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§1. Mötets öppnande 
Anders Ygeman öppnar mötet 18.01 genom att påtala att vi första gången på 10 år ser minskande 
klyftor i Sverige, vi ser samtidigt att skolresultaten ökar. Detta innebär såklart inte att vi inte har 
ojämlikhet i vårt samhälle. Vi har höjt pensionerna och gjort det ekonomiskt bättre för 
pensionärerna. Vi ska se till att beskatta bankerna hårdare och vi ska se till att ha en skattereform 
som bidrar till jämlikhet. Trots att vi var tvungna att kompromissa med andra partier så gjorde 
det att vi kunde genomföra vårt vallöfte, vi höll Sverige på rätt sida historien. Nu ska vi 
genomföra en politik som driver Sverige i rätt riktning och gör det bra för alla. 
 
Avtackning av Olle Burell 
Anders Ygeman presenterar de otroliga insatser som Olle Burell bidragit till i Socialdemokratin 
under alla sina år som engagerad. I stadshuset gjorde han framförallt ett stort avtryck genom sitt 
rättvisepatos där Olle bland annat tog fighten mot betyg i lägre åldrar.  
 
§2. Fastställande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning fastställdes. 
 
§3. Val av mötesordförande 

a) Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Daniel Carlstedt. 
b) Till mötessekreterare valdes Noor Karim. 
c) Till justerare tillika rösträknare valdes Ulrika Mannerström, Fruängens s-förening 
och Anders Göransson, Katarina Västra s-förening. 
d) Justeringsdatum fastställdes till 2 mars. 

§4. Fastställande av röstlängden 
Röstlängden fastställdes till 93 ombud. 
 
§5. Val av oppositionsborgarråd 
Petra Engman från valberedningen berättade hur valberedningen har arbetat och hur processen 
till framtagande av kandidat har sett ut. Valberedningens enhälliga förslag till nytt 
oppositionsborgarråd efter Olle Burell är Kadir Kasirga. Kadir är 44 år och är idag 
riksdagsledamot i Sveriges riksdag. Han har en bakgrund inom Stockholms lokaltrafik och det var 
där han blev fackligt aktiv inom SEKO. Nu är han tjänstledig från arbetet som kriminalvårdare. 
Kadir var under förra mandatperioden heltidspolitiker i Stadshuset med ansvar för 
bostadspolitiska frågor. Han bor i Hässelby och har sitt huvudmedlemskap i SEKO-sossen 
Stockholm. 
 
Sven Britton gratulerar Kadir Kasirga till nomineringen men vill också betona vikten av en mer 
transparent process med flera kandidater att välja på. 
Norma Arranda de Guiterrez talar för hur Kadirs karisma har präglat arbetet som gruppledare för 
Hässelby-Vällingby. 
 
Karin Åkersten är glad att valberedningen tagit fram en facklig representant. Kadir har knutit 
ihop det fackligt politiska arbetet väl och har fortsatt lyfta de fackliga frågorna även i riksdagen.  
 
Mötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Kadir Kasirga till 
oppositionsborgarråd.  
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§6.1 Biffen/konsumtionen (kläderna, maten, flygresorna)  
 
Sofia Brändström föreslog ett tillägg om att matsvinnet ska mätas och följas upp på samtliga 
skolor och förskolor. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.  
 
Pontus Olsson yrkade på att tillägga ett nytt mål om att endast köpa miljöklassad el i kommun 
och region införs. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.  
 
Maria Gawell förslog att ändra stycket så att kollektivavtal även krävs med såväl huvudleverantör 
som underleverantör. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.  
 
Alma Carlsson yrkade på ett tillägg om att arbeta med att minska köttkonsumtionen samt införa 
vegetarisk nom inom offentlig sektor. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Gunnel Horm yrkade på ett tillägg om återbruk där alla återvinningscentraler ska ha välskötta, 
helst bemannade, inlämningsställe för saker man vill skänka bort. Samt ett tillägg om att 
fritidsbibliotek och sportotek minskar behovet av nyinköp. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Suhur Salahyusuf yrkade på ett tillägg om att helt förbjuda flyg mellan Stockholm-Göteborg och 
Stockholm-Malmö. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
  
Annica Granlund yrkade på ett tillägg om att de resor som görs av stadens och regionens 
medarbetare skall så långt som möjligt företas med tåg eller buss. Antalet flygresor skall 
minimeras både genom att använda digital kommunikation och att när resor är nödvändiga, 
använda alternativa transportmedel.  
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Lara Badinson yrkade på att tillägga ett stycke om att en klassmedveten och grön omställning 
underlättar för både klimatet och medborgarna. Alla besitter inte samma ekonomiska 
förutsättningar att påverka klimatet med sin konsumtion. För att genomföra den gröna 
socialismen behöver fokuset inte bara ligga på konsumenten utan den riktiga boven - företagen. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Johan Rönnblom föreslog en ny punkt som omfattade en utreda expansionen av Arlanda. En 
utbyggnad av Arlanda bör inte beslutas förrän en allsidig och oberoende utredning av flygandets 
prognosticerade klimatpåverkan och flygprisernas relaterade utveckling kan påvisa att en ökad 
kapacitet kommer att behövas. 
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Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Gabriel Winai Ström yrkade på en nedläggning av Bromma flygplats prioriteras. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Mötet antog avsnittet i sin helhet med de ändringsförslag som tillkommit. 
 
