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Helene Hellmark Knutsson  Sundbyberg  Ordförande 
Erika Ullberg Huddinge Vice ordförande 
Stefan Leiding Botkyrka  facklig ledare (t.o.m. 11/1) 
Lars Bryntesson Värmdö  studieorganisatör 
Boel Godner Södertälje ledamot 
Claes Thunblad Järfälla ledamot 
Tove Sander Danderyd ledamot 
Khashayar Farmanbar Nacka ledamot 
Sara Kukka-Salam Solna ledamot 
Serkan Köse Botkyrka ledamot (fr.o.m. 11/1) 
 
Serkan Köse Botkyrka ersättare (t.o.m. 11/1) 
Ulrika Falk Norrtälje ersättare 
Jonas Nygren  Sundbyberg  ersättare 
Åsa Westlund Haninge ersättare 
Azadeh Rojan Gustavsson Upplands Väsby ersättare 
 
Natalie Sial SSKF Stockholms län  adjungerad 
Rolf Nersing Tro och Solidaritet  adjungerad 
Alva Dahn SSU adjungerad  
Carina Paulsson LO-distriktet adjungerad  
Yilmaz Kerimo  Internationell ledare adjungerad 
Jens Sjöström Landstingsgruppen adjungerad 
 

Ordinarie 

Hans-Erik Salomonsson, Sundbyberg 
Åsa Karlberg, Haninge 
Christer Hedberg, Värmdö 
 
Ersättare 
Ralf Lennholm, Norrtälje 
Christina Axelsson, Huddinge 
Sören Lekberg, Södertälje 
Från och med 2003 köper distriktet även revisorstjänst från företaget KPMG. 
 
 
 
 
 



  4 (67) 
 
 
 

 
Ordinarie 

Bo Johansson, sammankallande 
Ann-Marie Högberg, Huddinge 
Olle Jansson, Norrtälje 
Sophia Andersson, fackliga utskottet 
Yilmaz Kerimo, Södertälje 
 
Ersättare 
Annika Andersson Ribbing, Värmdö 
Jan Jogell, Sundbyberg 
Gun Eriksson, Sigtuna 
Jenny Hjalmarsson, Solna 
Cesar Vargas, SSU 
 

Distriktsstyrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden.   

Det har varit regelbundna träffar med AK-ordföranden under året. Vi vill med samverkan utveckla 
en samsyn både organisatorisk och politiskt mellan arbetarekommunerna och partidistriktet. Vi är 
som starkast när vi håller ihop vårt arbete och i Stockholms län har vi en väldigt bra grund att stå 
på. Vi har också infört regelbundna träffar med alla som är politiska sekreterare i kommunerna 
samt ombudsmän för att stärka samordningen men också sammanhållningen.  
 

Helene Larsson 
Susanne Engzell 
Thore Nyman 
Danish Sial 
Daniel Ferreira (t.o.m. 30/9) 
Nasra Ali 
Jan Jogell (t.o.m. 7/7) 
Sofie Ågren 
Joakim Johansson 
 

Under 2016 var personal från partidistriktet ute i lokalorganisationen och utbildade nya  användare 
av medlemsregistret. När det nya medlemssystemet kom igång så var det efterlängtat men tyvärr 
har tekniska problem i det nya registret skapat en del bekymmer och mycket arbetstidtid har fått 
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läggas på att lösa visa uppgifter kopplat till registret. Medlemsavgiften har nu ändrats till 240 kr för 
alla inom partiet utom sidoorganisationerna som betalat avgift till AK. Beloppen är nu 
Partistyrelsen, partidistrikt, arbetarekommun och s-förening 60 kr alltså 240 kr. 
 

 

Vid partikongressen i Västerås 2015 justerades stadgan rörande medlemskap i partiet. Den stora 
ändringen var rörande medlemsavgiften som nu är densamma för alla 240 kronor avra 60 kr till 
varje nivå i partiet. 
 
Följande gäller medlemskap i vårt parti. 
Ett exempel: 
Anna Andersson skriver in sig som medlem via hemsidan den 14 september 2016 och får ett 
inbetalningskort hemskickat. Anna är medlem med begränsade rättigheter till dess att 
medlemsavgiften är betald. Anna betalar medlemsavgiften den 28 september 2016 och är nu 
fullvärdig medlem fram till den 27 september 2017. Om hon efter det inte betalar medlemsavgiften 
är hon medlem med begränsade rättigheter fram till 26 september 2018 då hon avregistreras. Om 
personen inte begär direkt utträde. 
 
Mot den bakgrunden presenterar vi medlemssiffror baserat på vilka som är betalande medlemmar 
och vilka som är det totala antalet medlemmar (betalande, medlemmar som ej betalat). 
 
Medlemmar 2016 
 

  
 

Betalande 
Alla 

medlemmar   

Botkyrka  448 566  

Danderyd  67 77  

Ekerö  95 112  

Haninge  412 533  

Huddinge  460 643  

Järfälla  392 569  

Lidingö  128 160  

Nacka  388 582  

Norrtälje  375 451  

Nykvarn  64 73  

Nynäshamn  209 299  

Salem  76 84  

Sigtuna  317 410  

Sollentuna  278 345  

Solna  374 486  

Sundbyberg  297 391  

Södertälje  480 587  
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Tyresö  333 415  

Täby  207 245  

Upplands-Bro  199 259  

Upplands Väsby  191 265  

Vallentuna  155 174  

Vaxholm  47 60  

Värmdö  259 311  

Österåker  206 237  

       

Summa  6457 8334   

 
 

Distriktskongressen genomfördes den 23-24 april på Infra City Upplands Väsby. 
 
Över 100 motioner behandlades under 2 dagar. Förutom att distriktsordförande Helene Hellmark 
Knutsson talade partistyrelsens representant Karl Petter Torwaldsson LO:s ordförande. 

Studieplan och organisation 
Socialdemokraterna har i Stockholms län tidigare arbetat med den nationella studieplanen där det 
åligger partidistrikt och arbetarekommuner att genomföra studieverksamhet. Distriktsstyrelsen 
tog beslut om att lyfta studieverksamheten under kommande år. Det arbetet påbörjades under 
2016 med en utvärdering av länets studieverksamhet. Det visade på att studieverksamheten i 
många av länets arbetarekommuner inte uppfyllde den nationella studieplanen.  Utvärderingen 
visade även att arbetarekommunerna upplevde bristande samarbete och saknade verktyg för att 
genomföra mer studieverksamhet.  
 
Distriktsstyrelsens beslut, utvärderingen och den nationella studieplanen låg till grund för 
framtagandet av en studieplan för Socialdemokraterna i Stockholms län som innefattar syfte och 
mål för partidistriktet och arbetarekommunerna samt formandet av en studieorganisation för att 
underlätta samarbete och genomförande av studieverksamheten.  
 
Studieplanens inriktning 

- Socialdemokraterna i Stockholms län är ett välkomnande parti.  
- Socialdemokraterna i Stockholms län erbjuder medlemmar möjlighet att bredda och 

fördjupa sig inom politisk sakkunskap och ideologi. 
- Socialdemokraterna i Stockholms län erbjuder medlemmar möjlighet att bredda och 

fördjupa sig inom organisatorisk kunskap och ledarskap.  
- Socialdemokraterna i Stockholms län erbjuder medlemmar möjlighet att bredda och 

fördjupa sina kunskaper i styrning och offentlig makt. 
- Socialdemokraterna i Stockholms län erbjuder medlemmar olika plattformar för tematisk 

fördjupning.  
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Studieplanen var under året på remiss i arbetarekommunerna och diskuterades flitigt med 
arbetarekommunernas ordförande och studieorganisatörer. Under hösten 2016 påbörjades 
studiearbetet i studieplanens riktning för vilket en studiekommitté tillsattes. Studiekommittén har 
till syfte att underlätta det kommunöverskridande samarbetet. 
 
Studieorganisationen 
Studieledning Lars Bryntesson, studieledare  
 Sara Kukka-Salam, bitr studieledare 
Studiekommitté Annika Eriksson, Barbro Nordgren, Kerstin Eriksson, 
 Beatrice Kindembe och Aydin Aydin 
 
Partidistriktet har även under året fördjupat samarbetet med ABF och har tillsammans med ABF 
planerat studieverksamheten för 2017.  
 
Medlemsutbildning 
Medlemsutbildningarna har under 2016 genomförts i samarbete med Stockholms 
arbetarekommun. Det innefattar introduktionsträff, medlemsutbildning steg 1 och 2. 
Medlemsutbildning steg 3 anordnar partistyrelsen för vilket Stockholmsregionen skickar inbjudan 
till.  
 
Introduktionsträffen är inte obligatorisk för medlemmar utan de kan direkt delta i steg 1. Dock är 
det ett tillfälle för nya medlemmar att träffa förtroendevalda, diskutera aktuell politik  och få en 
inblick i Socialdemokraterna och vilka kanaler för engagemang det finns. Det har visat sig väldigt 
lyckat och välbesökt.  
 
Medlemsutbildning steg 1, 2 och 3 ger tillfälle för fördjupad kunskap om ideologi, historia och 
organisation samt hur medlemmen kan gå vidare för att ge uttryck för sitt engagemang. 
Medlemsutbildningen är fundamenten för hela verksamheten att bygga vidare på.  
 
Deltagande medlemsutbildning – Stockholmsregionen 
 
Introduktionsträff: 9 träffar  95 deltagare 
Steg 1:  8 träffar  148 deltagare 
Steg 2: 4 träffar  96 deltagare 
Steg 3: 3 träffar i Stockholmsområdet  30 deltagare 
 
Deltagandet i Stockholmsregionens medlemsutbildningar under 2016 har ökat med cirka 20 
procent i jämförelse med 2015. 
 
Utöver detta anordnar många arbetarekommuner i länet medlemsutbildning i egen regi. Vidare 
har funktionsutbildning för ordförande, kassör och medlemsansvariga genomförts samt 
styrelseutbildning på begäran. Till det har flertalet temalagda seminarier ägt rum, exempelvis tre 
seminarier om bostäder i samband med bostadskampanjen ”Framtiden börjar här” under våren 
2016. 
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Seminarier 
Under 2016 har Socialdemokraterna i Stockholmsregionen genomfört tre seminarier gällande 
bostadsbyggande och ett om sociala medier. 
 
10 februari ”Är det bara att googla?” med Linda Spolén.  

Vid detta tillfälle deltog cirka 85 personer.  
 
6 april ”Bota bostadsbristen” med Claes Thunblad, Erika Ullberg, Anders Svensson 

och Gabriella Lavecchia i panelen.  
Vid detta tillfälle deltog cirka 97 personer. 

 
18 april ”Bygga för jämlikhet och sammanhållning” med Lotta Jaensson, Paul Alarcon, 

Ellinor Eriksson och Jens Sjöström med Mattias Vepsä som moderator.  
Vid detta tillfälle deltog cirka 72 personer.  
 

18 maj ”Urbanisera mera” med Claes Thunblad, Josephine Uppling, Nasem Tavilzadeh, 
Ola Andersson, Emma Lidell och Åsa Westlund som moderator.  
Vid detta tillfälle deltog cirka 70 personer. 

 
Politisk ledarutbildning 
2016  avslutades den politiska ledarutbildningen. Under fem helger, med hemuppgifter, deltog 26 
personer under ett års tid i Socialdemokraterna i Stockholms läns politiska ledarutbildning. Syftet 
var att skola i aktuell politik, ledarskap och kommunikation.  
 
Valledarutbildning 
Under 2016 påbörjades planen för en valledarutbildning där två i varje arbetarekommun erbjuds 
att delta. 
 

”Framtiden börjar här” 
Vårkampanjen 2016 genomförde Socialdemokraterna i Stockholmsregionen en regional kampanj 
då bostadsfrågan var något mycket relevant för boende i Stockholmsregionen. Kampanjen hade 
några inslag som skiljde sig från den centrala kampanjen förutom temat. Kampanjen hade inte 
bara till syfte att värva medlemmar utan även att samla dem boende i Stockholmsregionen som 
hade bostadspolitiskt intresse i en ”Bostadspanel” även om ej uttalade socialdemokrater. Samt att 
vi metodtestade budskap, bilder och ”call to action” i sociala medier.  
 
”Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas” 
Höstkampanjen 2016 genomförde Socialdemokraterna i Stockholmsregionen en centralt baserade 
kampanj som hade till syfte att samtala om den svenska modellen och värva medlemmar. 
Socialdemokraterna i Stockholms län värvade som topp två distrikt i landet. 

”Stå upp för en bättre sjukvård!” 
Efter två veckors kampanj gällande den svenska modellen genomförde Socialdemokraterna i 
Stockholmsregionen ytterligare en kampanj. Denna gång om sjukvården i Stockholms län. 
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Kampanjen bestod av medieutspel, nyhetssläpp, debattartiklar, verksamhetsbesök, digital 
kampanj och samtalskampanj med boende i Stockholmsregionen.  
 
Sammantaget har kampanjåret varit bra för Socialdemokraterna i Stockholms län. Under 
kampanjveckorna överträffas värvarmålen och partidistriktet är i topp gällande just värvning. 
Under 2017 planeras att hitta nya metoder för att nå relevanta målgrupper och för att utveckla 
nettoökningen av medlemmar.  
 

Under året har Stockholms läns partidistrikt varit värd för flera statsrådsbesök. 
Arbetarekommuner i länet har tillsammans med partidistriktet tagit fram program och genomfört 
bra verksamhetsbesök och träffar med lokala partiföreträdare.  

Politikutvecklingsprojekt 
Under temat Frihet, framgång och livskvalitet har under året tre grupper arbetat med att ta fram 
reformer för framtidens Stockholmsregion. Arbetet har resulterat i en bank bestående av cirka 70 
tänkbara reformer, stora som små. Dessa kommer under året att göras tillgängliga för 
förtroendevalda i någon form. Några av dessa kommer också att arbetas ihop till större reformer 
inför valprogramsarbeten i regionen.  
 
Grupperna har bland annat anordnat ett flertal seminarier och expertsamtal.  
Arbetsgrupperna har bestått av människor med olika erfarenhet och bakgrund, såväl 
partimedlemmar som icke partimedlemmar.  
 
Arbetet har letts av en styrgrupp där Khashayar Farmanbar varit sammankallande. Övriga 
gruppmedlemmar har varit Jonas Nygren, Sara Helge Vikmång, Mathias Tegnér, Hanna Svensson, 
Mikael Lindström och Maja Fjaestad.  
 

 Frihetsgruppen har letts av Mathias Tegnér och Hanna Svensson – sekreterare Frank 

Martin 

 Framgångsgruppen av Jonas Nygren och Mikael Lindström – sekreterare Michaela Lööf 

 Livskvalitetsgruppen av Sara Helge Vikmång – sekreterare Payam Moula 

 
Strategiarbete 
Under året har en strategisk plattform arbetats fram. Inriktningen för planen är Samhällsbygget, 
den har behandlats av ledningsgrupp och distriktsstyrelse och kommer under första halvåret 2017 
att föredras runt om i länet.  
 
Plattformens syfte är att sätta en gemensam kappa för hur vi tar oss an de samhällsutmaningar vi 
står inför i regionen. Detta ska ligga till grund för en sammanhållen valrörelse mellan Stockholms 
partidistrikt och Stockholms läns partidistrikt. Den ska också vara ett redskap för länets 
arbetarekommuner när valprogram och valbudskap tas fram. Det gemensamma samhällsbygget är 
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bland annat ett svar på att väljarna i regionen känner att utvecklingen går åt fel håll och känner en 
ökande otrygghet. Det ska vi möta med framtidstro och tydligt fokus på gemensamma lösningar.  
Plattformen pekar också ut viktiga målgrupper. De tar sin utgångspunkt i den övergripande 
målgruppen ”Samarbetsinriktade väljare”.  
 
Den strategiska plattformen grundar sig bland annat i de opinionsundersökningar som genomförts, 
arbetet med politikutveckling samt samtal mellan de två partidistrikten i regionen.  
 
Opinionsundersökningar 
Under 2016 har fem opinionsundersökningar genomförts. I juni genomfördes en tillsammans med 
partistyrelsen, i augusti gjordes en tillsammans med landstingskansliet. Övriga tre undersökningar 
ingår i det gemensamma regionsprojektet där Stockholms partidistrikt, S-kansliet i stadshuset samt 
S-kansliet på landstinget har tillsammans med Stockholms läns partidistrikt.  
 
Resultatet av opinionsundersökningarna har föredragit i olika sammanhang, bland annat på 
distriktsstyrelsemöten, träffar med kommunala gruppen, facklig-politiska rådet samt på ett flertal 
träffar i arbetarekommuner. 
 

Socialdemokraterna i Stockholms län, Stockholms arbetarekommun, Stockholms stadshus och 
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har under 2016 fortsatt arbetet utifrån en regional 
plattform för kommunikationsarbetet.  

Under 2016 har partidistrikten rekryterat en kampanjutvecklare/producent som jobbar med sociala 
medier med fokus på rörlig bild. Det är en viktig rekrytering för socialdemokraterna i 
Stockholmsregionen och ett steg att stärka vår kommunikativa förmåga inför valen 2017 och 2018. 

För att stärka det regionala arbetet genomförs press- och kommunikationsmöten där 
partidistrikten, stadshuset och landstinget håller varandra informerade och utbyter tips och råd.  

Under året avslutades en större kartläggning för att klargöra status på strategier och andra 
nyckeldokument som rör kommunikationsområdet. Kartläggningen utmynnade i en ny 
kommunikationsstrategi. För att tydliggöra de behov och kompetenser som finns i organisationen 
påbörjades även en behovs- och kompetensanalys.  

Under senhösten och vintern påbörjades en rekrytering av kommunikationsansvarig.  

 

Partidistrikten, stadshuset och landstinget påbörjade under året ta fram former och struktur för att 
i större utsträckning samordna och skapa förutsättningar för planerade utspel och reaktiv 
presshantering.  

I samband med de kampanjer som socialdemokraterna i stockholmsregionen genomförde under 
2016 genomfördes större annonsinsatser via sociala medier. Utöver den konkreta större 
kampanjerna ”Framtiden börjar här” och ”Stå upp för en bättre sjukvård” har flera 
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annonseringsinsatser gjort under året, bland annat i samband med att Socialdemokraterna i 
Stadshuset presenterade sin budget. 
Framtagandet av en strategi och plan för att öka närvaron på Facebook och få större 
genomslagskraft har påbörjats. 
At vi nu fått ökad digital kompetens inom kommunikation har gjort att ett flertal filmer producerats 
som spridits i sociala medier. 
 
