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Kallelse till extra medlemsmöte,
Piratpartiet i Stockholms län
Praktisk information
Mötet kommer att äga rum den 29 November 2012 klockan
18.45.
Vi kommer att befinna oss i Ung Pirat – Stockholms kansli,
som Ung Pirat – Stockholm vänligt gått med på att låna ut till
oss. Kansliet finns på adressen Styrbjörnsvägen 3.
Enklaste sättet att ta sig dit är buss 161 till Styrbjörnsvägen.
Den stannar precis utanför. Alternativ resväg är med
tunnelbanan till Aspudden och sen gå en liten bit.
Karta finns på: http://goo.gl/maps/SO2ZY

Kontakt
Om ni behöver hjälp att hitta eller har några frågor, kontakta Johan Karlsson på telefonnummer
0737-68 92 68 eller mailadress johan.karlsson@piratpartiet.se

Möteshandlingar
Möteshandlingar till medlemsmöte kommer anslås på http://stockholm.piratpartiet.se och mailas ut till
alla föreningens medlemmar senast 5 dagar innan mötet.
På plats kommer vi att ha utskrivna möteshandlingar för de som inte har med egna.

Väcka ett ärende att behandlas på mötet
Då detta är ett extra medlemsmöte är det inte möjligt att väcka ärenden som inte är nämnda i
kallelsen.

Dagordning
Föreslagen dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer
3.1 Val av mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
3.3 Val av justerare
4. Adjungeringar
5. Mötets behörighet
6. Godkännande av dagordning
7. Propositioner
8. Proposition 1: Öppen källkod i offentlig förvaltning
9. Proposition 2: Psykisk ohälsa i skolan
10. Proposition 3: Skattefinansierad kollektivtrafik
11. Mötets avslutande
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Dagordning, extra medlemsmöte,
Piratpartiet i Stockholms län
Torsdagen 29:e November 2012

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer vi en lista över
närvarande.

3. Val av mötesfunktionärer
Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare

3.1 Val av mötesordförande
En mötesordförande väljs av medlemsmötet med uppgift att leda mötet under dess arbete.
Förslag att: mötet väljer Rene Malmgren som mötesordförande.

3.2 Val av mötessekreterare
Medlemsmötet väljer en mötessekreterare som har till uppgift att skriva medlemsmötets protokoll.
Förslag att: mötet väljer Elin Andersson som mötessekreterare.

3.3 Val av justerare
Det som skrivs i protokollet gäller som beslut från medlemsmötet. Två eller flera justerare bör utses
för att kontrollera att protokollet är korrekt skrivet.
Förslag att: mötet väljer Johan Karlsson och Emelie Skoog som justerare.

4. Adjungeringar
Enligt stadgan:
§ 2.3
Rösträtt på medlemsmöte och extra medlemsmöte äger den som är medlem i föreningen
sedan två (2) månader före rösttillfället.
Det står ingenting i stadgan om närvaro- yttrande- och förslags-rätt. Medlemsmötet kan välja att
adjungera vem som helst med närvaro-, yttrande- och förslags-rätt. Rösträtt kan inte fås på detta sätt.
Förslag att: Alla som är närvarande vid medlemsmötet och inte har stadgemässig rätt att vara där
adjungeras till mötet och får närvaro-, yttrande- och förslags-rätt till mötet.
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5. Mötets behörighet
Enligt stadgan:
§ 4.2
Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara
behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg. Kallelse
ska ske i enlighet med § 3.2.
§ 3.2
Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e-post till de medlemmar som har
gett Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst två (2) veckor före mötet, och
innehålla information om hur medlem kan väcka ett ärende att behandlas på mötet
(motion). Om Piratpartiet upplåtit plats för den lokala föreningen på Piratpartiets
hemsida behöver kallelsen återges även där.
Kallelse har gått ut till alla medlemmar i föreningen som gett sin e-postadress till Piratpartiet. Kallelse
har även postats på http://stockholm.piratpartiet.se
Kallelsen innehåller information om hur en medlem kan väcka ett ärende till att behandlas på mötet.
Kallelsen skickades ut Måndagen den 12:e November 2012.
Förslag att: mötet finner sig behörigt kallat.

