Rapport DS 20jan 2020
En nästan fulltalig distriktsstyrelse träffades på Kafé Marx.
Vi inledde mötet med en punkt om den arbetslivskampanj som planeras. Gunnar Westin,
facklig politisk sekreterare på partikansliet berättade om parternas LAS-förhandlingar samt
om direktiven till regeringens utredare. Vi hade en diskussion om läget och vad vi kan göra i
distriktet. Utkastet till kampanjplan godkänndes men den kommer att diskuteras vidare
tillsammans med Regiongruppen. Arbetslivskampanjen kommer också ingå i planeringen av
1maj samt 8e mars.
Val inom regiongruppen ska fastställas av Distriktsstyrelsen utifrån den arbetsordning som
finns fastställd. Men vi måste hitta en balans för hur vi går tillväga med dessa val så att det
inte blir en väldigt utdragen process. Eftersom vi hade ett valärende så diskuterade vi hur vi
bäst ska uppnå den balansen. VU fick i uppdrag att ta fram ett förslag.
Regiongruppen planerar för att anlita en extern utredare att titta på nolltaxa i kollektivtrafiken
i länet. Den ska ta fram ett förslag som visar hur nolltaxa kan finansieras på ett
fördelningspositivt sätt och vilka effekter det kan få på miljö och klimat.
Det råder en kris inom akutsjukvården i Stockholm. VU fick i uppdrag att tillsammans med
regiongruppen ta fram en plan för hur vi kan jobba parlamentariskt och utomparlamentariskt
för att stoppa kaoset inom akutsjukvården.
Utöver det fick vi en rapport från internfeministiska utskottet och diskuterade arbetet inom
distriktet inför kongressen i vår. DS har nu en checklista för de som är mötesordföranden på
parti- och branschföreningarnas årsmöten. Vi tänker också tillsammans med regiongruppen ta
fram en ”Vision 2020” med fokus på att bygga rörelse i opposition för att förflytta den
politiska arenan i hela Storstockholm åt vänster.
Distriktsstyrelsen antog riktlinjer för arbetsgruppen Stockholm Pride (kom ihåg att ni
jättegärna får nominera folk till arbetsgruppen!). Även arbetsgruppen för Sommarvänstern har
nu fått riktlinjer och en budget – även till sommarvänsterns arbetsgrupp kan ni nominera.
Lokalarbetsgruppen presenterade sin slutrapport. Man har kommit fram till att det är höga
lokalkostnader även utanför city och man ser en risk i att det blir en verksamhet som
konkurrerar med andra lokaler (som tex Folkets Husby) vilket man vill undvika. Förslaget är
därför att vi har en försöksverksamhet i lokalen ut mot Kungsgatan utanför distriktets kansli
samt att det utvärderas av distriktsstyrelsen efter ca ett år.
Sist och kanske också minst så bestämde sig distriktsstyrelsen för vilka datum de ska ha
möten under våren.