 

Veckonytt är den huvudsakliga kanalen för interninformation till våra förtroendevalda i 
partiorganisationen och kommun, landsting och riksdag. Varje vecka mottar ca 600 personer vårt 
digitala brev med Socialdemokraterna i Stockholmsregionen som avsändare med information om 
politik och kampanjinsatser.  
 

Under 2016 har Kommunala gruppens uppdragsbeskrivning förändrats. I tidigare uppsättningar av 
den kommunala gruppen har det funnits både en liten kommunal grupp samt en större kommunal 
grupp. Det har också tillsatts en styrelse för gruppen. Från och med maj månad finns nu enbart en 
Kommunal grupp som inkluderar heltidspolitikerna eller Kommunstyrelse-gruppledare i 
Stockholms län. Utöver dessa ingår politiska sekreterarna i länet. Distriktsstyrelsens ledamöter samt 
heltidspolitiker i Stockholms stad är alltid välkomna att delta.   
Sammanfattningsvis innebär detta att den tidigare lilla och stora kommunala gruppen, samt styrelse 
för gruppen, utgår och ersätts med en kommunal grupp som träffas regelbundet. 
 
Den kommunala gruppen träffades totalt 5 gånger under 2016. På agendan har det bland annat 
varit samordning mellan kommunerna, framtidens skola och strategi och kommunikation. Två 
arbetsgrupper har under året startats för att konkretisera gruppens arbete, en skrivargrupp som 
består av ett flertal politiska sekreterare samt ett skolnätverk. 
 

 
Sammansättning 
Leif Nysmed Facklig ledare, Huddinge, DS (t.o.m 24/4) 
Stefan Leding Facklig ledare, Botkyrka, DS (fr.o.m. 24/4) 
Mikko Svensson Haninge  
Linda Pettersson Upplands-Bro  
Anette Pettersson Sundbyberg 
Claes Melkersson, SSU 
 
Inadjungerade 
Michaela Leo PD samt representant från LO distriktet 
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Fackliga utskottet var sammansatt av två fackliga ledare från arbetarekommunerna i Stockholms 
län, facklig-politiskt ansvarig i riksdagsgruppen samt att LO- distriktet och SSU-distriktet har haft 
möjlighet att adjungera en person. På detta sätt har vi arbetat med att få igång det facklig-politiska 
arbetet i arbetarekommunerna samt LO- och SSU- distrikten. 
 
Verksamhet 
Sedan ett par år tillbaka har inriktningen på fackliga utskottets arbete ändrats, från att ha haft fokus 
på de olika fackliga avdelningarna till att rikta fokus mot Arbetarekommunernas facklig-politiska 
samverkan.  
 
Kontakten mot de fackliga avdelningarna organiseras numer av LO-distriktet i samarbete med de 
två fackliga ledarna ifrån Stockholms län partidistrikt och Stockholms Arbetarekommun.  
 
Arbetarekommunernas fackliga ledare 
De flesta arbetarekommuner i länet har idag fackliga ledare och några har fackliga 
utskott. 
 
För att kunna få mer och bättre kontakter med de olika arbetsplatserna och därmed stärka den 
facklig-politiska samverkan, måste mer kraft och resurser läggas på de fackliga ledarna och LO-
sektionerna.  
 

Under 2016 påbörjades arbetet med att sätta ihop ett internationellt utskott i partidistriktet och 
Partidistriktet och fortsatt jobbat med att se över den internationella verksamheten och på vilket 
sätt vi ska jobba. På begäran av partidistriktet har arbetarekommunerna inkommit med namn på 
deras internationella ledare. 
 

Seniorutskottets organisation 
Seniorutskottet består av aktiva senior från länets arbetarekommuner. De kallas till regelbundna 
träffar och utbildningstillfällen. För att samordna detta har vi bildat ett arbetsutskott som består 
av Christina Axelsson Huddinge sammankallande, Bruno Landstedt Sigtuna, Lena Ingren 
Botkyrka, Nils Erik Eriksson Södertälje, Käthe Diederichsen Lidingö, Stina Bergman Eric sson 
Sollentuna och Mona Rudenfeldt Nynäshamn. Till vår hjälp har vi hedersombudsmannen Thore 
Nyman. 
Au har träffats vid åtta protokollförda tillfällen. Stina bjöd in till avslutande vårlunch i Sollentuna.   
Arbetsutskottet har arbetat fram en enkät som vi använt vid olika utåtriktade arrangemang som 
Seniormässan mm.   
 
Verksamhet 
Utskottet har under året arbetat med att få till en uppdragsbeskrivning till utskottet. Ännu har vi 
inte fått besked om att distriktsstyrelsen antagit en sådan.  
Nils-Erik har delat med sig av en insändare rörande behov av bostäder som vi spritt till seniorer i 
länet att använda.  
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Bruno har skrivit förslag till motioner till partikongressen som flera seniorer använt sig av i länet.  
Vi har även varit flitiga på facebook och inlett diskussioner med staden om en gemensam 
hemsida. 
 
 
Möten under året  
Fler möten med inbjudna gäster arrangeras i samarbete med Äldrerådet i Stockholms 
arbetarekommun. Vi arbetar numera ganska mycket tillsammans, frågorna är desamma.  
Vår vision är att vi ska ha ett bra program till valet 2018 för äldre som innehåller förslag om att 
åldras och trivas i vår region även på äldre dagar. 
 
5 februari medverkade landstingsrådet Erika Ullberg och resonerade med oss om läget i vårt 
partidistrikt och aktuell politik i landstinget. Drygt tjugo personer deltog. 
 
14 mars möte och utbildningstillfälle med Jens Sjöström talade på temat ”Så tar jag tillvara äldres 
behov i regionplaneringsarbetet och i arbetet med personalförsörjningsprogram”. Dag Larsson 
talade om Så tar jag tillvara äldres behov av sjukvård i landstinget. Tanken med dagen var 
information och diskussionen så att alla känner att de fått med sig något att arbeta vidare med på 
hemmaplan. Vi tipsar alltid varandra om det som är viktigt att föra vidare. Drygt fyrt io personer 
deltog. 
 
12-13 april deltog vi i Seniormässan i Solna tillsammans med arbetarekommunen i Solna. Efteråt 
sammanställde vi enkäten vi använt och även de förslag och synpunkter som deltagarna delgav 
oss. 
 
31 maj samlades 15 av seniorerna i länet för att diskutera hur de arbetar i sina arbetarekommuner 
och vi gav varandra tips och idéer om viktiga ämnen att samlas kring.  
 
14 september informerade Danish Sial 42 aktiva seniorer om den stundade om höstkampanjen.  
Erika Ullberg uppmuntrade oss att sprida information kring landstingsfrågor och gav oss 
argument att föra vidare. Allt i syfte att öka aktiviteterna i arbetarekommunerna och Stockholms 
stadsdelsföreningar. 
 
Seniormässa i Älvsjö 24 – 26 oktober 2016. Vi samlade enkäter och fick många samtal. 
Sammanställning delgavs efteråt. 
 
9 november delgav Annika Strandhäll oss Regeringens och pensionsgruppens arbete för dagens 
och framtidens pensioner. Många engagerade seniorer var vi som lyssnade till detta och för det 
vidare i våra olika roller. 
 

Partidistriktet var även i år medarrangör vid Stockholms Arbetarekommuns och LO-distriktets 
firande av Första maj i Stockholm. Inför firandet annonserades det i lokal media. Vädret var 
småkyligt men okej och uppslutningen god. I Stockholm höll finansministern Magdalena 
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Andersson ett inspirerande och laddat huvudtal på Norra Latin. Det kändes extra bra att få 
välkomna en regeringsföreträdare efter 8 år i opposition. 
 
Huvudparoll 2016 – Tillsammans för Sverige 
 
I länets arbetarekommuner genomfördes olika Första maj-möten, med eller utan 
demonstrationståg. Flera av länets företrädare 1 maj talade. 

Partidistriktet har varit arbetarekommunerna behjälpliga med talarförmedling när så önskats.  
 

 
Halva mandatperioden har nu gått och vi har lämnat en tid bakom oss som var tuff politiskt och 
är på väg in i en fas där politiken börjar få större genomslag. Utifrån de förutsättningarna har vårt 
parti på riksplanet genomfört en tydlig och bra politik som utvecklar landet och ökar jämlikheten.  
 
I Stockholms län har det moderata maktmonopolet brutits på flera ställen och vi har flyttat fram 
våra positioner i både kommuner och i landsting. Vi har dock fortfarande en resa att göra för att 
stärka vår ställning i Stockholmsregionen ytterligare, och vi ser att det finns ett växande missnöje 
med hur t.ex. hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen sköts och att bostäder samt 
trygghetsfrågorna blir allt viktigare för väljarna i denna region. För oss handlar det om att möte 
denna utveckling. Det är idag ett svårbedömt politiskt landskap som vi ska klara av att orientera 
oss i och det gäller det att vara tydliga i vår politik men också bygga relationer med andra partier 
för att efter valet kunna bilda majoriteter. 
 
Stockholms läns partidistrikt har under 2016 fokuserat på tre viktiga områden; politikutveckling, 
studier och framtagande av en strategisk plattform. Detta arbete har varit prio under 2016 för att 
vi på så bra sätt som möjligt ska lägga grunden för en lyckad valrörelse 2018.  
 
Arbetet med politikutvecklingen och framtagandet av en strategisk plattform är ett mycket viktigt 
arbete av flera skäl; Vi måste kunna formulera framtidens utmaningar och vi ska vara ett parti som 
kan visa att vi har tydliga lösningar på dessa. Socialdemokraterna i Stockholms län är ett 
framtidsparti, alltid med siktet på att utveckla och förbättra och med en tydlig förankring i våra 
grundläggande värderingar. Som socialdemokrater ser vi också att vi måste blir mer tydliga med 
ordnings och reda frågorna rörande välfärd, skolan och arbetsmarknaden.  
 
Utöver detta har vi också satsat mycket på att utveckla vår partiorganisation. I det arbetet står 
studierna i centrum. Vi bedriver ett ambitiöst studiearbete i vårt län, vilket är av yttersta vikt för 
vårt parti.  
 
Avslutningsvis vill vi från Stockholms läns distriktsstyrelse säga att vi ser fram mot ett spännande 
2017 med många utvecklande politiska diskussioner i vårt län och vi vill tacka alla för ett gott 
samarbete under föregående år. Nu börjar vi arbetet för valseger 2018! 
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Med de orden tecknar styrelsen 2016 
 
 
 
Helene Hellmark Knutsson  Erika Ullberg 
 
 
 
Boel Godner  Khashayar Farmanbar  
 
 
 
Tove Sander  Claes Thunblad 
 
 
 
Lars Bryntesson  Sara Kukka-Salam 
 
 
 
Serkan Köse 
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Partidistriktets bokslut 2016 
 
Distriktsstyrelsen beslutar föreslå kongressen; 
 
Att årets överskott, kr 226.425:08, tillförs kapitalbehållningen 
Att av dispositionsfonden, kr 800.000, tillförs kapitalbehållningen 
 

2016 har varit utifrån ett ekonomiskt perspektiv ett år med mycket verksamhet och kopplat till det 
kostnader. Verksamhetsmässigt har 2016 varit omfattande med tre större kampanjer, studier, 
politik och strategiutveckling. Vi har under 2016 bemannat upp expeditionen samt att anställda har 
slutat. 
 
Sammanfattningsvis är ekonomin god i Stockholms läns partidistrikt men för kommande år är det 
mer rimligt att anta att överskotten kommer ligga i paritet med årets överskott. 
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Länsriksdagsgruppen 

 
Gruppens sammansättning  
 
Åsa Westlund  
Ordinarie ledamot 
Vice gruppledare i Näringsutskottet 
Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet 
Länsbänksansvarig 
 
Björn von Sydow 

Ordinarie ledamot 
Ordförande i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 
Ledamot i Krigsdelegationen 
Vice ordförande i Konstitutionsutskottet 
 
Alexandra Völker 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Försvarsutskottet 
Suppleant i Civilutskottet 
Suppleant i EU-nämnden 
 
Leif Nysmed 

Ordinarie ledamot 
Ledamot i Civilutskottet 
Suppleant i Skatteutskottet 
 
Ingela Nylund Watz 
Ordinarie ledamot 
Vice ordförande i Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 
Ledamot i Finansutskottet 
 
Yilmaz Kerimo 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Valberedningen och i Socialförsäkringsutskottet 
Suppleant i Utrikesutskottet 
Suppleant i Riksdagsstyrelsen 
 

Azadeh Rojhan Gustafsson (statsrådsersättare för Mikael Damberg) 

Ledamot i Kulturutskottet 
Suppleant i Utrikesutskottet 
Suppleant i EU-nämnden 
Suppleant i Europarådet  
 

Serkan Köse (statsrådsersättare för Magdalena Andersson) 
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Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 
Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 
Suppleant i Utrikesutskottet 
 

Mathias Tegnér (statsrådsersättare för Ibrahim Baylan)  
Suppleant i Konstitutionsutskottet 
Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 
 
Ersättare för Åsa Westlund och Mathias Tegnér under deras föräldraledighet från 1 november 
2015 – 30 april 2016 var Anders Lönnberg och Anna Vikström. Ersättare för Azadeh Rojhan 
Gustafsson under hennes föräldraledighet från 15 augusti 2016 - 1 april 2017 är Anna Vikström. 
 
Politiska läget  
Denna mandatperiod har utifrån det osäkra parlamentariska läget varit annorlunda än de flesta av 
oss är vana vid. Men under 2016 kunde vi ändå fortsätta leverera bra politik från regeringen och 
riksdagens sida.  
 
Första halvåret präglades mycket av att vår koalitionspartner hade det väldigt tufft och också bytte 
språkrör. Men i slutet av våren var det nog många som blev överraskade när vi kunde presentera 
ett av våra viktiga vallöften – en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Få hade 
trott att det skulle vara möjligt att bryta de cementerade positioner som funnits i energipolitiken i 
decennier, men vi lyckades. Dessutom mottogs överenskommelsen positivt från alla aktörer.  
 
Några veckor senare stod det klart att regeringen lyckats vinna Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd. 
Också detta något som både politiska motståndare och politiska bedömare trott skulle vara 
omöjligt.  
 
Två stora internationella politiska händelser präglade också året och kommer fortsätta att ha stor 
inverkan på svensk politik långt framåt; Storbritanniens beslut att lämna EU och USA:s v al av 
Donald Trump till president.  
 
Under hösten 2016 antog riksdagen regeringens budgetproposition för 2017 som fokuserar på 
jobb, skola och klimat. Detta samtidigt som den slår vakt om stabila statsfinanser.  Vi har nu vänt 
det stora underskott vi ärvde och går mot balans och överskott i statens finanser.  
 
Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har vi bytt inriktning för svensk politik. 
Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. 
Det stora underskott i de offentliga finanserna som den tidigare regeringen lämnade efter sig är i 
allt väsentligt utraderat. 120 000 fler människor har idag ett jobb att gå till. En större andel har jobb 
och egen försörjning i Sverige än vad som någonsin uppmätts i något annat EU-land.  
 
Allt detta i ljuset av att befolkningen växt snabbare än på mycket länge. En stor fråga under året 
var förstås etableringen av den stora grupp nyanlända till Sverige. Trots att Moderaterna gjort upp 
med regeringen om att alla kommuner nu ska ta ansvar för att ta emot nyanlända så protesterade 
många moderata företrädare i vår region mot detta. Detta var förstås en stor fråga också för oss i 
riksdagsgruppen och vi arbetade på flera sätt för att hålla uppe trycket på de kommuner som sa sig 
inte ”kunna” eller vilja ta emot de som de anvisats.  
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I budgeten för 2017 fortsatte regeringen samhällsbygget för att modernisera Sverige och utveckla 
den svenska modellen.  De tio välfärdsmiljarderna till Sveriges kommuner och landsting för 
investeringar i vård och omsorg är förstås stommen i detta. Det är den enskilt största förstärkningen 
av statsbidragen till välfärden på ett bräde någonsin.  
 
Kunskapsresultaten i skolan har fallit i snart två decennier. Denna utveckling måste vändas. 2017 
investerar vi därför över 10 miljarder kronor i skolan från statens sida. De pengarna går bland annat 
till mer personal i förskola och fritids, höjda lärarlöner och extra stöd till de skolor som har tuffast 
förutsättningar. 
 
Alla som kan jobba ska jobba. Var och en har eget ansvar för att utbilda sig och göra sig 
anställningsbar, men det kräver också fler utbildningsplatser med rätt inriktning. Idag har var tredje 
arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsade regeringen kraftigt på kunskap och 
kompetens i budgeten för 2017. Dessutom bidrar förstås investeringarna i infrastruktur som 
järnväg, bostadsbyggande och bredband till att skapa mer jobb. För att Sverige ska klara den 
internationella konkurrensen är det förstås också viktigt att vi har en bra forskningspolitik och 
investerar mycket i forskning. Under hösten lades också en forskningsproposition fram som också 
i huvudsak mottogs väl.  
 
På miljö- och klimatsidan har vi i regeringsställning gjort betydande insatser t ex genom att införa 
en utsläppsbroms och bidra till att de internationella klimatförhandlingarna. Tydligast blir detta 
kanske ändå i budgetarbetet då våra investeringar i klimat- och miljö 2017 ligger 73 procent över 
vad alliansen i genomsnitt investerade under sin tid i regering. Inte minst klimatklivet, som 
finansierar olika utsläppsminkningsprojekt över hela landet bidrar till att minska vår 
klimatpåverkan.  
 
Under hösten aviserade regeringen också en ny myndighet för jämställdhet. På vår bänk känner vi 
dock att jämställdhetsfrågorna behöver lyftas och utvecklas mer. Därför har vi beslutat att anlägga 
ett filter av ”modern feminism” på våra aktiviteter framgent. Detta innebär att vi arbetar med egen 
kunskapsutveckling för att bidra till politikutveckling på området, att vi alltid belyser de frågor vi 
jobbar med utifrån ett feministiskt perspektiv och att vi alltid uppmärksamma genusperspektivet 
vid olika former av verksamhetsbesök. 
 
En stor konflikt under året var frågan om arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. Regeringen 
lade fram en proposition i riksdagen för att implementera det EU-direktiv som kräver detta. Men 
de borgerliga partierna röstade tillsammans med Sverigedemokraterna ned förslaget i denna del. 
Övriga delar av propositionen och därmed förbättringar med det nya direktivet för offentlig 
upphandling gick däremot igenom.  
 
