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§1. Mötets öppnande 
 
Anders Ygeman öppnade mötet 18.00 genom att hälsa alla nya medlemmar välkomna till första 
representantskapet för verksamhetsåret. Därefter informerade han om höstkampanjen som har tema 
sjukvård, han försökte peppa medlemmarna att gå ut i höstkampanjen för att prata om sjukvården med 
stockholmarna. 
 
§2. Fastställande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning fastställdes. 

§3. Diktuppläsning av Alexander Zadruzny 

 
§4. Val av mötesordförande  

a) Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Alexander Hallberg. 

b) Till mötessekreterare valdes Noor Karim. 

c) Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Eva Risberg, STS Bromma Kungsholmen och 
David Loveday, Mälarhöjden-Axelsberg. 

d) Justeringsdatum fastställdes till 17 oktober 2019. 

§5. Solidaritet med Västsahara-insamlingen 

Inga Näslund informerade om S-kvinnors Västsahara projekt och insamlingen som finns. Hon 
informerade om att det pågår ett insamlingsmål som hon gärna ville att ombuden skulle bidra till. 

§6. Fastställande av röstlängd 
 
Röstlängden fastställdes till 107 ombud 
 
§7. Behandling av motioner 
 
7.1 Förebygg psykisk ohälsa hos unga 
 
Styrelsen yrkade bifall till motion 5.1 
Rustan Rydman deltog i debatten och pratade om sin oro över socioekonomiskt svaga områden och 
familjer och deras psykiska ohälsa. Karin Wanngård var föredragande från styrelsen. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen, att bifalla motion 5.1. 
 
7.2 Bättre villkor för arbetskraft från ett land utanför EU 
 
Styrelsen yrkade att anse motion 7.2 besvarad. 
Mötet beslutade att i enlighet med styrelsen, att anse motionen besvarad. 
 
7.3 Fler äldre kuratorer 
Styrelsen yrkade att anse motionen besvarad. 
Catarina Carbell var föredragande från styrelsen.  
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att anse motionen besvarad. 
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7.4 Ateljéhus 
Styrelsen yrkar att anse motionen besvarad. 
Calle Nathanson yrkar bifall på motionen. 
Gunno Sandahl yrkar bifall till motionen. 
Karin Wanngård föredrar styrelsens förslag till beslut. 
Calle Nathanson drog tillbaka sitt förslag till beslut. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att anse motionen besvarad. 
 
Röstlängden fastställdes kl.19.51 till 102 ombud 
 
§8. Reformagenda barn och unga  
 
Styrelsens fördragande Elinor Odeberg och Salar Rashid redogjorde för styrelsens förslag till 
reformagenda barn och unga samt berättade hur de arbetat fram programmet. 

Jämlikhet och framtidstro för våra barn och unga  

Malin Dahlberg Markstedt föreslog att i andra stycket lägga till att barnkonventionen ska inkorporeras i 
stadens verksamheter och förvaltningar. 
Styrelsen valde att jämka ihop sig med Malin om ett tillägg i nuvarande text. 
Styrelsen biföll ändringsförslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Gunnel Horm föreslog två tillägg i texten om ungas engagemang i miljö och klimatfrågan. 
Styrelsen yrkade avslag till båda förslagen. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 

Bostaden som social rättighet  

Robert Johansson föreslog ett tillägg i texten hur unga och barn påverkas av trångboddhet samt ett tillägg 
om kvalifikationer för förstahandskontrakt. 
Styrelsen yrkade bifall till båda förslagen. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 

Robert Johansson föreslog ett tillägg i texten om trångboddhet och ungas rätt till eget rum. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Pontus Olsson föreslog ett tillägg i texten om att 50% av bostadsbeståndet ska vara en del av allmännyttan 
samt ett tillägg om att Stockholm ska vara en del av ”the shift”. 
Styrelsen yrkade avslag till båda förslagen. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Lars Arell föreslog en ändring i texten angående flytta-hemifrån-garantin för unga 18-26år.  
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Fredrik Strelert yrkade på ett tillägg i texten om att fler studentbostäder med rimliga hyror ska byggas.  
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Markus Kallifatides yrkade på att stryka texten som gäller företräde för unga i bostadskön inte innebär 
undanträngning av äldre eller ensamstående. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
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Psykisk ohälsa – vår tids folkhälsofråga  

Lena Josefsson yrkade på ett tillägg i texten om att kompetens gällande hederskulturens konsekvenser för 
ungas psykiska hälsa uppmärksammas och att metoder utarbetas för att motverka den. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Styrelsen yrkade även på ett tillägg om ett aktivt arbete med föräldrastödsinsatser. 
Mötet beslutade att bifalla tilläggsförslaget. 
 
