
Verksamhets-
berättelse 2017
Stockholms arbetarekommun



INNEHÅLL

INLEDNING ...............................................................................................................................3

VERKSAMHETSINRIKTNING ...................................................................................................4

STRATEGI, KOMMUNIKATION & SAMORDNING ...............................................................4
Internkommunikation ...........................................................................................................5 
Äldrepolitiska rådet ..............................................................................................................5
Fackliga rådet  .......................................................................................................................5

POLITIKUTVECKLING...............................................................................................................6

FÖRENINGSUTVECKLING OCH FÖRENINGSSERVICE ......................................................6

MEDLEMSUTVECKLING ..........................................................................................................7

KAMPANJER  .............................................................................................................................8

KYRKOVALET 2017 .................................................................................................................11

EVENT ......................................................................................................................................15

INTERNDEMOKRATI ..............................................................................................................17

VALFÖRBEREDELSER .............................................................................................................19

REPRESENTANTSKAP 2017...................................................................................................19

STYRELSE OCH EXPEDITION ...............................................................................................21

MEDLEMSANTAL I GRUNDORGANISATIONERNA  ..........................................................25

GRANSKNINGSUTSKOTTETS BERÄTTELSE  ......................................................................35

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN ....................................................................................41

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEGRUPPEN ..............................................................................55

RIKSDAGSGRUPPEN ..............................................................................................................73

STIFTSFULLMÄKTIGEGRUPPEN ...........................................................................................78



| 3 |

INLEDNING

Förra året satte vi upp tre mål för Socialdemokraterna i Stockholm. Vi skulle öka stödet 
i opinionen. Vi skulle värva 1000 nya medlemmar. Och vi skulle ha en roligare parti-
verksamhet som nådde fler – mätt i andelen nöjda medlemmar. 

Tillsammans klarade vi av alla tre mål. I SCB:s stora opinionsundersökning i december 
hade S i Stockholm gått fram ordentligt, både jämfört med året innan och med valet. 

1004 nya stockholmare valde under året att bli partimedlemmar. Och enligt den med-
lemsundersökning vi genomför två gånger om året ökade andelen nöjda medlemmar 
jämfört med förra året. 

Jag hoppas och tror att det ambitiösa arbetet med politikutvecklingsprojektet Framtids-
staden har bidragit till upplevelsen av att det är roligt att vara engagerad och att alla får 
vara med och utveckla morgondagens rörelse.

Vi genomförde också ett kyrkoval och tack vare en stor insats från våra föreningar lycka-
des vi med det bästa kyrkovalet i modern tid både sett till valdeltagande och valresultat.

Det här visar en sak. När vi verkligen bestämmer oss, då åstadkommer vi också resultat. 

Vi lämnar också ett intensivt år bakom oss där vi har sjösatt de nya partikretsarna som 
tillsammans har tagit fram listorna med namn på alla dem som ska företräda oss i kom-
mun, landsting och riksdag. 

Vi har riktigt starka företrädare som nu står beredda att söka folkets förtroende i kom-
mande val. 

Jag hoppas nu att vi kan ta vara på alla nya medlemmar och känslan av att det är roligt 
att vara Socialdemokrat när vi nu går in i en av de viktigaste valrörelser Sverige upplevt. 
Vi behöver alla krafter, nya och gamla medlemmar, för att kunna vinna valet och fort-
sätta det viktiga arbete vi har påbörjat för ett jämlikt och tryggt Stockholm. 

Jag vill tacka alla medlemmar och anställda för att ni hjälpt till att uppnå målen. Stort 
tack!

Anders Ygeman
Ordförande                                  
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VERKSAMHETSINRIKTNING

För verksamhetsåret 2017 sattes tre mål upp.
• Stödet för S bland väljarna ska öka
• Vi ska bli fler medlemmar
• Distriktet ska präglas av roligare partiverksamhet som når fler

För att kunna följa upp dessa mål bröts de målen ned till mer mätbara mål. Det 
första innebar att stödet i SCB:s stora decembermätning skulle vara högre 2017 
än året innan. Det andra var att vi skulle värva minst 1000 nya medlemmar un-
der året. 

Sist men inte minst att andelen medlemmar som uppger sig vara nöjda med 
sitt partimedlemskap i partiets interna medlemsundersökning som genomförs 
löpande skulle öka. 

För att nå målen slog styrelsen också fast en strategisk inriktning som handlade 
om att vända organisationen utåt. Det utåtriktade arbetet skulle prioriteras över 
det interna arbetet.

Vi kan när året är slut konstatera att samtliga tre mål uppnåddes. Stödet för S i 
Stockholm i SCB ökade till 26,8 procent. Vi skev in 1004 nya medlemmar. Och 
andelen nöjda medlemmar ökade från 46 till 52 procent.

STRATEGI, KOMMUNIKATION & SAMORDNING 

Interkommunikation
Under året har internkommunikationen i huvudsak bestått av digitala verktyg 
såsom mail och vår webbplats.

 

Mailutskicken har funnits i två varianter. Ett regelbundet för hela Stockholmsre-
gionen – Veckonytt, samt ett mer oregelbundet – Organisationsnytt. 

Veckonytt är den huvudsakliga kanalen för interninformation till våra förtroen-
devalda och anställda i partiorganisationen och kommun, landsting och riksdag. 
Varje vecka mottar ca 800 personer vårt digitala brev med Socialdemokraterna i 
Stockholmsregionen som avsändare med information om politik och kampan-
jinsatser. 

Organisationsnytt är särskilt inriktat på styrelser och heltidspolitiker i Stockholms 
arbetarekommun och når omkring 1100 personer. Genom organisationsnytt har 
vi informerat kring processer och händelser inom partiet här i Stockholm. 

Webbplatsen gjordes om då partistyrelsen valde att lägga ner den centrala webb-
strukturen den 28:e april 2017. I samband med det konstruerade vi en egen 
webbplats, www.socialdemokraternaistockholm.se som ägs och drivs tillsam-
mans med Socialdemokraterna i Stockholms Län under den gemensamma parol-
len Socialdemokraterna i Stockholmsregionen. Webbplatsen har primärt använts 
för att sprida interninformation och fortsätter att utvecklas kontinuerligt. 
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Äldrepolitiska rådet 
Rådet har under året deltagit i tre mässor där vi mött många äldre, prata politik 
med dem och försökt värva nya medlemmar. Vi har identifierat två huvudgrupper. 

Den mindre grupp som är partikamrater och som säger att de ska rösta på oss 
och där många kände behov av att få ordentlig information om vad vi gjort, vad 
vi gör och vad vi ska göra. 

Den större grupp äldre som vi ”lockat till montern” är de som inte trott och även 
fortsatt haft svårt att tro på oss. ”Göran Persson stal våra pengar, ni kommer 
förstås inte att sänka skatten, pensionen är för låg, bostadstillägget har stått stilla 
alltför länge. Kan man lita på politiker?” Även denna större grupp har vi tagit väl 
hand om och förhoppningsvis gett tilltro till oss.

Rådet genomförde under våren tillsammans med länets seniorer utbildning i 
skatter, pensionssystemet och senaste nyheter från regeringen. Utbildningarna 
har samlat ett 20-tal deltagare per gång.

Höstens arbete har dels ägnats åt 3 öppna möten, där ett av dem lockade ett 40-
tal åhörare. De andra färre.

Sista tiden av 2017 ägnades åt att genomföra öppna möten och få till äldreansva-
riga i de nya kretsarna och i varje förening. 

Fackliga rådet – regionalt
Det fackliga rådet består av ledningarna för LO-distriktet, Socialdemokraterna 
i Stockholm, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt samt ansvariga 
ombudsmän och de två fackliga ledarna i Stockholms stad och Stockholms läns 
partidistrikt.

Syftet med det fackliga rådet är att skapa en arena där facklig-politisk verksamhet 
i regionen kan diskuteras.

Helene Hellmark-Knutsson   ordförande Socialdemokraterna Stockholms län
Anders Ygeman   ordförande Socialdemokraterna i Stockholm
Marie Jokio   ordförande LO-distriktet i Stockholm
Karin Wanngård   Stockholms stadshus
Dag Larsson   Stockholms landsting
Mirja Räihä   facklig ledare Socialdemokraterna i Stockholm
Fredrik Sirberg   facklig ledare Socialdemokraterna i Stockholms  
  län
Stefan Hansson   ombudsman LO-distriktet i Stockholm
Sofie Ågren   förste ombudsman Socialdemokraterna i 
  Stockholms län
Johan Sjölander   kommunsekreterare Socialdemokraterna i   
  Stockholm
Michaela Leo   facklig-politisk ombudsman för Socialdemokra- 
  terna i Stockholmsregionen
Kristoffer Hernbäck   ombudsman LO-distriktet i Stockholm

Fackliga rådet träffades i form av utökat fackligt råd på LO-distriktets valupptakt 
i början av september tillsammans med förtroendevalda från fackliga förbunds-
avdelningar, samt politiska församlingar.