Inför det kommande året kan vi konstatera att Sveriges utveckling i huvudsak är positiv. Men 
många utmaningar återstår. Den växande kraften i den rasistiska och högerpopulistiska rörelsen är 
oroande och hotar den gemenskap som är grunden i vårt samhällsbygge. Kunskapsresultaten måste 
förbättras och alla elever ska få en ärlig chans i skolan. Klyftor och segregation måste bekämpas 
med kraft. Alla ska kunna få ett jobb och en lön att leva på. Alla ska kunna lita på att välfärden 
finns där när de behöver den.  
 



  31 (67) 
 
 
 
Gruppens möten och träffar  
Riksdagsledamöterna arbetar kontinuerligt med att driva frågor som är viktiga för vår region 
gentemot regeringen samtidigt som vi deltar i såväl partidistriktets som regeringens kommunikativa 
arbete gentemot väljarna. 
 
Under året har ledamöterna arbetat på olika sätt för att synliggöra partiets politik och det egna 
arbetet på olika sätt. En ny struktur för att öka samverkan mellan den nationella- och den lokala 
politiken har införts under året, i form av ”partidagar”. Partidagarna är heldagsbesök av minst tre 
ledamöter i en av våra kommuner. Besöken syftar till att synliggöra socialdemokratisk politik och 
samtidigt ge oss en chans att lära oss mer om vad som händer och sker i vår region. Ledamöterna 
har hittills på detta samlade sätt besökt Solna, Huddinge, Haninge, Tyresö, Sundbyberg, Järfälla, 
Vallentuna, Järfälla.  
 
Ledamöterna har förstås också gjort andra utåtriktade aktiviteter och partiaktiviteter i regionen. 
Ledamöterna deltog i partidistriktets vår- och höstkampanj med fokus på dörrknackning, 
verksamhetsbesök och samtal. I fadderkommunerna har ledamöterna genomfört 
budgetpresentationer. Utöver detta träffade ledamöterna regelbundet partiorganisationen i olika 
former, medverkade vid debatter och seminarier, genomförde studiebesök, deltog i aktiviteter hos 
olika intresseorganisationer och träffade väljare enskilda eller i grupp. 
 
Ledamöterna har också skrivit artiklar i media och varit aktiva på sociala medier för att sprida 
information om arbetet och delta i den politiska debatten. Gruppen samordnade också 
gemensamma möten med Stockholms stads ledamöter och landstinget men också med inbjuda 
gäster, t ex statsråd och olika intresseorganisationer i vårt län.  
 
Gruppen har också arbetat med att ta fram material för att synas mer. Ett exempel på detta är en 
folder med kontaktuppgifter och ansvarsområden som ska skickas ut till bl.a. arbetarekommunerna.  
 
Varje vecka ställer någon av ledamöterna en fråga till ett av statsråden utifrån utvecklingen i vår 
region. Under hösten handlade många av dessa frågor om situationen i Stockholms läns landsting 
och bygget av Nya Karolinska. Andra exempel på frågor som vi tagit upp är utvecklingen i skolan, 
segregationen och alla kommuners skyldighet att ta emot flyktingar. 
 
Länsbänksgruppen träffas varje tisdag för kontinuerlig uppdatering och för att gå igenom 
kommande händelser. 
 
 
Motioner 
Tillsammans med S-riksdagsledamöterna från Stockholms stad skrev gruppen under hösten en 
gemensam motion, Framtidsreformer för Stockholmsregionen, där gruppen pekade på 
utvecklingen i Stockholmsregionens stora betydelse.  
 
Gruppen fick även in motioner från partidistriktets årskonferens. Dessa motioner från 
partidistriktets årskonferens har gruppen på olika sätt verkat för på olika sätt enligt nedan.  
Glädjande nog har flera av de frågor som våra medlemmar drivit redan blivit föremål för 
regeringens arbete. Förbättrad ansvarsfördelning mellan kommunerna  vid mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn är en sådan fråga där regeringen har arbetat med.  
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Ledamöterna har också lämnat in en mängd enskilda motioner om en lång rad olika ämnen.  
 
Motioner från distriktskongressen som har resulterat i en motion i riksdagen:  
Motion B3 – Sanktionsavgifter vid arbetsmiljööverträdelser  
Motion E18 – Dags för kommunal förköpsrätt 2.0 
Motion H2 – Om att minska utsläppen av växthusgaser  
Motion I9 – Motion om advokaters ersättning  
Motion K3 – Skattereduktion för fackligt och a-kassemedlemskap  
 
Nedanstående motioner har ledamöterna istället valt att lyfta och driva vid riksdagens frågestunder 
eller i samtal med statsråd.  
 
Motion G10 – Förbättrad ansvarsfördelning mellan kommunerna  
vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn – Södertälje AK 
Motion H3 – Om skyddande av Arktis – Tyresö 
Motion G15 – Hjälp Irak och Syriens minoriteter som står inför ett 
existentiellt hot – S i Botkyrka 
Motion D3 – Papperslösas rätt till sjukvård i SLL – Sollentuna AK 
(Kongressen beslutade att avslå motionen, samt att sända motionen och utlåtande till 
länsriksdagsgruppen i syfte att tydliggöra nationella riktlinjer).  
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Ordinarie   Ersättare 
Dag Larsson, ordförande   Staffan Holmberg 
Erika Ullberg, vice ordförande   Robert Johansson 
Sven-Inge Nylund   Christina Enocson 
Petra Larsson   Susanne Lund 
Hanna Stymne Bratt 
Rolf Lindell 
Adriana Haxhimustafa 
Lowisa Andersson 
Adjungerade 
Jens Sjöström Tove Sander Mikael Sundesten 
Talla Alkurdi Tara Twana Joakim Johansson 
Anders Lönnberg Victor Harju Fredrik Fällman 
Johan Sjölander Åsa Karlberg 
 

 

Landstingsgruppen har haft 8 sammanträden och en tvådagarsöverläggning. Innehållet på gruppens 
sammanträden beskrivs under rubriken gruppens arbete. 
 

 

Gruppstyrelsen, har adjungerat landstingsstyrelsens S-grupp och har under året haft 7 möten. 
 

 

Erika Ullberg  Landstingsråd i opposition med 
ansvar för allmänpolitiska och 
finansiella frågor, gruppledare 

Dag Larsson  Landstingsråd i opposition med 
ansvar för hälso- och 
sjukvårdsfrågor, vice gruppledare 

Talla Alkurdi  Landstingsråd i opposition med 
ansvar för trafikfrågor 

  (Ej ledamot i Landstingsfullmäktige) 
Jens Sjöström  Landstingsråd i opposition med 

ansvar för tillväxt och region-  
  planering och personalfrågor 

 

Mikael Sundesten    1:e vice ordförande i 
landstingsfullmäktige 
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Talla Alkurdi   Trafiknämnden, AB SL och WÅAB 
  Beredningen för utbyggd 
tunnelbana 
Christina Enocson  Sjukvårdsstyrelsen, Norr 

Programberedning Vårdval  
Elenor Eriksson  Patientnämnden 
Conny Fogelström  Färdtjänstutskottet  

Färdtjänst-och 
tillgänglighetsberedning 

Victor Harju  LS innovationsberedning 
Staffan Holmberg  Beredning för sjötrafik 
Ola Hägg  Programberedning Äldre och 

multisjuka 
Robert Johansson  Kulturnämnden 
Dag Larsson  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
  Programberedning Akutsjukvård 
Petra Larsson  Sjukvårdsstyrelsen, City och Ekerö 

Programberedning Stora 
folksjudomar 

Rolf Lindell  LS fastighets och 
investeringsberdning 

  Locum AB 
Tuva Lund  Sjukvårdsstyrelsen, Söder 
Anders Lönnberg  LS forskningsberedning 
Alfonso Morales  Programberedning Folkhälsa och 

psykiatri 
Krister Nilsson  LS miljöberedning 
Nina Portocarrero Flores  Programberedning Barn, unga och 

förlossningsvård 
Tove Sander  Framtidens hälso- och 

sjukvårdsutskott 
Jens Sjöström  Tillväxt- och 

regionplaneringsnämnden 
  LS personalutskott 
Tara Twana  Programberedning Tandvård 
Erika Ullberg  Landstingsstyrelsen 

  LS arbetsutskottet 
  LS ägarutskott 
Johan Wahlstedt  Beredningen för trafikplanering 
 

   

Niklas Domeij (föräldraledig del av året) 
Johanna Falk (från februari) 
Fredrik Fällman  
Anna-Karin Grenninger  
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Göran Gutierrez Aranda  
Axel Ingvarsson (föräldraledig del av året) 
Åsa Karlberg 
Jenni Larsson (föräldraledig del av året) 
Signhild Petrén (till september) 
Therese Rosén  
Amanda Runsiö (från juni) 
Hanna Svensson (tjänstledig hela året) 
Ulrika Vestin (föräldraledig del av året) 
Eric Vänerlöv (tjänstledig hela året) 
Maja Zachrisson (från december)  
David Åhlén 
 

S V MP C FP KD M 

39 10 15 6 15 7 57 

 

S V MP C FP KD M SD 

41 12 15 7 13 9 43 9 

Gruppens möten har haft följande innehåll, utöver sedvanliga punkter som motioner, 
interpellationer och frågor samt fullmäktiges föredragningslista:  
 
11 februari 
Tema: Cancervården 
Rapport/info; Sverigeförhandling och Macchiarini 
Nya stadgar för gruppen 
10 mars 
Tema: RUFS 2050 
Information från partidistrikten om vårkampanjen 
Budgetprocessen  
Landstringsgruppens årsmöte 
Närakuter 
7 april 
Budget 2017 
12 maj 
Nytt miljöprogram på remiss 
SL-taxan/taxeutredningen 
Beslut om ekonomiska ramar budget 2017 
Info; aktuella frågor i kollektivtrafiken 
19 maj 
Budget 2017 
Årshjul 
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9 juni 
Budgetfullmäktige 
26-27 augusti 
Överläggning med medverkan av Göran Stiernstedt och Ardalan Shekarabi 
Valkretsträffar 
Årshjulsträffar 
8 september 
Tema: trafikfrågor 
Närakuter 
15 november 
Val av arbetsgrupp inom Stiernstedt-projektet 
Kort info om infraproppen och Sverigeförhandlingarna 
8 december 
Tema: Regionfrågan 
Landstingets beredskap och arbete med nyanlända, Monica Lindell Olsson 
Fyllnadsval inkl val av landstingsråd 
 
Dessutom en extra träff den 27 januari 
Om ekonomisk styrning  
Ärendehantering  
Opinionsbildningsarbete 

Årets politiska arbete i landstinget präglades dels av granskning av den styrande alliansens 
ekonomiska missgrepp i hanteringen av Nya Karolinska Sjukhuset Solna (NKS) och ett antal 
uppmärksammade misslyckade upphandlingar, och dels av en tilltagande kris i vården i form av 
långa väntetider, missnöje bland personalen och problem kopplade till starten av verksamhet på 
NKS. På kansliet har arbetet med att följa upp den av fullmäktigegruppen beslutade strategin 
fördjupats och arbetet med politikutveckling har fortsatt. Som en del i detta arrangerade vi bl.a. ett 
seminarium i Almedalen, där den av den tidigare alliansregeringen tillsatte utredaren Göran 
Stiernstedt på vårt uppdrag presenterade en första genomgång av viktiga utmaningar för vården i 
Stockholm. Viss energi har under året också ägnats åt nyrekryteringar till kansliet då 
Regeringskansliet och Riksdagen även i år rekryterat personal från oss.  
Landstingsgruppen har under året bl.a. påbörjat arbetet med den s.k. årshjulsmodellen i syfte att 
aktivera och fokusera på i förväg bestämda politiska teman. I augusti genomförde gruppen en 
längre överläggning på Rönneberga där bl.a. civilminister Ardalan Shekarabi medverkade.  
Trots ett fortsatt ofördelaktigt parlamentariskt läge under 2016 innebar året ändå ett antal viktiga 
politiska framgångar. En stor framgång var bl.a. att vi lyckades få moderaterna att efter flera års 
motstånd backa och acceptera en enhetstaxa i kollektivtrafiken. Till framgångarna kan också räknas 
beslutet om att efter moderaternas förseningar och hot om ytterligare förseningar ändå acceptera 
byggandet av tvärbanans Kistagren.  
Efter hårt tryck från oss och övriga oppositionspartier tvingades moderaterna till slut att acceptera 
en extern granskning av hela hanteringen av NKS-affären, liksom en extern granskning av den 
misslyckade och medialt uppmärksammade upphandlingen av strumpor. Till listan över framgångar 
kan också läggas frågan om nya närakuter, som alliansen avskaffade efter sitt makttillträde efter 
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valet 2006, men där de nu har svängt och ser ut att acceptera att dessa successivt återinförs under 
de kommande åren.  
Regionfrågan har tagit ytterligare ett viktigt steg framåt under året genom ett beslut i fullmäktige 
om att lämna in en regionansökan till staten. Beslutet kunde till sist fattas av en majoritet bestående 
av de tre rödgröna partierna samt Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Moderaterna 
valde trots tidigare signaler om motsatsen att tillsammans med Sverigedemokraterna rösta  mot en 
ansökan om regionbildning.  
Det politiska året i landstinget avslutades med att moderaternas ledare i landstinget, 
finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl avgick och ersattes av Irene Svenonius, Täbymoderat och 
tidigare stadsdirektör under moderaternas styre i Stockholms stad. 

Som bekant utgör alliansen trots sitt valfiasko och minoritetsställning det största blocket i 
landstingsfullmäktige. Alliansen har trots detta kunnat regera som om de haft egen majoritet i 
väljarkåren på grund av Sverigedemokraternas agerande. SD:s ambition att utmåla sig själv som ett 
tredje block i den nationella politiken finner inget stöd i hur partiet agerar i Stockholms läns 
landsting. Här utgör partiet istället det mest lojala stödpartiet till moderaterna. Sverigedemokraterna 
gav redan 2015 sitt stöd till alliansen i den till synes tekniska frågan om nämndernas storlek. Detta 
stöd bekräftades även vid omröstningen i fullmäktige i december 2016 och innebär att det gångna  
årets ordning med konstruerade alliansmajoriteter i de viktigaste nämnderna, i strid med 
valresultatet och fullmäktiges sammansättning, kvarstår även kommande år.   
Detta innebär en fortsatt tydlig och konstruktiv oppositionsroll för oss Socialdemokrater.  

Under året har landstingsgruppens och kansliets arbete utgått från den av landstingsgruppen 
fastställda landstingspolitiska strategin för den innevarande mandatperioden. Som operativt stöd i 
arbetet med att förverkliga målen i strategin har arbetet med opinionsmätningar tillsammans med 
de båda partidistrikten och Stadshuset fortsatt under året, bl.a. med en något större och 
landstingsfokuserad mätning. Genomförda mätningar är ett viktigt operativt verktyg och gör att vi 
står väl rustade inför det kommande årets arbete och den grund vi då ska lägga inför kommande 
valrörelse.  
 

Media och kommunikation 

Kommunikation under 2016 hade som syfte att understödja den oppositionsstrategi som antogs av 
landstingsgruppen under hösten 2014. Målen för strategin är att Socialdemokraterna i Stockholms 
läns landsting ska framtå som kompetenta, framtidsinriktade, tydliga,  tillväxtvänliga och 
ekonomiskt ansvarstagande. Kommunikationen skulle även följa strategin genom att vara 
agendasättande med egna förslag, snarare än agera reaktivt gentemot alliansen.  
Sammanfattningsvis så har publicering och insälj ökat jämfört med året innan och vi har fått mer 
uppmärksamhet i både traditionella och sociala medier. Det har dock funnits perioder under året 
där kommunikationsarbetet inte följt oppositionsstrategin fullt ut gällande tydligheten med våra 
politiska förslag.  
Under våren ingicks förhandlingar mellan oss och moderaterna kring en eventuell uppgörelse om 
finansieringen av kollektivtrafiken och prioriteringar av investeringar i olika trafikslag. Det fick till 
resultat att vi uppfattades av den allmänna opinionen som otydlig gällande taxehöjningarna som vi 
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tidigare konsekvent kampanjat emot. Vi krävde byggstart av tvärbanans Kistagren, återinförda 
busslinjer samt att göra kostnadsbesparingar i trafikförvaltnings ekonomi för att vara beredda att 
samtala om höjningar av taxan. Förhandlingarna strandade och moderaterna ingick istället en 
överenskommelse med Miljöpartiet där bara det första av våra krav tillgodosågs. 
Under våren stängde också förlossningsklinikerna BB Sophia och Södra BB ned och cirka 3500 
förlossningsplatser försvann. Under denna period uppfattades vi heller inte av den allmänna 
opinionen som ett parti som kom med konkreta förslag för att lösa förlossningskrisen.  
Inför budgetfullmäktige i juni uppmärksammade media striden om SL-taxan. Vi fick också stor 
uppmärksamhet för våra föreslagna satsningar på primärvården. Mediaarbetet genomfördes under 
en månads tid inför budgetfullmäktige med flera nyhetssläpp innan budgeten presenterades i sin 
helhet på pressträff i maj.  Under hela året har vi fortsatt skapa nyheter om Nya Karolinska 
sjukhuset där bilden av projektet har satt sig som landstingets sämsta affär. Tack vare en granskning 
av kanslipersonalen och offensiva krav på extern revision och omförhandling av avtalet med 
Skanska, kunde Svenska Dagbladet skapa nyheter om projektet under hela året.   Under hösten har 
också öppnandet av NKS kantats av problem då chefen för hjärtsjukvården sa upp sig i protest. 
Medierna har också rapporterat om de omfattande driftsproblemen inför och efter inflyttningen 
till NKS. 
Höstens mediala topp skedde i samband med ”strump-skandalen” då SVT avslöjat att leverantören 
Onemed tagit uppemot 6000 kr för beställning av stödstrumpor av landstinget. Det fick till följd 
att andra riksmedier börjat intressera sig för landstingets verksamheter och rapporteringen om 
landstingets många upphandlingar.   
Inför julen har också länet befunnit sig i en akutvårdskris då vårdpersonal slutat sina jobb på grund 
av den dåliga arbetsmiljön. Det har resulterat i att sjukhusledningar varit tvungna att stänga 
vårdplatser som i sin tur skapat växande köer till akutmottagningarna. Vi har hållit i frågan genom 
att låta våra företrädare synas i medierna för att presentera konkreta politiska alternativ för att lösa 
vårdkrisen.  