Lisa Björklund Boistrup yrkade på ett tillägg i texten om unga som fastnar i drogmissbruk. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Gunnel Horm yrkade på ett tillägg i texten om ungas engagemang i miljö och klimat. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Alma Carlsson yrkade på ett tillägg i texten om en regional kartläggning av studenters psykiska välmående. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Pontus Olsson yrkade på ett tillägg i texten om att elevhälsans uppdrag behöver stärkas och utvidgas. 
Styrelsen yrkade avslag till förslag. 
Mötet beslutade att bifalla förslaget. 
 
Amanda Åkerlind yrkade på ett tillägg i texten om att stärka ungdomsmottagningars uppdrag samt att 
HBTQ-certifiera verksamheten för att kunna tillgodose ett gott bemötande för alla ungdomar. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Lisa Björklund Boistrup yrkade på ett tillägg i texten om att unga som hamnar i drogmissbruk ska 
omfattas av tak-över-huvudet-garanti.  
Styrelsen yrkade avslag. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
David Loveday yrkade på ett tillägg i texten om ett bättre stadsplaneringsregelverk för att säkra utemiljöer. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Per Båvner yrkade på ett tillägg i texten bl.a. om att elevhälsans huvudfokus bör vara på elevers 
pedagogiska behov, samt om att ämnesbetyg inte ska införas i stället för kursbetyg 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 

Alla barns rätt till en meningsfull fritid  

Gunnel Horm yrkade på ett tillägg i texten om att man måste ta vara på ungas engagemang i miljö och 
klimatfrågor. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 

Pontus Olsson yrkade på ett tillägg i texten om att ge stadsdelarna i uppdrag att utifrån lokala 
förutsättningar utveckla samverkan med det lokala föreningslivet i syfte att engagera flera unga. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
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Pontus Olsson yrkade på ett tillägg i texten om att stärka stödet för barn med behov genom att utveckla 
en samverkan mellan förskola och grundskola. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Pontus Olsson yrkade på ett tillägg i texten om att bygga fler idrottsanläggningar i Stockholm samt utreda 
möjligheten för en ny multisportarena. 
Styrelsens yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Gunnel Horm yrkade på ett tillägg i texten om att öka unga och barns samhällsengagemang genom att 
underlätta för fler avgiftsfria mötesplatser. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Kalle Petré yrkade på ett tillägg i texten om att politiska diskussioner bör tas tillvara på i alla stadsdelar 
samt att socialdemokratiska föreningar har en stor roll i detta. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Kata Hansson yrkade på ett tillägg i texten om att det ska finnas minst en fritidsgård i varje stadsdel som 
har öppet alla dagar i veckan. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Alma Carlsson yrkade på ett tillägg i texten om att man ska verka för fler alkoholfria mötesplatser för 
ungdomar som är över 18 år. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade att bifalla förslaget. 
 
Emelie Stark yrkade på ett tillägg i texten om att mer resurser bör gå till barn och ungas fritid i såväl kultur 
som idrottsliv och att detta ska ske med ett tydligt jämställdhetsfokus och HBTQ+-perspektiv. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Pontus Olsson yrkade på ett tillägg i texten om att öka föreningsbidragen som syftar till att engagera barn 
och unga inom såväl fritid, kultur och idrott. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Pontus Olsson yrkade på ett tillägg i texten om att utveckla IOP-avtal med civilsamhället för mer 
trygghetsskapande arbete t.ex. trygghetsvärdar och ökad närvaro i offentliga miljöer. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Andreas Lind yrkade på ett tillägg i texten om att garantera alla ungdomar feriearbete under sommaren. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Felix Finnveden yrkade på ett tillägg i texten om att en trygg arbetsmarknad för unga genom att begränsa 
möjligheten att stapla visstid på varandra samt aktivt arbeta för att den offentliga sektorn ska vara ett attraktivt 

yrkesval. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
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Suhur Salahyusuf yrkade på ett tillägg i texten om att unga med funktionsvariation ska ha lika stor 
möjlighet till att få feriejobb som andra unga mellan 16-19år. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 