Under året har en facklig-politisk värvningsfolder tagits fram i samverkan mellan 
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LO-distriktet i Stockholm, Socialdemokraterna i Stockholm och Socialdemo-
kraterna Stockholms län. Den har använts vid flera tillfällen sedan den trycktes 
i augusti, bland annat på fackliga utbildningar, på fackliga möten och vid de 
månatligen återkommande fackpubar som arrangerats av det Fackliga utskottet i 
samarbete med lokala fackliga förbundsavdelningar.

Övrigt facklig-politisk samverkan har bestått av deltagande från partiets sida på 
månatliga möten tillsammans med LO-distriktet och de facklig-politiskt ansva-
riga från Stockholmsregionens lokala förbundsavdelningar. Under året har vi 
dessutom haft tre nätverksträffar för alla fackliga ledare i Stockholmsregionen, 
inklusive Stockholms läns 25 arbetarekommuner tillsammans med ordförande i 
LO-facken. Det har dessutom funnits närvaro från partiet vid flera förbundsav-
delningars årsmöten, i syfte att upplysa om partiets politik och värva intresserade 
fackliga medlemmar till Socialdemokraterna.

POLITIKUTVECKLING

Framtidsstaden
Under året har partiorganisationen fortsatt arbeta med Framtidsprogrammet 
som ska syfta till att lägga grund för att ta fram lokala valkrav samt bidra till 
en levande och progressiv idédebatt om framtidsstaden för att på så sätt nå nya 
grupper. 

 

Många s-föreningar har bidragit till programmets framtagande med kreativa och 
kloka politiska inspel. 

Under hösten 2017 genomfördes ett specifikt representantskapsmöte för att föra 
en dialog om färdigt utkast av programmet. Framtidsprogrammet antogs av re-
presentantskapet i oktober 2017.

FÖRENINGSUTVECKLING OCH FÖRENINGSSERVICE 
Basen i arbetarekommunens organisation är föreningarna och det är föreningen 
som ska stå i fokus för vår verksamhet. Att öka antalet välfungerande föreningar är 
en nödvändig investering i partiets folkrörelseorganisation och en förutsättning för 
allt från kommande valrörelser till rekrytering av framtida förtroendevalda. 

Den nya stadgan innebar ett ökat fokus på föreningen som grunden för den 
socialdemokratiska partiorganisationen. År 2017 var det särskilt viktigt att den 
nya organisationen kom på plats och stabiliserades. Det övergripande målet var 
fler medlemmar och att en större andel av våra medlemmar blir nöjda med sitt 
parti medlemskap genom att vi får fler välfungerande föreningar.

Medlemsundersökningar har genomförts för att andelen partimedlemmar som 
inte deltagit i någon partiaktivitet alls minskar.

Ett annat mål är att det ska finnas 10 föreningar som utgör goda exempel på en 
positiv organisationskultur och engagerande verksamhet. 

Under året har arbetet med att stärka föreningarna varit godkänt. Resurser för 
föreningsutveckling har dels i större utsträckning än tidigare år, delats med bl.a. 
kampanjverksamheten. Föreningsteamet har arbetat med att samla in och sam-
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manställa en karta över föreningsverksamheten och dess status. Organisationen 
har minst 10 föreningar som är bärare av god kultur och som skapar engagerade 
och rolig partiverksamhet för fler.

Under 2018 bör fokus fortsatt vara att ha fokus på att ge resurser till de förening-
ar i organisationen som kan skapa goda exempel för andra föreningar att ta del 
av och inspirerar till att göra förändringar i sin verksamhet. Strategin är tydlig; 
genom att satsa på att lyfta fram goda exempel på föreningar och deras fram-
gångsnycklar, kan hela partiorganisationen föreningsverksamhet gynnas. 

Under året har teamet genomfört en workshop för att ta fram och inventera be-
hov i föreningsverksamheten som behövs på webben, sammanställa och fördela 
idéerna/uppgifterna beroende på målgrupp och plattform och lagt fram ett för-
slag på prioritering till ledningen.  

För att inspirera och underlätta för föreningarna att utföra rolig och inspireran-
de verksamhet är kommunikation nyckeln. Därför har ambitionen med orga-
nisationsnytt under året varit att beröra och lyfta fram föreningsutvecklingen. 
Ett axplock ur dessa har varit styrelseutbildningar, goda exempel på verksamhet, 
verksamhetsfonden för stöd till roligare partiverksamheten. Verksamhetsfonden 
har använts i högre utsträckning detta år, det är ett bra sätt att enkelt, men ge-
nomtänkt planera aktiviteter som utvecklar föreningen och som lever upp till 
arbetarekommunens övergripande mål.

MEDLEMSUTVECKLING 
Våra medlemmar måste finna sitt medlemskap meningsfullt och trösklarna låga 
för att vara med och påverka. Det måste vara enkelt, givande och roligt att delta. 
Partiet blir starkare av fler engagerade och nöjda medlemmar i aktiva och utåtrik-
tade föreningar. 

År 2017 var det särskilt viktigt att hålla igång och öka värvningen samt att få fler 
att gå från passiva medlemmar till betalande aktivister – redo för valrörelse. 

Vår inriktning här har varit att vi ska växa genom ökad värvning, förbättrat mottag-
ande, ökad värvarkultur samt minska utträden. Målen var att vi under året skulle 
värva minst 1000 nya medlemmar. Tack vare ett stort engagemang i partiorganisa-
tionen, bra utåtriktade aktiviteter och ett konsekvent arbete att sätta en värvarkul-
tur i föreningarna värvades 1004 nya medlemmar under verksamhetsåret. 

Ett medlemsvärvarprojekt har genomförts och syftat till att värva fler medlem-
mar på gator och torg, utbilda nya medlemsvärvare och sprida en god med-
lemsvärvarkultur samt uppsökande verksamhet riktat mot valda föreningar och 
organisationer. Detta har gjorts i kombination med att en film togs fram med 
enkla råd till medlemsvärvningen.

Framöver behöver arbetet med att minska utträden prioriteras tillsammans med 
den värvarkultur som implementerats. Sedan ett halvår tillbaka har arbete kring 
att se hur välkomnande i en ny förening ser ut genom en enkät.

Nya rutiner har genomförts vilket innebär att nya medlemmar kontaktas och 
bjud in till introträff inom två månader samt att inom två månader erbjuds de gå 
en medlemsutbildning steg 1. En uppföljning kring detta sker efter 6 månader. 
Arbete kring att säkerställa att föreningar får information om de medlemmar 
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som deltagit på en medlemsutbildning pågår löpande. 

För att våra medlemmar ska ha verktyg för att vara budbärare av den socialde-
mokratiska politiken i Stockholm har kampanjmaterial som fokuserar på Stock-
holmspolitiken tagits fram. Samverkan med partikretsarna har ökat samt deras 
uppgift om att samordna politikutvecklingsarbetet. 

KAMPANJER
VÅRKAMPANJ

Det regionala budskapet för årets vårkampanj var ”Ett Stockholm för alla, är ett 
tryggt Stockholm” och pågick i två veckor. Lokalt fördes samtalen kring hur alla 
ska kunna trivas och känna sig trygga i sitt bostadsområde. 

Den huvudsakliga strategin för kampanjen var dörrknackning och att testa nya 
metoder. Ett viktigt syfte med kampanjen var att genomföra kvalitativa samtal med 
väljare. Alla heltidsarbetare medverkade vid tio kampanjaktiviteter under kampanj-
perioden och ett 50-tal föreningar genomförde kampanjaktiviteter i Stockholm.

SOMMARKAMPANJ
Under sommaren rullade vi ut en kampanj i radio. Budskapet var ”Utan persona-
len stannar välfärden”. Den riktade sig till personal i välfärden. Vi tog upp vad vi 
vill göra för att förbättra deras arbetsvillkor. Vårt syfte var att nå en väljargrupp som 
gör en stor insats för vårt samhälle.

Till radiokampanjen tog vi fram vykort där man kunde skriva upp sig för valarbete. 
Det fanns också plats för att förmedla åsikter om välfärden i Stockholm.
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Under sommaren arrangerades Politikerveckan i Järva för första gången, där vi 
självklart var med och deltog. Det var ett stort antal medlemmar från hela stan som 
engagerade sig för att föra viktiga samtalat besökare och tillsammans värvade vi ett 
70-tal nya medlemmar. 

HÖSTKAMPANJ

Höstkampanjen var förlagd under sex veckor i direkt anslutning till Kyrkovalet 
2017. Temat var ”Ett Stockholm för alla”. 

Höstkampanjen syftade till att förbereda, testa och etablera det utåtriktade arbe-
tet inför 2018. Vi ville också fortsätta arbetet med att stärka förtroende mellan 
de lokala S-föreningarna och de som bor i området. 

Fokus låg på tre punkter: 
• Etablera – bostadsfrågan som ”vår fråga” inför valrörelsen
• Öka – väljarstödet genom att vinna nya väljare och knacka dörr i områden 

där många röstar på SD alternativt Alliansen
• Värva – 1000 nya medlemmar under 2017 innebar därför att medlemsvärv-

ning var ett viktigt inslag i alla kampanjer och aktiviteter.