Förutom det traditionella pressarbetet gentemot tidningar, radio och TV, så har vi satsat mer på 
kommunikation i sociala medier. Under året så har artiklar och bilder lagts upp på 
Socialdemokraternas i Stockholm Facebooksida och våra andra nischade Facebookgrupper. 
Eftersom utvecklingen av det digitala medielandskapet går mot publicering av rörlig bild på digitala 
plattformar så har vi satsat på att producera opinionsbildande filmer. Under hösten har våra två 
egna filmer om vårdkrisen och slöseriet i landstinget tillsammans fått över 80  000 visningar på 
Facebook och nått ut till över 100.000 stockholmare.  Då sociala plattformar som Twitter fortsätter 
att minska i betydelse i jämförelse med Facebook och Instagram så har vi valt att prioritera arbetet 
med de sistnämnda plattformarna. Framöver kommer vi att fortsätta arbeta med rörlig bild, både 
när det gäller att producera egna filmer men också att filma våra företrädare när de gör nedslag i 
verkligheten och kan sätta problembilden samt presentera politiska alternativ. Utöver våra digitala 
satsningar så har även särskilda kampanjer tagits fram.  
Under våren fortsatte kampanjen ”Rädda Bussen” med egen Facebooksida för att uppmärksamma 
bussnedskärningarna i trafiken som genomfördes av moderaterna 2015. Vi arbetade med att ta 
fram bilder med lokala budskap som kunde spridas på ”Rädda bussens” lokala Facebooksidor. 
Inför budgetfullmäktige publicerade vi flera bilder på Facebook för att uppmärksamma det 
kommande beslutet om taxehöjningen i kollektivtrafiken.  Budskapet till medborgarna var att 
bussnedskärningarna från 2015 skulle kvarstå samtidigt som taxan skulle höjas med moderaternas 
förslag. I samband med partidagarna under hösten så besökte infrastrukturminister Anna 
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Johansson Järfälla kommun för att träffa väljare och diskutera moderaternas bussnedskärningar.  
Bilder från det besöket lades upp på våra sociala kanaler.  
Under hösten startades kampanjen ”Vårdlyftet” för att uppmärksamma vårdkrisen och 
vårdpersonalens situation. En sida togs fram där bilder på sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare 
visades upp med ett budskap om att införa arbetstidsförkortning, en modern lönesättning och 
betald utbildning för vårdpersonal som genomgår specialistutbildning. Vi har också löpande 
försökt lyfta vår kompetensförsörjningsstrategi som vi tagit fram tillsammans med Miljöpartiet.  

 

Förhandling om SL:s ekonomi, 2 maj  

Vi bjöd in media till pressträff för att presentera våra förslag till en rad satsningar och 
effektiviseringar av SL som en del i ett förhandlingsunderlag till moderaterna. De konkreta 
förslagen var bland annat att skjuta upp Roslagsbanans etapp 2, genomlysning av SL:s alla 
investeringar under 10 år och konsultbesparingar. 
 

Pressträff kring S-budget, 23 maj 

Vi bjöd in media till pressträff för en presentation av vårt budgetförslag för 2017. En satsning på 
100 miljoner kronor till förlossningsvården, jourläkarbilar för barn för minskade köer på 
akuten, fler vårdplatser inom äldrevården och storsatsning på vårdcentraler och en satsning 
på 103 busslinjer var några av huvudförslagen i budgeten.  
 

Seminarium om framtidens sjukvård, 4 juli  

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har gett Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda 
effektiviteten i Stockholmssjukvården. På ett seminarium under Almedalsveckan presenterade han 
sina första slutsatser. I Göran Stiernstedts delrapport konstaterades att den totala kostnaden för 
sjukvården per invånare är för hög och som beror på vårdvalen. Erika Ullberg tillsammans med 
Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet och Capios VD Tomas Lundberg fick diskutera 
problematiken under ett fullsatt seminarium i Visby under almedalsveckan.   
 

Stockholms läns landsting omsätter 2016 ungefär 90 miljarder kronor och prognostiseras i 
skrivande stund göra ett resultat på 1150 miljoner kronor. Det förväntade resultatet är 1148 
miljoner kronor högre än budgeterat och beror främst på ökade samlade skatteintäkter i form av 
generella statsbidrag, ökade resenärsintäkter och realisationsvinster. Utan dessa positiva tillskott 
utöver budgeterade intäkter hade resultatet blivit ett underskott om närmare 1,1 miljarder kronor 
eftersom verksamhetens kostnader väntas bli just så mycket högre än budgeterat. Den 
omständigheten är i längden ohållbar och, mot bakgrund av förutsättningarna, graverande för det 
moderatledda landstingsstyret. Stockholms läns landsting har landets högsta landstingsskatt, högsta 
skattekraft per invånare och en utveckling av skatteintäkterna som andra landsting inte är i närheten 
av. Till den ekonomiska helhetsbilden hör också kostnader på knappt en miljard kronor som lagts 
utanför denna beräkning eftersom de kategoriserats som ”omställningskostnader” inom ramen för 
den plan för framtidens sjukvård som är under genomförande.  
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Året har inneburit stora ansträngningar för att hålla tillbaka den flerårigt höga kostnadsutvecklingen 
inom framför allt sjukvården. Mot slutet av året ser den ut att ha dämpats, särskilt i den vård som 
landstinget bedriver i egen regi. Det finns emellertid anledning att tro att denna dämpning inte 
speglar ökad produktivitet och effektivitet utan besparingar för att klara budget. Vad gäller den 
köpta hälso- och sjukvården, som till stor del består av de så kallade vårdvalen, har kostnaderna 
fortsatt att utvecklas snabbt. I skrivande stund beräknas de landa ungefär 550 miljoner kronor 
högre än budgeterat, och över 8 procent högre än föregående år. Också framgent finns goda skäl 
att följa utvecklingen noggrant.  
Att Stockholms läns landsting trots utmärkta förutsättningar har betydande brister i delar 
verksamheterna, understryker att problemen inte främst beror på resursbrist utan på brister i 
ledning, styrning och organisation. Vi socialdemokrater har under året därför fortsatt att 
argumentera för och lägga förslag på olika typer av effektiviseringsåtgärder som syftar till att frigöra 
resurser och ge sjukvårdspersonalen mer tid för patienterna, och mindre åt olika byråkratiska och 
administrativa sysslor.  
En växande befolkning i länet och teknisk utveckling innebär fortsatt ett ökat investeringsbehov 
inom både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Det är därför bekymmersamt att 
landstingsdirektören i sitt underlag till arbetet med budgeten för 2017 tvingades konstatera att 
utrymme saknas för ambitionshöjande investeringar med driftsättning före 2021. Ökade kostnader 
för drift, finansiering och avskrivningar ryms helt enkelt inte. Redan beslutade objekt måste 
omprövas eller prioriteras om. Detta understryker ytterligare behovet av att de befintliga 
verksamheter bedrivs så effektivt som möjligt och att investeringar prioriteras som ger största 
möjliga samhällsekonomiska nytta.  
 

De kommande fem åren innebär många och omfattande utmaningar för Stockholms län. Vi ser 
fortsatt att Framtidsplanen är behäftad med flera strukturella brister och risker. Stängningen av 
akutmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i januari 2018 medför att 55 000 akutbesök 
per år inte överförs till Nya Karolinska utan ska absorberas av länets övriga akutsjukhus. Vid den 
tidpunkten kommer emellertid de två största, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset, fortfarande 
att vara byggarbetsplatser utan kapacitet att ta emot det ökade akutflödet. Först våren 2019 väntas 
arbetena vara färdiga. För att klara det glapp som uppstår har det moderatledda styret tidigarelagt 
driftsättningen av tre av de tolv närakuter som planeras (närakuterna infördes ursprungligen av 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet), men även denna tidigarelagda driftsättning är försenad. 
Ytterligare en omständighet som riskerar att leda till svårigheter är att akutsjukhusen ska skifta vård 
både med NKS och med varandra under den kommande perioden. 
Vidare försvåras situationen av stora delar av specialistvården som idag bedrivs av akutsjukhusen 
samtidigt ska börja bedrivas av idag ännu icke kända aktörer. Försvårande omständighet är att det 
inte finns några mottagare av den specialistvård som ska flyttas ut från akutsjukhusen. Det finns 
inte heller tillräckligt med lokaler färdigställda för att bedriva denna vård i. Bristen på friställda 
sjukvårdslokaler gör att den rockad av sjukvård som Framtidsplanenen innebär är ytterst svår att 
genomföra då det saknas ”luft i systemet”.  
Denna bristande planering av det moderatledda styret riskerar nu att ytterligare försena 
genomförandet av Framtidsplanen. Situationen har framför allt stor inverkan på patienternas 
möjlighet att få vård och var de ska få vård, men den får också stor inverkan på personalens 
arbetsmiljö. För att sjukvården ska gå mot en mer patientcentrerad vård med ökad integration 
mellan sjukvårdens aktörer krävs att den offentliga vården deltar i specialistsjukvården utanför 
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sjukhusen. En ökad integration mellan aktörer och den offentliga vårdens deltagande är nödvändiga 
förutsättningar för övergången av slutenvården till öppenvård. Den nuvarande inriktningen för 
Framtidsplanen tillåter inte detta vilket innebär att den kommer att bidra till ökad fragmentering 
och sämre vård för patienterna och sämre förutsättningar för forskning och utbildning. Detta är 
brister i Framtidsplanen hänförliga till ideologisk övertygelse snarare än vad som nyttigt för 
patienterna och sjukvården. 
 

Utbyggnaden av tunnelbanan har under 2016 präglats av Sverigeförhandlingen. 
Socialdemokraterna har haft som målsättning att maximera den statliga medfinansieringen för att 
möjliggöra utbyggnader av tunnelbanan, i synnerhet Lila linjen. Tack vare Socialdemokraternas 
långsiktiga kampanj med stöd från partidistrikten har Lila linjen varit en självklar del av 
förhandlingarna. Vi har också fortsatt arbeta för utbyggnader av tunnelbanan till Täby, en koppling 
mellan Hjulsta och Barkarby, förlängning till Kungens kurva och nya stationer, exempelvis 
Kymlinge. 
En annan viktig tvärförbindelse som landstingsgruppen har arbetat extra hårt med under 2016 är 
den så kallade Stockholmsbågen, en superbusslinje från Tyresö/Haninge i söder till Täby i norr via 
förbifarten. Socialdemokraternas företrädare har drivit frågan internt i Landstingets olika organ, 
lyft fram satsningen tillsammans med kommuner och företrädare från branschen och skapat 
uppmärksamhet kring satsningen i media. Arbetet har varit så pass framgångsrikt att vi trots 
oppositionsrollen drivit fram en initial utredning från förvaltningen som är ett mycket starkt stöd i 
det fortsatta arbetet. Att satsa på superbusstrafik ligger också i linje med behoven av att snabbt öka 
kapaciteten i nya tvärförbindelser i linje med avsikterna i RUFS.  
Socialdemokraterna har som målsättning att prioritera infrastrukturutbyggnader som möjliggör för 
kommunerna att bygga fler bostäder. Detta har varit ett rättesnöre i våra prioriteringar av vilka 
förslag vi ställer oss bakom, vilket också är viktigt att visa för allmänheten. Ett sådant arbete som 
är särskilt värt att lyfta är möjligheten att satsa på sekundäruppgångar i spårtrafiken och nya 
stationer där stor bostadspotential finns. Vi har under året samlat in data från kommunerna och 
har ett antal objekt som vi har kunnat peka på som sammantaget innebär stor bostadspotential till 
en relativt låg investeringskostnad. 
 
 

Under 2016 har tillväxt- och regionplanenämnden (TRN) fattat beslut om remiss av förslag till ny 
regional utvecklingsplan, RUFS 2050. Remissen pågick mellan april och september. S -gruppen 
presenterade sina synpunkter i ett särskilt uttalande som grundande sig i den Gemensamma 
regionalpolitiska S-agenda som vi tagit fram tillsammans med länets kommuner.  
Vi menar att förslaget till ny RUFS tydligare bör beskriva orsakerna till och nycklarna ut 
bostadsbristen. För att skapa en hållbar och attraktiv region behöver andelen som åker kollektivt 
öka. I samrådshandlingen saknar vi prioriterade åtgärder på området.  Det är också avgörande att 
bostadsbyggande och kollektivtrafiksatsningar går hand i hand därför efterlyser vi en strategisk 
kollektivtrafikutredning som visar på nödvändiga kollektivtrafikinvesteringar fram till 2050. Den 
regionala utvecklingsplanen behöver även på ett tydligare sätt belysa och presentera åtgärder kring 
de regionala ojämlikheter som präglar Stockholms län. 
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Under året har kansliet lagt ett ökat fokus på regionala tillväxtfrågor. I budget 2017 presenterade vi 
ett förslag att landstinget ska inrätta exportcentra i Stockholm. Stockholms län har en av Europas 
högsta BRP per invånare.  Men konkurrensen från omvärlden hårdnar och Stockholmsregionen 
behöver stärka och utveckla företagens export-och internationaliseringsmöjligheter. Utöver detta 
har även ett antal företagsbesök genomfört för att utveckla vår regionala tillväxtpolitik och 
identifiera områden där landstinget kan göra mer för att stärka den regionala tillväxten. 
Kansliet har också fortsatt drivit politiksutvecklingsprojektet ”bostadsbyggande för tillväxt”. Under 
året har träffar med bostadsföretag, forskare och andra aktörer genomförts. Vi arrangerade ett 
seminarium för S-politiker om nycklar till ökat bostadsbyggande där bland andra Finansminister 
Magdalena Andersson medverkade.  Arbetet och dess konkreta förslag finns nu samlade in en 
rapport. 
Socialdemokrater i Stockholms läns landsting har länge drivit frågan om att bilda Region 
Stockholm. På LF i december beslutade SLL att skicka in en ansökan till regeringen om att bilda 
region.  
 
Miljöfrågor  
Socialdemokraterna har under året drivit på för att stärka miljöambitionerna i nya förslaget till 
RUFS och i det nya miljöprogrammet.  
På landstingsfullmäktige i november fattades beslut om ett nytt miljöprogram. Vi socialdemokrater 
fick genom förhandlingar in delar av våra synpunkter i det nya miljöprogrammet resterande 
synpunkter presenterades i ett FTB. En viktig invändning är att vi beklagar att landstinge t inte tagit 
fram den klimatfärdplan man fick i uppdrag att ta fram i budget 2014 innan man tar fram ett nytt 
miljöprogram. Nu blir processen bakvänd. Vi är också kritiska till att miljöprogrammet sänkt sitt 
klimatmål från den version som var på remiss. Vi vill se betydligt mer ambitiös politik kring 
energieffektivisering och menar att målen om kollektivtrafikandel måste relatera till att vi når de 
nationella miljömålen. 
 
Skärgård 
Under året har S i SLL bland annat drivit frågan om att förlägga myndigheters, kommuners och 
landstingets verksamheter till skärgårdsområdet för att bidra till att fler fasta åretruntarbeten och 
samtidigt förbättra tillgången till offentlig service.  Vi har också drivit frågan om 
bredbandsutbyggnad samt att landstinget tillsammans med övriga aktörer ska arbeta aktivt för att 
skapa servicekluster i skärgården där offentlig och kommersiell service kan samordnas på lämpliga 
platser. 
 
 

Kulturnämnden är framförallt ansvarig av fördelning av bidrag och verksamhetsstöd till olika 
kulturverksamheter i Stockholms län. I dessa frågor har vi traditionellt en samsyn med den styrande 
minoriteten.  
Året har präglats av ett omfattat förändringsarbete på kulturförvaltningen. En ny målsstruktur tagits 
fram för verksamheten. Kulturnämnden har även fattat beslut om en ny utformning av nämndens 
stödformer. 
Under året har kulturnämnden tagit initiativ till att samla länets alla S-ordföranden i kommunerna 
för att diskutera gemensamma frågor och politikutveckling.  
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Den socialdemokratiska gruppen har drivit frågan om att överlämna totalansvaret för konsten i 
vården till kulturförvaltningen för att låta proffs vara proffs och frigöra resurser i vården.  
 

Under året har landstingsgruppen haft ett stort fokus på primärvården i länet inom ramen för 
politikprojektet ”Årshjulet”. Syftet med Årshjulet har varit att ledamöterna ska kunna fokusera 
extra mycket på ett politikområde under en viss period av året. Detta har lett till ökat engagemang 
och delaktighet bland de förtroendevalda. Under oktober-december så arbetade Årshjulets 
sjukvårdsgrupp med att genomföra studiebesök på minst en vårdcentral i varje kommun i 
Stockholmsområdet. Totalt så besöktes cirka 30 vårdcentraler runt om i länet. Syftet med besöken 
var att ta pulsen på vårdcentralerna, prata med personal och patienter och få en överblick över hur 
väl primärvården i länet fungerar. I samband med besöken så gjordes kommunikationsinsatser och 
ledamöterna skrev insändare som publicerades bland annat i Nynäshamnsposten och 
Östermalmsnytt. I samband med Årshjulet har vi även lagt ett större arbete på motionsskrivande 
och arrangerat skrivarkvällar för de förtroendevalda vilket har lett till ett ökat antal inlämnade 
motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor till Landstingsfullmäktige.   
Under hösten 2015 genomfördes en omfattande förändring av ersättningssystemet i primärvården. 
Vi socialdemokrater var med i en bred politisk överenskommelse för att göra primärvården i länet 
mer jämlik. Förändringen innebar att en större del av ersättningen till vårdcentralerna betalas ut 
utifrån vilka patienter som är listade och mindre andel per besök. Detta är en förändring som vi 
Socialdemokrater länge verkat för att få igenom och vi är glada över att detta första steg är 
genomfört.  
Nästa stora utmaning vi ser inom primärvården är att resurserna är otillräckliga. Trots att 
skattebasen växer på grund av befolkningsökning och en i grunden stabil tillväxt i länet så befinner 
sig landstinget i ständigt ekonomiskt undantagstillstånd, på grund av det ansvarslösa alliansstyret. 
Vårdcentralerna har idag alldeles för lite resurser för att kunna ge alla den bästa vården. 
Ersättningarna till vårdcentralerna har släpat efter och någon höjning har inte genomförts sedan 
2008, trots att befolkningen – och därmed antalet patienter - under samma period ökat kraftigt.  
I budgeten valde vi därför att satsa stort på höjd ersättning till primärvården. För att säkerställa att 
vårdcentralerna har tillräckliga resurser att kunna ta emot och ge alla den bästa vården så vill vi 
förstärka ersättningen till primärvården med 600 miljoner till år 2020, genom en första höjning om 
300 miljoner 2017 och sedan ytterligare höjningar om 100 miljoner under 2018, 2019 och 2020.  
Vårdcentralerna är viktiga. De ger trygghet genom att snabbt kunna erbjuda vård nära hemmet eller 
jobbet. En väl fungerande primärvård avlastar också akutmottagningarna och kan arbeta 
förebyggande vilket bidrar till en mer jämlik hälsa mellan människor i länet. Utan denna satsning 
blir vården mer ojämlik, väntetiderna på akutsjukhusen längre och vården för patienter sämre. Vi 
socialdemokrater vill istället att det ska vara lättare och gå snabbare för länsinvånarna att få vård på 
sin vårdcentral.  
Under året har arbetet för att återinföra närakuter i länet fortsatt. För Socialdemokraterna i 
Stockholms läns landsting har det länge varit en prioriterad fråga att länet ska ha en välfungerande 
närakutstruktur. När vi styrde senast i landstinget öppnade vi upp närakuter. När Alliansen tog 
över makten stängdes de successivt ner och de tillät även att begreppet förvirrades, genom att tillåta 
vårdcentraler som har öppet efter kontorstid att kalla sig för närakuter, trots att de inte uppfyllde 
något av de kriterierna som en närakut ska uppfylla. I den politiska överenskommelse som 
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förhandlades fram 2015 finns, precis i linje med vår politik, en samsyn i att etablera riktiga 
närakuter. I beslutet framgår att de ska vara öppna mellan 08.00-22.00 och ha tillgång till 
laboratorium, röntgen och barnkompetens.  
I maj beslutade landstinget om en tidigareläggning av starten gällande tre närakuter placerade i 
anslutning till Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Nya Karolinska Solna. När 
tidigareläggningen beslutades så krävde vi att inte bara tre, utan fem närakuter, skulle öppnas i 
anslutning till akutsjukhusen i Solna, Danderyd, Huddinge och Södertälje, samt i anslutning till 
Södersjukhuset. På så sätt täcks även de södra delarna av Stockholms län in i planen för den 
framtida närakutstrukturen Vi vill att landstinget så fort som möjligt öppnar upp dessa fem 
närakuter.  
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting kommer att driva att de ska finnas på platser där 
det finns ett gediget befolkningsunderlag, goda transportmöjligheter och med en geografisk 
spridning över länet. Detta så att närakuterna blir en vårdnivå som samtliga länsinvånare kan nyttja 
vid behov. Med en klok placering av dessa närakuter är vår förhoppning av dessa ska bidra till att 
uppfylla målet om en jämlik vård och en lämplig avlastning av vården på akutmottagningarna.  

