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1. Mötets öppnande 

Vi minns kamrater som gått bort under det gångna året med en tyst minut. 
Mötet öppnade 09:02 av Anders Ygeman. 
 

2. Årsmötets behöriga utlysande 
Mötet beslöts behörigt utlyst 
 

3. Val av mötesfunktionärer 
a. Till mötesordförande valdes Daniel Carlstedt och Teres Lindberg 
b. Till justerare tillika rösträknare valdes Emelie Stark, HBTs Stockholms samt 

Magnus Nilsson, Aspuddens s-förening till protokolljusterare samt VoteIT 
systemet till rösträknare 

c. Justeringsdatum fastställdes till 10 Maj 2021. 
d. Till redaktionsutskottet valdes Anders Ygeman (sammankallande), Karin 

Wanngård, och Catharina Piazzolla.  
 
 

4. Fastställande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordningen fastställdes.  
 

5. Fastställande av röstlängden 
Röstlängden förändras automatiskt av VoteIT. 
Mötet beslöt att fastställa röstlängden via VoteIT. 
 

6. Fastställande av behandlingsordning och arbetsordning 
Behandlings- och arbetsordning fastställdes i enlighet med styrelsens förslag 
 

7. Nomineringsstopp inför årsmötet 2022 
Mötet beslöt att fastställa nomineringsstoppet till den 3 Mars 2022. 
 

8. Verksamhetsberättelser 
 
a.  Styrelsens verksamhetsberättelse 

Mötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 

b. Styrelsens ekonomiska berättelse 
Mötet beslöt att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 
 

c. Revisorernas berättelse 
Mötet beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
Revisorerna tillstyrker att mötet ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
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9. Rapporter 
 
a. Kommunfullmäktigegruppens rapport 

Bengt Ohlsson begär ordet och lyfter kritik från sjätte kretsen angående 
begravningsplats. 
Karin Wanngård begär ordet och svarar på kritiken.  
 
Mötet beslöt att lägga Kommunfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 
 

b. Regionfullmäktigegruppens rapport 
Mötet beslöt att lägga Regionfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 
 

c. Stiftsfullmäktigegruppens rapport 
Mötet beslöt att lägga Stiftfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 
 

d. Riksdagsgruppens rapport 
Mötet beslöt att lägga Riksdagsgruppens rapport till handlingarna. 
 

10. Granskningsutskottets rapport samt yttranden över denna 
Mötet beslöt att lägga granskningsutskottets rapport till handlingarna. 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet 
Mötet beslöt att ge styrelsens ansvarsfrihet. 
 

12. Val av styrelse 
Rolf Lindell håller anförde angående valberedningens arbete. 
 
a. Val av partidistriksordförande 

Mötet beslöt att välja Anders Ygeman. 
 

b. Val av ordinarie styrelseledamot tillika studieledare 
Mötet beslöt att välja Mattias Vepsä.  
 

c. Val av styrelseledamöter 
Mötet beslöt att välja: 
Emilia Bjuggren 
Adnan Bozkurt 
Lawen Redar 
Ulf Walther  
Catharina Piazzolla (I roll av Kommunsekreterare) 
 

d. Val av styrelseersättare 
Mötet beslöt att välja nedan i följande ordning: 
Salar Rashid 
Sultan Kayhan 
Elvir Kazinic 
Elsemarie Bjellqvist 
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Anders Göransson 
Hanna Jokio 
Daniel Vencu Velasquez Castro 
Ulrika Lorentzi 
Felix Finnveden 
 

e. Val av revisorer 
Mötet beslöt att välja: 
Gunnar Björkman 
Esme Güler  
Leif Krafft 
 

f. Val av revisorsersättare 
Mötet beslöt att välja: 
Gunilla Landin 
Göran Rehnby 
Carina Fredén Larsson 
 

g. Val av fanbärare 
Mötet beslöt att välja: 
Sonja Bergström 
Magnus Grönlund 
Elisabeth Härlin 
Britten Lagerkvist Tranströmer 
Gunnar Lindgren  
Estanislao Mboro 
 

h. Val av ersättare för fanbärare 
Mötet beslöt att välja: 
David Pena Cesped 
Roger Persson Österman 
Cassandra Solback 
Carl-Michael Palmér 
Zackarias Hort 
Ihsan Khalaf 
 

i.  Val av 15 direktvalda 
Mötet beslöt att välja: 
Ulla-Liza Blom 
Sven Britton 
Isabella Hagnell 
Abebe Hailu 
Lena Josefsson 
Dimitrios Karkamanis 
Karin Lekberg 
Anne-Marie Lindgren 
Madeleine Hjort 
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Jens Orback 
Ulrika Palm 
Veronica Palm 
Lukas Romson 
Gunno Sandahl 
Bengt Sandberg 
 

j. Val av valberedning för upprättande av valsedlar och framtagande av 
kandidater till råd 
Mötet beslöt att välja: 
Emma Lindqvist (Sammankallande) 
Roine Hangvar 
Kristoffer Hernbäck 
David Johansson 
Gabriella Lavecchia 
Gun-Britt Mårtensson 
Moissis Nikolaidis 
Moa Sahlin 
 

k. Val av valberedning 
Föredragande är Catharina Piazzolla. 
 
