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Protokoll vid Stockholms partidistrikts årsmöte lördagen  
den 23 april 2022, plats, ABF, Sveavägen 41 

 
 
Dagordning årsmötet 23 april 2022  
1. Årsmötets öppnande  

Vi minns kamrater som gått bort under det gångna året med en tyst minut. 
Mötet öppnade 09:03 av Anders Ygeman. 

 
2. Årsmötets behöriga utlysande  
 Mötet beslutade att anse årsmötet behörigt utlyst. 
 
3. Val av mötesfunktionärer:  

a. Till mötesordförande valdes Andrea Törnestam, Noor Karim och Daniel 
Carlstedt 

b. Till justerare tillika rösträknare valdes Robert Fischer, Hässelby Villastad S-
förening samt Björn Sund, Fruängens S-förening till protokolljusterare samt 
VoteIT systemet till rösträknare 

c.  Justeringsdatum fastställdes till 9 maj 2022 
d. Till redaktionsutskottet valdes Anders Ygeman (sammankallande), Karin 

Wanngård, Catharina Piazzolla, Markus Kallifatides och Milla Järvelin.    
 
4. Fastställande av dagordning  

Utsänt förslag till dagordningen fastställdes. 
 

Anders Ygeman överlämnar ordet till Utrikesminister Ann Linde som talar med 
anledning av kriget i Ukraina och om nationella dialogen om Sveriges NATO-
medlemskap. Frågestund efterföljer.  

 
5. Fastställande av röstlängd  

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

 
6. Fastställande av behandlingsordning och arbetsordning  
 
a. Arbetsordning för årsmöte 2022  
Behandlings- och arbetsordning för årsmötet 2022 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. 
 
b. Arbetsordningar för representantskap 2022/23  
Behandlings- och arbetsordning representantskapet 2022/23 fastställdes i enlighet med Samuel 
Somos tilläggsförslag.  
 
7. Nomineringsstopp inför årsmötet 2023  
Mötet beslutade att fastställa nomineringsstoppet till den 2 Mars 2023. 
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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. 
 
9. Rapporter  
a. Kommunfullmäktigegruppens rapport  
Mötet beslutade att lägga Kommunfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 
 
b. Regionfullmäktigegruppens rapport  
Mötet beslutade att lägga Regionfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 
 
c. Stiftsfullmäktigegruppens rapport  
Mötet beslutade att lägga Stiftfullmäktigegruppens rapport till handlingarna. 
 
d. Riksdagsgruppens rapport  
Mötet beslöt att lägga Riksdagsgruppens rapport till handlingarna. 
 
10. Granskningsutskottets rapport samt yttranden över denna  
Granskningsutskottets sammankallande Gert Abelt föredrar. Mötet beslutade att lägga 
granskningsutskottets rapport till handlingarna.  
 
11. Fråga om ansvarsfrihet  
Mötet beslöt att ge styrelsens ansvarsfrihet.  
 
12. Val av styrelse   
Rolf Lindell håller anförda angående valberedningens arbete. 
 
Jerry Adbo har begärt ordet och frågar om valberedningens arbetssätt med att kontakta 
nominerade. Rolf Lindell besvarar Jerry Adbos fråga.  
 
a. En ordinarie styrelseledamot tillika facklig ledare (två år)  
Mötet beslutade att välja Felix Finnveden.  
 
b. Fem ordinarie styrelseledamöter (två år)  
Mötet beslutade att välja:  
Talla Alkurdi 
Elsemarie Bjellqvist 
Salar Rashid  
Mirja Räihä  
Karin Wanngård 
Catharina Piazzolla (i roll av kommunsekreterare)  
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c. Nio ersättare i styrelsen (ett år)  
Mötet beslutade att välja:  
Elvir Kazinic 
Lowisa Ivman Anderzon  
Anders Göransson 
Sultan Kayhan 
Daniel Vencu Velasquez Castro 
Hanna Jokio  
Markus Kallifatides 
Ulrika Lorentzi  
Gunnar Söderholm  
 
d. Tre ordinarie revisorer (ett år)  
Mötet beslutade att välja: 

• Gunnar Björkman 
• Esme Güler 
• Leif Krafft 

 
e. Tre revisorsersättare (ett år)  
Mötet beslöt att välja: 

• Carina Fredén Larsson 
• Göran Rehnby 
• Gunnel Blomgren  

 
f. Fanbärare (ett år)  
Mötet beslöt att välja: 

• Sonja Bergström 
• Magnus Grönlund 
• Elisabeth Härlin 
• Britten Lagerkvist Tranströmer 
• Gunnar Lindgren 
• Estanislao Mboro  

 
g. Val av ersättare för fanbärare (ett år)  
Mötet beslöt att välja: 

