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Protokoll vid Stockholms partidistrikts möte tisdag den 15 mars 
2022 kl. 18.00-21.00. Plats: ABF-huset, Stockholm. 

§1. Mötets öppnande 
Anders Ygeman öppnade representantskapet kl.18.00 genom att hälsa alla hjärtligt välkomna och 
talade om den olagliga och folkrättsvidriga ryska invasionen av Ukraina. Han pratade om vikten av 
internationell solidaritet och att alla måste ta sitt ansvar att hjälpa till. För svensk del har det handlat 
om att införa sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och att stärka Sverige. Det är viktigt att 
påminna väljare om det när vi träffar de ute på dörrknackningar. 
 
§2. Fastställande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning fastställdes. 
 
§3. Val av mötesordförande 

a) Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Malin Malm. 
b) Till mötessekreterare valdes Noor Karim. 
c) Till justerare tillika rösträknare valdes Annie Ross (Reformisterna) och Gunnar 
Söderholm (Seniorsossarna). 
d) Justeringsdatum fastställdes till 29 mars 2022. 

 
§4. Fastställande av röstlängden 
Röstlängden fastställdes till 100 ombud. 
 
§5. Fastställande av arbetsordningen  
Förslag till arbetsordning antogs av mötet 
 
§6. Motioner 
a) Dialog behövs om NKS (Hammarby Norra s-förening) 
Partidistriktsstyrelsen föreslog att anse motionen besvarad. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen.  
 
b) En mer tillgänglig kollektivtrafik (Hässelby Villastads s-förening) 
Viktor Risling yrkade bifall till motionen. 
Alma Carlsson yrkade bifall till motionen. 
Robert Fischer yrkade bifall till alla tre att-satserna. 
Partidistriktsstyrelsen föreslog att avslå att-sats 1 och 2 men bifalla att-sats 3. 
Med röstsiffrorna 54–45 beslutade mötet i enlighet med motionären Alma Carlsson, Viktor 
Risling och Robert Fischer. 
 
§7. Åsiktstorg - valprogram 2022 (Karin Wanngård och Talla Alkurdi) 
 
Mötet pausade för dialogbord. 
 

§8. Förortspolitiskt program (Salar Rashid, Ulrika Lorentzi och Elvir Kazinic) 
Salar Rashid och Ulrika Lorentzi från styrelsen föredrog hur arbetet med programmet hade varit. 
De tackade även för den breda uppslutningen och engagemanget. 
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Inledning 

Markus Kallifatides föreslog några stilistiska ändringar samt att ändra ”stoppa kriminalitet” till 
effektiv bekämpning av kriminalitet och skjutningar!”  
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen.  

1. Ett levande förenings- och kulturliv  

Jerry Adbo föreslog att lägga till “Den kulturella utbildningskedjan behöver stärkas, från förskola 
till kulturskola, grundskola och gymnasieskola för att öka bredden av sökanden från olika 
samhällsklasser till eftergymnasiala kulturutbildningar.” 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med Jerry Adbo. 

Jerry Adbo föreslog att lägga till ”verka för att återinföra möjligheten att delta i Kulturskolans 
verksamhet på skoltid”. 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med Jerry Adbo. 

2. Bra förskola, skola och fritidshem för alla barn  

Nadja Sandberg föreslog att lägga till ordet faktiska. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen.  
 
Rustan Rydman föreslog att lägga till ”elevhälsan behöver ha mer samarbete med Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP), för att kunna arbeta mer med förbyggande insatser på skolan.” 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med Rustan Rydman. 
 
Nadja Sandberg föreslog att lägga till ”pedagogik och anpassningar. Och att de elever som 
behöver särskilt stöd och tidiga insatser verkligen får det”. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 

Nadja Sandberg föreslog att ändra kulturpedagoger till speciallärare.  
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 
Sinnika Suutari föreslog att lägga till ”skolor med stora utmaningar ska ges reella möjligheter att 
införa tvålärarsystem”. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 