Kampanjen pågick under 6 veckor där respektive krets ansvarade för var sin 
vecka. Temat för höstkampanjen var bostäder och trygghet. Lokalt fördes samta-
len kring hur alla ska kunna trivas och känna sig trygga i sitt bostadsområde. Det 
skulle kopplas till vår politik och våra värderingar i både ”hårda” och ”mjuka” 
frågor. Huvudsaklig metod för kampanjen var dörrknackning. 
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DIGITALKAMPANJ

Under året har vi implementerat flera nya strategier och verktyg för att bedriva di-
gital kampanj. Både genom köpt media och genom sociala medier. Vi genomförde 
en större köpt kampanj på tema trygghet som innefattade en kort film med Anders 
Ygeman. Syftet var att nå ut till grupper vi har svårt att nå genom andra kanaler.

Vi har framställt flertalet filmer och delningsbilder. Antalet gilla på vår sida växer 
inte lika kraftigt som tidigare men å andra sidan har vi god räckvidd på våra inlägg. 

Ett av de mest uppskattade inläggen var en film om Stockholms framtid. Den var 
mycket uppskattad bland sympatisörer och partimedlemmar.
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KYRKOVALET 2017 

Kyrkovalet 2017 blev en stor framgång för Socialdemokraterna, inte minst tack 
vare starka resultat i Stockholmstads valkretsar, det vill säga både i kyrkofull-
mäktigeval i de 25 församlingarna, de fem stiftsfullmäktigevalkretsarna och i 
kyrkomötesvalet. 

Den kraftfulla mobiliseringsinsats som partiorganisationen och LO:s fackför-
bund gjorde bidrog dessutom till att valdeltagandet i kyrkovalet nådde historiskt 
höga siffror. Kärnan i valrörelsen var våra över 500 kandidater, men den främsta 
framgångsfaktorn var att uppslutningen i valkampanjen var större än någonsin. 
Oavsett eget medlemskap i Svenska kyrkan, ställde kamrater runt om i Stock-
holm upp på ambitiösa ringaktiviteter, informationsmöten och även utåtriktade 
insatser, som till exempel tunnelbaneutdelningar. 

Inte minst gjorde SSU en stark kyrkovalrörelse, vilket gav extra energi åt våra 
kandidater i alla åldrar. Arbetarekommunens expedition och styrelsens kyrko-
politiska råd svarade för den långsiktiga planeringen av stöd och resurser för 
att partiorganisationen skulle kunna genomföra sina aktiviteter samt säkerställde 
god kontakt med partistyrelsens kansli.

Partiprogrammet och Öppna kyrkan 
Partiprogrammet beskriver hur vi som politisk folkrörelse vill skapa ett välfärds-
samhälle som präglas av frihet, jämlikhet och solidaritet. Det grundläggande mo-
tivet till Socialdemokraternas kyrkopolitiska engagemang utvecklas i program-
met Öppna kyrkan, som är antaget av partistyrelsen. Under rubriken ”Därför är 
Svenska kyrkan viktig för socialdemokratin” står det bland annat: 

”En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig 
på trons väg. I Svenska kyrkan finns plats för både troende, sökande och 
dem som av andra skäl vill stödja kyrkan. Det centrala i kyrkans budskap 
om människovärdet sammanfaller med socialdemokratins grundsyn. Med 
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sina värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet ser socialdemokratin 
det naturligt att vara en ideologisk plattform och aktiv partner för en de-
mokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan måste vara en angelägenhet för de 
många, inte enbart för de få.” 

Detta är motivet till att mer än 6 600 av Socialdemokraternas partimedlemmar 
är kyrkopolitiker. 

Trestegsraketen 
Stockholms arbetarekommun och Stockholms läns partidistrikt genomförde det 
som kom att kallas Trestegsraketen. Vi började med att bjuda in alla kandidater 
på listorna till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet till en gemen-
sam inspirationskväll i Norra Latin – steg 1. Där medverkade bl.a. Wanja Lund-
by-Wedin och Jesper Eneroth. Nästan 200 personer deltog och valrörelsen var 
igång. 

I steg 2 bjöd vi in alla partiföreningar till en kreativ utbildningskväll i ABF-huset 
med workshops kring sociala medier, värva och ringa. 

Kulmen på den så kallade trestegsraketen var torgaktiviteten på Bysis torg den 6 
september, då statsrådet Helene Hellmark Knutsson, toppkandidaten på kyrko-
möteslistan Wanja Lundby-Wedin och toppkandidaten på stiftsfullmäktigelistan 
Olle Burell medverkade. 

Både kandidater och andra valarbetare slöt upp på arrangemanget och många 
positiva bilder och filmklipp spreds via sociala medier.

Materialproduktion 

Ett basmaterial med utgångspunkt från det nationella Kyrkopolitiska program-
met togs fram och fanns klart i mitten av augusti. 
Ett stort antal församlingar gjorde egna lokala foldrar. 
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Kyrkovalskampanj på webben och Facebook 
Delningsbilder togs fram och lades upp på hemsidan så att kandidater och par-
tister kunde ladda ner och dela på sina egna Facebooksidor. 
En betald annonskampanj för att öka intresset och valdeltagandet gjordes på vår 
egen Facebook-sida. 

Medlemsbrev och Veckonytt fungerade som viktiga verktyg för att öka intern-
mobiliseringen. 

Valrörelsen i föreningarna 
Uppgiften var att stötta och pusha de nya kretsstyrelserna att sätta igång att pla-
nera och rigga för val i god tid och som en test inför den stora valrörelsen 2018. 
Målet var att alla medlemmar skulle ringas upp och att det skulle organiseras en 
slutspurt med lokala aktiviteter, vilket också skedde. Av avgörande betydelse var 
det att se till att det var det socialdemokratiska partiet som gick till val och inte 
överlämna ansvaret till de kyrkoaktiva bara. Arbetarekommunens tydliga bud-
skap var att alla s-föreningar också skulle dra sitt strå till stacken och vara med på 
banan. Det ansågs också viktigt att försöka synka ringinsatser centralt, kretsnivå 
och föreningsnivå så att alla blir uppringda minst en gång och inte en del blir 
ringda flera gånger och några inte alls. 

Medverkande företrädare 
Ledande partiföreträdare både på nationell och regional nivå bidrog avsevärt till 
att höja kyrkovalstemperaturen genom att med egna ord berätta varför de anser 
att det är viktigt att värna Svenska kyrkan som demokratisk och öppen folkkyrka, 
som tar fajten med kvarlevande konservatism och ren främlingsfientlighet. 

Valresultat            

Valresultat Stockholms kommuns församlingar, valkretsar i Stiftet och valkrets i kyrkomötet 2017

    2017 2013

 Antal    valdel-  Antal    valdel-
Kyrkofullmäktige röster  %  mandat  tagande  röster  %  mandat  tagande

Adolf Fredrik 304 30,58 6 25,61% 231 33 6 16,98%

Bromma 1 566 33,43 12 21,36% 1 000 43,69 15 11,34%

Brännkyrka 1 699 39,66 10 22,40% 892 35,51 12 13,19%

Engelbrekt 795 26,07 7 25,44% 388 23,35 6 15,72%

Enskede-Årsta 2 232 49,46 13 25,46% 1 126 46,47 16 13,09%

Farsta 2 697 51,05 18 23,07% 1 580 50,33 18 13%

Gustav Vasa 568 34,66 9 23,67% 324 29,56 8 14,57%

Hedvig Eleonora 236 14,38 4 26,66% 177 17,52 4 16,43%

Hägersten 3 455 38,45 13 26,71% 1 647 30,21 11 15,75%

Hässelby 932 36 9 19,03% 721 43,86 14 11,13%

Högalid 3 022 58,71 15 33,37% 1 378 44,47 11 19,22%

Katarina 2 412 44,53 13 31,67% 1 088 35,22 10 17,33%

Maria Magdalena 1 426 46,4 12 34,08% 837 45,27 11 19,46%

Oscars 972 17,82 6 25,73% 594 18,19 7 15,15%

Skarpnäck 3 549 55,35 20 32,92% 1 544 41,51 14 18,64%

Skärholmen 714 52 13 21,06% 555 49,12 13 14,45%

Sofia 2 639 48,64 14 30,84% 1 423 45,22 13 17,55%

Spånga-Kista 1 052 32,79 10 22,59% 632 28,26 8 13,64%
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Sammanfattning 
Som framgår av siffrorna gjorde alltså Socialdemokraterna i Stockholm sitt bästa 
kyrkoval i modern tid. 

Det förtroende som ett rekordstort antal stockholmare med medlemskap i Svens-
ka kyrkan har visat Socialdemokraterna är något som hela partiet ska förvalta, 
vilket sker genom ett seriöst och målinriktat arbete i både församlingar, stift och 
kyrkomöte. Med socialdemokrater vid rodret fortsätter den öppna och demokra-
tiska folkkyrkan att utveckla sin verksamhet där alla är välkomna och som bygger 
broar till andra kyrkor, religioner och organisationer i resten av samhället.