• David Peña Cesped 
• Roger Persson Österman 
• Cassandra Solback 
• Carl Michael Palmér 
• Felicia Schartner Giertta 
• Amrit Preet Kaur  

 

h. 15 direktvalda ledamöter i representantskapet (ett år) 
Mötet beslöt att välja: 

• Philip Botström 
• Sven Britton 
• Johan Danielsson 
• Anna Ekström 
• Abebe Hailu 
• Lena Josefsson 
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• Silvia Kakembo 
• Anne-Marie Lindgren 
• Inga Näslund 
• Veronica Palm 
• Gunno Sandahl 
• Bengt Sandberg 
• Johan Sjölander 
• Emelie Stark 
• Eric Sundström 

 

i. Sju ordinarie ledamöter till valberedning, varav en sammankallande (ett år)  
Mötet beslöt att välja: 

• Johan Sjölander 
• Norma Aranda de Gutierrez 
• Kristoffer Hernbäck 
• Moa Sahlin 
• Rolf Lindell 
• Eva Risberg 
• Gustav Österman 

 
Och varav Johan Sjölander som sammankallande i valberedningen. 
 
j. Sju ersättare valberedning (ett år)  
Mötet beslöt att välja: 

• Marina Andersson 
• Björn Sund 
• Ebba Ringborg 
• Moissis Nikolaidis 
• Karina Cubilla 
• Morgan Eklund 
• Noor Karim  

 
k. Sju ordinarie ledamöter till granskningsutskott varav en sammankallande (ett år)  
Mötet beslöt att välja: 

• Gert Abelt 
• Lars Arell 
• Inger Grufman 
• Kyllikki Iroegbu 
• Britten Lagerkvist Tranströmer 
• Gun Risberg 
• Gustav Österman 

 
Och varav Gert Abelt som sammankallande i granskningsutskottet.  
 
l. Sju ersättare granskningsutskott (ett år)  
Mötet beslöt att välja: 

• Kaj Nordquist 
• Carolina Gomez Lagerlöf 
• Per Aldeborg 
• Irene Castellanos 
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• Jan Qvarsell 
• Carina Lenngren 
• Mimmi Rönnqvist 

 
m. Valberedning för nämnder och styrelser, varav en sammankallande (fyra år)  
Mötet beslöt att välj: 

• Emma Lindqvist 
• Gunni Ekdahl 
• Kristoffer Hernbäck 
• David Johansson 
• Gun-Britt Mårtensson 
• Moissis Nikolaidis 
• Moa Sahlin 
• Johan Sjölander 
• Catharina Piazzolla 

 
Och varav Emma Lindqvist som sammankallande i valberedningen för nämnder och styrelser. 
 
13. Valprogram  
Karin Wanngård föredrar styrelsens förslag till valprogram.  
 
Sinikka Suutari begär ordet och yrkade bifall ändringstycke 64 “- Allmännyttan ska bygga minst 
3000 hyresrätter varje år. Bostadsbristen ska bekämpas. - Vi ska ställa krav i markanvisningsavtal 
med privata byggföretag som ska bygga hyresrätter att 50% av dessa privata hyresrätter ska 
fördelas genom vår bostadsförmedling”  
Styrelsen yrkar avslag på förslaget till förmån för: 
- Bygg 100 000 nya bostäder till år 2035. 
- Allmännyttan ska bygga minst 2 000 hyresrätter varje år. Bostadsbristen ska bekämpas. 
- Garantera fler bostäder med rimlig hyra genom att inte sälja ut hyresrätter och genom att 
fördubbla byggandet av Stockholmshus 
- Bekämpa byggfusket genom att kräva kollektivavtalsliknande villkor i alla led i upphandlingar. 
- Vi ska ställa krav i markansvisningsavtal med privata byggföretag som ska bygga hyresrätter att 
50% av dessa privata hyresrätter ska fördelas genom vår bostadsförmedling 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 
Magnus Nilsson begär ordet och yrkade ändringsförslag stycke 19 “starta avvecklingen av 
vårdmarknadssystemet Vårdval Stockholm”  
Styrelsen yrkar bifall till förslaget.  
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen.  
 
Magnus Nilsson begär ordet och yrkar ändringsförslag stycke 7 “Avgörande för att långsiktigt 
komma till rätta med problemen är att säkra att alla barn lämnar grundskolan med betyg som ger 
dem behörighet att söka till gymnasiet” 
Styrelsen yrkar avslag till förslaget 
Mötet beslutade i enlighet med Magnus Nilsson.  
 
