På ordförandeträffen 6/5 samlade vi in era förslag på nya
mötespaket samt justeringar av befintliga mötespaket i Stockholms
partidistrikt. Följande lista har nu skickats till partidistriktets
studieansvariga för fortsatt bearbetning.
Förslag på nya mötespaket:
- Folkhälsa inte bara smittskydd
- Framtidens kommunikationer (tåg, flyg, bilism, etc)
- Folkhälsoprogram kan lyfta våra idéer om jämlik sjukvård. Intresset för
folkhälsa har aldrig varit så stort som nu i Sverige
- Unga vår framtid. förstagångsväljare år 2022.
- jämställdhet och antirasism. Antingen som ett gemensamt eller två olika.
- Saknar en diskussion om vinster i välfärden.
- Vi behöver ett mötespaket kring ekonomi och hur vi kan stärka
välfärdssamhället med ökade resurser. Tänker i första hand på
äldreomsorgen, vars eländiga tillstånd blottas av epidemin.
- Vi har pratat om bostadspolitik med fokus på Stockholms särskilda
förutsättningar och utmaningar
- Hur får vi våra medlemmar att bli mer delaktiga i partiet? Medlemsvård men
även föreningsvård.
- Skulle gärna se ett program om ekonomi och skatt - hur det hänger ihop med
en stark välfärd
- Bostäder
- Bostadspolitik
- Hälsa, sjukvård… En genomgång behövs om hur s har hanterat Nya
Karolinska. Jag tror att vi har ett trovärdighetsproblem när det gäller
sjukvårdspolitik.
- Skolan saknas
- Personalens villkor i vården.
- Bostadspolitiken, Stockholm framtidsstaden.
- Välfärdsfrågor.
- Jämlik välfärd - finansiering och organisation
- Stadsbyggnad och infrastruktur.
- Demokrati. Vad det är, vilka krav det innebär
- Skattereform
- Det som jag saknar är ett program som kopplar till trygghetsfrågor.
- Ett mötes paket om var partiet står idag och vilka förändringar vi vill göra.
Speciellt för nya medlemmar.
- Efterlyser också paket med bostadspolitik och stadsutveckling.
- Pensionerna
- Socialdemokraterna 𝗈𝖼𝗁 international solidaritet
- Socialförsäkringar
- Skolan - segregation. mm (tex pojkar som halkar efter i utvecklingen sedan
många år).
- Gör ett program med det nya temat I Sverige hjälp vi åt - ett mjukare sätt att vi
behöver skapa Sverige tillsammans, en utveckling av det starka samhället
- Vi körde Ny grön reformismen och det gick mycket bra; blev ett bra startskott
för att lansera en studiecirkel sedan. Ett nytt tema som vore bra: skolan! När
och hur ska S leda rörelsen mot slutet av dagen eländiga system (skolval som

bidrar till segregering, vinstuttag, osv).
- Arbetslösheten o arbetsförmedlingen. rutiner motsv folkhälsoinstitutet först visa
att vi tar kampen mot ekonomisk kris
- Socialdemokratin och kulturen - det handlar in demokrati
- Vilken ideologi har socialdemokratin
- Regional rättvisa
- Beredskap - välfärd, infrastruktur
- Man kan ha ett mötespaket om den nya policyn/uppförandekod (den som var
ute på remiss nyligen)
- Sjukvårdens / skolans organisering
- Rätten att bo - alla ska kunna ha råd att hyra bostad till en skälig kostnad.
- Socialförsäkringarna
- Egentligen de punkter som är kopplade till FN sustainable development goals.
Sen följer många av de andra punkterna naturligt under dem.
- Basinkomst
- Skola och bostäder - organisationsformer och finansiering
- Politik för bankerna, vad vill Socialdemokraterna göra åt alla skandalerna om
penningtvätt?
- Ekonomisk utjämning i en värld med fri rörlighet för kapital.
- Stadsbyggnad/idéer om hur man formar städer gärna med fokus på klimat
hållbarhet/stadsplanering
- Minskat arbetstid. 40h per vecka har vi sedan 100 år.
- Ett integrationspaket! Hur kan vi förbättra integrationen i Sverige.
- Bostadssegregationen
- Det finns nog en stor risk att Corona kommer att påverka oss under en lång tid
framöver, då även gällande möjligheter till fysiska möten. Dvs vi kommer nog
att få använda digitala mötes former i större utsträckning i framtiden.
- Bostadspolitik - utifrån Lisa Pellings rapport om Wien.
- Föreningen reformisterna har ambitiöst studiematerial som nog kan komma till
användning för hela PD.
Förslag på ändringar i befintliga mötespaket:
- Äldre vår framtid ska kanske uppdateras utifrån dagens erfarenheter
- I ”Äldre vår framtid” eller ”Arbetets organisation” måste situationen i
hemtjänsten in. Coronakrisen visar ju hur illa det fungerar med timanställda
etc.
- Jag har inte lyssnat på sjukvårdspaketet ännu, men tänker att det bör kunna
vidareutvecklas i och med dagens situation gällande vård. Tydligare
vårdpolitik och information kring beredskapspolitik.
- För mig hänger frågan om framtid och vägval nära ihop med klimat och grön
reformism..hinner inte ta fram ett förslag här och nu men jag tycker det hänger
ihop och inte är olika saker
- Ekonomipaketet bör ta upp Tobinskatten.
- Jag blir glad att Socialdemokratin och Kulturen är ett av de ämnen som finns.
Ett land utan ett väl utvecklat kulturliv är ingen demokrati. Nu finns krafter från
högerkanten som så tydligt är ute efter kulturen och yttrandefriheten. Gärna
möten med journalister och kulturutövare