Den kris som akutvården i Stockholms läns landsting upplever är ingenting nytt, utan har pågått 
under flera år. Dock förvärras situationen för varje år Läget under jul- och nyårshelgerna var 
extremt med väntetider på upptill 40 timmar på akuten, och omkring 600 stängda vårdplatser, vilket 
är 250 fler än under motsvarande tid förra året. Insikten om att förändringar måste göras börjar gå 
upp för allt fler, dock inte för den styrande landstingsalliansen. Med den stora omställning som 
Stockholms läns landstings vårdorganisation nu genomgår när planen för Framtidens hälso- och 
sjukvård ska implementeras kommer situationen förvärras. Dessutom är den nya vårdstrukturen 
utanför akutsjukhusen är kraftigt försenad. Nya Karolinska sjukhuset öppnade i november 2016 
och har haft stora problem med den nya tekningen för att övervaka patienter. Därför har färre 
vårdplatser än planerat kunnat öppna.  
Socialdemokraterna har fortsatt kräva att landstinget på högsta nivå tar ett helhetsgrepp om 
akutvården och att vi tar de nödvändiga steg som krävs för att skapa bättre förutsättningar för 
akutvården att ge patienter hjälp i tid. Ett sådant arbete har påbörjats, enligt hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, men det är ju naturligtvis alldeles för sent. Det är också angeläget att de 
som söker vård gör det på lämplig vårdnivå, även om vi vet att stängda vårdplatser är den 
huvudsakliga orsaken till de långa väntetiderna på akuten. Återetableringen av det 
socialdemokratiska systemet med närakuter innebär en vårdnivå för de som inte behöver 
akutsjukhusets alla specialistresurser eller intensivvård. Även en utbyggd primärvård kommer 
framöver kunna vara en lämplig vårdnivå för vissa patienter. Vi vill också se a tt ambulansen får 
möjlighet att direkt åka till geriatriken med äldre patienter.  
Vi har dessutom fortsatt uppmärksamma bristerna i användandet av de jourläkarbilar som 
landstinget betalar dyrt för men i mycket begränsad utsträckning nyttjar. Med ett maximerat 
användande av dessa skulle trycket på akutmottagningarna lätta och många barnfamiljer och äldre 
skulle slippa långa väntetider på akutmottagningarna.  
För att kunna öppna de närmare 600 stängda vårdplatserna i länet måste landstinget ändra 
personalpolitik. Vårdpersonalen slutar och söker sig till andra arbetsgivare på grund av en utebliven 
politik för god löneutveckling och moderna arbetstider. Vi har under hösten lagt fram ett eget 
förslag till kompetensförsörjningsstrategi tillsammans med Miljöpartiet, som föreslår fler försök av 
förkortad arbetstid inom dygnet-runt-verksamheter; en transparent lönepolitik där 
kompetensstegar kopplas till löneutveckling som främjar erfarenhet och utbildning; bättre 
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introduktion av ny nyutbildad personal; krav på att även privata vårdgivare ska ta ett 
utbildningsansvar samt införandet av en akademisk specialistsjuksköterskeutbildning där bristen på 
personal är som störst. Så bör vi arbeta för att kunna öppna de stängda vårdplatserna och därmed 
minska väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar.   

Under 2016 har alliansen fortsatt att rulla ut nya vårdval, trots att det inte finns en fungerande 
kostnadskontroll inom befintliga vårdval. Under våren avslöjades att de tio dyraste av de så kallade 
vårdvalen kostade drygt en miljard kronor mer, bara under 2014, än vad de hade gjort om deras 
kostnader utvecklats i linje med Hälso- och sjukvårdsnämndens övriga kostnader. Vi har länge ställt 
oss frågande till klokheten i att införa nya vårdval när kostnaderna är okontrollerbara i befintliga 
vårdval och kommer vara så även inom nya vårdval. Under 2015 påbörjades försök i landstinget 
till att mildra de skenande kostnaderna, nämligen att skära i ersättningssystemen. Vi var mycket 
kritiska till att neddragningarna gjordes utan analys och efterfrågade mer strategisk 
kostnadskontroll.  
I maj beslutade alliansen i landstinget att införa vårdval för urologi, trots att det riskerar att splittra 
en fungerande prostatacancervård. När vårdvalet först beslutades så sänktes ersättningarna med 25 
procent, vilket ledde till att endast en av 17 privata mottagningar ville ingå i vårdvalet. Situationen 
skapade stor oro och stress bland patienter som inte visste om deras mottagning skulle finnas kvar 
efter årsskiftet. Efter stor kritik från oppositionen och medialt intresse så backade alliansen och 
höjde ersättningen.  
Socialdemokraterna är djupt oroade över att fler panikbesparingar kommer att genomföras om fler 
vårdval införs. Under året har ytterligare revideringar av förfrågningsunderlag för en rad vårdval i 
syfte att stabilisera kostnadsökningarna. Vi anser fortsatt att inga nya vårdval bör införas förrän 
systemet är reviderat och utvärderat och det finns en fungerande kostnadskontroll i hela 
vårdvalssystemet.  
Vårdvalens skyhöga kostnader leder till besparingar inom den övriga landstingsdrivna vården, vilket 
drabbar våra allra svårast sjuka. Under det gångna året har landstinget, med hjälp av utslagsrösten 
i Hälso- och sjukvårdsnämnden, bland annat beslutat om att lägga ner länets hälsomottagningar. 
Nedläggningen är en del av kostnadsbesparande åtgärder eftersom nämnden har ett prognostiserat 
underskott på en kvarts miljard i år och även nästa år.  
Socialdemokraterna har reagerat kraftfullt mot nedläggningen av hälsomottagningarna och lämnat 
in en motion till Landstingsfullmäktige med förslag om att återinföra dem. Motionen behandlas 
under 2017. Mot bakgrunden av de ökande skillnaderna i hälsa i vårt län så är det helt orimligt att 
landstinget väljer att lägga ner hälsomottagningarna som sitter på en enorm samlad kompetens i 
livsstils -och hälsofrågor. Istället för att ta ett ansvarsfullt grepp på hur man organiserar vården 
effektivt görs plötsliga och drakoniska besparingar, som förvisso sparar pengar i stunden, men som 
inte effektiviserar vården och som drabbar patienterna på ett oförutsägbart sätt.      

Tidigare utvärderingar och händelseutvecklingen under året visar tydligt att förlossningsvården inte 
utvecklas i rätt riktning av den förda allianspolitiken. Vi har därför under året krävt att Vårdval 
förlossning ska avskaffas. Valfriheten har minskat under året. I länet finns idag färre alternativ än 
innan vårdvalet infördes 2008. Dels fattade landstinget beslutet att lägga ner Södra BB på 
Södersjukhuset och när Praktikertjänst AB i början av året meddelade att de inte längre kunde få 
lönsamhet i förlossningskliniken BB Sophia stängde även den kliniken.  
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Vi anser att en långsiktig planering av förlossningsvården inte fungerar i ett vårdvalssystem, och 
därför har landstinget nu en brist på tusentals förlossningsplatser. Vi har under året krävt att 
öppnandet av en förlossningsklinik på St. Görans sjukhus ska tidigareläggas men beskedet är att 
tidigast 2019, mer troligt 2020, är detta ”möjligt”. Vi har även krävt att förlossningen på gamla 
Karolinska sjukhuset i Solna ska hållas öppen även när den nya förlossningsmottagningen på nya 
Karolinska sjukhuset öppnar, eftersom den kommer har färre förlossningsplatser.  
 
 

Trafikfrågorna under 2016 fortsattes att präglads av konfliktfrågan kring SL:s svaga ekonomi och 
därmed en debatt om biljettpriser, nedskärningar och stoppade investeringar. Socialdemokraternas 
mål har under året varit att genom opinionsbildning uppmärksamma den kortsiktiga politiken som 
drabbar resenärerna och att stoppa nedskärningar samt prishöjning på SL-kortet. Under våren 
fortsatta kampanjen ”Rädda bussen” att uppmärksamma moderaternas bussnedskärningar i 
kollektivtrafiken. Fokus log också på våra egna förslag om att ta tillbaka bussarna och istället skära 
ned i trafikförvaltningen användning av konsulter.  I samarbete med flera olika arbetarekommuner 
och partidistriktet besökte vårt trafiklandstingsråd kommuner som Järfälla, Norrtälje, Stockholm, 
Sigtuna. Kampanjbilder från dessa besök tillsammans med artiklar i lokalmedia delades på ”Rädda 
bussens” Facebook-sida. Kampanjen fick stor uppmärksamhet i media och våra landstingsråd fick 
tillfälle att lyfta våra politiska alternativ och förslag. Under våren ingicks också förhandlingar med 
moderaterna kring finansiering av SL. Tyvärr strandade förhandlingarna och moderaterna ingick i 
en överenskommelse tillsammans med Miljöpartiet om taxehöjningar.   
På grund av den rådande bostadsbristen i Stockholms län har frågan om utbyggnationer av 
sekundäruppgångar vid tågstationer fått stor uppmärksamhet. Genom att peka ut konkreta t -bane- 
samt pendeltågsstationer lyckades vi få medial uppmärksamhet kring våra förslag att lösa 
bostadsbristen tillsammans med förbättringar av tillgängligheten i kollektivtrafiken.    
Under hela året har Socialdemokraterna hållit i frågan om att införa kollektivavtalsliknande villkor 
för taxiförare inom färdtjänsten. Under året har media rapporterat om flera fall där brukare inte 
fått sin beställda taxibil i tid och uteblivna körningar. Vårt trafiklandstingsråd deltog i flera 
demonstrationer för att uppmärksamma bristerna i moderaternas upphandling av färdtjänsten. I 
samband med regeringens lagförslag om att införa krav på sociala villkor i upphandlingar deltog 
trafiklandstingsrådet tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi i en omfattande 
demonstration. Frågan har fått stort medial uppmärksamhet där Socialdemokraterna synts mest 
och presenterat konkreta förslag för att erbjuda taxiförare och brukare goda villkor.  
I övrigt har Socialdemokraterna bland annat kritiserat delar av den sedan länge pågående 
sjötrafikupphandlingen som i omgångar blivit tvungen att göras om, drivit på för införande av 
plattformsbarriärer i de större tunnelbanestationerna, samt ställt krav på att biljettkontrollerna ska 
återtas i egen regi. 

Under 2016 valde Socialdemokraterna att avgränsa de fackliga kontakterna till den egna fackliga-
politiska samverkan inom ramen för arbetarrörelsen och inte via andra partier. Inom ramen för den 
fackliga samverkan träffade trafiklandstingsrådet fackliga representanter vid regelbundna möten 
under vår och höst. Aktuella frågor under våren har bland annat varit ett pilotförsök med 
viseringsstolpar på lokalbanorna, upphandling av pendeltågstrafiken, upphandling av sjötrafiken 
och upphandling av färdtjänsten. Representanter från kansliet och också bistått fackliga 
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organisationer genom att delta i aktiviteter som syftar till att sprida kunskap om SL:s arbetsmetoder 
och upphandlingar. 
 
 

 Conny Fogelström och Dag Larsson – om att begränsa ökningen av åldersdiabetes och 

protatacancer 

 Hanna Jokio och Parvin Araghi – om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved 

 Maria Kjellsdotter Rydinger och Tara Twana – om fler öppna mottagningar där kommun och 

landsting samverkar för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga  

 Dag Larsson och Alfonso Morales Barrera – om att utreda kostnaden för slopad avgift för 

patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården 

 Dag Larsson – om åtgärder för att minska köerna till Stockholms akutmottagningar 

 Dag Larsson – om att införa en ny läkarbåt i Stockholms skärgård 

 Dag Larsson – om att återinföra hälsomottagningarna i handen, Järva och Södertälje 

 Dag Larsson och Shapna Sharma – om en väntetids-app för länets akutmottagningar 

 Petra Larsson och Curre Hansson – om att öka invånarnas hälsa genom hälsosamtal 

 Emma Lidell – om att uppdatera patientkläderna 

 Tuva Lund – om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans 

med kommunerna i Stockholms läns landsting 

 Elinor Odeberg – om subventionering av menskoppar 

 Tove Sander – om mobil vårdcentral 

 Jens Sjöström och Swapna Sharma – om kompetens och kunskap på rätt plats – om att inrätta 

ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting 

 Jens Sjöström – om åtgärder inom Stockholms läns landsting gör för lite för att få fler att vilja 

och orka jobba heltid 

 Jens Sjöström och Robert Johansson – om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder 

 Jens Sjöström och Robert Johansson – om behovet av att fortsätta utveckla 

undersköterskeutbildning  

 Tara Twana och Tuva Lund – om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i 

Stockholms län 
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 Tara Twana – om åtgärder för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor 

 Tara Twana och Swapna Sharma – om kunskapen om kvinnors hälsa 

 Erika Ullberg och Dag Larsson – om behovet av mångfald i vården av allvarlig övervikt 

 Christina Enocson – om tillgängligheten till ögonbottenfotografering för patienter med 
diabetes 

 Dag Larsson – om bemanningsbristen inom neonatalverksamheten i Stockholms läns 

landsting 

 Rolf Lidell – om tjänstemäns befogenheter i landstingets strategiska fastighetsinvesteringar 

 Freddie Lundquist – om jourläkarbilar 

 Tove Sander – om väntetider till screening för bröstcancer 

 Jens Sjöström – om gällande sammanställning av bristen på specialistsjuksköterskor inom 

landstinget 

 Jens Sjöström – om färdtjänsten 

 Jens Sjöström – om ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen 

 Tara Twana – om att utrikes födda kvinnor får en sämre förlossningsvård 

 Tara Twana – om platformsbarriärer i kollektivtrafiken 

 Erika Ullberg – om kostnadsökningar för Nya Karolinska Solna 

 Erika Ullberg – om åtgärder till följd av utredningarna kring Macchiarini 

 Nina Unesi – om den förestående bristen på BVC i Södertälje 

 Conny Fogerlström – anser du att det är möjligt att leverera färdtjänst med hög kvalitet  om 

chaufförer får en snittlön på 46 kr i timmen? 

 Dag Larsson – delar du landstingsrevisorernas bedömning att privata vårdgivare med 

landstingsavtal inte omfattas av Landstingets ömsesidiga försäkringsbolags 

ansvarsförsäkring? 

 Dag Larsson – den 1 april blir det lagligt för ensamstående kvinnor att få assisterad 

befruktning inom svenska hälso- och sjukvården. Landstinget beslutar om vilka avgifter 

som ska gälla. Kommer alliansen i Stockholms läns landsting att kräva att ensamstående, 

till skillnad från heterosexuella och lesbiska par, ska betala hela avgiften för behandlingen? 

 Dag Larsson – kände du som ansvarig politiker till redan före sommaren att en 

stämningsansökan förbereddes mot företaget OneMed? 
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 Dag Larsson – anser du att det är rimligt att Stockholms läns landsting har landets längsta 

väntetider till hjärtoperation? 

 Dag Larsson – tycker du som ansvarigt landstingsråd att det är rätt prioritering att sänka 

målen för vårdgarantin istället för att öka tillgängligheten och korta köerna? 

 Dag Larsson – tycker du att situationen på SöS är rimlig utifrån ett 

patientsäkerhetsperspektiv? 

 Jens Sjöström – kan du garantera att nuvarande färdtjänstavtal inte förlängs och det i en ny 

upphandling kommer att ställas krav på svenska löner och villkor minst i nivå med gä llande 

svenska kollektivavtal? 

 Erika Ullberg – kan du mot bakgrund av avvecklingen av Södra BB p åSöS och 

nedläggningen av BB Sophia garantera att blivande föräldrar inte kommer stå inför ett kaos 

i förlossningsvården lagom till sommaren och semesterledigheterna? 

 Erika Ullberg – kommer du att ta initiativ till att avskaffa vårdval förlossning och den fria 

etableringsrätten för vårdföretag, så att tillräcklig förlossningskapacitet kan garanteras och 

all förlossningsvård samordnas med resurserna på våra akutsjukhus? 

 Erika Ullberg – har du dragit lärdom av BB Sophia och försöket med fri etablering inom 

s.k. vårdval förlossning och är beredd att ompröva den politiken för att lösa behovet av 

4000 förlossningsplatser? 

