
  

 

§ 1  Mötets öppnande 

Karin Wanngård, partidistriktets vice ordförande, hälsade alla välkomna.  

Karin framförde att vi nu är på väg in i en valrörelse och att vi har visat att vi kan 
vinna val. I Europa ser vi vad högerextrema krafter innebär för demokratin. Vi går 
till val på att politik gör skillnad. Vi kan ha synpunkter på innehållet i delar av 
januariavtalet – men vi har en regering som regerar och tar ansvar i en svår tid som 
står för öppenhet och demokrati. Karin avslutade med att hon vill att vi alla lovar 
varandra att vi gör vad vi kan för att stoppa fascismen i Europa. 

Därefter förklarade Karin representantskapets möte för öppnat.  

§ 2 Dagordningens fastställande 

Utsänt förslag till dagordning fastställdes. 

§ 3 Val av mötesfunktionärer 

a) Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Alexander Hallberg.. 

b) Till mötessekreterare valdes Elsemarie Bjellqvist. 

c) Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Roger Persson Österman 
och Esme Güler. 

d) Justeringsdatum fastställdes till 20 mars 2019. 

Presidiet gick igenom arbetsordningen som tidigare beslutats. 

§ 4 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 83 ombud. 

§ 5 Behandling av årsmötesmotioner 

5.1 A – Arbete 

A1 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, för bättre livskvalitet  
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A2 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, för bättre livskvalitet 

A3 Fackliga företag för arbetslösa 

A4 Halkskydd till personalen inom hemtjänst 

A5 Kooperativ Incentiv 

A6 Rätt förutsättningar 

A7 Satsning på friskvård i offentlig sektor 

A8 Starkare skydd mot social dumpning och utnyttjande av utländska arbetare 

Styrelsen yrkar bifall på motionerna A4, A6, A7 och A8 

Styrelsen anser motionerna A3, 1-2 och A5 besvarade 

Styrelsen yrkar avslag på motionera A1, A2 och A3.3, samt i övrigt bifalla 
styrelsens utlåtanden på område A. 

Inga talare hade anmält sig. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag på motionerna A1-
A8. 

5.2  B - HBTQ 

B1 Betyg ger tillräckligt mycket ångest utan frågan om könstillhörighet 

B2 Juridisk identitetspolitik 

B3 Nej till tvångsoperationer utan direkt medicinskt motivering 

B4 Vård även för minderåriga 

Styrelsen yrkar bifall på motionerna B1.1-2 och B2.1-2 

Styrelsen anser motion B3.1 besvarad 

Styrelsen yrkar avslag på motionerna B1.3-4, B2.3-4, B3.2-3 och B4, samt att i 
övrigt bifalla styrelsens utlåtanden på område B. 

I debatten deltog David Persson och Alma Karlsson. 

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag på motionerna B1-B4. 

5.3 C - Hållbarhet/miljö/Kollektivtrafik 

C1 Driv på partiets klimatpolitik med sikte på kongressen 2021 

C2 En offensiv klimatpolitik 

C3 Främja odling av energigrödor. Det finns mark! 

C4 Party utan glitter 
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C5 Ta tillvara på sopor som går att använda 

C6 Visa på relationen mellan S-politik och Agenda 2030 (FN:s hållbarhetsmål) 

C7 Avgiftsfri kollektivtrafik för ett mer hållbart resande 

C8 Avgiftsfri kollektivtrafik för studenter under 25 år och alla pensionärer! 

C9 Egen drift i ett trafikområde 

C10 Folkomröstning om en avgiftsfri kollektivtrafik 2026 

C11 Ta bort biljettkontrollerna 

C 12 Utökat sommarkort för att främja tillgänglighet 

C 13 Utökat sommarkort för att främja tillgänglighet 

Styrelsen föreslår representantskapet att uppdra till styrelsen att under 2019 
och 2020 på ett inkluderande sätt, med förslag på beslut till 
representantskapet, utveckla den socialdemokratiska klimat- och 
miljöpolitiken för Stockholm med syfte att formulera en klimat- och 
miljöpolitik som leder till omställning och samhällsbyggnad. 

Styrelsen yrkar bifall på motionerna C1.2, C3, C4.1-3 och C9 

Styrelsen anser motion C5 besvarad 

Styrelsen yrkar avslag på motionerna C1.1, C2, C4.4, C6, C7, C8, C10, C11, C12 
och C13, samt i övrigt bifalla styrelsens utlåtande på område C. 

I debatten deltog Åsa Odin-Ekman och Mattias Vepsä. Mötet beslöt enligt styrelsens 
förslag på motionerna C1-C13. 

5.4 D – Internationellt/EU/migration 

D1 Bevilja uppehållstillstånd till alla hedersutsatta asylsökande som riskerar 
att utsättas för hedersord eller fängelse. 

D2 Ett demokratiskt KRG för alla 

D3 EU-medborgare och tredjelandsmedborgare behöver en fastställd status 

D4 EU:s framtida inriktning – politik inför EU-valet 

D5 Tillsätt en utredning om hur Sverige ska kunna ta hem bortförda barn som 
gifts bort eller riskerar tvångsgifte i föräldrarnas tidigare hemland 

D6 Värna om de mänskliga rättigheterna i Filippinerna 

Styrelsen yrkar bifall på motionerna D2, D4 och D5 och att de jämte utlåtande 
sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen 
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Styrelsen yrkar avslag på motionerna D1, D3 och D6, samt i övrigt bifalla 
styrelsens utlåtanden på område D. 

I debatten deltog Lara Badinson och Anders Österberg. Mötet beslöt enligt styrelsens 
förslag på motionerna D1-D6. 

5.5 E – Organisation/Demokrati 

E1 Det är vi socialdemokrater som ska försvara demokratin! 