Magnus Nilsson begär ordet och yrkar ändringsförslag stycke 43 “Avgörande för att långsiktigt 
komma till rätta med problemen är att säkra att alla barn lämnar grundskolan med betyg som ger 
dem behörighet att söka till gymnasiet” 
Styrelsen yrkar bifall till förslaget.  
Mötet beslutar i enlighet med styrelsen.  
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Gunnar Söderholm begär ordet och yrkar ändringsförslag stycke 34 “-Säkerställ att beredskapen 
för skyddsutrustning mm för pandemibekämpning stärks” 
Styrelsen yrkar bifall på förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 
Pontus Olsson begär ordet och yrkar ändringsförslag stycke 11 “ände och vi vill att offentligt 
finansierad verksamhet ska bedrivas i egen regi eller av idéburna aktörer som återinvesterar 
eventuell vinst i verksamheten” 

Styrelsen yrkar avslag till förmån för: “vi vill se att offentligt finansierad verksamhet i högre 
utsträckning också drivs i egen regi eller av idéburna aktörer som återinvesterar eventuell vinst i 
verksamheten” 
Mötet beslutade i enlighet med Pontus Olsson.  
 
Pontus Olsson begär ordet och yrkar ändringsförslag stycke 53 “- Införa programmet “Sluta 
skjut” samt stärka avhopparverksamheterna i staden” 
Styrelsen yrkar bifall till förslaget.  
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen.  
 
Pontus Olsson begär ordet och yrkar ändringsförslag stycke 73 “- Driva kollektivtrafiken i egen 
regi”  
Styrelsen yrkar avslag till förmån för nytt tilläggsförslag på stycket: “Öka andelen kollektivtrafik 
som drivs i egen regi” 
Mötet beslutar i enlighet med Pontus Olsson.  
 
Pontus Olsson begär ordet och yrkar ändringsförslag stycke 73 “- Göra det billigare för 
ungdomar och studenter att resa med SL, gratis för barn upp till 12 år och lägre taxa när man 
reser utanför rusningen. Kostnaden för kollektivtrafiken ska inte vara ett hinder för att fler 
använder sig av den och vi vill därför successivt sänka avgifterna för samtliga resenärer” 
Styrelsen yrkar avslag till förslaget.  
Mötet beslutar i enlighet med Pontus Olsson.  
 
Elisabeth Härlin begär ordet och yrkar ändringsförslag stycke 6 “i behov av särskilt stöd”  
Styrelsen yrkar bifall på förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen. 
 
Alma Carlsson begär yrkar ändringsförslag stycke 41 “en sommarjobbsgaranti”. 
Styrelsen yrkar avslag på förslaget. 
Mötet beslutade i enlighet med Alma Carlsson.  
 
Rustan Rydman begär yrkar ändringsförslag stycke 28 “- Stockholm stad bör fasa ut delade turer” 
Styrelsen yrkar bifall till förslaget men med förbehåll att vi får lägga det på rätt plats i 
programmet. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsen.  
 
Rustan Rydman begär yrkar ändringsförslag stycke 28 “- Förbättra den fysiska och den 
Personalpolitik, Förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Arbetstagaren måste ha 
tillräcklig med återhämtning mellan arbetspassen” 
Styrelsen yrkar avslag på förslaget. 
Mötet beslutar i enlighet med styrelsen. 
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Mötet ajourneras 10.27 till 10.38.  
 
Årsmötet fastställer styrelsens övriga förslag till valprogram.  
Årsmötet antar valprogrammet.  
 
14. Tillsättande av stadgeöversyn  
Catharina Piazzolla föredrar styrelsen. Årsmötet bifaller styrelsens förslag.  
 
15. Motionsbehandling och styrelsens utlåtanden  
A) Arbete  
Alexander Ojanne föredrar styrelsen och inleder till debatt.  
 
A 1) Arbetslivskriminaliteten är det moderna slaveriet 
Viktor Risling begär ordet och yrkar bifall motion A1 
 
Mötet beslutade att besvara att-sats 1 och 4, bifalla att-sats 2, och avslå att-sats 3,5,6 i motionen i 
enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 2) Arbetsskor till oss inom vård, barnomsorg och omsorg   
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 och besvara att-sats 2 och 3 i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
A 3) Arbetsvillkor enligt det största kollektivavtalet 
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 4) Avskaffa lagen om husligt arbete 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 5) En sjätte semestervecka 
Emelie Stark begär ordet och yrkar bifall motion A5 
Frida Bengtsson begär ordet och yrkar bifall motion A5 
Emelie Stark begär ordet och yrkar bifall motion A5 
Viktor Risling begär ordet och yrkar bifall motion A5 
Fanny Ankarcrona begär ordet och yrkar bifall motion A5 
Viktor Risling begär ordet och yrkar bifall motion A5 
Linn Svansbo begär ordet och yrkar bifall motion A5 
Pontus Olsson begär ordet och yrkar bifall motion A5 
Alexander Ojanne föredrar styrelsen och förklarar styrelsen ställningstaganden. Styrelsen yrkar 
avslag motion A5.  
 