6. Godkännande av dagordning
Dagordningen är listan över alla ärenden som ska behandlas på kongressen. Endast de ärenden som
nämns i kallelsen
Föreslagen dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer
3.1 Val av mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
3.3 Val av justerare
4. Adjungeringar
5. Mötets behörighet
6. Godkännande av dagordning
7. Propositioner
8. Proposition 1: Öppen källkod i offentlig förvaltning
9. Proposition 2: Psykisk ohälsa i skolan
10. Proposition 3: Skattefinansierad kollektivtrafik
11. Mötets avslutande
Förslag att: mötet godkänner dagordningen.
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7. Propositioner
Propositioner är förslag från styrelsen som medlemsmötet ska ta ställning till.

8. Proposition 1: Öppen källkod i offentlig förvaltning
Vi har haft tre fokuskvällar om politik. De kvällarna har mynnat ut i ett antal ställningstaganden som
styrelsen, efter korrekturläsning och viss omarbetning, nu lägger fram för medlemsmötet att besluta
om. Proposition 1 finns i Bilaga 1 som kommer mailas ut till alla medlemmar och anslås på
http://stockholm.piratpartiet.se senast den 24:e November 2012.

9. Proposition 2: Psykisk ohälsa i skolan
Vi har haft tre fokuskvällar om politik. De kvällarna har mynnat ut i ett antal ställningstaganden som
styrelsen, efter korrekturläsning och viss omarbetning, nu lägger fram för medlemsmötet att besluta
om. Proposition 2 finns i Bilaga 2 som kommer mailas ut till alla medlemmar och anslås på
http://stockholm.piratpartiet.se senast den 24:e November 2012.

10. Proposition 3: Skattefinansierad kollektivtrafik
Vi har haft tre fokuskvällar om politik. De kvällarna har mynnat ut i ett antal ställningstaganden som
styrelsen, efter korrekturläsning och viss omarbetning, nu lägger fram för medlemsmötet att besluta
om. Proposition 3 finns i Bilaga 3 som kommer mailas ut till alla medlemmar och anslås på
http://stockholm.piratpartiet.se senast den 24:e November 2012.

11. Mötets avslutande
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Öppen källkod & öppna standarder i Stockholms
landsting
1. Deltagarmentalitet
Piratpartiets grundläggande principer bottnar i deltagarmentalitet. Genom att applicera detta på
sociala sammanhang främjar vi innovation, kvalitet, effektivitet och kreativitet. Det vill vi ta fasta
på även i arbetet i landstingets IT-förvaltning och därmed använda våra gemensamma
skattemedel på bästa sätt.
att Stockholms läns lT-strategi ska kännetecknas av deltagarmentalitet

2. Använda, Delta och Driva
Kunskap och riktlinjer för hur myndigheter kan - och bör - arbeta med öppen källkod saknas idag.
För att stödja landstingens samtliga IT-verksamheter och tillse att dessa börjar arbeta aktivt med
öppen källkod ( som definierad av Open Source Initative http://opensource.org/ ) föreslår
Stockholms läns piratparti följande:
att Stockholms län skall använda öppen källkod i sin verksamhet
att Stockholms län skall utveckla öppen källkod som del i sin verksamhet
att Stockholms län skall kunna vara drivande i utvecklingen av öppen källkod

3. Främja samarbete kring öppen källkod
För att främja ett levande “community” kring öppen källkod inom landstingets
verksamhetsområden så föreslår vi att:
att Stockholms läns landsting aktivt ska söka samarbete med andra landsting i sina ansträngningar
inom öppen källkodsdomänen
att Stockholms läns landsting aktivt ska söka samarbete internationellt i sina ansträngningar inom
öppen källkodsdomänen.

4. Öppenhet vid upphandlande av patientjournalsystem
Upphandlingen av nya patientjournalsystem utgör en betydande del av Stockholms läns landstings
budgetar och resulterar nästan alltid i ett misslyckande. För att undvika att slöseri med skattemedel
uppträder och där man låser in sig i proprietära lösningar föreslår Piratpartiet i Stockholms län:
att vid upphandling av nytt patientjournalsystem för Stockholms läns landsting skall detta bygga på
öppna standarder

att vid upphandling av nytt patientjournalsystem för Stockholms läns landsting skall detta vara av
typen öppen källkod

5. Integritet vid upphandlande av patientjournalsystem
Det har vid ett flertal tillfällen rapporterats om att människors patientjournaler och dess innehåll
har exponerats utan det varit motiverat. Stora brister i skyddet av den personliga integriteten har
uppdagats och det ser vi allvarligt på. Därför vill vi inom landstinget se till så att samma misstag
inte begås igen och att patienternas personliga integritet stärks.
att vid upphandling av nytt patientjournalsystem ska detta ta speciellt stor hänsyn till patienternas
personliga integritet vid hanteringen av patientjournaler.

