler – ett mål som uppfylldes med råge. Stockholms partidistrikt 
var det partidistrikt som värvade flest i landet.  

Andra målet var att vi ska ha roligare – den medlemsenkät vi haft visar att det är 
roligare att engagera sig i partiet i Stockholm, högsta resultatet hittills. 

Det tredje målet var att vi skulle bli starkare – och fler röstade på oss. I den 
meningen var valet en succé, men vi tog inte makten i landstinget, vi tappade 
Stockholms stad. I riksdagsvalet fick vi 28,3 %. 

Anders avslutade anförandet med att ”Vi måste stärka folkrörelsearbetet för att 
kunna komma tillbaka i nästa val. Nu ska vi ta matchen i EU-valet. Men först ska vi 
ha årsmöte.”  

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet beslöt att mötet behörigen hade utlysts. 

§ 3 Val av mötesfunktionärer 

a) Till mötesordförande valdes Daniel Carlstedt, Ellinor Eriksson samt Andrea 
Törnestam. 

Till mötessekreterare valdes Elsemarie Bjellqvist. 
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b) Till protokolljusterare valdes Mari Huupponen och Mathias Tofvesson. 
Justeringsdatum fastställdes till den 10 april 2019. 

c) Till rösträknare valdes Gunnar Lindgren (sammankallande), Mariana Arntsen, 
Urban Ryadal, Inger Edvardsson, Robert Fischer, Kerstin Mannerqvist och 
Elvir Kazinic. 

d) Till redaktionsutskott valdes Anders Ygeman, sammankallande, Karin 
Wanngård och Tala Alkurdi. 

§ 4 Dagordningens fastställande  

Utsänt förslag till dagordning fastställdes. 

§ 5 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 84 ombud. 

§ 6 Fastställande av behandlingsordning och arbetsordning 

Utsänt förslag av behandlingsordning och arbetsordning godkändes. 

§ 7 Nomineringsstopp inför årsmötet 2020 

Mötet beslöt att fastställa datum för nomineringsstopp till den 27 februari 2020. 

§ 8.a Styrelsens verksamhetsberättelse  

Gunnar Björkman framförde att det nu är ett nytt landskap varför vi behöver en ny 
karta. Han ville också att vi inte ska glömma att vi gjorde en fantastisk valrörelse. 

Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 8.b Styrelsens ekonomiska berättelse 

Mötet beslöt 

 att  lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna, samt 

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 

§ 8.c Revisorernas berättelse 

Mötet beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

§ 9 Rapporter 

§ 9.a  Kommunfullmäktigegruppens rapport 

Carina Fredén frågade varför inte de valda borgarråden sitter i gruppstyrelsen. Karin 
Wanngård svarade att de är adjungerade. 

Årsmötet beslöt att lägga kommunfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 
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§ 9.b Landstingsfullmäktigegruppens rapport 

Årsmötet beslöt att lägga landstingsfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 

§ 9.c Stiftsfullmäktigegruppens rapport 

Årsmötet beslöt att lägga stiftsfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 

§ 9.d Riksdagsgruppens rapport 

Årsmötet beslöt att lägga riksdagsgruppens rapport till handlingarna. 

§ 10 Granskningsutskottets rapport 

Granskningsutskottets föredragande Britten Lagerqvist Tranströmer redovisade 
utskottets uppdrag och vad de kommit fram till. I övrigt hänvisades till den skriftliga 
rapporten. Styrelsen hade lämnat ett skriftligt yttrande över granskningsutskottets 
rapport, vilket redovisades av kommunsekreteraren. 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet 