Årsmötet bifaller motionen i enlighet med Pontus Olssons förslag. 
 
A 6) Ett hållbart liv, mot heltid som norm 
Jerry Adbo begär ordet och yrkar bifall motion A6 
Jerry Adbo begär ordet och yrkar bifall motion A6  
Robert Svenander begär ordet och yrkar bifall motion A6  
 
Årsmötet besvarar motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
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A 7) Gratis parkering till medarbetare vid sjukhusen 
Årsmötet avslår motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 8) Heltid som norm 
Jerry Adbo begär ordet och yrkar bifall motion A8 
Jerry Adbo begär ordet och yrkar bifall motion A8 
Robert Svenander begär ordet och yrkar bifall motion A8 
Alexander Ojanne föredrar styrelsen och förklarar styrelsen ställningstaganden. Styrelsen anser 
motionen besvarad. 
 
Årsmötet besvarar motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 9) Insatser för tryggare anställningar inom förskola och skola  
Årsmötet besvarar motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 10) Insatser för unga på arbetsmarknaden  
Mötet beslutade att besvara att-sats 1, bifalla att-sats 2 och 3 i motionen i enlighet med styrelsens 
förslag. 
 
A 11) Jämna ut lönerna utanför potten 
Årsmötet avslår motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 12) Kräv tillträde för skyddsombud på alla arbetsplatser 
Robert Svenander begär ordet och yrkar avslag motion A12  
Annelie Carlsson begär ordet och yrkar bifall motion A12 
 
Årsmötet bifaller motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 13) Make offentlig upphandling great again 
Mötet beslutade att besvara att-sats 1, 2 och 4, och avslå att-sats 3, 5 och 6 i motionen i enlighet 
med styrelsens förslag. 
 
A 14) Mammografi på betald arbetstid 
Årsmötet bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 15) Mer kontroll och visselblåsare i personlig assistans och hemtjänst 
Årsmötet besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 16) One does not simply förbättrar arbetsmiljön över en natt 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1, 2, 3, 4, 5, 6, och 7 och avslå att-sats 8 i motionen i enlighet 
med styrelsens förslag. 
 
A 17) Personalförmån som bidrar till ett bättre klimat 
Årsmötet bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 18) Rätt förutsättningar  
Mötet beslutade att besvara att-sats 1 och 2, och avslå att-sats 3 i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
A 19) Schysta villkor 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
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A 20) Schysta villkor del 2  
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1, avslå att-sats 2 och besvara att-sats 3 i motionen i enlighet 
med styrelsens förslag. 
 
A 21 Språkutveckling och diskriminering  
Mötet beslutade att besvara att-sats 1, 2, 3, och 4 och avslå att-sats 5 i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
A 22) Utlokalisera statliga arbetstillfällen i stället för myndigheter 
Mötet beslutade att besvara att-sats 1 och avslå att-sats 2 i motionen i enlighet med styrelsens 
förslag. 
 
A 23) Ett förändrat arbetsliv  
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
A 24) Teknikutveckling och säkerhetspolitik  
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
B 1) Förhindra skatteflykt till skatteparadis 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
B 2) Höjda kapitalskatter ska vara en del av framtidens skattereform 
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
B 3) Stoppa utförsäljningen av välfärden 
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
B 4) Stoppa vinster i välfärden!  
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
B 5) Försäljning av offentligt ägda fastigheter  
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
B 6) Offentligt ägda fastigheter tillhör ”oss alla” 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
C) HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt  
 
C 1) Förbjud handel med barn och kvinnor i surrogatindustrin 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D) Hållbarhet/Miljö/Trafik  
Mattias Vepsä föredrar styrelsen och förklarar styrelsens ställningstagande.  
 