 2017 2013

 Antal    valdel-  Antal    valdel-
Kyrkofullmäktige röster  %  mandat  tagande  röster  %  mandat  tagande

S:t Johannes 415 32,91 8 24,10% 242 31,51 8 13,87%

S:t Matteus 992 27,79 7 24,76% 727 32,91 8 14,74%

Stockholms Domkyrko 268 35,5 5 26,95% 173 31,34 5 21,20%

Vantör 1 666 43,3 11 22,08% 911 43,01 11 11,51%

Vällingby 1 343 50,58 13 20,88% 740 51,35 13 11,11%

Västerled 994 25,66 7 25,81% 593 26 6 14,98%

Västermalm 2 659 31,17 11 24,89% 1 469 26,34 9 15,46%

Stiftsfullmäktige 
totalt 56 549 28,83 27 22,87% 31 259 26,56 26 13,32%

Enskede valkrets 8 107 39,2 4 25,94% 4 079 34,6 3 14,10%

Brännkyrka valkrets 5 233 34,85 3 24,79% 2 776 30,3 2 14,07%

Domkyrko Östermalm 6 274 21,69 2 24,49% 3 289 18,2 2 15%

Spånga Birka valkrets 5 646 26,69 3 22,41% 3 175 25,8 3 12,60%

Södermalm valkrets 7 694 38,95 3 30,10% 3 854 33,1 2 18,30%

Stockholms stad mandat   15    12

Kyrkomötet riks 293 795 30,34 76 19,08% 198 761 29,4 73 12,70%

Stockholms
stifts valkrets 57 136 29,09 13 22,88% 31 596 26,99 11 13,30%
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EVENT
 

Första Maj

Årets första maj-firande drog ca 8 500 demonstranter till Norra Bantorget i Stock-
holm. I år lades stort fokus på hur vi kan utveckla den svenska modellen, hur vi får 
till fler och schysta jobb samt vårt gemensamma ansvar för bra fungerande välfärd. 
Huvudparollen var ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”. 

Huvudtalare på Norra Bantorget var LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. 
Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård talade också.  

 

Dagen inleddes traditionsenligt vid La Mano-monumentet på Södermalm där ca 
450 deltagare samlades för att hedra de spanienfrivilliga som stred mot fascismen 
under spanska inbördeskriget. I år uppmärksammades att det i år är 40 år sedan 
Stockholms stad upplät mark för ett minnesmärke för de Spanienfrivilliga att 
befästa minnet av de stupade kamraterna. 

 

Tobias Gerdås axlade uppdraget som konferencier på Norra Bantorget och ledde 
en panel bestående av Emilia Bjuggren, Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd, 

Foto: Lena Dahlström
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Eric Rosén, chefredaktör Politism, Johan Hassel, vd Global utmaning och Ma-
tilda Molander, DN. För sång och musik stod Linda Ström från country- o pop-
gruppen Cookies´N`Beans. 

På skolgården fanns, förutom LO-distriktet och Socialdemokraterna, Byggnads, IF 
Metall, Kommunal, Handels, Transport samt HRF-sossen på plats med aktiviteter 
i hyrda tält. S-kvinnor anordnade loppmarknad, Unga Örnar anordnade aktiviteter 
för barnen och SSU firade sitt 100-årsjubileum med eget tält och olika aktiviteter.   

Stockholms Pride

Stockholm Pride är en av Nordens största festivaler. Socialdemokraterna har varit 
synliga på Stockholm Pride sedan starten och flera socialdemokratiska föreningar 
är medlemmar i föreningen Stockholm Pride. Festivalen är mycket välbesökt och 
samlar hundratusentals människor från när och fjärran. Detta gör att festivalen 
inte bara är en Stockholmsanglägenhet utan en nationell sådan där vi tillsammans 
sätter mänskliga rättigheter, fördomar, diskriminering och hatbrott på agendan. 

Sommaren 2017 var än en gång hela arbetarrörelsen med och gjorde Stock-
holm Pride till ett lyckat arrangemang. Föreningen HBT(S) Stockholm var an-
svarig förening. Tillsammans med Stockholm Arbetarekommun, partistyrelsen, 
LO, S-kvinnor, SSU, S-studenter, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och 
HBT Socialdemokrater Sverige visade vi hur arbetarrörelsen är en stor del av 
HBTQ-communityt. 

Tillsammans med migrationspolitiska socialdemokratiska föreningen anordnade 
HBT(S) Stockholm ett seminarium om situationen för hbtq+ flyktingar. På se-
minariet deltog även en representant för RFSL Newcomers. HBT(S) Stockholm 
hade också ett seminarium med fokus på HBTQ- frågor i kommunalpolitiken och 
i förorten. HBT(S) Stockholm deltog vidare på Unga Örnars barndomstol. Flera 
av riks-, landstings- och kommunalpolitiker var på plats i tältet i Pridepark på Öst-
ermalms idrottsplats. Våra företrädare var även detta år väldigt synliga, både med 
att vara på plats på de olika arrangemangen samt i den politiska debatten i media. 

Till tältet i Pridepark kom också flera ministrar och hälsade på och pratade med 
besökare. Vi gjorde ett helt fantastiskt medlemsvärvarresultat med 170 nya med-
lemmar. 



| 17 |

Festivalen avslutades med den stora Prideparaden där arbetarrörelsen gick till-
sammans med HBT Socialdemokrater. Paraden sågs av över 600 000 personer. 
Längst fram i arbetarrörelsens del av paraden dansade Annika Strandhäll (so-
cialminister), Ylva Johansson (arbetsmarknads- och etableringsminister), Ann 
Linde (EU- och handelsminister) och Anna Ekström (gymnasie-, ungdoms- och 
kunskapslyftsminister) och Karin Wanngård (Stockholm stads finansborgarråd) 
tillsammans med HBT(S) Stockholms ordförande. Vidare deltog många med-
lemmar, riks-, kommunal- och landstingspolitiker och tillsammans skapade vi 
en fantastisk stämning i paraden.

Minnesdagar
Även i år hedrades Olof Palme och Anna Lindh på deras minnesdagar genom att 
hedersvakter med fanor omgärdade gravarna. 

På Olof Palmes grav lades den 28 februari kransar av partiordförande Stefan 
Löfven och representanter från Stockholms arbetarekommun. 

Det traditionella blomsterhjärtat med blå riddarsporre och vita rosor lades på 
Anna Lindhs grav den 11 september där Södersossarna anordnade hedersvakt. 

INTERNDEMOKRATI
En viktig del av att vara ett folkrörelseparti är att upprätthålla den interndemo-
kratiska legitimiteten. En uttalad ambition i vårt pågående förändringsarbete är 
att det interna arbetet ska ta mindre av vår tid. För att nå denna ambition krävs 
att våra interna demokratiska processer är väl förberedda och lätta att ta del av. 
Den tidigare utvärdering som gjorts av processen med listor visar att kunskap 
och öppenhet ökar nöjdhet med processen av listorna. Ett mål för 2017 var att 
det skulle vara lätt att hitta beslut och ta del av de interna beslutsprocesserna. 

Målet för 2017 var att fortsätta teknikutvecklingen av representantskapet som 
året innan lade grund för. Under 2017 fortsatte arbetet med digitalisering och 
ökad effektivitet av representantskapet. På representantskapet i juni började di-
gitaliseringen av en del av handlingarna och höll i sig för resten av årets möten. 
Vidare mål för näst kommande verksamhetsår är att hela representantskapet skall 
digitaliseras.

Nya partikretsar har bildats under våren 2017, i samband med det lades de tidi-
gare områdesorganisationerna ner, och ett arbete med att forma en ny organisato-
risk nivå i partiorganisationen har genomförts och fortlöper. En utbildning- och 
erfarenhetshelg för de nya partikretsstyrelserna hölls av Campus Bommersvik i 
september i år och fick ett bra utfall i utvärderingarna från gruppen. Samman-
fattningsvis berördes 35 personer av den utbildningsinsatsen

Partikongress 
Under våren 2017 genomförde Socialdemokraterna sin 39:e partikongress. 
Stockholm hade 23 ombud och delegationen leddes av Emilia Bjuggren. Några 
av Stockholmsdelegationens framgångar på partikongressen var:
• Ny skattereform för jobb, tillväxt och jämlikhet med utgångspunkt i skatt 

efter bärkraft, breda skattebaser och neutralitet mellan upplåtelseformer.
• Ett tydligt ställningstagande mot vinst i välfärden eftersom vi ser att det be-

hövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg.
• Att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla.
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• Ytterligare steg mot individualiserad föräldraförsäkring ska tas under nästa 
mandatperiod samt tidsplan för genomförandet.

• Undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel/yrkeslegitimation.
• Beslut om att bygga ut tandvårdsförsäkringen och att utreda högkostnads-

skydd eller motsvarande.
• Skolpengen ska ses över med syfte att kommunerna ska få långsiktiga plane-

ringsförutsättningar för ALL skolverksamhet.
• Nollvision mot mäns våld mot kvinnor.
• Stopp för hyvling genom lag.
• Ett kulturpolitiskt program tas fram till valet 2018.
• Skarpare skrivningar gällande de globala hållbarhetsmålen och hållbara 

transporter.
• Ökat antal kvotflyktingar till Sverige.
• Principbeslut om familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd. 
• Lagliga vägar till Europa.
• Tydligt ställningstagande mot medlemskap i Nato.