Mötet beslöt att välja: 
Rolf Lindell (Sammankallande) 
Norma Arranda de Gutiérrez 
Kristoffer Hernbäck 
Moa Sahlin 
Roine Hangvar 
Andrea Törnestam 
Gun-Britt Mårtensson 

 
l. Val av ersättare valberedning 

Föredragande är Catharina Piazzolla.  
 
Mötet beslöt att välja: 
Moissis Nikolaidis 
Diana Ghafour 
Erik Persson 
Marina Andersson 
David Persson 
Sara Karlsson 
Björn Sund 

 
m. Val av granskningsutskott 

Mötet beslöt att välja: 
Gert Abelt (Sammankallande) 
Lars Arell 
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Inger Grufman 
Kyllikki Iroegbu 
Britten Lagerkvist Tranströmer 
Gun Risberg 
Christos Tsoukatos 
 

n. Val av ersättare granskningsutskottet 
Mötet beslöt att välja: 
Björn Sund 
Carolina Gomez Lagerlöf 
Carina Lenngren 
Gustav Österman 
Parvin Araghi 
Per Aldeborg 
Emil Bustos 

 
Alla val var i enlighet med liggande förslag. 
 

13. Motionsbehandling och styrelsens utlåtanden 
 

A. Arbete 
A1) Fler kvinnor ska starta företag. Dags för en feministisk näringspolitik! 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå att-sats 1, 3, 4,5 och 6. Samt i 
övrigt anse motionen besvarad.  
 
A2) Giga säkert 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A3) Skrota arbetsgivarnas möjligheter att nyttja intermittenta anställningar! 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 

B. Ekonomi 
B1) Minimera prekariatet med empiriskt baserade föreslagna åtgärder 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 och avslå att-sats 2 i enlighet med styrelsens förslag. 
 
B2) Ny ram för den ekonomiska politiken 
Magnus Nilsson begär ordet och yrkar bifall på att-sats 1 och avslå att-sats 2. 
Talla Alkurdi begär ordet och förklarar styrelsens yrkande på besvarande.  
 
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 

C.  HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
C1) Könsneutrala personnummer - en rättighet 
Presidiet informerar Lena Josefsson att hennes yrkande plockas bort då tillägg ej går att göra 
på motioner. 
 
Lena Josefsson begär ordet och förtydligar sitt yrkande i form av en tilläggs att-sats till 
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styrelsens yrkande.  
Emelie Stark begär ordet och uttrycker en åsikt. 
Magnus Nilsson begär ordet och yrkar avslag om inte Lena Josefssons tilläggsyrkande 
accepteras. 
Margareta Stavling begär ordet och yrkar avslag. 
Johan Rönnblom begär ordet och yrkar på styrelsens förslag. 
Lena Josefsson begär ordet och yrkar på sitt tilläggs-yrkande. 
Salar Rashid begär ordet i form av representant från styrelsen och accepterar Lena 
Josefssons tilläggs-yrkande. 
Jerry Adbo begär ordet och yrkar bifall. 
Kerstin Mannerqvist begär ordet och yrkar bifall på Lena Josefssons tilläggs-yrkande. 
Margareta Stavling begär ordet och yrkar bifall på Lena Josefssons tilläggs-yrkande.  
 
Motionsbehandlingen pausas 10:00 för tal och frågestund av partiordförande Stefan Löfven. 
Motionsbehandling återupptas 11:00. 
 
David Loveday begär ordet och yrkar för jämkningen. 
Alma Carlsson begär ordet och yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
Eva Fagerhem begär ordet och yrkar på votering direkt. Presidiet informerar att vi provar 
med handuppräckning först. 
Salar Rashid från styrelsen informerar att motionen redan är bifallen för att skickas till 
partikongressen. 
 
Det finns två förslag. Avslag, och jämkning.  
Mötet beslutade att bifalla styrelsens jämkningsförslag i enlighet med Lena Josefssons 
förslag. 
 