Magnus Nilsson yrkar på ett tillägg att man ska verka för att skollagen ändras så att skolplikt gäller tills 
eleven uppnått betyg E i samtliga ämnen eller fyllt 18 år. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 

 
Mårten Westberg yrkade på ett tillägg i texten om att utvecklingen i biblioteken som koncept även ska 
innebära öppnandet av idrottsbibliotek i samverkan med idrottsklubbar. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 

Carina Fredén föreslog att dokumentet antingen återremitteras eller döps om i avvaktan att 
reformagendan kan omfatta även skola och förskola.  
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Kalle Petré föreslog att lägga till ett fokusfråga om skola. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Kalle Petré föreslog att "Reformagenda Barn & unga" inte ses som ett slutgiltigt dokument. Varje 
fokusområde ses för sej. På hemsidan läggs agendan ut i idag fyra delar.  
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
Styrelsen yrkade på att mötet skulle anta Reformagendan i dess helhet, med de ändringsförslag som 
tillkommit.  
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 
 
 
§9. Frågestund 
 
Fråga 1 Gunnar Björkman, Handels avd. 20 
I budget för 2020 satsar regeringen 70 miljoner kronor för stöd till pollinatörer och det är bra. Min fråga 
är hur kommer våra företrädare inom våra församlingar att hantera denna fråga. Jag ställde en liknande 
fråga till vår stadsdelsnämnd i våras, men där var man nöjd med sitt arbete i denna fråga. Så hur kan vi på 
lokal nivå följa upp regeringens ambition? 
 
Emilia Bjuggren svarar från styrelsen att miljö och hälsoskydd förvaltningen håller på att ta fram ett 
program för biologisk mångfald och miljönämnden fortsatt ska bevaka frågan. 
 
Fråga 2 Gunnar Björkman, Handels avd. 20 
För några år sedan ställde jag en fråga kring den ljusnedsmutsning som Stockholms stad står för och 
svaret då var att vi gör så gott vi kan, så tolkade jag svaret i alla fall. Jag refererade då till en artikel i 
Populär Astronomi där man jämförde Stockholms respektive Wiens ljusnedsmutsning och den utföll till 
nackdel för Stockholm. Nu börjar frågan bli het och det skrivs en hel del i internationella tidskrifter och 
tidningar, i Sverige har SvD uppmärksammat frågan under rubriken Ljuset rena mörkret för djuren. 
Frågan blir densamma som förra gången Hur hanterar vi denna frågan om ljusföroreningarna i stan? 
 
Emilia Bjuggren föredrar styrelsens svar. När det gäller visuell buller och ljus har Socialdemokraterna 
jobbat aktiva för att öka tryggheten. Då har man dels tänkt på det mänskliga behovet och det behov som 
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djur har. Trygghet är en stark vägande faktor och därför tycker man att den väg som Stockholm stad valt 
är bra. Nu med den nya tekniken och digitalisering så kommer det underlätta arbetet. 
 
Fråga 3 Gunnar Björkman, Handels avd. 20 
I Finland har man enligt uppgift börjat med ett arbete med att ta bort de s.k. spöknäten som ligger och 
fiskar ute i Östersjön. Frågan är ingalunda ny utan uppmärksammas då och då men om Finland har börjat 
arbeta med denna fråga så ställer jag frågan: Vad gör Sverige och hur vill man att detta arbete ska utvecklas 
eftersom dessa spöknät är en hot mot vissa djurarter som sälar och tumlare och jag tycker att vi dragit 
alldeles för länge med denna fråga utan att det fått ett bra svar. 
 
Mattias Vepsä föredrar styrelsens svar. Regeringens viktigaste fråga att få på dagordningen, ledamöter i 
miljö och jordbruks utskottet är övertygade om att det behövs göras mer. Förra mandaten jobbade man 
aktivt för att göra mer inom frågan. Mattias uppmanade flera att lägga bra och skarpa förslag för att vi ska 
få ett bra och rent ekosystem. 

 
§10. Mötets avslutande 
 
Johan Sjölander avslutade mötet 21.20 genom att tacka ombud och presidiet. 
 
 
Vid protokollet     
 
 
 
Johan Sjölander     
 
 
 
Tjänstgörande sekreterare  
 
 
 
Noor Karim   
 
 
 
Justeras 
 
 
 
David Loveday     Eva Risberg 
 