På kongressen valdes även Anders Ygeman in i partistyrelsens verkställande ut-
skott. Till styrelsen valdes Karin Wanngård.

Delegationen bestod av:  Amne Ali
    Emilia Bjuggren
    Sven Britton
    Olle Burell
    Ewa Carlsson Hallberg
    Inger Edvardsson
    Jytte Guteland
    Anders Göransson
    Thomas Hammarberg
    Kadir Kasirga
    Sultan Kayhan
    Bawer Kevir
    Dag Larsson
    Elinor Odeberg
    Åsa Odin Ekman
    Frida Olsson
    Anette Pettersson
    Lawen Redar
    Mirja Räihä
    Moa Sahlin
    Margaretha Stavling
    Tara Twana
    Karin Åkersten
    Johan Sjölander, kommunsekreterare
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VALFÖRBEREDELSER
Under 2017 pågick arbetet intensivt med att förbereda oss för valåret 2018. En 
operativ valledning bestående av chefer från de respektive husen (Stockholms 
partidistrikt, Stockholms läns partidistrikt, landstingshuset och stadshusen) har 
träffats regelbundet för att på en löpande nivå samordna arbetet. Flera träffar har 
hållits på politisk nivå med representanter för ledningarna av de två partidistrik-
ten och våra ledande politiker. I samband med detta har regelbundna opinions-
mätningar också genomförts för att kunna analyser stockholmsopinionen och få 
ett vederhäftigt underlag för att kunna fatta strategiska beslut. 

Rekryteringar har gjorts för att höja kompentens och kapacitet inför valåret, inte 
minst vad gäller sociala medier. Ett särskilt utvecklingsarbete har skett med hjälp 
av Daraka Larimore-Hall, en erfaren amerikansk kampanjmakare med stor kun-
skap om Sverige och svensk politik. Han har bidragit inte minst med att stärka 
kretsarna och deras kampanjledare men också kommit med många värdefulla 
synpunkter på vår övergripande valorganisation.

REPRESENTANTSKAP 2017

Representantskapsmöte den 7 mars i ABF-huset

Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Daniel Carlstedt

På dagordningen:
Kandidater till kyrkomötet
Hbtq-politiskt program
Program för ekonomisk demokrati

• 119 registrerade ombud, 57 kvinnor och 62 män
• 46 registrerade deltagare, 18 kvinnor och 28 män

Representantskapsmöte, årsmöte, den 22 april i ABF-huset

Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson, Teres Lindberg, Bosse Ringholm 
och Börje Vestlund.

 

Partistyrelsens gäst var Mikael Damberg.

• 140 registrerade ombud, 67 kvinnor och 73 män
• 59 registrerade deltagare, 23 kvinnor och 36 män

Representantskapsmöte den 15 juni i ABF-huset

Till mötesordförande valdes Daniel Carlstedt och Ingela Edlund.
Första representantskapet med de nya ombuden. Första repet med digitala yrk-
anden.

• 106 registrerade ombud, 52 kvinnor och 54 män
• 31 registrerade deltagare, 15 kvinnor och 16 män

Representantskapsmöte den 26 september på Vällingby Teater

Till mötesordförande valdes Daniel Carlstedt och Teres Lindberg.

Tyst minut för Börje Vestlund.

• 106 registrerade ombud, 56 kvinnor och 50 män
• 40 registrerade deltagare, 18 kvinnor och 22 män
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Representantskapsmöte den 25 oktober i ABF-huset

Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Daniel Carlstedt.

Motioner om Framtidsstaden behandlades.

• 106 registrerade ombud, 56 kvinnor och 50 män
• 40 registrerade deltagare, 18 kvinnor och 22 män

Representantskapsmöte den 6 december i ABF-huset

Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Bosse Ringholm

På dagordningen stod fastställande av valsedlar till riksdags- och landstingsvalet 
2018.

• 147 registrerade ombud, 74 kvinnor och 73 män
• 67 registrerade deltagare, 33 kvinnor och 34 män



| 21 |

STYRELSE OCH EXPEDITION

Arbetarekommunens styrelse

    Ordinarie ledamöter              Vald till år

 Anders Ygeman, ordförande  2019
 Johan Sjölander, kommunsekreterare,  tillsvidare
 Mirja Räihä, facklig ledare  2018
 Mattias Vepsä, studieledare  2019
 Emilia Bjuggren   2019
 Stefan Johansson   2019
 Inga Näslund    2018
 Lawen Redar    2019
 Anders Österberg   2019
 Catarina Carbell   2018
 Kadir Kasirga    2018
 Dag Larsson    2018
 Karin Wanngård   2018

    Ersättare 
 Elinor Odeberg   2018
 Talla Alkurdi    2018
 Lowisa Anderzon   2018
 Thomas Hammarberg   2018
 Annika Strandhäll   2018
 Stian Raneke    2018
 Salar Rashid    2018
 Alexander Lindholm   2018
 Sultan Kayhan    2018

Övriga utsedda av årsmötet

Revisorer
    Ordinarie    Ersättare

 Robert Johansson   Christina Olsson
 Amanj Mala Ali   Gunnar Björkman
 Gun Risberg    Esme Güler

Fanbärare
    Ordinarie    Ersättare

 Britten Lagerkvist Tranströmer    Mohammed Marifa Bah
 Estanislao Mboro   Osseynou Krouma
 Elisabeth Härlin   Omar Ahmed
 Erik Carenholm   Magnus Grönlund
 Paul Trossö    David Peña Cesped

         Roger Persson Österman 

Valberedning
    Ordinarie    Ersättare

 Rolf Lindell, sammankallande  Ebba Ringborg
 Andrea Törnestam   Moissis Nikolaidis
 Kristoffer Hernbäck   Norma Aranda de Gutierrez
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 Roine Hangvar    Stefan Runfeldt
 Moa Sahlin    Gunilla Schöldström
 Suleiman Said    Christer Andersson
 Petra Engman    Amne Ali

 

Valberedningen för framtagande av listor 
 Petra Engman, sammankallande 
 Roine Hangvar    
 Kristoffer Hernbäck   
 Sirin Kara    
 Manlio Palocci    
 Moa Sahlin    
 Gerd Sjöberg Granlund  
 Johan Sjölander   
      

15 direktvalda för framtagande av listor
 Soma Amin
 Nisha Besara
 Sven Britton
 Ellinor Eriksson
 Sara Gunnerud
 Alexander Hallberg
 Carl Hamilton
 Ingela Håkansson
 Ingela Håkansson
 Dimitrios Karkamanis
 Anne-Marie Lindgren
 Calle Nathanson
 Veronica Palm
 Daniel Suhonen
 Maj Britt Theorin
 Paul Trossö 

Granskningsutskottet
    Ordinarie    Ersättare

 Gert Abelt, sammankallande  Per Aldeborg 
 Elsemarie Bjellqvist   Norma Aranda de Gutierrez
 Inger Grufman    Jan Qvarzell
 Leif Krafft    Carolina Gomez Lagerlöf
 Britten Lagerkvist Tranströmer  Jörgen Gyllenblad
 Kyllikki Iroegbu   Natalie Wredfors
 Christos Tsoukatos   Kim Solman

    

Styrelsens underorgan 

Kyrkopolitiska rådet
 Olle Burell, ordförande
 Wanja Lundby-Wedin
 Carl-Michael Palmér
 Fredrika Holm
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 Gunnel Jonsson Monikander
 Ove Andersson
 Inger Edvardsson
 Krister Nordin
 Marie Lorentzon (lämnade rådet under året pga. flytt)

Kyrkopolitiska rådet har haft 4 sammanträden och på dagordningen har 
valförberedelser, listor, kandidatutbildning och valaktiviteter varit. Kyrko-
valet genomfördes med stor framgång och entusiasm.