6. Stödja kommunöverskridande samarbete om öppen källkod och
öppna standarder
Landstingen är en bra plattform för samarbete över kommungränser. Inte alla små kommuner kan
verka med kraft inom områden som t.ex. IT även om viljan finns. Det är därför bra om landstingen
tar på sig ett ansvar att stärka upp, bistå med kompetens, erbjuda utbildningar och på andra sätt
stödja kommunöverskridande samarbeten som främjar verksamheter fokuserad på öppen källkod
och öppna standarder.
att Stockholms län ska vara drivande i kommunförbunden eller andra
kommunöverskridande samarbeten om att skapa utbildningar för kommunerna om hur de
kan övergå till öppen källkod och öppna standarder.

7. Stärka landstinget som upphandlande part avseende öppen källkod
och öppna format
Det finns idag ett behov av att utbilda landstinget som upphandlande part. Det finns idag en
ambition på nationell nivå att bryta sig loss ur problemen med stängd mjukvara och stängda
format/standarder (Genom SOU 2009:86) och vi tror att detta kan göras på ett bra sätt genom att
se till att öppen källkod inte tillåts exkluderas i upphandlingsprocessen av IT-system. Genom att
säkerställa att öppna lösningar tas i beaktande av kravställaren tror vi att mer öppen mjukvara
kommer hitta in i IT-förvaltningen.
att Stockholms läns landsting i alla lT-upphandlingar skall ta speciell hänsyn till E-delegationens
strategi (SOU 2009:86) avseende formuleringarna kring öppen källkod och öppna standarder.

8. Landstinget ska övergå till öppna standarder
Information måste kunna delas oberoende av vem som tillverkade den eller modifierade den.
Behovet av öppna standarder som säkerställer detta är därför nödvändigt för att långsiktigt kunna
förvalta den offentliga informationen och undvika inlåsning av information i stängda system. Det är

därför viktigt att så snart som möjligt övergå till att använda sig av öppna standarder inom den
offentliga IT-förvaltningen.
Med öppna standarder menar vi specifikt de standarder som är kompatibla med det s.k. European
Interoperability Framework (EIF) version 1.0 som kräver bland annat att det finns en
referensimplementation av standarden i öppen källkod.
att Stockholms läns landsting övergår till öppna standarder i sina samtliga
informationslagringsformat.

Skolelevers psykiska (o)hälsa
En av de viktigaste frågorna i Stockholms län är den ökande psykiska ohälsan hos landet och länets
skolelever. Piratpartiet i Stockholms Län borde göra detta till en av sina profilfrågor. Majoriteten av
ungdomar i Sverige mår psykiskt bra men under de senast 20 åren har dock flera rapporter visat att det blivit
vanligare att ungdomar är nedstämda, är oroliga, har svårt att sova och har värk. I den allmänna debatten
beskrivs besvären ofta som tecken på stress.
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) rekommenderar att den minimivård elever ska erbjudas
av skolan är att kurator eller psykolog hinner på ett avdramatiserat sätt träffa varje elev enskilt minst en gång
varje år. Många skolelever träffar aldrig en kurator och ännu mer sällan en psykolog under sin skolgång. Idag
delar 10 000 elever på i snitt 3,3 kuratorer och 5,3 skolpsykologer. Det går inte att påstå att denna personal är
tillräcklig eller kan ge en elev sin tid och stöd på ett sätt som är värdigt ett välfärdssamhälle.
Piratpartiet i Stockholms Län har idag en rad förslag för att förbättra situationen:

#Flytta ansvaret för psykvården
Idag har varje kommun ansvar för att elever får psykisk vård i varje enskild skola. Ofta delar flera skolor på
en kurator för att spara pengar. Ofta faller skolelever mellan stolarna och måste bryta sin kontakt med
vårdpersonal för att eleven till exempel börjar gymnasiet i en annan kommun.
att överföra ansvaret för psykvården i skolan till landstinget
att utöka resurserna för Barn- och Ungdomspsykiatrin