E2 Lita på medlemmarna – låt oss göra ett riktigt val! 

E3 Pamflett som vägleder i borgarnas språkbruk 

E4 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren 

E5 Sänk lönerna för heltidspolitiker i Stockholms stad och landsting 

E 6. Sänka politikerarvoden i Stockholms alla kommuner och landsting 

Röstlängden justerades till 85 röster. 

E7 Talartid 

E8 Utse rådskandidater innan valet 

E9 Utvärdering av omorganisation i Stockholms arbetarekommun 

E10 Valanalys utifrån arbetsmetod 

E11 Valarbete mellan valen 

E12 Äldre har rätt till att vara skäligt representerade i riksdagen och 
beslutande församlingar 

E13 Äldre har rätt till att vara skäligt representerade i riksdagen och 
beslutande församlingar. Där behövs mer av äldres erfarenhet, kompetens och 
omdöme. Dags att motverka nedvärderande attityder mot äldre, s k ålderism 

Styrelsen föreslår representantskapet att besluta ge fullmäktigegrupperna i 
kommun respektive region att arbeta för en översyn av reglemente med 
bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med 
uppdrag i Stockholms läns landsting och alla kommuner i Stockholms län i 
enlighet med detta utlåtande. 

Styrelsen yrkar bifall på motionerna E4, E8, E9, E10, E11, E12 och E13 

Styrelsen anser motionerna E5.1 och E6 besvarade. 

Styrelsen yrkar avslag på motionerna E1, E2, E3, E5.2 och E7, samt i övrigt 
bifalla styrelsens utlåtanden på område E. 

Sven Britton yrkade bifall till motion E12 till vilket styrelsen också yrkat bifall. 
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Carina Fredén yrkade bifall till motion E1. 

Margareta Stavling yrkade bifall till motion E7, första att-satsen med instämmande av 
Carina Fredén. 

Anki Johansson yrkade avseende motion E5 enligt överenskommelse med 
partidistriktets styrelse, att representantskapet beslutar ge fullmäktigegrupperna i 
kommun respektive region i uppdrag att arbeta för en översyn av reglemente med 
bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag 
i Stockholms läns landsting och alla kommuner i Stockholms län i enlighet med detta 
utlåtande.   

I övrigt deltog i debatten Rolf Lindell, Gunnar Björkman och Johan Sjölander. 

Mötet beslöt efter rösträkning med 36-35 bifalla motion E1, att efter rösträkning 
med 37-35 bifalla motion E7 första att-satsen, samt i övrigt enligt styrelsens förslag 
på motionerna E1-E13. 

§ 6 Rapporter 

Inga rapporter förelåg. 

§ 7 Frågestund 

Fråga 1 från Gunnar Björkman, Handels avd 20 

Östersjön är i ett bedrövligt skick och ICES, fiskforskarna i Köpenhamn rapporterar 
att torsken främst i det östra beståndet är mycket utsatt, den är liten och mager samt 
svårt utsatt för överfiske. Men frågan är vad som sker i de diskussioner som sker 
mellan de olika länder som gränsar till Östersjön, och vilka förutsättningar finns för 
att öka takten i det nödvändiga restaureringsarbetet av Östersjön? 

Styrelsens föredragande Mattias Vepsä delade uppfattningen att situationen är 
allvarlig. Bl a jobbar man i EU med de hårdaste kvoterna man kan ha. Han gav 
ytterligare exempel på åtgärder som kan vidtas. 

Fråga 2 från Gunnar Björkman, Handels avd 20 

I en intervju i Agenda för någon vecka sedan gjorde Isabella Lövin en mycket svag 
insats och ett svagt försvar av den extra bensinskattehöjning som planeras. IL 
hänvisade till att det finns kollektivtrafik och avdrag för arbetsresor, men verkade 
inte förstå att i glesbygden där många gånger det enda möjliga transportmedlet är den 
egna bilen. Jag frågade därför vilka sociala hänsyn kommer att inarbetas i denna 
skattehöjning? Magdalena Andersson pekar i den riktningen när hon diskuterar 
denna skattehöjning, men vad innebär det?  

Styrelsens föredragande Mattias Vepsä hänvisade bl a till den skattepolitiska 
reformen som ska komma och där ska klyftorna minska. 

Fråga 3 från Gunnar Björkman, Handels avd 20 
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Koldioxidutsläppen världen runt diskuteras och vid stora utsläppsställen som 
kolkraftverk, cementindustri och kraftvärmeverk finns möjligheter att med 
CCSteknik ta bort koldioxiden ur utsläppen. I ett inslag i Stockholms lokaltv pekade 
journalisten på att vid Värtaverket borde det kunna gå att tillämpa denna teknik, men 
att kostnaden skulle bli ungefär en miljard kronor. Mycket pengar förvisso men det 
vore ett bra exempel på att visa hur vi i Sverige kan tillämpa CCStekniken och 
därmed gå i frontlinjen för att samla in koldioxiden. Hur hanterar s-gruppen i 
stadshuset denna fråga? 

Styrelsens föredragande Karin Wanngård svarade och gav exempel på att Stockholm 
ligger i framkant. Bl a ville vi stänga kolkraftverket i Värtan 2022. Nu vet vi inte hur 
det går.  

§ 9 Mötets avslutande 

Kommunsekreteraren Johan Sjölander tackade presidiet för ett fint genomfört möte. 
Han överlämnade biocheckar och den nya 1 maj-nålen.  

Mötesordföranden avslutade mötet kl 20.00. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Johan Sjölander     

 

Tjänstgörande sekreterare  

 

Elsemarie Bjellqvist   

 

Justeras 

 

Roger Persson Österman   Esme Güler 