D.  Hållbarhet/Miljö/Trafik 
D1) Autonoma el-matarbussar Södermalm 
Rustan Rydman begär ordet men avstår pga. tekniska problem. 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D2) För klimatet – Stadsnära odling 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D3) Gröndalsvägen i stadsdelen Gröndal – borde vara ljus, trygg och snygg! 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D4) Skapa familjepark och förbättra tillgängligheten till Järvafältet 
Emilia Bjuggren begär ordet som representant för styrelsen och informerar kort om 
styrelsens yrkande att anse motionen besvarad. 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D5) Säkerhetsåtgäder för elsparkcyklar 
Mötet beslutade att avslå att-sats 2 och i övrigt anse motionen besvarad i enlighet med 
styrelsens förslag. 
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D6) Trafiksituationen i Blackeberg 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D7) Utökade statliga miljökrav på Sveaskog samt återupptagen nyckelbiotopsinventering  
och utökad kompensation till privata skogsägare för skyddsvärd skog 
Magnus Nilsson (Reimersholme) begär ordet och yrkar att avslå att-sats 1. 
Jens Ergon begär ordet och yrkar bifall. 
Magnus Nilsson (Aspudden) begär ordet och uttrycker en åsikt. 
Johan Rönnblom begär ordet och yrkar bifall till motionen.  
Emilia Bjuggren begär ordet i form av styrelsens representant och yrkar bifall till motionen. 
Magnus Nilsson (Reimersholme) begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Markus Kallifatides begär ordet och tydliggör motionen. 
 
Vi behandlar att-satserna var för sig. Bifall mot avslag. Mötet beslutade att bifalla att-sats 1. 
Mötet beslutar att bifalla att-sats 2. 
 
D8) Utökade statliga miljökrav på Sveaskog samt återupptagen nyckelbiotopsinventering 
och utökad kompensation till privata skogsägare för skyddsvärd skog 
Samma motion som D7. Samma utfall.  
 
D9) Ökat skydd av Östersjön 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 

E.  Organisation/Demokrati/Kultur 
E1) Förorten tillhör folket! 
Mötet beslutade att motionen ska anses besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
E2) Är det bra att våra politiska ledare har 125 000 kr i månaden? 
Carina Fredén begär ordet och yrkar bifall på motionen. 
Catharina Piazzolla som styrelsens representant begär ordet och yrkar motionen som 
besvarad. 
Carina Fredén begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Catharina Piazzolla begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Anki Johansson begär ordet och yrkar bifall. 
 
Presidiet föreslår rösträkning. Röstlängden är 105 personer enligt VoteIT. Mötet beslutade 
att bifalla motionen med siffrorna 52 röster mot 40 i enlighet med Carina Fredéns förslag. 
 
Notering: Ombud Robert Johansson meddelade att han inte deltar i behandlingen av motion 
E2 på grund av jäv.  
 

F.  Skola/Utbildning 
F1) Dags för en jämlik skola-Stockholm bör gå före 
Mötet beslöt att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 

G.  Bygg/Bostäder 
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G1) Att kunna godkännas som hyresgäst trots låg inkomst men med kapital 
Ulf Walther begär ordet som representant från styrelsen och yrkar avslag. 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G2) Hög tid att minska klyftan mellan den ägande och den hyrande klassen! 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G3) Stärk den sociala hållbarheten genom att ta tillvara miljonprogrammets möjligheter 
Elisabeth Näslund begär ordet och yrkar bifall. 
Emilia Bjuggren begär ordet som representant för styrelsen och yrkar avslag på att-sats 1 
och 2, och bifall på att-sats 3. 
Elisabeth Näslund begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Emilia Bjuggren begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Viktor Risling begär ordet och yrkar bifall på motionen. 
 
Presidiet föreslår rösträkning. Röstlängden är 106 personer enligt VoteIT. Mötet beslutade 
att avslå att-sats 1 med siffrorna 50 mot 42. Mötet beslutade att avslå att-sats 2 med 
siffrorna 53 mot 31. Mötet beslutade att bifalla att-sats 3. Allt i enlighet med styrelsens 
förslag. 
 
Paus klockan 12:07 för Lunch. Mötet återupptas 12:45 på punkt 12. 
 

H.    Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
H1) En ny tandvårdsförsäkring! 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad. I enlighet med styrelsens förslag. 
 
H2) Individanpassad tandvård för barn och unga med funktionsnedsättning 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
H3) Tänder en klassfråga 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
 

I.  Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
I1) Ett lyft för socialförsäkringssystemet 
Mötet beslutande att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
I2) Försörjningsstöd och bostad 
Margareta Stavling begär ordet och yrkar bifall. 
Styrelsen yrkar att motionen ska anses vara besvarad.  
 
Presidiet föreslår rösträkning. Röstlängden är 109 personer. Mötet beslöt att anse motionen 
besvarad med siffrorna 42 mot 32 i enlighet med styrelsens förslag. 
 

