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Protokoll vid Stockholms partidistrikts möte torsdag den 6 
oktober 2022 kl. 18.00-21.00. Plats: ABF-huset, Stockholm. 

 
 

1. Mötets öppnande 
 
Mötet öppnades klockan 18:16 av Anders Ygeman. 
 

2. Fastställande av dagordning 
 
Mötet godkände dagordningen.  
 

3. Val av presidium 
 

a. Mötet valde Daniel Carlstedt till mötesordförande 
b. Mötet valde Gustav Österman till mötessekreterare 
c. Mötet valde Annie Ross från Reformisterna och Bjarne Snis Sigtryggsson från 

SSU Stockholm till justerare. Till justeringsdatum valdes 20 oktober. 
d. Rösträkning sker i VoteIT. 

 
4. Fastställande av röstlängd 

 
Mötet valde att fastställa röstlängden till 93 personer.  
Mötet uppdaterar automatiskt röstlängden via VoteIT. 
 

5. Rapport från parlamenten 
 

a. Mattias Vepsä rapporterar från Riksdagen och presenterar den nya 
riksdagsgruppen. 

b. Talla Alkurdi rapporterar från Regionfullmäktige och förhandlingarna kring 
maktskiftet. 

c. Karin Wanngård rapporterar från Kommunfullmäktige och förhandlingarna kring 
maktskiftet, vilka frågor den socialdemokratiska KF-gruppen prioriterar, och vilka 
frågor som samarbetspartierna vill ta hand om. Karin lyfter även att det förs 
diskussioner om sammanslagningar av stadsdelsnämnder i valkrets 3 och 6. 

 
Karin Wanngård fick en fråga från Alice Strutt angående sommarjobbsgarantin. Karin svarade.  
 
 

6. Diskussion om valet i Stockholm 
 
Catharina Piazzolla presenterar en PowerPoint och öppnar diskussionen om valet i Stockholm. 
Catharina presenterade också att Jens Lundberg och Katarina Berggren kommer leda valanalysen 
i Stockholm.  
 
Gunnar Björkman begär ordet och talar om sin bild av valrörelsen. 
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Bengt Ohlsson begär ordet och talar om att vi inte bara gått fram i valet utan också måste tänka 
på där vi backat. 
Elsa Wiberg begär ordet och talar om utmaningen med förstagångsväljarna. 
Johan Silvera begär ordet och lyfter att sammanslagning av stadsdelsnämnder kan få negativa 
konsekvenser för medborgarinflytandet.  
Linn Svansbo begär ordet och talar om att vi måste förvalta det vi nu vunnit och menar att den 
nationella valrörelsen missat att lyfta politik. 
Elisabeth Härlin begär ordet och lyfter utmaningen med förstagångsväljarna. 
Björn Erdal begär ordet och lyfter utmaningen med vissa valdistrikt.  
Johan Sjölander begär ordet och lyfter att valet både är en framgång men även en förlust.  
Carl Housten begär ordet och lyfter att han anser att politiken på nationellt plan har varit 
bristfällig.  
Isabella Hagnell begär ordet och lyfter utmaningen med att SD växer och att de närmar sig 
funktionshinderrörelsen.  
Karin Jordås begär ordet och lyfter utmaningen med att SD blivit så stora och att vi borde ha 
tydligare politik. 
Lisa Carlsson begär ordet och lyfter oron för valresultat och hur hennes krets arbetar framåt.  
Hector Lopez begär ordet och lyfter att vi måste uttrycka oss på ett bättre sätt i frågan om 
integration.  
Gunnar Björkman begär ordet för andra gången och fortsätter sin analys av valet.  
Annie Ross begär ordet och lyfter att vi missade att prioritera klimat- och energipolitiken. 
Bjarne Sigtryggsson begär ordet och lyfter att SSU Stockholm värvade fler än Partidistriktet samt 
att vi missade hyresgästväljarna.  
Mia Andersson Wikholm begär ordet och lyfter att mansfrågorna dominerade valrörelsen. 
Samuel Somo begär ordet och lyfter att vi måste samverka bättre för mobilisering.  
Irene Dolk Castellanos begär ordet och lyfter utmaningen med att väljarna inte alltid har 
kunskapen om hur politiken fungerar. 
 
Catharina Piazzolla får avslutande ord angående diskussionen om valet.  
 
Lisa Diaz begär ordet och lyfter utmaningen med att unga inte trott på vår politik. 
 
 

7. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 

8. Mötets avslutande 
 
Anders Ygeman avslutar mötet klockan 19:52.  
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Vid protokollet     
 
Catharina Piazzolla 
 
 
 
 
Tjänstgörande sekreterare  
 
Gustav Österman  
 
 
 
 
Justeras 
 

Bjarne Snis Sigtryggsson    Annie Ross 