#Fixa brister
Psykologer som man hänvisar vuxna till har nästan fem gånger så lång utbildning som de kuratorer man
hänvisar barn och ungdomar till i skolan. Maktlösheten som många elever känner för sin situation måste
rådas bot på. Att kunna prata med psykologer utanför skolan och anmäla brister på ett rättsäkert sätt bör
vara en självklarhet.
att kuratorer ska fasas ut till fördel för psykologer i skolan.
att kuratorer ska vidareutbildas till psykologer eller "förbättrade kuratorer"
att kuratorerna ska få en tystnadsplikt som innefattar allt som en psykolog för en vuxen har.
att göra det enklare för elever att kunna anmäla kuratorer till socialstyrelsen ifall de gör något fel.
att Piratpartiet verkar för mer elevinflytande och demokrati i skolan
att Piratpartiet verkar för ett statligt stöd för psykisk hjälpnärvaro i sociala medier

#Utbilda mera!
Kuratorer har idag alldeles för låg utbildningsnivå för att hantera de problem som många skolelever
upplever. Den psykiska ohälsan bland homo-, bi-, trans- och queerelever är märkbart mycket större och bör
tas på större allvar i skolans elevvård.
att Piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna
samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.
att Piratpartiet ska verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande
yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.
att Piratpartiet verkar för att lära ut mer studieteknik i skolan

Proposition 3 Skattefinansierad Kollektivtrafik
Det finns stort utrymme att förbättra Stockholms lokaltrafik, och göra resenärerna nöjda med sin resa. Vi
måste ändra inställningen till lokaltrafiken från, som det är nu, att folk pratar illa om lokaltrafiken, till
någonting bättre. En vision bör vara att allting fungerar och då det inte fungerar ska resenärerna få realtime
uppdateringar, både från sociala medier och elektroniska tidtabeller. Visionen bör innehålla att folk är stolta
över sin lokaltrafik, tar hand om den, och brukar den så mycket som det är absolut möjligt. Då vi uppnått
dessa mål bör vi inte sluta visionera, utan vi ska fortsätta sträva efter att förbättra lokaltrafiken så att den
fortsätter vara en lokaltrafik i världsklass
Idag finansieras kollektivtrafiken i Stockholms län främst av bidrag av Stockholm Läns Landsting, och
försäljning av biljetter är endast en liten del av SLs intäkter. Skulle kollektivtrafiken i stället finansieras helt
av skatter så behövs en höjning av skatten på 1,24 procentenheter. 1,24 procentenheter är en rejäl ökning av
skatten, men inte så mycket om man räknar på det. Till exempel ett par med två barn, som tjänar 58000 SEK
före skatt, skulle tjäna 492.4 SEK var månad. En ensamstående som tjänar 24000 SEK skulle tjäna 492.4
SEK var månad. Ett övre medelklasspar som tjänar 100000 SEK skulle däremot förlora 250 SEK på
skattehöjningen. Detta är räknat med skäligt bruk av SL, med i genomsnitt en remsa per person i månaden.
Vandalism i kollektivtrafik är ett stort problem i dag. Därför är det viktigt att vi tar hand om vår
kollektivtrafik och jobbar hårt att göra resorna som görs bekväma för resenärerna för att göra
kollektivtrafiken till någonting som Stockholmare är stolta för. Enligt SL så utgör intäkter för reklam endast
2689 miljoner SEK per år. Det är alltså bara 1,6 procentenheter av SLs intäkter, trots den stora mängd reklam
som finns i lokaltrafiken idag. Därför är det befogat att ta bort all reklam i kollektivtrafiken och i stället ha
kultur och samhällsinformation hängandes på väggarna för allmän beskådan.
Beräkningar
Att verka för en avgiftsfri kollektivtrafik utan spärrar och biljettkontroller
Att verka för att kollektivtrafiken bättre håller tider och att förbättra informationen om förseningar
Att fortsätta satsa hårt för att förbättra kollektivtrafiken så att den håller hög standard och värderas högt
Att det ska finnas fritt wifi i kollektivtrafiken där det är tekniskt möjligt
Att verka för en kollektivtrafik fri från reklam
Att verka för att frågan utreds av experter inom området huruvida det är genomförbart eller ej då vi kommer
in i Stockholms Landsting
Att verka för att data som samlas in om det kollektiva resandet ska vara anonym och aldrig kunna kopplas till
en individ
Att verka för en kollektivtrafik med goda tvärförbindelser
Att reklamen i kollektivtrafiken ersätts av samhällsinformation och kultur som är licensierad under Creative
Commons eller likvärdig licens
Att erbjuda de som jobbar inom det kollektiva vidareutbildning till trivselvärdar
Att verka för ökandet av antalet trivselvärdar för att göra resandet med kollektivtrafiken tryggt och säkert