J.  Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
J1) Fyra förslag angående äldreomsorgen 
Elsemarie Bjellqvist begär ordet som styrelsens representant och yrkar avslag på motionen. 
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Mötet beslutar att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
J2) Utbildning i geriatrik i förebyggande syfte 
Mötet beslutar att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
J3) Utrusta vård- och omsorgsboenden samt dagverksamheter med gym 
Mötet beslutar att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
J4) WiFi/ internet bör ingå i hyran i stödboende, gruppboende och vård- och 
omsorgsboende 
Vi återkom till denna motionen i slutet av mötet på grund av fel i behandlingen. Nedan är 
den senare och slutliga behandlingen. 
 
Catharina Piazzolla begär ordet som styrelsens representant och förklarar problemet. 
Utlåtandet har fått ett tryckfel.  
Margareta Stavling begär ordet och yrkar att vi ska ta upp denna motion igen på nästa 
representantskap på grund av felet eller att vi ska bifalla motionen på detta mötet.  
Lisa Carlsson begär ordet och yrkar bifall på motionen. 
Lara Badinson begär ordet och yrkar bifall på motionen.  
Saied Tagavi begär ordet och yrkar bifall på motionen.  
Elsemarie Bjellqvist begär ordet som styrelsens representant och yrkar avslag på motionen 
och att skjuta upp beslutet till nästan representantskap. 
Annika Granlund begär ordet och uttrycker sin åsikt. 
Lisa Carlsson begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Margareta Stavling begär ordet och argumenterar för att bordlägga motionen. 
Saied Tagavi begär ordet och argumenterar för att bordlägga motionen. 
Elsemarie Bjellqvist som styrelsens representant argumenterar för sin sak. 
Catharina Piazzolla som styrelsens representant argumenterar för att korrekt information 
funnits ute och att vi inte bör skjuta på beslutet. 
 
Det finns tre förslag. Bordlägga motionen. Avslå motionen. Bifalla motionen. Mötet 
beslutade först att inte bordlägga motionen. Mötet beslutade sen att avslå motionen i 
enlighet med styrelsens förslag. 
 

K.  Övrigt 
K1) Förbättrad lagstiftning för avhysning av s.k. ”piratbåtar” och för hantering av problem 
med privatägda bilar ägda av s.k. ”bilmålvakter” 
Mötet beslutar att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
K2) Förbättrad lagstiftning för tullverket att vid utförsel ur Sverige genomsöka och stoppa 
fordon/båtar med misstänkt stöld- eller smuggelgods 
Mötet beslutar att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
K3) Landets indelning i kommuner och regioner 
Lara Badinson begär ordet och framför sin åsikt. 
Catharina Piazzolla begär ordet som styrelsens representant och förklarar styrelsens syn på 
frågan. 
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Ellis Wohlner begär ordet och framför sin åsikt. 
Saied Tagavi begär ordet och framför sin åsikt. 
Robert Fischer begär ordet och yrkar bifall till att-sats 2.  
Johan Rönnblom begär ordet och yrkar avslag på motionen. 
Mötet beslutade att dra sträck i debatten efter Catharina Piazzollas andra inlägg.  
Gustav Björklund Larsen begär ordet och yrkar avslag.  
Roger Persson Österman begär ordet och yrkar avslag. 
Saied Tagavi begär ordet och framför sin åsikt. 
Catharina Piazzolla begär ordet som styrelsens representant och förklarar styrelsens syn på 
frågan. 
 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
K4) Ånghästparken more like Ångestparken 
Roger Persson Österman yrkar bifall på motionen. 
Alexander Ojanne som styrelsens representant yrkar avslag på motionen. 
 
Mötet beslöt att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
K5) Jämlik tillgång till idrott för barn från inkomstsvaga familjer 
Robert Fischer begär ordet och yrkar bifall. 
Alexander Ojanne begär ordet som styrelsens representant och yrkar avslag. 
Saied Tagavi begär ordet och uttrycker sin åsikt. 
Robert Fischer begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Jihan XXX begär ordet och yrkar bifall.  
 
Presidiet ansåg att avslå motionen. Votering begärd. Röstlängden är 110 personer. Mötet 
beslutade att avslå motionen med 49 röster mot 33 i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Mötet beslöt att alla motioner är behandlade efter motion K5. 
 

14.  Uttalande 
Inga uttalanden. 
 

15.  Övriga frågor 
Sultan Kayhan begär ordet och informerar om uppdaterad uppförandekod 
tillsammans med Thomas Hammarberg.  
 
Catharina Piazzolla informerar om vårkampanjen. 
 

16. Mötets avslutande 
Anders Ygeman tackar avgående styrelseledamöter, tackar av presidiet, och avslutar 
sen mötet klockan 14:58. 
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Vid protokollet  
    
 
 
Catharina Piazzolla  
    
 
 
 
Tjänstgörande sekreterare  
 
 
 
Gustav Österman   
 
 
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
Emelie Stark                                                  Magnus Nilsson 


 S

H
, E

S,
 C

P,
 P

M
N

, G
SN

PÖ
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k





1 


 


 
1. Mötets öppnande 


Vi minns kamrater som gått bort under det gångna året med en tyst minut. 
Mötet öppnade 09:02 av Anders Ygeman. 
 