I enlighet med revisorernas förslag beslöt årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Hans Dahlgren, Partistyrelsens gäst och EU-minister höll ett starkt ideologiskt anförande 
varför EU finns, och varför EU behövs även i framtiden. Han hänvisade bl a till EU-
fördragets kapitel 2 där de grundläggande värdena finns. Vi utmanas nu av krafter 
som gör skillnad på folk och folk och de är inte så noga med rättvisan. Jobben och 
välfärden är de främsta frågorna i valrörelsen. Även den sociala pelaren med 20 olika 
delar är en stark värderingsfråga. Klimatet är det allra tydligaste som visar hur viktigt 
det är att verka gemensamt och nu. Men också trygghet och säkerhet är viktiga 
frågor. Hans slutade med att nämna Anna Lindh, en europeisk fullblodspolitiker som 
lyckades förklara bättre än många andra EU:s betydelse för freden. Det finns inget 
bättre sätt att hedra Anna än att ge allt i valrörelsen. 

§ 12 Utdelning av Erlandermedaljen 

Hans Dahlgren presenterade Jan Forsell som partistyrelsen beslutat ge 
Erlandermedaljen. Jan Forsell är medlem sedan 1968 i Sofia socialdemokratiska 
förening. Han har på ett förtjänstfullt sätt haft många förtroendeuppdrag inom 
partiet. Jan har bl a varit ledamot i kommunfullmäktige, social distriktsnämnd, 
stadsdelsnämnd och många uppdrag inom kyrkofullmäktige och stiftet. Hans 
överlämnade medaljen och Jan framförde ett tack. 

§ 13 Val av förtroendevalda 

Valberedningens sammankallande Rolf Lindell redovisade hur valberedningen har 
arbetat och lämnade också valberedningens enhälliga förslag. Han redovisade också 
att valberedningen känt ett behov av en bakomliggande bred diskussion av vissa 
övergripande principer. I en skriftlig inledande redovisning presenterar 
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valberedningen förslag till en ny hanteringsordning för tillsättning av de olika poster 
som det gäller. 

a) Val av partidistriktsordförande 

Till partidistriktsordförande valdes enhälligt på två år Anders Ygeman. 

b)  Val av ordinarie styrelseledamot tillika studieledare 

Till ordinarie ledamot tillika studieledare valdes enhälligt på två år Mattias Vepsä. 

c) Val av ordinarie styrelseledamöter 

Till fyra ordinarie ledamöter för två år valdes enhälligt  

Emilia Bjuggren, Stefan Johansson, Lawen Redar och Anders Österberg.  

d)Val av styrelseersättare 

Till nio ersättare för ett år valdes enhälligt i denna ordning: Talla Alkurdi, Thomas 
Hammarberg, Elinor Odeberg, Stian Raneke, Lowisa Anderzon, Salar Rashid, Annika 
Strandhäll, Alexander Lindholm och Sultan Kayhan.  

e)Val av revisorer 

Till ordinarie revisorer valdes Amanj Mala Ali och Gun Risberg och Gunnar 
Björkman i ett år. 

f)Val av revisorsersättare 

Till revisorsersättare valdes Esme Güler, Gunnar Skoglund och Gunilla Landin i ett 
år. 

g)Val av fanbärare 

Till ordinarie fanbärare valdes enhälligt Britten Lagerkvist Tranströmer, Erik 
Carenholm, Elisabeth Härlin, Estanislao Mboro, Sonja Bergström och Gunnar 
Lindgren. 

h)Val av ersättare för fanbärare. 

Till ersättare för fanbärarna valdes i denna ordning Zacharias Hort, Magnus 
Grönlund, David Pena Cesped och Roger Persson Österman. 

i)Val av 15 direktvalda 

Till de 15 direktvalda valdes Nasra Ali, Lara Badinson, Sven Britton, Lena 
Dahlström, Ingela Håkansson, Dimitrios Karkamanis, Karin Lekberg, Anne-Marie 
Lindgren, Barni Noor, Jens Orback, Veronica Palm, David Pena Cesped, Lukas 
Romson, Gunno Sandahl och Jonas Sima. 

j)Val av valberedning 
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Till ordinarie valberedning valdes Rolf Lindell, sammankallande, Norma Aranda de 
Gutierrez, Andrea Törnestam, Kristoffer Hernbäck, Roine Hangvar, Moa Sahlin, och 
Nina Gennebäck. Samtliga valdes på ett år. 