 Erika Ullberg – skulle du stödja ett förslag om att genomföra en oberoende extern revision 

av hur upphandlingen av strumporna kan bli så ”ofattbart dålig”? 

 Erika Ullberg – anser du att ni som ansvariga politiker har tillräcklig kontroll över Nya 

Karolinska, vårdkapaciteten och den höga konsultanvändningen? 

 Erika Ullberg – kommer en oberoende och extern granskning av den misslyckade 

upphandlingen av stödstrumpor att genomföras snarast? 

 
Stockholm den 9 februari 2017 

 
Dag Larsson Erika Ullberg  Sven-Inge Nylund 
Petra Larsson Hanna Stymne Bratt  Rolf Lindell 
Adriana Haxhimustafa Lowisa Andersson  Staffan Holmberg 
Robert Johansson Christina Enocson  Susanne Lund 
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Det är viktigt att tillgången till vård i Haninge och östra Södertörn säkras. Socialdemokraterna i 
Stockholms läns landsting driver sedan länge att så ska ske genom att landstinget bygger ett nytt 
närsjukhus i Handen. Vi kommer fortsätta att driva frågan och bilda opinion för att förverkliga det 
nya närsjukhuset i Handen.  

Socialdemokratiska ledamöter har under året gjort studiebesök på alla tre vårdcentraler i 
Nynäshamns kommun för att få en uppfattning om hur primärvården i kommunen fungerar. Vi 
även arbetat med att utforma ett socialdemokratiskt förslag för en framtida närakutstruktur. Den 
nya närakutstrukturen ska täcka hela Stockholmsregionen, så att alla länsinvånare, oavsett var i länet 
de bor, har god tillgång till vård i sin närhet. I vissa fall där länsinvånarna har för långa avstånd till 
närmaste närakut ska det dock finnas möjlighet för kvällsöppna vårdcentraler att finnas kvar, 
exempelvis i Nynäshamn. 
Landstingsgruppen har även, genom en interpellation till Landstingsfullmäktige, verkat för att 
jourläkarbilarnas verksamhet ska utökas, vilket vore fördelaktigt för kommuninvånarna i 
Nynäshamn. Jourläkarbilarna ska kunna åka till patienter som är i behov av att träffa en läkare men 
inte nödvändigtvis behöver akutsjukhusets resurser. Ofta är det äldre personer eller sjuka med små 
barn hemma. Jourläkarbilarnas verksamhet har tyvärr inte kommit igång fullt ut och genom 
interpellationen har vi drivit opinion för att verksamheten ska skalas upp.  

Landstingsgruppen fick i uppdrag av kongressen att verka för att Östlig förbindelse etableras som 
kollektivtrafiklänk. Frågan har under året inte aktualiserats i landstingspolitikens ordinarie politiska 
organ. Gruppen har därför inte haft möjlighet att genom politiska ställningstaganden driva denna 
fråga. Däremot har under året en nationell utredning pågått i Trafikverkets försorg och 
förbindelsen har också ingått i Sverigeförhandlingen.  
Socialdemokraterna i Stockholms läns landstings hållning har liksom övriga partier varit att 
Landstinget fortsatt inte finansierar utbyggnad av vägar, men däremot är beredda att trafikera med 
kapacitetsstark busstrafik. Landstinget har också utrett flera möjligheter att trafikera Östlig 
förbindelse med buss. Även en möjlig spårvägskoppling har utretts. Detta bygger dock på att 
Spårväg city färdigställs, ett projekt som saknar finansiering och som landstingsgruppen tagit 
ställning emot. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting fortsätter att följa de 
utredningsresultat som presenteras och slår vakt om att en utbyggnad ska medföra en 
kapacitetsstark kollektivtrafik. 
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Socialdemokraterna i landstinget varit drivande för att 
även BRT ska vara ett alternativ, något som behöver planeras på Förbifarten och som skulle kunna 
bli ett alternativ för Östlig förbindelse. Intresset har tyvärr varit svalt från regeringens 
förhandlingsperson avseende detta trafikslag, trots att intresset vuxit fram hos både branschen och 
övriga partier.  
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Den socialdemokratiska landstingsgruppen fick i uppdrag att arbeta för utbyggnad av superbussar 
(BRT) längs den planerade tvärförbindelse Södertörn och på Förbifart Stockholm. 
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har under året varit den drivande kraften för att 
förverkliga Stockholmsbågen, en superbusslinje från Tyresö/Haninge till Täby i norr via 
förbifarten.  
Socialdemokraternas företrädare har drivit frågan internt i Landstingets olika organ, lyft fra m 
satsningen tillsammans med kommuner och företrädare från branschen och skapat 
uppmärksamhet kring satsningen i media. Arbetet har varit så pass framgångsrikt att vi trots 
oppositionsrollen drivit fram en initial utredning från förvaltningen som är ett mycket starkt stöd i 
det fortsatta arbetet. Nästa steg är att arbeta in Stockholmsbågen i den nationella planeringen för 
infrastrukturen i Stockholms län. I detta arbete kommer landstingsgruppen behöva stöd från både 
lokal och nationell nivå.  

S-kansliet har under året drivit frågan om hållbara kommunikationer, vikten av att underlätta 
kombinationsresor och att arbeta efter en omvänd trafikhierarki där gång, cykel och kollektivtrafik 
ska vara förstahandsalternativ i diskussioner kring såväl den nya RUFS 2050, nytt 
trafikförsörjningsprogram samt landstingets miljöprogram. Kansliet kommer inom kort starta ett 
politikutvecklingsarbete kring hållbara kommunikationer och regionplanering där utvecklingen av 
cykelinfrastruktur kommer vara en fråga att politikutveckla kring.  

Under året har kansliet och s-gruppen i TRN på flera sätt arbetat för att tydliggöra och stärka 
betydelsen av regionala stadskärnor och ett tydligt genomförande perspektiv i arbetet med 
RUFS2050.  
Bland annat lyftes detta tydligt fram i dokumentet ”Gemensam S-agenda inför RUFS 2050” som 
S-kansliet tog fram tillsammans med S-företrädare i länets kommuner inför det samråd av RUFS 
2050 som ägde rum under april – september. I socialdemokraterna i landstingets budget för 2016 
och 2017 anslår vi 15 miljoner mer än den moderatstyrda alliansen för att möjliggöra ett tydligare 
genomförandefokus i såväl arbetet med den nuvarande RUFS 2010 som framtagandet av RUFS 
2050.  
Vi menar att den flerkärniga utvecklingen är en tydlig del av remissversionen av RUFS 2050 men 
kommer även i det fortsatta arbetet inför utställning av RUFS 2050 att driva frågan. Vi arbetar 
också fortsatt med att den nya RUFSen ska bli mer genomförandeinriktade framförallt behöver det 
bli mer tydligt hur landstinget övriga verksamheter som trafik och sjukvård aktivt ska bidra till den 
flerkärniga utveckling som beskrivs. Det faktum att landstinget i december 2016 fattade beslut om 
att ansöka hos regeringen om att bilda region Stockholm ger stärkta förutsättningar för att arbeta 
för motionens attsatser. 

Den socialdemokratiska landstingsgruppen är pådrivande för att kollektivtrafiken ska dra dom 
fördelar som digitaliseringen idag för med sig. I landstingets trafikstrategi föreslås idag att forskning 
och innovation inriktas så att trafikförvaltningen kan få ökad kunskap om resenärernas behov, 
beteenden, hur resandet kan påverkas för olika typer av resenärer och om hur bytet mellan olika 
färdslag kan utvecklas. Socialdemokraterna ser att inom trafikförvaltningen finns ett behov av 
metoder och modeller för att mäta och värdera nyttor och hur den allmänna kollektivtrafiken kan 
bli mer tillgänglig och säker för personer med funktionshinder.  
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Digitaliseringen kommer i framtiden att förändra resenärers resvanor på ett radikalt sätt. Det pågår 
redan idag pilotprojekt i Sverige med automatiskt självkörande bilar, bussar och tåg. Den 
socialdemokratiska landstingsgruppen har all anledning att analysera dom förändringar som 
digitaliseringen för med sig och hur trafikförvaltningen i framtiden kan bidra mer till att 
tillgängliggöra SL:s trafikdata till allmänheten. 

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare, och över 80 procent av personalen 
är kvinnor. En betydande del av dessa tillhör gruppen korttidsutbildade inom vård- och 
omsorgsyrken. 
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har under året fokuserat på personalfrågorna och 
satsningar på bättre arbetsvillkor. Under hösten presenterade vi tillsammans med mil jöpartiet ett 
eget förslag till kompetensförsöjningsstrategi med tydligt fokus på landstingets ansvar att skapa 
hälsosamma arbetsförhållanden för vårdpersonal. Strategin hade ett särskilt avsnitt om 
arbetsvillkoren för yrkesgrupperna undersköterskor, skötare och lokalvårdare.  
Följande förslag i strategin fokuserade på arbetsvillkor och löner för dessa yrkesgrupper: a) införa 
nya arbetstidsmodeller som ett aktivt verktyg för att förbättra arbetsmiljön, b) minimera 
treskiftsarbetsscheman och ta bort delade turer, c) införa en lönesättning som är baserad på 
kompetens, erfarenhet, utbildning och akademiska meriter och är kopplad till resultat och som 
bidrar till verksamhetens mål, d) tydligt koppla löneutvecklingen till kompetensstegar för respektive 
yrkesgrupp, e) höja den generella grundkompetensen inom undersköterskeutbildningen, f) bedriva 
egen undersköterskeutbildning inom ramen för vård- och omsorgscollege, g) verka för att införa 
fler specialiseringsutbildningar för undersköterskor. Arbetet med att sprida denna politik kommer 
att fortsätta.  
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har även lagt en motion om att landstinget ska 
starta en undersköterskeutbildning med särskilt fokus på sjukvård. Vi har även verkat för att 
landstingets nya folkhälsopolicy ska ha ett tydligare fokus på sociala skillnader i hälsa och göra 
satsningar på att förbättra arbetsvillkoren för kortutbildade kvinnor i vård- och omsorgsyrken. 

Den socialdemokratiska landstingsgruppen fick i uppdrag att verka för att öka investeringarna i 
BRT-system, att verka för att utökade trängselskatter ska användas till investeringar i kollektivtrafik 
och att utbyggnaden av tunnelbanan och annan kollektivtrafik har högsta prioritet. 
Socialdemokraterna i landstinget har drivit en offensiv agenda avseende investeringar i 
kollektivtrafik. Under året har dessa frågor främst berörts inom ramen för Sverigeförhandlingen 
och arbetet inför regeringens infrastrukturproposition. 
Satsningar på superbussar (BRT, Bus Rapid Transit) är en fråga som landstinsgruppen särskilt 
fokuserat på under 2016. Det finns idag en process och en modell i Stockholms läns landsting att 
bygga olika typer av spårtrafik, däremot finns inte superbusstrafik. Socialdemokraternas företrädare 
har drivit frågan internt i Landstingets olika organ, lyft fram satsningen tillsammans med 
kommuner och företrädare från branschen och skapat uppmärksamhet kring superbussar i media. 
Vi har också lagt skarpa förslag i vårt budgetalternativ. Ett viktigt stöd har varit och kommer att 
vara Trafikverkets inriktningsunderlag som slår fast att kollektivtrafiken måste öka, trots 
begränsade resurser och pekar på BRT som ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att bygga 
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ut kollektivtrafiken i Sverige. Landstingsgruppen kommer att fortsätta verka för att få till 
superbusstrafik i Stockholms län. I detta arbete kommer landstingsgruppen behöva stöd från både 
lokal och nationell nivå. Inte minst är de nationella- och regionala infrastrukturplanerna avgörande 
då landstinget inte själva bygger vägar. 
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har företrädare från den Socialdemokratiska 
landstingsgruppen fört fram utbyggd kollektivtrafik som högsta prioritet för Stockholmsregionen. 
Vi anser att statliga investeringar ska nyttjas till utbyggd tunnelbana som har hög kapacitet men 
kostar mycket att bygga initialt. Inom ramen för Sverigeförhandlingen har trängselskatter funnits 
med som alternativ i trafikstyrande syfte. Socialdemokraterna har fört fram att intäkter från 
utökning av trängselskatter ska gå till utbyggd tunnelbana. 

Under 2015 ville moderaterna i landstinget införa automatiska viseringsstolpar på alla lokalbanor. 
Socialdemokraterna fick till stånd en kompromiss där man, tillsammans med alliansen i landstinget, 
lät genomföra ett pilotprojektet med viseringsstolpar på tvärbanan.  Under sommaren och hösten 
2016 har trafikförvaltningen genomfört en pilotstudie på tvärbanan för att under nästkommande 
år utvärdera resultatet. Under hösten framkom uppgifter i media att den privata operatören Arriva 
frångått trafiknämndens beslut om att låta konduktörerna arbeta som stationsvärdar under 
pilotprojektet. Socialdemokraterna har varit drivande i att, tillsammans med facket, driva frågan om 
att låta konduktörerna arbeta med relevanta arbetsuppgifter under pilotprojektet i enlighet med 
trafiknämndens beslut från tidigare år. Under 2017 kommer frågan om införande av 
viseringsstolpar på lokalbanorna återigen aktualiseras efter att trafikförvaltningen fått möjlighet att 
analysera resultatet från pilotprojektet.    

Under året har landstingsgruppen genom skrivelser till Hälso- och sjukvårdsnämnden belyst 
personalsituationen inom ambulansverksamheten samt bristande utrustning i ambulansen. Vi bad 
nämnden att återkomma med en redovisning över hur situationen ser ut inom ambulansvården, 
samt komma med förslag på åtgärder för att garantera patientsäkerhet och en god arbetsmiljö i 
ambulanssjukvården. I samband med snökaoset i november så krävde Socialdemokraterna att 
landstinget ska satsa 10 miljoner kronor för att byta ut Aisab:s ambulansflotta så att hälften av alla 
bilar har fyrhjulsdrift.  
När avtalen med vårdgivarna inom ambulansen förlängdes i april så ansåg vi att det rimligt att 
förlänga avtalen med utifrån det läge som landstinget nu befinner sig. Men vi la ett särskilt uttalande 
där vi underströk att avtalen idag inte är helt tillfredsställande och att ett större fokus måste läggas 
arbetsmiljön för ambulanspersonal. Vi föreslog även att avtalen borde förtydliga uppdraget om 
relationsskapande arbete, exempelvis i samverkan med skolor och idrottsföreningar, och att det i 
budgeten bör avsättas resurser för detta arbete. I samband med att det bli r dags för en ny 
upphandling av ambulanssjukvården ska Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 
undersöka möjligheten att samla ambulansverksamheten inom AISAB, samt utreda hur 
ambulansverksamheten kan kopplas närmare akutmottagningarna.  

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting anser att förebyggande fotvård för patienter med 
diabetessjukdom är mycket viktigt.  
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Motionen föreslår att Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting driver frågan om att 
förebyggande fotvård ska omfattas av alla diabetiker och innefattas i högkostnadsskyddet.  
Högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård är nationellt. Det innebär att alla patientavgifter 
som är högkostnadsgrundande får räknas in, oavsett i vilket landsting patientavgiften har betalats. 
Högkostnadstaket kan variera i olika landsting. En patient betalar under en tolvmånadersperiod 
högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet regleras på nationell nivå vilket 
ger Stockholms läns landsting mindre möjligheter att påverka regelverket. 
 
I motionen beskrivs att förebyggande fotvård ingår inom ramen för högkostnadsskyddet i andra 
landsting och regioner men inte i Stockholms län. Dessvärre kan dessa uppgifter inte bekräftas av 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen i landstinget. Enligt dem skiljer sig inte regelverket mellan olika 
landsting och regler för högkostnadsskyddet gällande fotvård har inte förändrats på nationell nivå.  
 
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har därför lämnat in en skrivelse till hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen om att få en skriftlig redogörelse kring frågan gällande vilken fotvård som 
ingår i högkostnadsskyddet. Utifrån det skriftliga svaret kommer vi att agera för att säkerställa 
förebyggande fotvård för patienter med diabetes. 

Socialdemokraterna har under året drivit frågan om psykisk ohälsa hos unga och att landstinget ska 
prioritera etablering av liknande verksamheter som Horisonten barn och unga i socioekonomiskt 
utsatta områden. Allt fler tonåringar, och framför allt flickor, uppger att de mår psykiskt dåligt 
enligt Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om skolbarns hälsovanor. Vi kommer nu att 
lägga en motion där vi kräver en extern genomlysning av barn-och ungdomspsykiatrin efter 
återkommande uppgifter om att verksamheten brister. 

Socialdemokraterna i läns landsting ska verka för att detta också tas med i landstingsbudgeten för 
2018. 

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting delar uppfattningen om att etableringsfriheten 
leder till geografiskt ojämlik vård. I områden där vårdbehoven är större etablerar sig inte lika många 
vårdgivare vilket missgynnar människor som bor där. Vi har i olika sammanhang framfört att lagen 
om valfrihet skapar stora problem och fördelar vården ojämlikt i länet. Detta gäller både vårdvalen 
inom husläkarmottagningar och specialistvården där vi t ex har 123 gynmottagningar i  Stockholms 
län varav 94 av dem är etablerade innanför tullarna i Stockholms innerstad, samt att 45 
hudmottagningar varav 26 ligger innanför tullarna. 
Förslagen i dessa två motioner förutsätter lagändringar på nationell nivå, eftersom lagen om 
valfrihet regleras nationellt och inte inom ramen för landstingets uppdrag. Socialdemokraterna i 
Stockholms läns landsting kommer dock fortsätta att driva en politik som i största möjliga mån 
skapar en mer jämlik vård i länet t ex genom att kräva att primärvården får ett mer uppsökande och 
hälsofrämjande uppdrag, både generellt och riktat till särskilt utsatta grupper.  

På nationell nivå pågår ett arbete för att främja nya styrnings- och uppföljningsmodeller bortom 
New Public Management. Detta är mycket viktigt.  
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Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har gått före och förespråkat förändringar i 
ersättningssystemen till primärvården och verkat för sammanhållna ersättningar inom 
primärvården respektive inom sjukhusavtalen. Under året har en förändring av ersättningssystemet 
i primärvården trätt i kraft, efter att vi socialdemokrater ingick i en bred politisk överenskommelse 
för att göra primärvården i länet mer jämlik. Förändringen innebär att en större del av ersättningen 
till vårdcentralerna betalas ut utifrån vilka patienter som är listade och mindre andel per besök. 
Detta är en förändring som vi socialdemokrater länge verkat för att få igenom och vi är glada över 
att detta första steg är genomfört.  
Även inom akutsjukvården har socialdemokraterna i Stockholm läns landsting verkat för centrala 
avtal för sjukhusen istället för de DRG-baserade (Diagnosis related Groups) ersättningsavtalen som 
tidigare användes som ett instrument för kostnadskontroll och resursstyrning med dåliga 
konsekvenser. I dagsläget är vi dock kritiska till att sjukhusavtalen lagt på en för låg nivå.  