2. Årsmötets behöriga utlysande 
Mötet beslöts behörigt utlyst 
 


3. Val av mötesfunktionärer 
a. Till mötesordförande valdes Daniel Carlstedt och Teres Lindberg 
b. Till justerare tillika rösträknare valdes Emelie Stark, HBTs Stockholms samt 


Magnus Nilsson, Aspuddens s-förening till protokolljusterare samt VoteIT 
systemet till rösträknare 


c. Justeringsdatum fastställdes till 10 Maj 2021. 
d. Till redaktionsutskottet valdes Anders Ygeman (sammankallande), Karin 


Wanngård, och Catharina Piazzolla.  
 
 


4. Fastställande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordningen fastställdes.  
 


5. Fastställande av röstlängden 
Röstlängden förändras automatiskt av VoteIT. 
Mötet beslöt att fastställa röstlängden via VoteIT. 
 


6. Fastställande av behandlingsordning och arbetsordning 
Behandlings- och arbetsordning fastställdes i enlighet med styrelsens förslag 
 


7. Nomineringsstopp inför årsmötet 2022 
Mötet beslöt att fastställa nomineringsstoppet till den 3 Mars 2022. 
 


8. Verksamhetsberättelser 
 
a.  Styrelsens verksamhetsberättelse 


Mötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 


b. Styrelsens ekonomiska berättelse 
Mötet beslöt att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 
 


c. Revisorernas berättelse 
Mötet beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
Revisorerna tillstyrker att mötet ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
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9. Rapporter 
 
a. Kommunfullmäktigegruppens rapport 


Bengt Ohlsson begär ordet och lyfter kritik från sjätte kretsen angående 
begravningsplats. 
Karin Wanngård begär ordet och svarar på kritiken.  
 
Mötet beslöt att lägga Kommunfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 
 


b. Regionfullmäktigegruppens rapport 
Mötet beslöt att lägga Regionfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 
 


c. Stiftsfullmäktigegruppens rapport 
Mötet beslöt att lägga Stiftfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 
 


d. Riksdagsgruppens rapport 
Mötet beslöt att lägga Riksdagsgruppens rapport till handlingarna. 
 


10. Granskningsutskottets rapport samt yttranden över denna 
Mötet beslöt att lägga granskningsutskottets rapport till handlingarna. 
 


11. Fråga om ansvarsfrihet 
Mötet beslöt att ge styrelsens ansvarsfrihet. 
 


12. Val av styrelse 
Rolf Lindell håller anförde angående valberedningens arbete. 
 
a. Val av partidistriksordförande 


Mötet beslöt att välja Anders Ygeman. 
 


b. Val av ordinarie styrelseledamot tillika studieledare 
Mötet beslöt att välja Mattias Vepsä.  
 


c. Val av styrelseledamöter 
Mötet beslöt att välja: 
Emilia Bjuggren 
Adnan Bozkurt 
Lawen Redar 
Ulf Walther  
Catharina Piazzolla (I roll av Kommunsekreterare) 
 


d. Val av styrelseersättare 
Mötet beslöt att välja nedan i följande ordning: 
Salar Rashid 
Sultan Kayhan 
Elvir Kazinic 
Elsemarie Bjellqvist 
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Anders Göransson 
Hanna Jokio 
Daniel Vencu Velasquez Castro 
Ulrika Lorentzi 
Felix Finnveden 
 


e. Val av revisorer 
Mötet beslöt att välja: 
Gunnar Björkman 
Esme Güler  
Leif Krafft 
 


f. Val av revisorsersättare 
Mötet beslöt att välja: 
Gunilla Landin 
Göran Rehnby 
Carina Fredén Larsson 
 


g. Val av fanbärare 
Mötet beslöt att välja: 
Sonja Bergström 
Magnus Grönlund 
Elisabeth Härlin 
Britten Lagerkvist Tranströmer 
Gunnar Lindgren  
Estanislao Mboro 
 


h. Val av ersättare för fanbärare 
Mötet beslöt att välja: 
David Pena Cesped 
Roger Persson Österman 
Cassandra Solback 
Carl-Michael Palmér 
Zackarias Hort 
Ihsan Khalaf 
 


i.  Val av 15 direktvalda 
Mötet beslöt att välja: 
Ulla-Liza Blom 
Sven Britton 
Isabella Hagnell 
Abebe Hailu 
Lena Josefsson 
Dimitrios Karkamanis 
Karin Lekberg 
Anne-Marie Lindgren 
Madeleine Hjort 
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Jens Orback 
Ulrika Palm 
Veronica Palm 
Lukas Romson 
Gunno Sandahl 
Bengt Sandberg 
 


j. Val av valberedning för upprättande av valsedlar och framtagande av 
kandidater till råd 
Mötet beslöt att välja: 
Emma Lindqvist (Sammankallande) 
Roine Hangvar 
Kristoffer Hernbäck 
David Johansson 
Gabriella Lavecchia 
Gun-Britt Mårtensson 
Moissis Nikolaidis 
Moa Sahlin 
 


k. Val av valberedning 
Föredragande är Catharina Piazzolla. 
 