k)Val av ersättare valberedning 

Som ersättare i valberedningen valdes i denna ordning Gun-Britt Mårtensson, Elvir 
Kazinic, Ebba Ringborg, Moissis Nikolaidis, Diana Ghafour, David Persson och 
Christer Andersson. 

l)Val av ledamöter i granskningsutskottet 

Till ordinarie ledamöter i granskningsutskottet valdes Gert Abelt som 
sammankallande och dessutom Jenny Storm, Lars Arell, Inger Grufman, Christos 
Tsoukatos Britten Lagerkvist Tranströmer och Kyllikki Iroegbu. 

m)Val av ersättare granskningsutskottet 

Som ersättare i granskningsutskottet valdes i denna ordning Hans Lundqvist, 
Carolina Gomez Lagerlöf, Per Aldeborg, Birgitta Sondell, Björn Sund, Lisa Carlsson 
och Emil Bustos. 

Röstlängden justerades till 83 ombud. 

§ 14 Behandling av motioner och skrivelser 

§ 14.1 F) Skola och utbildning 

Styrelsen föreslog 

att motion F5 bifalles  

att motionerna F1-F4 och F6 avslås, samt 

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande på område F 

Alma Carlsson yrkade bifall till motion F1. 

Magnus Nilsson yrkade bifall till motion F2. 

Carl-Michael Palmér yrkade bifall till motion F3 

Styrelsens föredragande redovisade ett jämkningsförslag avseende motion F4: att 
motionen avslås med ett tillägg Att ge sökande till kulturskolans korta kurser samma 
möjlighet som långtidskurserna att söka avgiftssänkning. 

Carl-Michael Palmér yrkade bifall till motion F6 

I debatten deltog dessutom Olle Burell, Martin Norman, Calle Nathanson, Isabelle 
Ljungberg och Ulrika Lorentz 

Mötet beslöt att bifalla styrelsens justerade förslag avseende motion F4, samt i övrigt 
styrelsens förslag enligt ovan. 
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§14.2 G) Stadsbyggnad/bostäder 

Styrelsen föreslog 

att motionerna G1, G3.1-3, G3, G6,G7.1 samt G8.1 anses besvarade 

att motionerna G2, G3.4, G4, G5, G7.2, G8.2 samt G9  avslås och 

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande på område G. 

Styrelsens föredragande Kadir Kasirga justerade styrelsens förslag efter jämkning att 
bifalla motion G3 att-satserna 1, 2, 3 och 5. Motion G4 föreslås besvarad istället för 
avslag och motion G6 föreslås bifallas. 

Anders Göransson yrkade på att motion G5 bifalles. 

I debatten deltog dessutom Inger Segelström, Gerd Sjöberg Granlund, Magnus 
Nilsson, Margareta Stavling, Roger Persson Österman, Karin Wanngård och Britten 
Lagerqvist Tranströmer.  

Mötet beslöt att efter försöksvotering bifalla motion G5, samt i övrigt enligt 
styrelsens justerade förslag enligt ovan. 

Röstlängden justerades till 78 ombud 

§ 14.3 H) Vård och omsorg 

Styrelsen föreslog 

att motionerna H1-3, H5.2, H6-8, H10-11, H13-14 samt H16 bifalles, 

att motionerna H4, H9 och H15 anses besvarade, 

att motionerna H5.1 och H12 avslås, samt 

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden på område H. 

I debatten deltog Mariann Lindell-Fjaestad och styrelsens föredragande Talla Alkurdi. 

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

§ 14.4 I) Välfärd/Trygghet 

Styrelsen föreslog 

att motionerna I2.1-3, I3, I6 och I11 bifalles, 

att motionerna I1.1-2, I4.2, I7 och I8.1-2 anses besvarade och 

att motionerna II1.3, I2.4, I4.1, I5, I8.3, I9 och I10 avslås 

samt  

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden på område I. 
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Styrelsens föredragande Dag Larsson och Salar Rashid redovisade styrelsens 
justerade förslag efter jämkning att motionerna I5 och I10 besvaras. 