Psykisk ohälsa bland barn, unga och vuxna ökar i vårt län. Förklaringar till denna utveckling är 
många. En förklaring är att stigmat kring psykisk ohälsa har minska och fler människor vågar idag 
söka vård. Det är bra.  
Det är viktigt att i diskussionen om psykisk ohälsa skilja på psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom. 
Psykisk ohälsa kan ofta behandlas inom ramen för primärvård och öppen specialistvård. Vården 
för barn och unga behöver därtill samordnas med kommunens elevhälsa och även landstingets 
ungdomsmottagningar. Psykiatrisk slutenvård är däremot avsedd för personer med svår psykiatrisk 
sjukdom. Att psykiatrisk sjukdom ökar i samma omfattning som den psykiska ohälsan är mindre 
tydligt. 
Behovet av psykiatrisk slutenvård är stort och antalet vårdplatser behöver följa 
befolkningsökningen. Vi ser att psykiatrisk slutenvård är kraftigt underdimensionerad i Stockholms 
läns landsting idag vilket är orsakat av flera års felprioriteringar som gjorts inom landstinget. 
Förseningar av bygget av psykiatrins hus vid St. Görans sjukhus är en av orsakerna. Stockholm läns 
landsting ligger efter andra landsting och regioner. Både i Uppsala län och Västra Götalands region 
har psykiatrins hus öppnat med en modern vårdmiljö.  
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har återkommande i sin budget krävt fler 
slutenvårdsplatser inom psykiatrin genom att öppnandet av Psykiatrins hus på St. Görans sjukhus 
ska påskyndas. Socialdemokraterna har även i budget föreslagit fler mobila team som kan förebygga 
och minska behovet av slutenvård samt mindre vårdenheter inom slutenvården som skulle 
förbättra vårdmiljö- och kvalité. 

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har lagt en motion om att få en kostnadsberäkning 
av införandet av subventionering av menskoppar. Detta underlag kommer att användas i 
kommande arbete med budgetförslaget för 2018.  

Socialdemokraterna i landstinget har under året arbetat för att belysa frågan om våld i nära 
relationer. Bland annat har vi har under året besökt det Kunskapscentrum som finns i Stockholms 
läns landsting sedan 2013. Deras främsta uppdrag är att bidra till kompetenshöjande insatser riktade 
till hälso- och sjukvården i syfte att upptäcka och bemöta personer utsatta för våld av en närstående. 
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Det sker genom utbildningar av personal och genom att information finns på olika webbplatser. 
Vi har även lagt en motion i Landstingsfullmäktige med förslag om att riktlinjer ska tas fram för 
arbetet med våld i nära relationer fram, så att hälso- och sjukvårdspersonal får förutsättningar att 
arbeta tillsammans med socialtjänst och kriminalvård vid misstanke om våldsutsatthet.  
 

Stiftets organisation 
Stockholms stift består av 13 kontrakt, 56 pastorat och 61 församlingar. Stiftsorganisationens 
uppdrag är att stärka och fördjupa församlingarnas förmåga att fullgöra Svenska kyrkans 
grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.  
 
Stiftsorganisationen finns primärt till för församlingarna i Stockholms stift och för deras behov av 
stöd, inspiration och utveckling. Med utgångspunkt i den kristna tron ska stiftsorganisationen också 
ha en aktivt samhällspåverkande roll. 
 
Till stiftet betalar varje kyrkotillhörig en stiftsavgift som 2016 var 2,5 öre per skattekrona. 
Stiftsorganisationens totala omslutning är ca 85 mnkr. Därutöver förvaltar stiftet de s.k. 
prästlönetillgångarna (jord, skog och värdepapper) omfattande totalt ca 500 mnkr. 
 
Stiftsorganisationen har ett främjande och förvaltande uppdrag och ska även utöva tillsyn över 
församlingslivet. 
 
Stiftsfullmäktige 
Stiftsfullmäktige är Stockholms stifts högsta beslutande organ med 91  valda ledamöter som 
mandatperiod 2014–2017 representerar 11 nomineringsgrupper. Av dessa ledamöter representerar 
26 socialdemokraterna, 13 från Stockholms partidistrikt och 13 från Stockholms läns partidistrikt. 
Därutöver finns 13 socialdemokratiska ersättare.  
 
Stiftsfullmäktiges ordförande: Jösta Claeson.  
 
Till den socialdemokratiska stiftsfullmäktigegruppens förfogande finns en gruppstyrelse bestående 
av Iréne Pierazzi, ordförande, Jan Forsell, vice ordförande samt ledamöterna Daniel Larson, Linnea 
Jensdotter och Jösta Claeson. Gruppstyrelsen inbjuder ledamöterna till samlingar kring 
gemensamma frågor kopplade till stiftets främjandearbete.  
 
Stiftsfullmäktige har haft två ordinarie sammanträden under året, i  maj för fastställande av bokslutet 
för 2015 samt i november för fastställande av budget för 2017. I anslutning till dessa 
sammanträden, samt till sammanträdena med stiftsstyrelsen, domkapitlet och stiftsstyrelsens 
utskott har gruppmöten hållits inom gruppen i respektive organ.  
 
Våra representanter i av stiftsfullmäktige valda organ 
Stiftsstyrelsen: Iréne Pierazzi (2:e vice ordförande), Jan Forsell, Daniel Larson, Linnea Jensdotter, Jösta 
Claeson, (ersättare), Ann-Sofie Mattsson (ersättare) och Carl Johan Karlsson (ersättare) 
Domkapitlet: Kerstin Kyhlberg Engvall, Kristina Lejdström (ersättare)  
Valberedningen: Eva Dazley  
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Stiftsstyrelsen 
Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen som därutöver har 12 valda ledamöter. Genom valteknisk 
samverkan har Borgerligt Alternativ BA (4) tillsammans med Partipolitiskt obundna i Svenska 
kyrkan POSK (2) och Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK (1) en ledande ställning i styrelsen med 
totalt 7 mandat som ska ställas mot våra (4) och Miljöpartister i Svenska kyrkan MPSK (1) 
sammanlagt 5 mandat. De ideologiska skiljelinjerna är tydliga. 
 
Viktiga frågor under 2016 
Samverkan 
Tillsammans med nationell nivå fortsätter stiftets arbete med samverkan inom IT och telefoni 
(GIP) och annan administrativ samverkan (GAS). Alla församlingar som vill får del av 
gemensamma administrativa system vilket ger möjlighet till effektivare och flexiblare lösningar än 
nuläget. Intresset från församlingarna för de olika projeten är stort.  
 
Stiftstyrelsen beslutade att inrätta en servicebyrå för GAS till vilken församlingarna kan teckna avtal 
om leverans. Servicebyråns enda uppgift är att underlätta, systematisera och kvalitétsäkra 
församlingens nödvändiga arbete med ekonomi och personal. Under året har servicebyrån flyttat 
in i hyrda lokaler i Vasastan. 
 
Stiftsstyrelsen har ställt sig bakom servicebyråns vision: Det självklara ledningsstödet för att frigöra så 
mycket resurser som möjligt till Svenska kyrkans kärnverksamhet. Vi hjälper till med det jordiska så att det 
himmelska blir mer tydligt.  
 
Under utvecklingsperioden står Stockholms stift för alla utvecklingskostnader och servicebyrån har 
inga vinstintressen.  
 
Mötesplats Stockholm 
I samband med försäljning av Graninge stiftsgård inleddes ett arbete med att hitta en eller flera 
mötesplatser inom stiftet för att ersätta stiftsgården som plats för bland annat kurser och 
konferenser. I uppdraget att ta fram en stiftsgemensam mötesplats fanns också önskemål om att 
den ska ligga centralt, vara i eller i nära anslutning till en kyrka och att stiftskansliet ska vara en 
integrerad del i mötesplatsen. Under 2015 ställde sig stiftsfullmäktige bakom ett förvärv av 
fastigheten Orgelpipan 5 vid S:ta Clara kyrka som ägs av Stockholms stad.  
 
Samtal har därefter förts mellan stiftsstyrelsens presidium och företrädare för Stockholms stad. 
Stiftet har formellt tillskrivit staden om möjligheten att förvärva eller hyra Orgelpipan 5. För 
stadens del är det dock inte aktuellt att i nuläget vidta några förändringar vad gäller ägandet av 
fastigheten varför Orgelpipan 5 inte längre ses som det enda möjliga alternativ som mötesplats 
Stockholm.  
 
Arbetet inriktas nu på att utreda S:t Jacobs kyrka och församlingshus som ett alternativ samtidigt 
som det är viktigt att tills vidare behålla alternativet Orgelpipan 5 och S:ta Clara kyrka.  
 
Indelningsärenden 
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Ändringar i församlings- och pastoratsindelning regleras i kyrkoordningens 37 kap. Av 5§ framgår 
att Stiftsstyrelsen ska verka för en lämplig församlings- och pastoratsindelning. Innan beslut fattas 
ska utredning, samråd och remissförfarande ske.  
 
Stiftsstyrelsen har under året berett indelningsärenden rörande Dalarö-Ornö-Utö församling, 
Österhaninge församling och Västerhaninge-Muskö församling belägna i Haninge kommun, 
Österö-Kulla församling och Österåker-Östra Ryds församling belägna i Österåker kommun samt 
församlingarna på Norrmalm inklusive Gamla Stan med Stockholms domkyrkoförsamling, Adolf 
Fredriks församling, Gustav Vasa församling, S:t Johannes församling och S:t Matteus församling.  
 
Stiftsstyrelsen har beslutat att församlingarna i Haninge kommun ska läggas samman till Haninge 
pastorat och att församlingarna i Österåker ska läggas samman till Österåker pastorat.  
 
Ett inriktningsbeslut har fattats vad gäller församlingarna på Norrmalm inklusive Gamla stan att 
till 2022 ändra indelningen samt att uppdra åt en grupp bestående av bl.a. biskopen att med berörda 
församlingar förhandla fram en lösning som ska vara klar senast under år 2019.  
 
Internationellt bistånd 
Stiftsstyrelsen har beslutat avsätta 800 000 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete för 
2016. Det innebär att stiftet avsätter en procent av sin totala budget till det internationella arbetet. 
Bidraget fördelas mellan Augusta Viktoria-sjukhuset i Jerusalem, jordbruksutveckling och hållbar 
försörjning i Etiopien, arbete mot könsstympning i Tanzania och till stöd för Svenska kyrkans 
arbete för människor på flykt med 200 tkr. per projekt.  
 
Övriga frågor 

 Stiftsstyrelsen har tillsammans med Domkapitlet besvarat remissen angående förslag till 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan (Svenska kyrkans utredningar 2016:1). Remisstiden var 
satt till maj 2016. 

 

 Stockholms stift har under året tecknat vänstiftsavtal med den Evangelisk-Lutherska 
kyrkan i Tanzania. 

 

 Under året har också stiftstyrelsen sålt fastigheten Atlas 6, skolhuset, i Gamla stan till 
Stockholms stad. 

 

 Inom förvaltningen av Prästlönetillgångarna har försäljning av Munsö Prästgård 1:1 och 
Lovö prästgård 1:1 båda belägna i Ekerö kommun genomförts.  

 
Kommande händelser  
Inför 2017 planeras en mängd aktiviteter som ryms inom projektet Reformationsåret 2017. Över 
hela världen och i Sverige uppmärksammas att det 2017 är 500 år sedan den lutherska 
reformationen på allvar tog fart med anledning av publiceringen av Martin Luthers 95 teser.  
 
Under 2017 firar Stockholms stift 75 år som eget stift. Jubileet sker i anslutning till det datum då 
stiftet bildades med jubileumsmässa i Storkyrkan i mars. Seminarium och möten för att 
uppmärksamma och fira jubileet kommer att genomföras.  
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Kyrkovalet  
I stiftets förvaltande uppdrag ingår att hantera de kyrkliga valen inom det egna stiftet, i enlighet 
med bestämmelserna i 38 kap. kyrkoordningen samt övriga bestämmelser som reglerar valets 
genomförande. Stiftsfullmäktige har beslutat om valkretsindelning för kyrkovalet 2017 till elva 
valkretsar. 
 
Det kyrkopolitiska arbetet 
Stockholms arbetarekommun, Granskningsutskottet, har efterfrågat en tydligare presentation av 
det kyrkopolitiska arbetet för stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen.  
 
För stiftsfullmäktiges S-grupp finns gruppstyrelse som består av 5 ledamöter – 3 från Stockholms 
läns partidistrikt och 2 från Stockholms arbetarekommun. Utöver att samla ledamöterna inför 
stiftsfullmäktiges sammanträden, två per år, organiserar gruppen aktiviteter av intresse för 
fullmäktiges ledamöter eller som initieras av ledamöterna i samband med gruppmöten. 
Mötesplatser där dessa kan genomföras diskuteras och beslutas vid samma tillfälle.  
 
Under våren 2016 inbjöds ledamöterna av kyrkorådets ordförande i Huddinge pastorat, tillika 
ledamot av stiftsfullmäktige, till ett möte med pastoratets ledning. Kyrkoherde Torbjörn Strand 
redogjorde för sin roll som kyrkoherde i ett stort pastorat och förvaltningschefen Ulf Ragnestam 
om övergången från samfälligheten till pastorat. Vi fick också en bild av församlingsrådens arbete. 
 
I september inbjöds ledamöterna till en diskussionskväll om förslag till budget 2017. Frågor att ta 
ställning till rörde bl.a. konvertering av projekttjänster till fasta tjänster, en för arkivfrågor och en 
för hållbarhets- och miljöfrågor samt en sänkning av kyrkobyggnadsbidraget med 800 tkr. Gruppen 
ställde sig bakom en utökning av stiftsorganisationen med två tjänster men inte den föreslagna 
sänkningen av kyrkobyggnadsbidraget vilket togs emot i den fortsatta beredningen i 
ekonomiutskottet och stiftsstyrelsen. Stiftsfullmäktige beslutade i enlighet med stiftsstyrelsens 
förslag.  
 
Under 2016 har två s-ledamöter avsagt sig sina uppdrag i Stiftsfullmäktige och är inte heller längre 
tillhöriga Svenska kyrkan. Stödet till enskilda ledamöter från gruppstyrelsens sida kan säkert 
utvecklas men varje ledamot fullgör sitt uppdrag under eget ansvar och gentemot det organ av 
vilket ledamoten har blivit utsedd. 
 

Distriktsstyrelsen 
 
Ledning Ansvar 
Alva Dahn Ordförande 
Thomas Vakili Kassör 
Fredrik Johansson Vice Ordförande 
Maria Sayeler Jämställdhetsansvarig 
Rassoul Pourassad Studieledare samt personalansvarig 
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Ledamöter 
Tania Braimok Internationell ledare 
Sofia Fanberg Ansvarig utgivare Magasin08 
Matilda Apelman Facklig ledare 
Fanny Prager Ansvarig S-studenter 
Emil Wiström 
Firel Danho 
Petter Edler 
Shahin Khosravi 
 
Distriktsstyrelsen har delegerat delar av sitt arbete, bland annat till två enheter som berett frågor 
kring bland annat studieverksamheten, intern utveckling och kampanjer. Utöver dessa har även 
ekonomienheten haft ansvar för frågor gällande ekonomi och personalenheten frågor kring 
personalen. 
 
Dessa har utgjorts av: 
Organisationsenheten 
Fredrik Johansson Sammankallande 
Emil Wiström 
Firel Danho 
Maria Sayeler 
Shahin Khosravi 
 
Påverkansenheten 
Rassoul Pourassad Sammankallande 
Fanny Prager 
Matilda Apelman 
Petter Edler 
Sofia Fanberg 
Tania Braimok 
 
Ekonomienheten 
Thomas Vakili Kassör 
Patrik Khosravi Försteombudsman 
 
Personalenheten 
Alva Dahn Ordförande 
Rassoul Pourassad Personalansvarig 
Patrik Khosravi Försteombudsman 
 
Adjungerade 
Styrelsen har under året valt att adjungera försteombudsman Patrik Khosravi med AU. Även 
ansvarig för kommunala gruppen Viktor Ellström samt ansvarig för +23nätverket Youbert Aziz 
har varit inadjungerade. 
 
Sammanträden 
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 21 protokollförda möten. 
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Revisorer 
Anna Meijer SSU Södertälje (Sammankallande) 
Helena Markstedt SSU Täby 
Hans-Erik Salomonsson Partidistriktet 
 
Revisorssuppleanter 
Martin Eliasson SSU Solna 
Robin Mashallah SSU Karl Putte 
Magdalena Andersson SSU Nacka 
 
Valberedning 
Elof Hansjons SSU Södertälje (Sammankallande) 
Joakim Spångberg SSU Haninge 
Linnea Lundqvist SSU Botkyrka 
 
Fanbärare 
Sofia Lund SSU Karl Putte 
 
Fanbärarsuppleant 
Adriana Haximustafa SSU Karl Putte 
 
Redaktör Magasin08 
Marie Sher SSU Solna 
 
Personal 
Patrik Khosravi Föresteombudsman (from. 10-08-16) 
Ebba Grape Kommunikationsombudsman (from. 27-09-16) 
Oscar Cederlund Fridell Organisationsombudsman (from. 02-11-16) 
Sara Khatemi Kampanjombudsman (from. 27-09-16) 
Makram Ben Khalifa Kampanjombudsman (from. 02-11-16) 
Den 27-07-16, 28-07-16 och 15-07-16 valde de tidigare ombudsmännanen Diana Rastegar, Aza 
Cheragwandi och Latifa Larbi att avsluta sina anställningar hos oss.  
 
Expedition 
Distriktsexpeditionen är belagd på Sveavägen 68. Första halvan av verksamhetsåret på våning 6 på 
grund 
av renovering, men under andra halvan återfanns vi på våning 3.  
 
 
 
Motionsuppföljning 
Motionerna som bifölls av kongressen 2016 har tillsänts berörda parter och de uppdrag som gavs 
har verkställts. 
 