Mötet beslöt att välja: 
Rolf Lindell (Sammankallande) 
Norma Arranda de Gutiérrez 
Kristoffer Hernbäck 
Moa Sahlin 
Roine Hangvar 
Andrea Törnestam 
Gun-Britt Mårtensson 


 
l. Val av ersättare valberedning 


Föredragande är Catharina Piazzolla.  
 
Mötet beslöt att välja: 
Moissis Nikolaidis 
Diana Ghafour 
Erik Persson 
Marina Andersson 
David Persson 
Sara Karlsson 
Björn Sund 


 
m. Val av granskningsutskott 


Mötet beslöt att välja: 
Gert Abelt (Sammankallande) 
Lars Arell 
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Inger Grufman 
Kyllikki Iroegbu 
Britten Lagerkvist Tranströmer 
Gun Risberg 
Christos Tsoukatos 
 


n. Val av ersättare granskningsutskottet 
Mötet beslöt att välja: 
Björn Sund 
Carolina Gomez Lagerlöf 
Carina Lenngren 
Gustav Österman 
Parvin Araghi 
Per Aldeborg 
Emil Bustos 


 
Alla val var i enlighet med liggande förslag. 
 


13. Motionsbehandling och styrelsens utlåtanden 
 


A. Arbete 
A1) Fler kvinnor ska starta företag. Dags för en feministisk näringspolitik! 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå att-sats 1, 3, 4,5 och 6. Samt i 
övrigt anse motionen besvarad.  
 
A2) Giga säkert 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A3) Skrota arbetsgivarnas möjligheter att nyttja intermittenta anställningar! 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 


B. Ekonomi 
B1) Minimera prekariatet med empiriskt baserade föreslagna åtgärder 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 och avslå att-sats 2 i enlighet med styrelsens förslag. 
 
B2) Ny ram för den ekonomiska politiken 
Magnus Nilsson begär ordet och yrkar bifall på att-sats 1 och avslå att-sats 2. 
Talla Alkurdi begär ordet och förklarar styrelsens yrkande på besvarande.  
 
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 


C.  HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
C1) Könsneutrala personnummer - en rättighet 
Presidiet informerar Lena Josefsson att hennes yrkande plockas bort då tillägg ej går att göra 
på motioner. 
 
Lena Josefsson begär ordet och förtydligar sitt yrkande i form av en tilläggs att-sats till 
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styrelsens yrkande.  
Emelie Stark begär ordet och uttrycker en åsikt. 
Magnus Nilsson begär ordet och yrkar avslag om inte Lena Josefssons tilläggsyrkande 
accepteras. 
Margareta Stavling begär ordet och yrkar avslag. 
Johan Rönnblom begär ordet och yrkar på styrelsens förslag. 
Lena Josefsson begär ordet och yrkar på sitt tilläggs-yrkande. 
Salar Rashid begär ordet i form av representant från styrelsen och accepterar Lena 
Josefssons tilläggs-yrkande. 
Jerry Adbo begär ordet och yrkar bifall. 
Kerstin Mannerqvist begär ordet och yrkar bifall på Lena Josefssons tilläggs-yrkande. 
Margareta Stavling begär ordet och yrkar bifall på Lena Josefssons tilläggs-yrkande.  
 
Motionsbehandlingen pausas 10:00 för tal och frågestund av partiordförande Stefan Löfven. 
Motionsbehandling återupptas 11:00. 
 
David Loveday begär ordet och yrkar för jämkningen. 
Alma Carlsson begär ordet och yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
Eva Fagerhem begär ordet och yrkar på votering direkt. Presidiet informerar att vi provar 
med handuppräckning först. 
Salar Rashid från styrelsen informerar att motionen redan är bifallen för att skickas till 
partikongressen. 
 
Det finns två förslag. Avslag, och jämkning.  
Mötet beslutade att bifalla styrelsens jämkningsförslag i enlighet med Lena Josefssons 
förslag. 
 