Carl-Michael Palmér yrkade bifall till motion I6. 

Lisa Diaz yrkade bifall till motion I8 i sin helhet. 

I debatten deltog Eva Risberg, Mohamed Bashir Abdi Nuur och Alma Carlsson. 

Mötet beslöt att bifalla styrelsens justerade förslag. 

§ 14.5 J) Äldre/pension 

Styrelsen föreslog  

att motion J6 bifalles, 

att motionerna J1.1, J1.3-5, J3-5, J7.1, J8 och J9 anses besvarade, 

att motionerna J1.2, J2 och J7.2 avslås, samt 

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande på område J. 

I debatten deltog Norma Aranda de Gutierrez och Johan Heinonen samt styrelsens 
föredragande Mirja Räihä. 

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

§ 14.5 K) Övrigt 

Styrelsen föreslog 

att motionerna K1.1, K2.1, K4, K5.2-3 och K9.1 bifalles,, 

att motionerna K1.2-3, K2.2-3, K3, K5.1, K5.4-6, K6-8 och K9.2-3 avslås, samt 

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden på område K. 

David Johansson yrkade bifall till motion K3 i sin helhet. 

Alma Carlsson yrkade bifall till motion K5 i sin helhet. 

Lisa Diaz yrkade bifall till motion K8. 

I debatten deltog dessutom Ulla Sjöberg och styrelsens föredragande Anders 
Ygeman. 

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

§ 15 Rapporter 

Inga rapporter förelåg. 

§ 16 Frågestund 
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Carina Fredén ställde följande fråga: 

”I programmet Framtidsstaden sammanfattar vi Socialdemokrater i Stockholm hur vi 
ser på framtidens Stockholm… Under ett par års tid har vi arbetat fram detta 
program som nu ligger här.” 

Detta kan man läsa under rubriken Arkiv på hemsidan. Hela Stockholms 
partiorganisation arbetade intensivt med detta under större delen av den föregående 
mandatperioden. Programmet avslutades på följande sätt: ”Vi avser därför att låta 
detta program vara inledningen på en process, där vi ständigt vidareutvecklar vår syn 
på staden, dess behov och utmaningar, där vi mäter vår politiska ambition mot tidens 
nya vågor. Vi vill driva ett pågående samtal om stadens framtid. Vi börjar med en 
brett upplagd seminarieserie i mars 2018 och vi fortsätter genom hela valrörelsen.” 

Min fråga är: Var tog Framtidsstaden vägen? 

Kommunsekreteraren Johan Sjölander svarade att programmet ligger som grund för 
allt vårt arbete framöver. 

Under eftermiddagen presenterade Inga Näslund Palmecentret och dess behov av 
ytterligare månadsgivare. 

Emilia Bjuggren och Mattias Vepsä föredrog Politikutvecklingen under hösten 2019 
om Klimat & Miljö 2019-2022. 

Johan Sjölander visade en film som introduktion till att Jytte Guteland, vår EU-
kandidat hälsades välkommen. 

Jytte framförde en hälsning från länets partidistrikt. Sedan berättade hon om vad de 
jobbat med i EU-parlamentet och redovisade på ett engagerat sätt vad vi går till val 
på. 

§17 Avslutning 

Kommunsekreteraren Johan Sjölander tackade alla som deltagit på årsmötet och 
överlämnade en röd chokladros och biocheckar till presidiet.  

Internationalen sjöngs unisont. 

Årsmötet förklarades avslutat kl 16.20.  
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Vid protokollet 

 

Johan Sjölander     

 

Tjänstgörande sekreterare  

 

Elsemarie Bjellqvist 

 

Justeras 

 

Mari Huupponen   Mathias Tofvesson 
     

 

 

 

   