D 1) Egen drift i ett trafikområde  
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 2) Ekonomiska incitament vid elproduktion 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
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D 3) En klimatpolitik i linje med Parisavtalet 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1, 2, och 3 och avslå att-sats 4 och 5 i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
D 4) En tjur ska lukta på blommor, inte slaktas | Ferdinand-löftet  
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 5) Ett levande hav för att hitta Nemo | Nemo-löftet  
Mötet beslutade att bifalla att-sats 2 och avslå att-sats 1, 3, 4, och 5 i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
D 6) Förare av A och B traktorer bör bötfällas när inte lagar och regler följs 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
  
D 7) Förbjud fanskapet 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 8) Förbättra Spånga station 
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
  
D 9) Gratis kollektivtrafik för alla barn och ungdomar 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 10) Ingen ska tjäna pengar på en skitig stad  
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 11) Klimatpolitik för internationell solidaritet 
Mötet beslutade att avslå att-sats 1, 3, och 4 och bifalla att-sats 2 i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
D 12) Kollektivtrafik i egen regi  
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 13) Krossa bilismen! (med hjälp av cykelinfrastruktur) 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 14) Mag-Lev-Tåg 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 15) Naturresursskatt  
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 16) När gator och torg stals | Alfons-löftet 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1, avslå att-sats 2 och 4, besvara att-sats 3 i motionen i enlighet 
med styrelsens förslag. 
  
D 17) Sluta avverka skyddsvärd skog 
Mötet beslutade att avslå att-sats 1, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 och bifalla att-sats 2 i motionen i enlighet 
med styrelsens förslag. 
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D 18) Sopsortering - en plikt  
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 19) SSU Kontakt, SSU Lucidor, SSU Stockholm  
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 20) Stockholm – en cykelstad  
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 21) Sänkt avgift i Stockholms kollektivtrafik  
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D 22) Tvärförbindelse Södertörn, nej tack 
Bjarne Sigtryggsson begär ordet och yrkar bifall motion D22. 
Sara Karlsson begär ordet och yrkar bifall motion D22. 
Anders Göransson företräder styrelsen och förklarar styrelsens ställningstagande i avslag av 
motion D22. 
Bjarne Sigtryggsson begär ordet och tillstyrker sitt bifallsyrkande för motion D22. 
Rolf Lindell begär ordet och tillstyrker styrelsens avslagsyrkande av motion D22. 
Sara Karlsson begär ordet och tillstyrker Bjarne Sigtryggsson bifallsyrkande av motion D22. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
D23 Vegansk mat i offentlig verksamhet 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 och avslå att-sats 2, 3, och 4 i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
D 24) För hållbart klimat och arbetsliv 
Jens Ergon begär ordet och tillstyrker Robert Fischers bifallsyrkande för motion D24 
Robert Fischers begär ordet och yrkar bifall motion D24 
Mattias Vepsä företräder styrelsen och förklarar styrelsens ställningstagande i avslag av motion 
D24. 
 
Årsmötet beslutar att avslå att-sats 1 och 3 och anse att-sats 2 besvarad i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
D 25) Stöd inhemsk produktion av halvledare 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
E) Internationellt/EU/Migration  
Thomas Hammarberg företräder styrelsen och förklarar styrelsens ställningstaganden.  
 
E 1) När freden kommer | Mandela-löftet 
Pontus Olsson begär ordet och yrkar bifall motion E1 
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
E 2) Totalstopp för kärnvapen 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
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F) Organisation/Demokrati/Kultur  
Catharina Piazzolla föredrar styrelsen och förklarar styrelsens ställningstagande 
 
F 1) Angående stadgar och arbetsrutiner kring valsedlar 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 2) Artikel 19 i barnkonvention måste implementeras inom barnboxning 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 3) Begränsa möjligheterna att låta politiskt hantverk bli till en vara på en marknad  
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 4) Begränsa möjligheterna att låta politiskt inflytande bli en handelsvara  
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 5) Begränsa politiskt inflytande o lobbyism 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 6) Demokrati och samhället  
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 7) Ett självständigt (S)tockholm stad 
Linn Svansbo begär ordet och yrkar bifall motion F7 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 8) Försvara friheten i Sverige. 
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 9) Gör om valsystemet till de socialdemokratiska kongresserna 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 10) Inkludera alla kön i list-processerna 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 11) Integrationsåtgärder mot våld  
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 12) Lotterna 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 13) Lägg ner Öppna utskottet 
Gunnar Söderholm begär ordet och yrkar bifall motion F13 
Markus Kallifatides begär ordet och kommenterar Gunnar Söderholms bifallsyrkande 
David Persson begär ordet och belyser vikten av mångfald och inkludering 
Gunnar Söderholm begär ordet och kommenterar Markus Kallifatides framförande och tillstyrker 
sitt bifallsyrkande. 
Emelie Stark begär ordet och pläderar det öppna utskottet.  
Markus Kallifatides begär ordet och uppmanar större samarbete i det öppna utskottet.  
David Persson begär ordet och pläderar det öppna utskottet och förklarar HBT-sossarnas arbete. 
Emil Stensson begär ordet och förklarar sitt arbete som ordförande i öppna utskottet. 
Gunnar Söderholm begär ordet och tillstyrker sina uttalanden 
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Catharina Piazzolla föredrar styrelsen och förklarar stadgegranskningsutskottets arbete med 
avseende på öppna utskottet.  
 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 14) Ny ordning för hur vi utser råd till kommun och region 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 15) Samlings- och aktivitetslokaler 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 16) Stadgar och arbetsrutiner kring valsedlar 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 17) Statens skattefinansierade ekonomiska medel skall vara 100 % villkorat 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 18) Utseende av råd till kommun och region 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 19) Ökade möjligheter till delaktighet vid partidistriktets representantskap 
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 20) Begränsa möjligheterna att låta politiskt inflytande bli en handelsvara 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
F 21) Öppna utskottet 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G) Skola/Utbildning  
Daniel Vencu Velasquez Castro företräder styrelsen och förklarar styrelsens 
ställningstaganden. Karin Wanngård föredrar styrelsen och förklarar styrelsens ställningstagande i 
frågan av delat huvudmannaskap för skolan.  