Fackliga utskottet 
    Ordförande: Mirja Räihä – Kommunals s-förening
    Ordinarie ledamöter:

 Lisa Carlsson – Socialdemokratiska skolföreningen
 Lowe Anderzon – Kommunal Stockholms läns S-förening
 Robert Johansson – Hyresgästanställdas S-förening
 Cassandra Solback – Handels-sossen Stockholm
 Kadir Kasirga – SEKO-sossen Stockholm
 Fredrik Boeke – Målarsossen Stockholm

    Ersättare:
 Sultan Kayhan – Socialdemokrater i Statlig Tjänst (Centralbyråkraterna)
 Zia Lodin - Fastighetssossen
 Marie Jokio – Kommunal Stockholms läns S-förening
 Bror Hellman – Transports S-fackklubb Stockholm
 Natalie Wredfors – SEKO-sossen Stockholm
 Johnny Ekdahl – El-sossen
 Alexander Lindholm – SEKO-sossen Stockholm

    Valberedning:
 Sammankallande: Owe Olausson – SEKO-sossen Stockholm
 Anette Pettersson – Kommunal Stockholms läns S-förening
 Sophia Andersson – Handels-sossen Stockholm
 Bengt Sandberg – FastighetsSossen
 Urban Ryadal – Tulltjänstemännens S-förening

    Adjungerade:
 Michaela Leo – Facklig-politisk ombudsman, Socialdemokraterna i 
 Stockholmsregionen
 Kristoffer Hernbäck – Ombudsman, LO-distriktet i Stockholm

Anställda på expeditionen 2017
Johan Sjölander, kommunsekreterare
Sven Almgren, hedersombudsman t o m 170131
Linnéa Björnstam, kassör/kanslichef 
Eleonor Eriksson, ombudsman 
Ivar Forstadius, ombudsman fr o m 171023
Sophia Holm, verksamhetsassistent
Andreas Kjellander, ombudsman fr o m 170501
Michaela Leo, regional facklig-politisk ombudsman (tjänsten delas med 
Stockholms läns partidistrikt)
Niklas Lindmark, ombudsman
Tina Rönngren, ombudsman
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Annie Säll, ombudsman
Lena Tiihonen, verksamhetsassistent
Lasse Åsberg, ombudsman t o m 170422
Lotta Wiklund Hedin, ombudsman
Felix Vincent, verksamhetsassistent fr o m 170921
Noor Karim, assistent medlemsregistret, 170301-170915
Bawer Kevir, projektledare medlemsvärvningsprojekt fr o m 170424
Beata Näslund kampanj maj-17
August Magnusson kampanj maj-17
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MEDLEMSANTAL I GRUNDORGANISATIONERNA

Vid årsskiftet 2017/2018 hade Stockholms arbetarekommun 199 anslutna grun-
dorganisationer, vilket är en minskning med 1 organisation från föregående år.

Medlemsantal 2017
Vid utgången av 2017 redovisar Stockholms arbetarekommun 11 494 medlem-
skap, vilket är en ökning av antalet medlemskap i våra samtliga grundorganisa-
tioner med 362. 
Av dessa 11 494 medlemskap är 7 087 partimedlemskap, vilket är en ökning 
med 182 partimedlemskap från föregående år.

Ombudsgrundande medlemmar
Med anledning av partiets nya stadgar 2015 är endast betalande medlemmar om-
budsgrundande. På sidan 30 finns därför en förteckning med enbart beta-
lande medlemmar. Föreningarnas representantskapsombud beräknas enligt 
den.

Betalande medlemmar med partimedlemskap
12-50             1 ombud
51-100           2 ombud
101-150         3 ombud
151-200         4 ombud
o s v

Medlemsantal 31 december 2017

   A = partimedlemskap,  B = extramedlemskap,  C = totalt

Bromma-Kungsholmen A B C

Blackeberg s-förening 32 11 43
Centrala Bromma 70 10 80
Kungsholmen s-förening 244 48 292
Mariehäll-Bällsta s-förening 18 7 25
Minneberg Traneberg s-förening 80 8 88
Ängby s-förening 39 9 48

Totalt 483 93 576
 

Norra Innerstaden A B C
Adolf Fredrik s-förening 75 14 89
Engelbrekts s-förening 63 7 70
Johannes-Gustav Vasa s-förening 118 19 137
Matteus s-förening 127 14 141
Värtans s-förening 24 3 27
Östermalm-Gärdet s-förening 119 21 140

Totalt 526 78 604

Sydost A B C

Bagarmossens s-förening 49 12 61
Bandhagen Högdalens s-förening 83 13 96
Dalens s-förening 34 7 41
Enskede s-förening 69 12 81
Farsta Strands s-förening 37 5 42
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Farsta-Fagersjö s-förening 116 13 129
Gubbängen-Hökarängens s-förening 52 8 60
Hammarbyhöjden- och Björkhagens s-förening 80 16 96
Kärrtorps s-förening 78 17 95
Rågsved-Hagsätra s-förening 70 6 76
Skarpnäcksfältet s-förening 55 3 58
Sköndals s-förening 38 9 47
Stureby s-förening 22 6 28
Tallkrogen-Svedmyra s-förening 39 9 48
Vantörs s-förening  1 0 1
Årsta Johanneshovs s-förening 133 29 162
Örby s-förening 34 7 41
Östberga s-förening 37 7 44

Totalt 1027 179 1206
 

Sydväst A B C

Aspuddens s-förening 41 13 54
Fruängens s-förening 51 8 59
Gröndal Liljeholmen s-förening 114 13 127
Herrängen s-förening 19 9 28
Hägerstens s-förening 134 12 146
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 61 13 74
Skärholmens s-förening 158 26 184
Älvsjö s-förening 91 20 111

Totalt 669 114 783
   

Södermalm A B C

Gamla Stans s-förening 53 15 68
Hammarby Norra s-förening 77 16 93
Högalid Hornstull s-förening 92 16 108
Katarina s-förening 134 25 159
Katarina Västra s-förening 98 18 116
Maria-Södra Stations s-förening 132 31 163
Reimersholme s-förening 40 11 51
Sjöstadens s-förening 89 22 111
Sofia s-förening 89 12 101
Tanto-Zinken s-förening 78 15 93

Totalt 882 181 1063
   

Västerort A B C

Akalla s-förening 60 16 76
Grimsta s-förening 10 4 14
Hjulsta s-förening 6 7 13
Husby s-förening 49 7 56
Hässelby Gård s-förening 41 16 57
Hässelby Strand s-förening 35 6 41
Hässelby Villastad s-förening 51 7 58
Kista s-förening 65 9 74
Rinkeby s-förening 69 12 81
Spånga-Bromsten s-förening 52 8 60
Tensta s-förening 118 12 130
Vällingby s-förening 118 26 144

Totalt 674 130 804
   

Stockholms Fackliga utskott A B C

AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 21 16 37
Arbetsförmedlingens s-förening 3 24 27
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Byggsossen i Stockholm 42 26 68
El-sossen 47 21 68
Facksossen i Kista 1 6 7
FastighetsSossen 38 41 79
Försäkringstjänstemännens s-förening 8 9 17
Handels förbundskontors s-förening 9 27 36
Handels-sossen 60 89 149
Hotell och Restaurang Sossen 22 24 46
Hyresgästanställdas s-förening 8 16 24
IF Metallsossen 46 92 138
Kommunal Stockholms läns s-förening 73 63 136
Kommunalanställdas s-förening 20 11 31
Kooperativa s-föreningen 11 14 25
Livs avd 4 s-fackklubb 18 17 35
LO-Borgens s-arbetsplatsförening 13 53 66
LO-Fackens s-förening 12 43 55
LO-fackens S-förening i Farsta 0 4 4
Lokaltrafikens s-förening 18 18 36
Målarsossen 30 20 50
Polstjärnans s-förening 16 50 66
SEKO-sossen 87 86 173
S-fackklubben Löftet 78 76 154
S-klubben Kommunal Stockholm Mitt 5 6 11
Smedernas Socialdemokratiska Fackklubb 6 4 10
Socialdemokrater i statlig tjänst 10 14 24
Socialdemokratiska skolföreningen 2 23 25
S-sjuksköterskor 4 12 16
Transport s-fackklubb 23 31 54
Transports förbundskontors s-förening 0 5 5
Tulltjänstemännens s-förening 6 2 8
Tvärfackliga s-föreningen Sterky 1 11 12

Totalt 738 954 1692
   

Stockholms öppna utskott A B C

(S)nack 19 41 60
Afghanska s-föreningen 7 2 9
Afrikanska s-föreningen 3 11 14
Allmänna S-Integrationsför. i Stockholm 8 5 13
Allmänningen 6 2 8
Angelou 2 1 3
Assyrisk Svenska s-föreningen i Sthlm 1 2 3
Bajensossen 0 47 47
Eritreanska s-föreningen 8 5 13
Etiopiska s-föreningen 29 5 34
Finska s-föreningen 4 3 7
Franska s-föreningen 6 1 7
Gnagarsossen i Stockholm 6 79 85
Grekiska s-föreningen i Stockholm 18 2 20
Grekiska s-småföretagarföreningen 2 6 8
HBTs Stockholm 138 163 301
Idrottssossar 3 22 25
Internationella sf i Hässelby Vällingby 0 2 2
Internationella s-föreningen i Stockholm 2 4 6
Internationella soc-dem Idrottklubben 0 5 5
Irakiska s-föreningen i Farsta 3 0 3
Irakiska s-föreningen i Norra Stockholm 9 1 10
Irakiska soc.dem Rättviseföreningen i Skärholmen 5 0 5
Kampanjföreningen 2 6 8
Koptiska s-föreningen 10 1 11
Kulturarbetarnas s-förening 38 101 139
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Kurdiska s-föreningen i Stockholm 8 15 23
Latinamerikanska socialdemokrater  6 5 11
Libanesisk-Arabisk s-föreningen 3 1 4
Migrationspolitiska s-föreningen 18 92 110
Onsdagsklubben 22 467 489
PES Aktivisterna Stockholm 15 66 81
PES Hispano Sueco Andalucia 1 1 2
Ryska s-föreningen 4 4 8
S Invandrarakademikers förening 0 4 4
S Palestinavänner i Stockholm 5 24 29
S-aktiva Invandrare i Stockholm 5 5 10
Seniorsossarnas s-förening 8 56 64
S-föreningen Bryssel 11 12 23
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa 17 45 62
S-föreningen för Sarajevo-Stockholm 3 7 10
S-föreningen i Stockholm 18 32 50
S-föreningen S2000 64 92 156
S-Integrationsföreningen i Tensta 6 2 8
S-kulturförening Solidaritet 2 2 4
Smedjan 6 13 19
Socialdemo säkerhetspolitiska klubb SSÄK 4 38 42
Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet 1 31 32
Socialdemokratiska Bengaliföreningen 2 0 2
Soc.dem föreningen Funktionshinder och Jämlikhet 9 36 45
Socialdemokratiska Tunisiska föreningen 0 0 0
Somaliska s-föreningen i Stockholm 4 2 6
S-Småföretagarföreningen 6 29 35
Tillsammans S-föreningen 8 2 10
Turkiska S-föreningen i Kista 1 0 1
Turkiska s-föreningen i Rinkeby 1 0 1
Turkiska s-föreningen i södra Stockholm 0 0 0
Turkiska S-föreningen i Tensta 0 0 0