Jerry Adbo föreslog att lägga till ”rätten till heltid ska vara den gällande principen inom 
barnomsorgen och fritidsverksamheten. De allmänna visstidsanställningarna ska minska drastiskt 
i omfattning, till förmån för tillsvidareanställningar 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
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Madeleine Hjort föreslog att lägga till ”satsa på bemannade skolbibliotek och samarbete med 
lärfritids.” 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 
Madeleine Hjort föreslog att lägga till ”fritid och kulturella pedagogiska aktiviteter.” 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 
Nadja Sandberg föreslog att lägga till ”särskilda satsningar på”. 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 
Rustan Rydman föreslog att lägga till ”elevhälsans personal ska arbeta mer utåtriktat i 
klassrummen, berätta om psykiska ohälsa, dess symtom och tar bort stigmat. Personalen ska göra 
sig synlig och bygga relationer med eleverna.” 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 

3. En jobbpolitik som bryter arbetslösheten och skapar tryggajobb  

Jerry Adbo föreslog att lägga till ”verka för att fler arbetstillfällen skapas inom kultursektorn.” 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 

5. Levande stadsdelar i hela staden  

Robert Fischer föreslog att till ”stadsodling” 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 

7. Stoppa kriminaliteten och skjutningarna  

Viktor Risling föreslog att lägga ändra texten och lägga till ”och övriga aktörer såsom 
kollektivtrafikdrivare.” 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 
Viktor Risling föreslog att lägg till ”offentlig konst” 
Styrelsen yrkade bifall till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 
Robert Svenander föreslog att lägga till stycket “vi menar att det är mycket viktigt att betona att 
kriminaliteten stoppas inte enbart med polisiära verktyg -- även om fler (välutbildade och 
välavlönade) poliser är mycket viktigt! -- utan att det måste stoppas långt innan, genom 
förebyggande insatser och genom att bygga det jämlika och inkluderande samhället som håller 
våra unga borta från gäng och andra kriminella krafter.  
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Därför föreslår vi att, i punktlistan som avslutar delen "Stoppa kriminaliteten och skjutningarna" 
(s. 17), man lägger till en ny, första punkt som hänvisar till vikten av de förebyggande insatser 
som nämns tidigare i dokumentet. T ex:  
 
För att öka tryggheten för medborgarna och stoppa kriminaliteten vill vi:  
Satsa på förebyggande insatser såsom fältassistenter i samtliga stadsdelar, avgiftsbefriade 
ungdomsgårdar, expanderad uppsökande verksamhet, och en förstärkning av de sociala 
insatsgruppernas arbete.” 
Styrelsen yrkade avslag till förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 

Mötet beslutade att i övrigt anta programmet i sin helhet  
 
§9. Rapporter 

Inga rapporter var inskickade 

§10. Frågestund 

Fråga 1. Björn Erdal  
Vad hände med Representantskapets beslut om en jämförelse mellan två placeringar av 
begravningsplatsen i Järva? 
Karin Wanngård svarade att den här frågan har varit uppe på förra årsmötet där fullmäktigegruppen 
i sin rapport utryckt att de inte kunnat tillfredsställa representantskapets beslut. Bygget av en ny 
begravningsplats är i gång och fullmäktigegruppen fann inte möjlighet att ändra det beslutet. Inte 
heller att det var ekonomisk försvarbart. Järva behöver sin begravningsplats, det vi behöver bevaka 
extra är att det ska vara en öppen och offentlig miljö där alla stockholmare känner sig välkomna 
oavsett om det är för att sörja någon anhörig som gått bort eller om det är för att ta en promenad 
eller för att njuta av miljön i Järva. 
 
 
Fråga 2. Gunnar Björkman  
Min fråga är nu om det finns någon strategi för hur vi försöker att minimera ljusföroreningarna 
och hur denna i så fall ser ut. 
Karin Wanngård svarade att det är en viktig fråga både för invånarna och för djuren. Vi ser på håll 
att ljussättningen riktas uppåt, det ska det inte göra. Stockholm har det så kallade gul varma ljuset, 
vi ska inte ha det vita strålljuset. Det får inte heller vara de som ljus som ligger i gatumiljön som 
riktas uppåt, de vill man helst undvika fr att det är skadligt för djur nattetid. Det ligger på 
stadsdelarna att hålla det. Tyvärr ligger det på oss att se till att det efterlevs, vi måste alla värna våra 
djur så att vi får en god fortplantning även i stadsmiljö. 
 
§11. Mötets avslutande 

Catharina Piazzolla avslutar mötet 20.15 genom att tacka ombuden och personal. 
 

 

 

 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
Vid protokollet     
Catharina Piazzolla 
 
 
 
 
Tjänstgörande sekreterare  
Noor Karim   
 
 
 
 
Justeras 
Annie Ross    Gunnar Söderholm 