G 1) Alla ungar ska ha käk! 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 2) Alla våra skolor ska ha kollektivavtal 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 3) Avskaffa högskoleprovet 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 2 och avslå att-sats 1, 3, och 4 i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
G 4) Barn och unga bör lära sig antirasism!  
Nadja Sandberg begär ordet och yrkar avslag motion G4 
Alma Carlsson begär ordet och yrkar bifall motion G4 
 
Årsmötet beslutar att bifalla i enlighet med styrelsens yrkande.  
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G 5) Bättre balans mellan krav och resurser i välfärden 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 6) CSN - inte på studentens bekostnad 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 7) Delat huvudmannaskap för skolan 
Nadja Sandberg begär ordet och yrkar bifall motion G7 
 
Presidiet föreslår rösträkning för att behandla att-sats 1.  
Röstlängden är 110 personer enligt VoteIT.  
 
Utfallet blev 44 röster mot 40. Mötet beslutade därmed att bifalla motionen i enlighet med Nadja 
Sandbergs förslag.  
 
Årsmötet beslutar att bifalla i enlighet med Nadja Sandbergs yrkande 
 
G 8) Ett ändrat resursfördelningssystem inom förskola och skola 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 9) Fred, bröd och bidrag till folket! 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 10) Frukost och mellanmål i skolan 
Mötet beslutade att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 11) Kollektivavtal i alla skolor  
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 12) Krafttag till skolor med eftersatta behov 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 13) Krafttag till skolor med eftersatta behov  
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 14) Lovskola på samtliga stadier 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 15) Penna, papper och jämlikhet 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 16) Skola för jämlikhet och solidaritet 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 17) Stävja taktiskt skolbyte genom "spår" 
Svante Haggren begär ordet och yrkar bifall motion G17 
 
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens avslagsyrkande.  
 
G 18) Upptagningsområden och SL-kort 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
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G 19) Utbildning för vårdnadshavare om skolan 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
G 20) Utfasning av marknadsliberal styrning i skolan 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Mötet ajourneras 14.54 till 15.20.   
 
H) Bygg/Bostäder  
Ulf Walter företräder styrelsen och förklarar styrelsens ställningstaganden.  
 
H 1) Allmänt och generellt bostadsbidrag till studenter  
Mötet beslutade att bifalla att-sats 2 och avslå att-sats 1 och 3 i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
H 2) Ekonomiskt överkomliga bostäder åt alla 
Mötet beslutade att besvara att-sats 1 och avslå att-sats 2 och 3 i motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
H 3) Ett hållbart bostadsskapande 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 4 och 9, avslå att-sats 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, och 11 i motionen i 
enlighet med styrelsens förslag. 
 
H 4) Hyrestak för studentlägenheter  
Liv Agdalen begär ordet och yrkar bifall till H4   
Ulf Walter begär ordet och yrkar på avslag för motion H4.  
 
Mötet beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
H 5) Köp Primusfastigheter 
Mötet beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
H 6) Markvärdesskatt – en del av lösningen för bostadskrisen  
Mötet beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
H 7) Skapa Högdalens frilufts- och aktivitetsområde  
Mötet beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
H 8) Tillsyn av byggnader  
Mötet beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
H 9) Tillsyn av byggnader 
Mötet beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
H 10) Västerbron, ett kulturarv 
Mötet beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
H 11) Minska eländet med bostadsbidraget 
Mötet beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
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I) Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa  
Hanna Jokio företräder styrelsen och föredrar styrelsens ställningstaganden.  
 