D.  Hållbarhet/Miljö/Trafik 
D1) Autonoma el-matarbussar Södermalm 
Rustan Rydman begär ordet men avstår pga. tekniska problem. 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D2) För klimatet – Stadsnära odling 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D3) Gröndalsvägen i stadsdelen Gröndal – borde vara ljus, trygg och snygg! 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D4) Skapa familjepark och förbättra tillgängligheten till Järvafältet 
Emilia Bjuggren begär ordet som representant för styrelsen och informerar kort om 
styrelsens yrkande att anse motionen besvarad. 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D5) Säkerhetsåtgäder för elsparkcyklar 
Mötet beslutade att avslå att-sats 2 och i övrigt anse motionen besvarad i enlighet med 
styrelsens förslag. 
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D6) Trafiksituationen i Blackeberg 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D7) Utökade statliga miljökrav på Sveaskog samt återupptagen nyckelbiotopsinventering  
och utökad kompensation till privata skogsägare för skyddsvärd skog 
Magnus Nilsson (Reimersholme) begär ordet och yrkar att avslå att-sats 1. 
Jens Ergon begär ordet och yrkar bifall. 
Magnus Nilsson (Aspudden) begär ordet och uttrycker en åsikt. 
Johan Rönnblom begär ordet och yrkar bifall till motionen.  
Emilia Bjuggren begär ordet i form av styrelsens representant och yrkar bifall till motionen. 
Magnus Nilsson (Reimersholme) begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Markus Kallifatides begär ordet och tydliggör motionen. 
 
Vi behandlar att-satserna var för sig. Bifall mot avslag. Mötet beslutade att bifalla att-sats 1. 
Mötet beslutar att bifalla att-sats 2. 
 
D8) Utökade statliga miljökrav på Sveaskog samt återupptagen nyckelbiotopsinventering 
och utökad kompensation till privata skogsägare för skyddsvärd skog 
Samma motion som D7. Samma utfall.  
 
D9) Ökat skydd av Östersjön 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 


E.  Organisation/Demokrati/Kultur 
E1) Förorten tillhör folket! 
Mötet beslutade att motionen ska anses besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
E2) Är det bra att våra politiska ledare har 125 000 kr i månaden? 
Carina Fredén begär ordet och yrkar bifall på motionen. 
Catharina Piazzolla som styrelsens representant begär ordet och yrkar motionen som 
besvarad. 
Carina Fredén begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Catharina Piazzolla begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Anki Johansson begär ordet och yrkar bifall. 
 
Presidiet föreslår rösträkning. Röstlängden är 105 personer enligt VoteIT. Mötet beslutade 
att bifalla motionen med siffrorna 52 röster mot 40 i enlighet med Carina Fredéns förslag. 
 
Notering: Ombud Robert Johansson meddelade att han inte deltar i behandlingen av motion 
E2 på grund av jäv.  
 


F.  Skola/Utbildning 
F1) Dags för en jämlik skola-Stockholm bör gå före 
Mötet beslöt att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 


G.  Bygg/Bostäder 
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G1) Att kunna godkännas som hyresgäst trots låg inkomst men med kapital 
Ulf Walther begär ordet som representant från styrelsen och yrkar avslag. 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G2) Hög tid att minska klyftan mellan den ägande och den hyrande klassen! 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G3) Stärk den sociala hållbarheten genom att ta tillvara miljonprogrammets möjligheter 
Elisabeth Näslund begär ordet och yrkar bifall. 
Emilia Bjuggren begär ordet som representant för styrelsen och yrkar avslag på att-sats 1 
och 2, och bifall på att-sats 3. 
Elisabeth Näslund begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Emilia Bjuggren begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Viktor Risling begär ordet och yrkar bifall på motionen. 
 
Presidiet föreslår rösträkning. Röstlängden är 106 personer enligt VoteIT. Mötet beslutade 
att avslå att-sats 1 med siffrorna 50 mot 42. Mötet beslutade att avslå att-sats 2 med 
siffrorna 53 mot 31. Mötet beslutade att bifalla att-sats 3. Allt i enlighet med styrelsens 
förslag. 
 
Paus klockan 12:07 för Lunch. Mötet återupptas 12:45 på punkt 12. 
 


H.    Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
H1) En ny tandvårdsförsäkring! 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad. I enlighet med styrelsens förslag. 
 
H2) Individanpassad tandvård för barn och unga med funktionsnedsättning 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
H3) Tänder en klassfråga 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
 


I.  Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
I1) Ett lyft för socialförsäkringssystemet 
Mötet beslutande att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
I2) Försörjningsstöd och bostad 
Margareta Stavling begär ordet och yrkar bifall. 
Styrelsen yrkar att motionen ska anses vara besvarad.  
 
Presidiet föreslår rösträkning. Röstlängden är 109 personer. Mötet beslöt att anse motionen 
besvarad med siffrorna 42 mot 32 i enlighet med styrelsens förslag. 
 