§6.2 Från ord till handling – Styra mot klimatmålen och inriktningar 
Kerstin Mannerqvist föreslog en ny prioriterad punkt där alla klimatbeslut ska innehålla tankar 
kring omställnings/mobiliseringspsykologiska aspekter för att upprätthålla den krismedvetenhet 
som behövs i befolkningen. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Mötet antog avsnittet i sin helhet med de ändringsförslag som tillkommit. 
 
§7. Behandling av motion - Kulturlyft Stockholm 
Styrelsens föredragande Karin Wanngård påtalar hur kulturen skärs ned runtom i flera kommuner 
i Sverige. Och att kulturen är en absolut förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Att kulturen 
kommer alla till dels är en viktig del för det jämlika samhället och är berikande för individer. 
Karin tackar för motionen och hoppas att representantskapet ställer sig bakom styrelsens förslag 
att anse motionen besvarad och att uppdra åt styrelsen att i god tid innan valet 2022 anta ett 
kulturpolitiskt program. 
 
Rustan Rydman yrkar på att Stockholms stadsbiblioteks bokbuss utvecklas i större omfattning 
när det gäller uppsökande verksamhet för utlåning av böcker till barn i förskolan och till 
pensionärer som bor i olika typer av äldreboende. Styrelsen avslag. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Calle Nathanson påtalar den dystra verklighet som kulturen står inför med alla de nedskärningar 
som borgarna genomför. Kulturen används även som ett slagfält, Sverigedemokrater använder 
kulturen som en slägga för att få igenom deras syn på samhället. Han föreslår att det under år 
2020 tillsätts en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program som ska antas av 
Arbetarekommunen i god tid innan valet 2022. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§8. Verksamhetsinriktning 2020  
Styrelsens föredragande Johan Sjölander berättade hur man arbetat hitills och även hur vi ska 
arbeta framöver. Målen har verkligen gett resultat, vi är större än tidigare, vi är starkare än tidigare 
och vi har roligare verksamhet än tidigare. Verksamhetsinriktningen syftar till att ge en riktning. 
För att följa upp dessa mål under 2020 har vi följande mått: 
• Stockholms partidistrikt ska under året värva minst 800 nya medlemmar och nettoöka andelen 
betalande medlemmar. 
• Att vi har ett högre stöd för socialdemokraterna i Stockholm i SCB:s stora mätning december 
2020 än i december 2019. 
• Andelen nöjda medlemmar ska öka.  
• Fler välfungerande s-föreningar och klubbar. 
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Emelie Stark föreslog ett tillägg i slutet av sista stycket i texten under Vision, att vår organisation 
ska vara ännu mer demokratisk, vi ska öka medlemmarnas delaktighet i politikutvecklingen och 
gemensamt arbeta med opinionsbildning för jämlikhet. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Gunnel Horm föreslog ändrade verksamhetsmål: 
- att arbeta segregationsbrytande för att stimulera ökad samverkan och minska skillnader i hälsa 
och ekonomi mellan olika stadsdelar, 
- att motarbeta hälso- och sjukvårdens fragmentisering och ökande ojämlikhet, 
- att stimulera ökad aktivitet hos medlemmar och att fler vill bli medlemmar genom meningsfull 
politisk verksamhet. Uppföljningen ska anpassas till de ändrade målen. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Elisabeth Harlin föreslog ett tillägg om att utveckla politiken och att medlemmarna görs delaktiga 
i politikutvecklingen istället för att politiken enbart ska bli roligare. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§9. Rapporter 
Inga inkomna rapporter 
 
§10. Frågestund  
Fråga 1 Gunnar Björkman, Handels adv. 20 
1) I somras kom en rapport i vilken man räknat antalet småbåtshamnar i Sverige och man 
konstaterade att ytan som dessa hamnar upptar expanderar kraftigt och tar därmed stort 
utrymme. Hamnarna anläggs givetvis på lämpliga platser dvs i grunda skyddade vikar men detta 
får konsekvenser för det biologiska livet i området där hamnen anläggs. Båtarna skuggar bottnen 
och gör intrång på fiskarnas lekplatser. Kanske är det så att dessa småbåtshamnar nu kan avläsas i 
att både gädda och abborre har minskat i Stockholms skärgård. 

Så min fråga är: Hur ser våra representanter i våra olika demokratiska församlingar på det ökande 
antalet småbåtshamnar i känsliga områden och finns det några planer att reglera och lösa de 
olägenheter alla dessa småbåtshamnar skapar? 

 
Styrelsens föredragande Emilia Bjuggren håller med Gunnar i frågan om att fisken drabbas. Det 
är en svår fråga. Dock är småbåtslivet en viktig folkrörelseinsats i människors liv och det är två 
olika intressen som står mot varandra. Det är svårt att idag slå fast hur många småbåtshamnar ska 
vara möjliga, det är en avvägning som måste göras från fall till fall. 
 
§11. Avslutning 
Johan Sjölander avslutade mötet 19:45 genom att tacka presidiet och ombuden. 
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Vid protokollet  
    
 
 
Johan Sjölander  
    
 
 
 
Tjänstgörande sekreterare  
 
 
 
Noor Karim   
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ulrika Mannerström    Anders Göransson
  