I 1) En tryggare sjukvård  
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse att avslå att-sats 5. Samt i övrigt anse 
motionen besvarad.   
 
I 2) Försöksverksamhet med folkhälsocentraler  
Magnus Nilsson begär ordet yrkar bifall till motion I 2. 
Hanna Jokio begär ordet och förklarar styrelsens ställningstaganden.   
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.   
 
I 3 Inför en barnmorska per aktivt födande 
Mötet beslutade att i enlighet med styrelsens förslag yrka bifall till att-sats 2 samt i övrigt anse 
motionen besvarad. 
  
I 4) Jämlik vård 
Mötet beslutade att avslå att-sats 10- samt i övrigt anse motionen besvarad i enlighet med 
styrelsens förslag.  
 
I 5) Likvärdig vård  
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
I 6) Mer än bara applåder till vårdpersonalen  
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
I 7) Stoppa nätläkarnas gräddfil till vår sjukvårdsbudget  
Sinikka Suutari begär ordet och yrkar bifall till att-sats 2 och 3.  
Hanna Jokio begär ordet och förklarar styrelsens ställningstagande.  
Presidiet föreslår rösträkning. Röstlängden är 110 personer enligt VoteIT. Mötet beslutade att 
bifalla styrelsens förslag om avslag på att-sats 7 samt i övrigt anse motionen besvarad med 
siffrorna 42 röster mot 32 röster.  
 
I 8) Stoppa nätläkarnas gräddfil till vår sjukvårdsbudget 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
I 9) Stärk vården för psykisk ohälsa i samband med graviditet och förlossning 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 och 2 och i övrigt anse motionen besvarad i enlighet med 
styrelsens förslag.  
 
I 10) Uppgradera det idrottspolitiska programmet  
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
I 11) Upptrappningsplan för svensk psykiatri enligt norsk modell. 
Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet i enlighet med styrelsens förslag.  
 
I 12) Vården i Region Stockholm 
Mötet beslutade att avslå att-sats 1 och 6 samt i övrigt anse motionen besvarad i enlighet med 
styrelsens förslag.  
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I 13) Öka investeringar inom gynekologisk forskning!  
Årsmötet beslutar att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
J) Välfärd/Trygghet/Jämlikhet  
Ulrika Lorentzi företräder styrelsen och förklarar styrelsens ställningstaganden.  
Moa Sahlin begär ordet och uttrycker en åsikt.  
 
J 1) Att vända på varje sten: Ge barnen och ungdomar goda förutsättningar att lämna den 
kriminella vägen 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.   
 
J 2) En sjukförsäkring för jämlikhet - förbättrat försäkringsskyddet för personer med 
tidsbegränsade anställningar 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
J 3) För en tryggare stad 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 samt i övrigt anse motionen besvarad i enlighet med 
styrelsens förslag.   
 
J 4) Inkomstkrav för pensionärer som hyr bostad 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
J 5) Ordning och reda i folkbokföringen och öppna spjäll mellan myndigheterna  
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.   
 
J 6) Praktiken kring statligt utfärdat våld i Sverige 
Mötet beslutade att avslå att-sats 1 och 4, bifalla att-sats 2, och besvara att-sats 3 motionen i 
enlighet med styrelsens förslag.  
 
J 7) Symboliken kring statligt våld i Sverige  
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
J 8) Så skapar vi ett tryggare Stockholm 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 3 och 9, avslå att-sats 6 samt i övrigt anse motionen besvarad i 
enlighet med styrelsens förslag.  
 
J 9) Ta bort inkomstkrav för pensionärer som vill hyra en lägenhet 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
J 10) Vapenfri värnplikt som Polis 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
J 11) Ökade insatser för ett tryggare samhälle 
Mötet beslutade att avslå att-sats 1, 4, 7 och 10 samt i övrigt anse motionen besvarad i enlighet 
med styrelsens förslag.  
 
K) Pensioner/Äldreomsorg/Äldre  
Elsemarie Bjellqvist företräder styrelsen och förklarar styrelsens ställningstaganden. 
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K 1) Alternativa boendeformer för personer med demens 
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 och 3 samt avslå att-sats 2 i enlighet med styrelsens förslag.  
 