Totalt 587 1600 2187

Stockholms SSU-distrikt A B C

SEK 9 7 16
SSK 66 123 189
SSU 127 44 10 54
SSU 25+ 70 61 131
SSU Facklig 12 17 29
SSU Farsta-Hökarängen 10 14 24
SSU Front 105 33 138
SSU Handels 0 2 2
SSU KG 2 1 3
SSU Kista 38 8 46
SSU Kommunal 0 0 0
SSU Kontakt 72 19 91
SSU Kungsholmen 18 9 27
SSU Lucidor 105 46 151
SSU Norra Real 12 5 17
SSU Röda fanan 0 0 0
SSU Suomi 0 0 0
SSU Tensta 43 6 49
SSU Wasastan 61 28 89
SSU VGY 2 0 2
SSU Västerort 114 28 142
SSU Östermalm 19 2 21

Totalt 802 419 1221
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Stockholms S-kvinnodistrikt A B C

Alina s-kvinnoklubb 14 20 34
Avantgarde s-kvinnoklubb 26 20 46
Distriktsklubben Stockholms stad 35 6 41
Hägerstens s-kvinnoklubb 18 8 26
Hässelby s-kvinnor 18 3 21
Norra Järva s-kvinnoklubb 11 12 23
S-kvinnor i östra söderort 10 9 19
Skärholmen s-kvinnoklubb 11 3 14
Stockholms allmänna kvinnoklubb 91 65 156
Södra s-kvinnoklubben 62 32 94
Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb 24 10 34
Tulpan s-kvinnor 23 0 23
Unga S-kvinnor: Rebella 54 66 120
Vasastadens-Östermalms S-kvinnor 10 5 15
Vällingby s-kvinnoklubb 37 9 46
Älvsjö-Herrängens s-kvinnoklubb 19 8 27

Totalt 463 276 739
   

Tro och Solidaritet Stockholm A B C

Hjärta Sydöst 9 11 20
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm 26 38 64
Norra Järva troende socialdemokrater 3 1 4
Romska Kristna Socialdemokrater i Stockholm 1 0 1
S för Tro och Solidaritet Södermalm 27 22 49
Solidaritet i Västerort 15 11 26
Stockholms Sydvästra KSG 25 19 44
STS Bromma-Kungsholmen 21 11 32
STS föreningen för världens kultur 6 0 6
Tro och Solidaritet i Sthlm-Norra Innerstan 16 12 28

Totalt 149 125 274
     

Stockholms arbetarekommun A B C

Direktanslutna Stockholms arbetarekommun 87 0 87
Gamla Gardet 0 258 258

Totalt  7 087 4 407 11 494



| 30 |

Ombudsgrundande medlemmar betalande 31 december 2017  
Endast partimedlemskap (A) är ombudsgrundande till representantskapet.

Bromma-Kungsholmen A B C

Blackeberg s-förening 26 9 35
Centrala Bromma 63 10 73
Kungsholmen s-förening 211 47 258
Mariehäll-Bällsta s-förening 15 7 22
Minneberg Traneberg s-förening 73 8 81
Ängby s-förening 37 9 46

Totalt 425 90 515
   

Norra innerstaden A B C

Adolf Fredrik s-förening 66 14 80
Engelbrekts s-förening 55 7 62
Johannes-Gustav Vasa s-förening 105 19 124
Matteus s-förening 107 14 121
Värtans s-förening 22 3 25
Östermalm-Gärdet s-förening 90 21 111

Totalt 445 78 523
   

Sydost A B C

Bagarmossens s-förening 33 11 44
Bandhagen Högdalens s-förening 66 13 79
Dalens s-förening 29 7 36
Enskede s-förening 60 11 71
Farsta Strands s-förening 31 5 36
Farsta-Fagersjö s-förening 96 13 109
Gubbängen-Hökarängens s-förening 44 8 52
Hammarbyhöjden- och Björkhagens s-för. 70 16 86
Kärrtorps s-förening 74 17 91
Rågsved-Hagsätra s-förening 48 6 54
Skarpnäcksfältet s-förening 43 3 46
Sköndals s-förening 30 9 39
Stureby s-förening 19 6 25
Tallkrogen-Svedmyra s-förening 36 9 45
Vantörs s-förening  1 0 1
Årsta Johanneshovs s-förening 113 28 141
Örby s-förening 31 7 38
Östberga s-förening 26 7 33

Totalt 850 176 1026
   

Sydväst A B C

Aspuddens s-förening 33 13 46
Fruängens s-förening 42 8 50
Gröndal Liljeholmen s-förening 99 13 112
Herrängen s-förening 17 9 26
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 51 12 63
Hägerstens s-förning 113 11 124
Skärholmens s-förening 98 24 122
Älvsjö s-förening 61 20 81

Totalt 514 110 624
   

Södermalm A B C

Gamla Stans s-förening 49 14 63
Hammarby Norra s-förening 73 16 89
Högalid Hornstull s-förening 78 16 94
Katarina s-förening 118 25 143
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Katarina Västra s-förening 87 16 103
Maria-Södra Stations s-förening 112 31 143
Reimersholme s-förening 37 11 48
Sjöstadens s-förening 77 22 99
Sofia s-förening 79 12 91
Tanto-Zinken s-förening 69 15 84

Totalt 779 178 957
   

Västerort A B C

Akalla s-förening 45 15 60
Grimsta s-förening 10 4 14
Hjulsta s-förening 4 7 11
Husby s-förening 29 7 36
Hässelby Gård s-förening 28 15 43
Hässelby Strand s-förening 30 5 35
Hässelby Villastad s-förening 45 6 51
Kista s-förening 48 9 57
Rinkeby s-förening 28 11 39
Spånga-Bromsten s-förening 45 8 53
Tensta s-förening 56 10 66
Vällingby s-förening 94 26 120

Totalt 462 123 585
   

Stockholms Fackliga utskott A B C

AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 21 15 36
Arbetsförmedlingens s-förening 3 24 27
Byggsossen i Stockholm 39 22 61
El-sossen 43 21 64
Facksossen i Kista 1 6 7
FastighetsSossen 29 34 63
Försäkringstjänstemännens s-förening 8 9 17
Handels förbundskontors s-förening 8 27 35
Handels-sossen 52 87 139
Hotell och Restaurang Sossen 20 22 42
Hyresgästanställdas s-förening 7 15 22
IF Metallsossen 41 87 128
Kommunal Stockholms läns s-förening 64 60 124
Kommunalanställdas s-förening 13 11 24
Kooperativa s-föreningen 11 13 24
Livs avd 4 s-fackklubb 15 16 31
LO-Borgens s-arbetsplatsförening 11 53 64
LO-Fackens s-förening 12 40 52
LO-fackens s-förening i Farsta 0 4 4
Lokaltrafikens s-förening 18 18 36
Målarsossen 27 19 46
Polstjärnans s-förening 16 50 66
SEKO-sossen 71 82 153
S-fackklubben Löftet 74 75 149
S-klubben Kommunal Stockholm Mitt 5 6 11
S-sjuksköterskor 3 12 15
Smedernas Socialdemokratiska Fackklubb 6 4 10
Socialdemokratiska skolföreningen 2 20 22
Socialdemokrater i statlig tjänst 10 13 23
Transport s-fackklubb 20 28 48
Transports förbundskontors s-förening 0 4 4
Tulltjänstemännens s-förening 6 2 8
Tvärfackliga s-föreningen Sterky 1 9 10

Totalt 657 908 1565
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Stockholms öppna utskott A B C