J.  Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
J1) Fyra förslag angående äldreomsorgen 
Elsemarie Bjellqvist begär ordet som styrelsens representant och yrkar avslag på motionen. 
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Mötet beslutar att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
J2) Utbildning i geriatrik i förebyggande syfte 
Mötet beslutar att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
J3) Utrusta vård- och omsorgsboenden samt dagverksamheter med gym 
Mötet beslutar att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
J4) WiFi/ internet bör ingå i hyran i stödboende, gruppboende och vård- och 
omsorgsboende 
Vi återkom till denna motionen i slutet av mötet på grund av fel i behandlingen. Nedan är 
den senare och slutliga behandlingen. 
 
Catharina Piazzolla begär ordet som styrelsens representant och förklarar problemet. 
Utlåtandet har fått ett tryckfel.  
Margareta Stavling begär ordet och yrkar att vi ska ta upp denna motion igen på nästa 
representantskap på grund av felet eller att vi ska bifalla motionen på detta mötet.  
Lisa Carlsson begär ordet och yrkar bifall på motionen. 
Lara Badinson begär ordet och yrkar bifall på motionen.  
Saied Tagavi begär ordet och yrkar bifall på motionen.  
Elsemarie Bjellqvist begär ordet som styrelsens representant och yrkar avslag på motionen 
och att skjuta upp beslutet till nästan representantskap. 
Annika Granlund begär ordet och uttrycker sin åsikt. 
Lisa Carlsson begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Margareta Stavling begär ordet och argumenterar för att bordlägga motionen. 
Saied Tagavi begär ordet och argumenterar för att bordlägga motionen. 
Elsemarie Bjellqvist som styrelsens representant argumenterar för sin sak. 
Catharina Piazzolla som styrelsens representant argumenterar för att korrekt information 
funnits ute och att vi inte bör skjuta på beslutet. 
 
Det finns tre förslag. Bordlägga motionen. Avslå motionen. Bifalla motionen. Mötet 
beslutade först att inte bordlägga motionen. Mötet beslutade sen att avslå motionen i 
enlighet med styrelsens förslag. 
 


K.  Övrigt 
K1) Förbättrad lagstiftning för avhysning av s.k. ”piratbåtar” och för hantering av problem 
med privatägda bilar ägda av s.k. ”bilmålvakter” 
Mötet beslutar att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
K2) Förbättrad lagstiftning för tullverket att vid utförsel ur Sverige genomsöka och stoppa 
fordon/båtar med misstänkt stöld- eller smuggelgods 
Mötet beslutar att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
K3) Landets indelning i kommuner och regioner 
Lara Badinson begär ordet och framför sin åsikt. 
Catharina Piazzolla begär ordet som styrelsens representant och förklarar styrelsens syn på 
frågan. 
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Ellis Wohlner begär ordet och framför sin åsikt. 
Saied Tagavi begär ordet och framför sin åsikt. 
Robert Fischer begär ordet och yrkar bifall till att-sats 2.  
Johan Rönnblom begär ordet och yrkar avslag på motionen. 
Mötet beslutade att dra sträck i debatten efter Catharina Piazzollas andra inlägg.  
Gustav Björklund Larsen begär ordet och yrkar avslag.  
Roger Persson Österman begär ordet och yrkar avslag. 
Saied Tagavi begär ordet och framför sin åsikt. 
Catharina Piazzolla begär ordet som styrelsens representant och förklarar styrelsens syn på 
frågan. 
 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
K4) Ånghästparken more like Ångestparken 
Roger Persson Österman yrkar bifall på motionen. 
Alexander Ojanne som styrelsens representant yrkar avslag på motionen. 
 
Mötet beslöt att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
K5) Jämlik tillgång till idrott för barn från inkomstsvaga familjer 
Robert Fischer begär ordet och yrkar bifall. 
Alexander Ojanne begär ordet som styrelsens representant och yrkar avslag. 
Saied Tagavi begär ordet och uttrycker sin åsikt. 
Robert Fischer begär ordet och argumenterar för sin sak. 
Jihan XXX begär ordet och yrkar bifall.  
 
Presidiet ansåg att avslå motionen. Votering begärd. Röstlängden är 110 personer. Mötet 
beslutade att avslå motionen med 49 röster mot 33 i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Mötet beslöt att alla motioner är behandlade efter motion K5. 
 


14.  Uttalande 
Inga uttalanden. 
 


15.  Övriga frågor 
Sultan Kayhan begär ordet och informerar om uppdaterad uppförandekod 
tillsammans med Thomas Hammarberg.  
 
Catharina Piazzolla informerar om vårkampanjen. 
 


16. Mötets avslutande 
Anders Ygeman tackar avgående styrelseledamöter, tackar av presidiet, och avslutar 
sen mötet klockan 14:58. 
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