K 2) En moderniserad äldreomsorg 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
K 3) Fria SL-resor för pensionärer 
Viktor Risling begär ordet och yrkar på bifall till motion K3.  
Elsemarie Bjellqvist begär ordet och föredrar styrelsen och förklarar styrelsens ställningstagande i 
frågan och yrkar avslag till motionen.  
Viktor Risling begär ordet och argumenterar för sin sak.  
Elsemarie Bjellqvist begär ordet och argumenterar för sin sak.  
 
Presidiet föreslår rösträkning. Röstlängden är 110 personer enligt VoteIT. Mötet beslutade att 
avslå motionen med siffrorna 44 mot 35 i enlighet med styrelsens förslag.  
 
K4) Glad pensionär med guldkant 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
  
K 5) Halkskydd till alla över 65 år samt personalen inom hemtjänst  
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
K 6) Pensionsmyndigheten måste följa svensk lag och ge flyktingar rätt till sin 
garantipension  
Samuel Somo begär ordet och yrkar bifall till motionen.  
Hector Lopez begär ordet och yrkar bifall till att-sats 1 och 2.  
Elsemarie Bjellqvist begär ordet och föredrar styrelsen och förklarar styrelsens ställningstagande i 
frågan och yrkar avslag till motionen.  
 
Presidiet föreslår rösträkning för att behandla att-sats 1.  
Röstlängden är 110 personer enligt VoteIT.  
 
Utfallet blev 38 röster mot 38. Ordförande ställer frågan till kommunsekreterare hur rösterna ska 
räknas enligt stadgan. Kommunsekreteraren meddelar att ordförande Daniel Carlstedt i detta fall 
ska avgöra frågan. Mötet beslutade därmed att avslå att-sats 1 med siffrorna 39 röster mot 38 i 
enlighet med styrelsens förslag.  
 
Presidiet föreslår rösträkning för att behandla att-sats 2.  
 
Röstlängden är 111 personer enligt VoteIT. Mötet beslutade att bifalla att-sats 2 med siffrorna 40 
röster mot 38 röster i enlighet med Hector Lopez förslag.  
 
K 7) Seniorgym på vård- och omsorgsboende/dagverksamhet  
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
L) Övrigt  
Debatten anses avslutad.  
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.  
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L 1) Öppna Skolplattformen  
Mötet beslutade att avslå att-sats 7 och i övrigt bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
L 2) En aktiv vargförvaltning  
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
L 3) En digital international för mänskliga rättigheter och säkerhet 
Mötet beslutade att avslå att-sats 1, 4, 5 och 6, samt bifalla att-sats 2, 3 och 7 i enlighet med 
styrelsens förslag.  
 
L 4) Ett demokratiskt internet  
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
L 5) Trådlös wifi uppkoppling på vård- och omsorgsboenden  
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
L 6) Förbud mot casinoreklam 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
L 7) Socialdemokratisk politik för en digital värld  
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
L 8) Idrott kan motverka segregation och brottslighet 
Mötet beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
L 9) Innovation och hållbara data 
Mötet beslutade att avslå att-sats 4, 5, 6 och 7 samt att bifalla att-sats 1, 2, 3 och 8 i enlighet med 
styrelsens förslag.   
 
L 10) Likvärdiga villkor för den politiska representativiteten i allmänna kommunala val 
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
L11) Skolan är gratis. Nu är det dags att ta nästa steg - att införa gratis fritidsaktiviteter 
för barn och ungdomar  
Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 samt i övrigt anse motionen besvarad i enlighet med 
styrelsens förslag.  
 
L 12) Regeringsbeslutet om vårbocksjakt måste omprövas 
Mötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
16. Uttalanden   
 
17. Övriga frågor  
Catharina Piazzolla förklarar att det blir en paus innan valupptaktsfesten kl. 18.00.  
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17.1 Inrättande av Bommersvikspriset 
Catharina Piazzolla företräder styrelsen och berättar om ett nytt pris som varje år ska delas ut i 
partidistriktet på initiativ av Mats Hulth. Priset ska tilldelas den förening som utmärkt sig positivt 
gällande exempelvis medlemsvärvning, utåtriktad aktivitet och öppna möten, förnyade 
verksamhetsformer. Priset kommer att vara 50 000 kr som kan användas specifikt för kurs och 
konferens eller besöksaktiviteter på Bommersvik. Priset inrättas med start kommande 
verksamhetsår. Catharina Piazzolla välkomnar Anders Ygeman och Mats Hulth att presentera 
Bommersvikspriset närmare.  
 
18. Årsmötets avslutande 
Ordförande Anders Ygeman avslutar årsmötet och bjuder upp Thomas Hammarberg och 
Alexander Ojanne på scen för avtackning av uppdrag i styrelsen.  
Anders Ygeman förklarar årsmötet för avslutat.  
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