Distriktets representation 
Styrelserepresentation 
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Stockholms Läns Partidistriktets styrelse Alva Dahn 
Förbundsstyrelsen SSU Bim Eriksson 
Förbundsstyrelsen Unga Örnar Semsem Abdiaziz Ahmed 
Förbundsstyrelsen Unga Örnar Victor Harju 
Övrig representation 
Valberedningen SSU Cesar Vargas Iglesisas 
SUA Viktor Ellström 
SUA Michaela Lööf 
Stockholms Läns Partidistrikts valberedning Cesar Vargas Iglesias 
 
Distriktårskongress 
Den 19-20 Mars 2016 arrangerades Stockholms Läns SSU-distrikts 69:e kongress i landstingssalen. 
Distriktårskongressen behandlade 67 motioner och lördagen avslutades med kongressfest på 
Piperska Muren. 
 
Organisationsenheten 
I början av året så utformade organisationsenheten en mycket ambitiös verksamhetsplan för 
verksamhetsåret 2016/2017. I verksamhetsplanen framgick en rad olika mål som distriktet under 
året antingen ska ha genomfört eller skapat förutsättningar för att kunna genomföra inom nära 
framtid. I det stora hela har distriktet lyckats uppfylla de verksamhetsmål som organisationsenheten 
satte i början av året, men vi kan också se utrymme för förbättring, oavsett om det beror på vår 
egen prestation eller externa faktorer vi inte har haft makt över. Såhär i slutet av verksamhetsåret 
så är det tid att reflektera vad vi har lyckats bra med respektive vilka medskick vi har till den 
kommande distriktsstyrelsen. 
 
Distriktet antog i början av året ett mål om att varje ny medlem ska kontaktas inom 2 dagar från 
det att de har gått med. Detta är något vi hade ambitionen skulle uppfyllas snarast möjligt med stor 
förhoppning om att rutin för detta skulle upprättas under verksamhetsåret. 
Först mot slutet av 2016 uppnåddes detta under en period genom att våra ombudsmän tog kontakt 
med nya medlemmar så fort de syntes i medlemsregistret. Detta gick dock inte att upprätthålla på 
grund av problem med medlemsregistret omöjliggjorde rutiner för detta. Dessa  rutiner är nu 
återupptagna och målet är uppfyllt. Ytterligare ett mål inom ramen för detta var att samtliga 
medlemmar som kontaktades skulle bjudas in till en aktivitet som äger rum inom två veckor från 
det att medlemmen blivit kontaktad. Rutiner för detta har varit desto svårare att upprätta i och med 
problemen med medlemsregistret. Vår förhoppning är att den tillträdande styrelsen tar dessa mål i 
beaktning och försöker upprätthålla dessa framtagna rutiner.  
 
Organisationsenheten vill skicka med den tillträdande styrelsen att ta fram ett  
kalendarium med fasta datum för introduktionsaktiviteter för att göra det enklare att få en överblick 
över dessa samt förenkla för ledamöterna i distriktsstyrelsen såväl som nya medlemmar att delta 
aktivt på dessa. Stockholms läns SSU-distrikt ska inkludera och sätta medlemmen i fokus, varför vi 
organisationsenheten satte som mål att distriktsstyrelsen ska jobba mer i projektform där lokala 
medlemmar bjuds in för att utgöra projektgrupper tillsammans med representanter från 
distriktsstyrelsen. Således har distriktet startat och lagt grunden för ett antal projekt där 
ledningsgrupperna till stor del består av lokala medlemmar. Lokala medlemmar är också mer 
delaktiga i drivandet av våra nätverk och distriktets ordförandeträffar används med fördel som 
remissinstans för att distriktsstyrelsens beslut ska komma närmare medlemmen.  
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Distriktet har under året tagit stora kliv framåt för att stärka interndemokratin och 
medlemmens inflytande över verksamheten. Vi rekommenderar starkt den tillträdande 
distriktsstyrelsen att upprätthålla och bygga på den positiva utveckling vi har sett under året, bland 
annat genom att fortsätta jobba i projektform där lokala medlemmar inkluderas i största möjliga 
mån. 
 
Kärnan i SSUs verksamhet sker ute i kommunerna. Det är i SSU-kommunen som medlemmarnas 
engagemang väcks och utvecklas. Det är därför en av distriktets huvuduppgifter att underlätta 
SSUkommunens verksamhet. För det syftet har en talarbank tagits fram fylld med engagerade 
SSUmedlemmar som är innehar spetskompetenser inom ett eller flera politikområden. En första 
version av talarbanken släpps i samband med distriktsårskongressen, på så sätt finns a lla 
förutsättningar för SSUkommunerna att fylla sin verksamhet med spännande föreläsningar det 
kommande verksamhetsåret. Förhoppningen är att talarbanken ska vara ett levande projekt som 
uppdateras utifrån behov och vilka resurser som finns tillgängliga i distriktet. 
 
Talarbankens talare och föreläsare är dessutom erfarna och införstådda i  att alla möten inte drar 
stora folkmassor, således ska det inte råda några hinder för någon SSU-kommun att bjuda in de 
föreläsare som är med i talarbanken. Ingen kommunordförande ska tveka att bjuda in en föreläsare 
på grund av oro för få deltagare, inte heller ska någon kommunordförande känna att de inte vet 
vem de kan bjuda in för att föreläsa om olika politiska områden. 
 
Distriktet vill underlätta för SSU-kommunernas styrelser att genomföra sina administrativa 
uppgifter, oron inför dessa ska aldrig få komma i vägen för medlemmarnas engagemang och deras 
vilja att ta ett uppdrag och en större roll i rörelsen. Organisationsenheten har således påbörjat 
arbetet med att ta fram digitala mallar som ska vara enkla att använda sig av såväl som lättillgängliga 
för alla kommunstyrelser. Därför vill vi uppmana tillträdande distriktsstyrelse att fortsätta arbetet 
med att ta fram digitala mallar som är enkla att använda sig av för göra de administrativa uppgifterna 
mindre tidskrävande och mindre skäl för oro så att de lokala styrelsemedlemmarna kan fokusera 
på att genomföra bra verksamhet. 
 
Allt material och allt som pågår i distriktet, bland annat de framtida digitala mallarna och 
talarbanken, men även mycket mer, bör göras så lättillgängliga som möjligt för våra medlemmar. 
Vi har således sonderat terrängen för möjligheten att ta fram en applikation till smarttelefoner för 
Stockholms läns SSU-distrikt därför. Vi uppmuntrar starkt nästa styrelse att med fördel beställa en 
app där tjänster och information kan samlas och användas av alla medlemmar. En sådan app kan 
även användas för bokning av och kallelser till möten. Detta skulle underlätta arbetet för SSU-
kommunerna och möjliggöra bättre verksamhet och ett mer effektivt arbete för våra lokala 
styrelsemedlemmar. 
 
Organisationsenheten har under året jobbat för att ta fram verktyg och starta initiativ för förenkling 
och effektivisering av kommunernas verksamhet. Vi har jobbat för ett inkluderande distrikt där 
den enskilda medlemmen är mer delaktig i beslutsprocesser och har mer makt att påverka hur vi 
tar verksamheten framåt. Många viktiga förbättringar är genomförda och flera är på väg att 
genomföras. Vi har därtill sonderat terräng och lagt en grogrund för den organisatoriska 
verksamheten i distriktet. Vi uppmanar starkt den tillträdande styrelsen att fortsätta denna positiva 
utveckling, med förhoppning om ett starkt verksamhetsår 2017. 
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Påverkansenheten 
Under året har ambitionen varit att bedriva kvalitativa kampanjaktiviteter med en jämn spridning 
både över året och över distriktets kommuner. Kampanjombudsmännen och påverkansenheten 
har under verksamhetsåret strävat efter en god kontakt med aktiva i kommunerna för att 
tillsammans skapa väl genomförda kampanjer. Detta har dessutom varit extra betydelsefullt för att 
engagera fler nyvärvade medlemmar på lokal nivå. På kurshelger och träffar har kommunaktiva 
även erbjudits verktyg och stöd för att kunna planera och genomföra framgångsrika kampanjer på 
egen hand. Kampanjaktiviteter har arrangerats på såväl helger som vardagar, på allmänna platser, 
fritidsgårdar och i skolor. Då många skolor dessvärre inte släpper i politiska ungdomsförbund i 
sina lokaler för kampanj har även aktiviteter ägt rum utanför skolor. Med anledning av detta fattade 
dessutom påverkansenheten beslut om att söka nya vägar in på skolorna i Stockholms län genom 
samarbete med andra politiska ungdomsförbund i regionen och/eller gymnasieskolornas elevkårer. 
Detta är ett av många projekt som 
påbörjats för att öppna upp nya arenor. 
 
Distriktet har även samarbetat med moderpartiet ett flertal gånger. Detta bland annat i samband 
med statsrådsbesök i våra kommuner och lokala kampanjinsatser. Flera insatser har dessutom gjort 
inom värvningsarbetet såsom regelbunden återvärvning, värvning i samband med kurshelger och 
tävling om en fika med utrikesminister Margot Wallström under höstkampanjen.  
 
För att få en tydlig bild över kampanjverksamhetens utslag och fördelning över kommunerna har 
distriktsexpeditidionen tagit fram ett styrkort där aktiviteterna rapporteras och ger en bättre  
uppfattning av arbetet. Påverkansenheten satte i början av verksamhetsåret ett flertal mätbara mål 
som ska uppfyllas under denna samt nästa verksamhetsår. Fokus har varit på mer kreativa verktyg 
och en mer tillgänglig inställning gentemot kommunerna samt nya medlemmar. Distriktet har starkt 
profilerat sig inom profilfrågan ”segregation” som har genomsyrat de politiska diskussionerna och 
samtalen. 
 
Under året har ett fokus funnits på att nå ut i kvalitetsmedia. Distriktet har varit med både på 
nyhetsplats och skrivit debattartiklar i välkända tidningar som DN och Aftonbladet, och har ett 
flertalet gånger uppmärksammats i lokala medier. 
 
Studier 
Stockholms läns SSU distrikt har under året tagit fram ett nytt koncept för grundkurserna och 
ompaketerat dessa. Kursen som tidigare hette Lensettan heter nu Intro:SSU med ett tydligare fokus 
på välkomnande av nya medlemmar och de viktiga grundkunskaperna de behöver för att få 
maximalt utbyte av SSU. Det som tidigare var Lenstvåan och Lenstrean har nu döpts om till 
Lenetakademin 1 & 2. Under dessa kurser bygger kursdeltagarna på sina kunskaper och utbildas 
till framtidens socialdemokratiska politiker. Den nya riktningen innebär mindre grupper, ökad 
delaktighet och fler inslag av interaktiv lärande. 
 
Distriktet har under verksamhetsåret anordnat 3 tillfällen för Intro: SSU och 3 för Lenetakademin 
varav två tillfällen inträffade under hösten 2016 och ett under våren 2017. Höstens kurser 
anordnades på Sveavägen 68 och vårens kurs på Biskops Arnö som är en kursgård utanför Bå lsta 
i Håbo kommun. Distriktet arrangerade även en sommarhelg med 88 deltagare. Distriktets mål var 
att genomföra 3 intro:SSU och 2 Lenetakademin vilket har uppfyllts under verksamhetsåret. 
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Efter varje kurs får deltagarna fylla i en utvärdering och vi är glada över att både det nya konceptet 
och kursernas genomförande har mottagits mycket väl och uppskattats av medlemmarna.  
 
Magasin08 
Tidningen har letts av Marie Sher. Skribenterna i tidningen har varierat och en fast redaktion har 
inte funnits. 
 
Första maj 
Efter sedvanligt firande i respektive kommuner, flertalet med tal av SSUare, samlades medlemmar 
från hela lenet i humlegården för tåg med Socialdemokraterna i Län och Stad. 
 
Jämställdhet 
Distriktets tjejnätverk har under året bland annat startat en blogg, i syfte att lyfta fler kvinnliga  
medlemmar och deras kompetenser. Distriktets separatistiska internationella projekt “Gränslös  
socialdemokrati ur ett ungt kvinnligt perspektiv”, även kallat Serbienprojektet, fortsatte sin 
verksamheten även i år. Vår samarbetspartner och serbiska motsvarighet Democratic Youth 
skickade 8 delegater till den första konferensen i Stockholm och vi skickade 5 till den andra 
konferensen i Serbien. Nytt för i år är projektets blogg. 
 
Lensrådet 
Den sjätte december kallade distriktsstyrelsen till Lensrådet, där alla kommuner gavs möjligheten 
att skicka 2 ombud. Beslut fattades om de tre programområden som skulle ingå i 
Integrationsprogrammet distriktsstyrelsen skulle komponera inför DÅKen 2017. 
 
Internationellt 
Det internationella nätverket har haft flera träffar under året. Bland annat har de diskuterat 
situationen i Turkiet, haft besök från vår systerorganisation från Västsahara och haft en föreläsning 
om bistånd med före detta partisekreteraren Carin Jämtin. 
 
Miljönätverket 
Under året startade nätverket med fokus på miljö, klimat och hållbar utveckling. De har haft en 
träff gästad av riksdagsledamoten Mathias Tegnér från Tyresö.  
 
Slutord 
Distriktsstyrelsen har i år bestått av 9 ledamöter som suttit i styrelsen för första gången och 4 som 
suttit tidigare. All personal på distriksexpeditionen står inför att arrangera sin första DÅK i Lenet. 
Under året har SSU-distriktet lagt väldigt mycket fokus på att förnya organisationen. Vi har lagt om 
vår studieverksamhet, ändrat formerna för styrelsen arbete och jobbar kontinuerligt med att 
demokratisera distriktets processer. Distriktsstyrelsen har sammanträtt 21 gånger, anordnat 7 
kurser och kampanjat över 35 gånger. Vårt medskick till nästa verksamhetsår är att inte nöja sig 
där, utan höja ambitionsnivån ytterligare. 
 
De första 70 åren av vår historia är nu avklarade, men vi är unga än.  
 
Framåt alltjämt! 
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2016 var ett år med många intressanta stora politiska händelser. För första gången på länge kom 
jämställdhetsfrågorna högre upp på agendan när USA hade en chans att få en kvinnlig president, 
när kvinnliga statsråd utsattes för näthat, när Internationella kampanjer för att flickors utbildning 
sattes i fokus och när kvinnodistriktet samlade medlemmar kring samtal med professorn Agnes 
Wold om myter och fördomar. Verksamheten i kvinnodistriktet har präglats av olika typer av 
verksamhet vilket visar på en bredd men också tankar om hur basverksamheten ska kunna 
stärkas.  

Styrelsen 2016 

Natalie Sial    Ordförande   

Nina Unesi   Vice ordförande  

Gunilla Fredlund  Kassör    

Anna Vikström  Ledamot   

Eleonor Eriksson  Ledamot   

Jill Melinder   Ledamot 

Juliana Lahdo   Ledamot 

Gill Lindroos   Ledamot 

Åsa Norrman Grenninger  Ledamot  

Liselott Vahermägi har representerat kvinnodistriktet i förbundsstyrelsen som ledamot och Nina 

Unesi som ersättare. Natalie Sial har även varit adjungerad i partidistriktets styrel se.  

Under året har det funnits kvinnoklubbar i följande kommuner:  

Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna, 

Sundbyberg, Södertälje Tyresö, Täby, Vallentuna, Värmdö och Österåker. Ambitionen är att vi 

ska ha fungerande verksamhet och styrelser i alla länets kommuner.  

Antal medlemmar i distriktet: 610  

Ett urval av verksamheten i kvinnodistriktet:  

Första maj-fest  

I ett försök att förnya det gamla förstamajfirandet arrangerade kvinnodistriktet tillsammans med 

Socialdemokraterna i Stockholms län en alternativ förstamajfest på Mosebacke. Ett hundratal 

besökare kom. Artisten och konstnärliga ledaren Ayesha Quraishi, författaren och 

musikjournalisten Fredrik Strage, oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg och Pezhman Fivrin 

samt Erik Wirkensjö pressekreterare hos Margot Wallström agerade DJ:s under kvällen. 

Partidistriktets ordförande Helene Hellmark Knutsson höll tal.  

Sommarmingel med Agnes Wold 

Årets Feminist blev professor Agnes Wold med motiveringen: ”För modet att ifrågasätta myter 

som begränsar kvinnors livsutrymme och rätten att bestämma över sitt eget liv”. Vi bjöd in henne 

till vårt sommarmingel den 19 juni där hon mottog diplom och en bukett blommor. Vår 
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föreläsningslokal fylldes av kvinnor som ville höra henne prata. I ett samtal som varade över en 

timme intervjuades Agnes Wold av Natalie Sial.  

Tjejmilen  

I september kampanjade kvinnodistriktet då ca 30 000 kvinnor sprang tjejmilen i Stockholm. På 

plats efter målgången erbjöd vi saft i kåsa med S-kvinnors logga på. Även information om S-

kvinnor delades ut. Till medlemmar som sprang delade vi även ut löpartröjor med loggan.  

Maktmingel och lansering av jämställdhetsförmedlingen 

Den 22 september arrangerades ett mingel på Scandic Grand Central i Stockholm då 15 S-

kvinnor deltog. I samband med minglet lanserades jämställdhetsförmedlingen som är en digital 

lista där kvinnodistriktet ska samla en databas på kvinnor som är bra föreläsare, panelister eller 

potentiella bra medarbetare. Tanken är att denna jämställdhetsförmedling ska underlätta för 

arbetarrörelsen att ha jämställda paneler och rekrytera mer jämställt.  

USA-valvaka 

Tillsammans med Internationella utskottet Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och S-

kvinnor arrangerade vi en valvaka inför det amerikanska valet den 8 november. Totalt  dök över 

ett hundratal personer upp, och när det var dags att avsluta valvakan klockan 4:00 på natten fanns 

det fortfarande tjugotal gäster kvar. Vi genomförde ett panelsamtal där både S-kvinnor 

Stockholms läns ordförande och S-kvinnors ordförande medverkade, med moderator Nasra Ali. 

Ett quiz om det amerikanska valet underhöll gästerna.  

Ett spännande inslag var också de videosamtal som vi genomförde med socialdemokraterna som 

kampanjade på olika platser i USA. Medverkade gjorde bland annat Carin Jämtin, Talla Alkurdi, 

Sophia Brändström, Maja Stilling och många fler. Sveavägen 68 dekorerades med amerikanska 

flaggor och det servererades pizza, snacks och läsk till gästerna. 

Hack för Stockholm 

Kvinnodistriktet bjöd in tillsammans med Socialdemokraterna i Stockholms län och (S)medjan till 

ett hack där deltagarna fick ett dygn på sig att spåna fram kreativa kampanjer eller projekt kring 

ett par givna problemformuleringar. Hacket arrangerades i januari 2017.   

Avslutning  

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för insatserna under ett mycket intressant politiskt år och 
hoppas att vi nu samlar kraft för att se till att vi blir fler medlemmar, fler feminister i regionen 2017. 


