Rapport från Distriktsstyrelsens möte den 7 november 2019
I enlighet med den arbetsplan som beslutats i Distriktsårskonferensen (DÅK) 2019 fortsätter
Stockholmsdistriktet att planera för genomförandet av nästkommande kampanjerna Hållbara resor
och transporter samt Funktionsrätt. Förslag till upplägg och genomförande presenterades av
distriktskansliet och godkändes av distriktsstyrelsen.
Kampanjen Hållbara resor och transporter med kampanjnamnet ”Resa Tillsammans” fokuserar flera
områden: kollektivtrafiken och färdtjänsten; visionen om bilfria centrum; motorvägsbyggen;
utbyggd och upprustad järnväg och sjöfart; transporter av varor och gods; småtransporter. Mest
utåtriktat arbete kommer att läggas på de tre första fokusområdena, även om partiföreningarna i
distriktet kan arbeta utifrån vad som är mest aktuellt och relevant i deras respektive sammanhang
och därmed kan fokusera på olika delar av kampanjen.
Kampanjen Funktionsrätt/ Funktionshinderdagen genomförs den 3 december. En arbetsgrupp med
representation från distriktsexpeditionen, Stadshusgruppen samt Stockholmsregionen arbetar med
genomförandet med ett panelsamtal. Bland annat är sakkunniga och förtroendevalda inom
ämnesområdet inbjudna till paneldebatt och har tackat ja.
På förslag från distriktets VU beslutade distriktsstyrelsen att tillsätta arbetsgruppen inför 8 mars
2020 med följande personer: Jennifer Solorzano, Sandra Lindström, Sofia Kuno och Thea
Holmlund. Till Framtidskommissionen föreslog VU en grupp om 8 personer som efter diskussion i
DS utökades med ytterligare en person – alltså 9 ledamöter i distriktets Framtidskommission.
Följande personer valdes in: Alexandra Mattsson, Carina Wellton, Ida Gabrielsson, Jesper Wiklund,
Niels Stöber, Ann Karlsson, Ilhan Kelleciouglu, Lina El Yafi och Raphael Silnicki. Ledamöterna
representerar ett brett spektrum av sakkunskap och engagemang inom Stockholmsregionen.
Till Vänsterpartiets grupp i Stockholmsregionen/SLL har, vid tidigare sammanträde i DS, August
Flensburg och Tove Pehrson valts in som distriktsstyrelsens representanter. Distriktsstyrelsen
beslutade att följa det av VU framlagda förslaget om riktlinjer för representationen, samt att utse
August Flensburg till distriktsstyrelsens representant i Regiongruppens valberedning.
I övrigt behandlades utan åtgärder information om internfeminismen, rapport från
lokalarbetsgruppen, rapport från EU-valutvärderingsgruppen och budgetavstämning på distriktet.
Distriktsstyrelsen noterade skrivelse från Haninge kommun med synpunkter och kritik av
regiongruppens beredning av val till nämndemän samt skrivelse från representantskapet i
Stockholms Stad om begäran att distriktsstyrelsen redogör för planering av arbetet med uppdragen
från Distriktsårskonferensen 2019. DS beslutade att distriktskansliet besvarar representantskapets
begäran inför nästa möte i representantskapet den 28 november samt informerar om arbetet i
distriktets Framtidskommission.
Vid anteckningsblocket
Eva Bjurholm