(S)nack 17 41 58
Afghanska s-föreningen 4 2 6
Afrikanska s-föreningen 3 11 14
Allmänna S-Integrationsför. i Stockholm 6 4 10
Allmänningen 5 2 7
Angelou 2 1 3
Assyrisk Svenska s-föreningen i Sthlm 1 2 3
Bajensossen 0 46 46
Eritreanska s-föreningen 8 5 13
Etiopiska s-föreningen 16 5 21
Finska s-föreningen 3 3 6
Franska s-föreningen 6 1 7
Gnagarsossen i Stockholm 5 76 81
Grekiska s-föreningen i Stockholm 14 2 16
Grekiska s-småföretagarföreningen 2 6 8
HBTs Stockholm 74 152 226
Idrottssossar 3 22 25
Internationella sf i Hässelby Vällingby 0 1 1
Internationella s-föreningen i Stockholm 2 4 6
Internationella soc-dem Idrottklubben 0 4 4
Irakiska s-föreningen i Farsta 2 0 2
Irakiska s-föreningen i Norra Stockholm 3 1 4
Irakiska soc.dem Rättviseföreningen i Skärholmen 3 0 3
Kampanjföreningen 1 6 7
Koptiska s-föreningen 3 1 4
Kulturarbetarnas s-förening 35 99 134
Kurdiska s-föreningen i Stockholm 8 7 15
Latinamerikanska socialdemokrater  4 5 9
Libanesisk-Arabisk s-föreningen 3 1 4
Migrationspolitiska s-föreningen 17 88 105
Onsdagsklubben 21 464 485
PES Aktivisterna Stockholm 13 65 78
PES Hispano Sueco Andalucia 0 1 1
Ryska s-föreningen 3 4 7
S Invandrarakademikers förening 0 4 4
S Palestinavänner i Stockholm 4 23 27
S-aktiva Invandrare i Stockholm 5 5 10
Seniorsossarnas s-förening 7 56 63
S-föreningen Bryssel 8 12 20
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa 16 45 61
S-föreningen för Sarajevo-Stockholm 3 7 10
S-föreningen i Stockholm 18 31 49
S-föreningen S2000 59 92 151
S-Integrationsföreningen i Tensta 4 2 6
S-kulturförening Solidaritet 2 2 4
Smedjan 6 13 19
Socialdemo säkerhetspolitiska klubb SSÄK 4 35 39
Socialdemokratiska Bengaliföreningen 2 0 2
Soc.dem föreningen Funktionshinder och Jämlikhet 9 36 45
Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet 1 27 28
Socialdemokratiska Tunisiska föreningen 0 0 0
Somaliska S-föreningen i Stockholm 2 1 3
S-Småföretagarföreningen 5 29 34
Tillsammans S-föreningen 2 1 3
Turkiska S-föreningen i Kista 0 0 0
Turkiska S-föreningen i Rinkeby 0 0 0
Turkiska S-föreningen i södra Stockholm 0 0 0
Turkiska S-föreningen i Tensta 0 0 0

Totalt 444 1553 1997
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Stockholms SSU-distrikt A B C

SEK 4 7 11
SSK 26 101 127
SSU 127 12 8 20
SSU 25+ 36 55 91
SSU Facklig 4 17 21
SSU Farsta-Hökarängen 1 8 9
SSU Front 36 32 68
SSU Handels 0 2 2
SSU KG 1 0 1
SSU Kista 6 4 10
SSU Kommunal 0 0 0
SSU Kontakt 25 19 44
SSU Kungsholmen 5 9 14
SSU Lucidor 39 40 79
SSU Norra Real 2 2 4
SSU Röda Fanan 0 0 0
SSU Suomi 0 0 0
SSU Tensta 7 4 11
SSU Wasastan 14 25 39
SSU VGY 1 0 1
SSU Västerort 23 25 48
SSU Östermalm 4 2 6

Totalt 246 360 606
   

Stockholms S-kvinnodistrikt A B C

Alina s-kvinnoklubb 11 19 30
Avantgarde s-kvinnoklubb 21 20 41
Distriktsklubben Stockholms stad 35 6 41
Hägerstens s-kvinnoklubb 14 8 22
Hässelby s-kvinnor 17 3 20
Norra Järva s-kvinnoklubb 9 10 19
S-kvinnor i östra söderort 10 9 19
Skärholmen s-kvinnoklubb 11 2 13
Stockholms allmänna kvinnoklubb 87 65 152
Södra s-kvinnoklubben 57 31 88
Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb 24 9 33
Tulpan s-kvinnor 10 0 10
Unga S-kvinnor: Rebella 43 59 102
Vasastadens-Östermalms S-kvinnor 10 5 15
Vällingby s-kvinnoklubb 35 9 44
Älvsjö-Herrängens s-kvinnoklubb 19 8 27

Totalt 413 263 676
   

Tro och Solidaritet Stockholm A B C

Hjärta Sydöst 9 10 19
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm 17 36 53
Norra Järva troende socialdemokrater 3 1 4
Romska Kristna Socialdemokrater i Stockholm 0 0 0
S för Tro och Solidaritet Södermalm 25 22 47
Solidaritet i Västerort 10 11 21
Stockholms Sydvästra KSG 24 18 42
STS Bromma-Kungsholmen 20 11 31
STS föreningen för världens kultur 4 0 4
Tro och Solidaritet i Sthlm-Norra Innerstan 15 12 27

Totalt 127 121 248
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Stockholms arbetarekommun A B C

Direktanslutna Stockholms arbetarekommun 71 0 71
Gamla Gardet 0 255 255

Totalt  5 433 4 215 9 648
     

   

Nya föreningar under 2017   

Seniorsossarnas s-förening, Öppna utskottet
S-föreningen för Miljö och Jämlikhet, Öppna utskottet
SSU Östermalm
SSU KG
SSU Suomi
SSU VGY
SSU Röda fanan
     

Nedlagda föreningar under 2017   

STEK
SSU Thoren
Spånga-Tensta Kommunala s-klubb
     

Sammanslagna under 2017   

Midsommarkransens s-förening och S i Västertorp-Hägerstensåsen 
har slagits samman till Hägerstens s-förening

   

Bromstens s-förening och Spånga s-förening 
har slagits samman till Spånga-Bromstens s-förening

   

Solberga s-förening och Älvsjö s-förening 
har slagits samman till Älvsjö s-förening

   

Skärholmen/Vårbergs s-förening och Sätra/Bredängs s-förening 
har slagit samman till Skärholmens s-förening

   

Rågsveds s-förening och Hagsätra s-förening 
har slagits samman till Rågsved-Hagsätra s-förening
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GRANSKNINGSUTSKOTTETS BERÄTTELSE
 

Granskningsarbetet

Den huvudsakliga uppgiften för utskottet är uppföljning och granskning av hur 
uppdrag från representantskapet har hanterats av de olika parlamenten och sty-
relsen.

Utskottets arbete har koncentrerats till granskning av verksamhetsrapporter, 
protokoll och andra relevanta skriftliga dokument avseende arbetarekommunens 
styrelses verksamhet och arbetet inom riksdags-, landstingsfullmäktige-, kom-
munfullmäktige- och stiftsfullmäktigegrupperna. En central del för granskning-
en har varit återrapporteringen av beslut tagna av representantskapet.

Vi har även tittat på närvaron där så varit möjligt och aktiviteten inom respektive 
parlament samt parlamentens arbetsordningar, protokoll mm. Utskottet har fört 
samtal med företrädare för arbetarekommunens styrelse avseende dess arbete och 
företrädare för de olika parlamenten vad gäller arbetet i de olika grupperna.

Sammanfattande synpunkter
Utskottet har i flera granskningsrapporter påpekat att det är av största vikt att 
det av protokollen från gruppernas gruppmöten tydligt framgår vilka beslut och 
ställningstaganden som grupperna tagit i olika frågor. Utskottet konstaterar, trots 
viss förbättring det senaste året, att bristerna fortfarande är alltför stora. Utskot-
tet vill därför återigen uppmana grupperna, framförallt landstings- och kom-
munfullmäktigegrupperna att se över sina rutiner och mötesformalia så att de 
påtalade bristerna rättas till.

Utskottet har även tidigare påpekat brister i närvaroredovisningen från de parla-
mentariska grupperna. Utskottet noterar att redovisningen är bra och tillfreds-
ställande för riksdagsgruppen. Närvaroredovisningen från landstingsgruppen 
som tidigare varit bra och enkel att läsa har under senaste året blivit sämre och 
oöverskådlig vilket medfört att utskottet tvingats göra en egen sammanställning 
för att kunna följa upp närvaron på ett tillfredsställande sätt. Redovisningen från 
kommunfullmäktigegruppen är numera god.

Granskningsutskottet noterar att närvaron minskar i slutet av varje mandatperi-
od. Det är mänskligt att motiveringen att delta minskar när personen själv väljer 
att avgå, eller att personen inte fått förtroende att fortsätta. Men de som valts 
måste inse att uppdraget gäller hela mandatperioden.

Representantskapet är arbetarekommunens högsta beslutande organ. Återrappor-
teringen av hur beslut tagits om hand av styrelsen och parlamentsgrupperna är 
därför av central betydelse för att visa hur de olika församlingarna arbetar för att 
genomföra representantskapets beslut. Utskottet vill därför återigen framhålla vik-
ten av att om styrelsen eller någon av grupperna finner att ett beslut av represen-
tantskapet inte går eller lämpar sig att genomföra, ska detta så snart som möjligt 
återrapporteras till representantskapet.

Utskottet kan konstatera att den positiva utvecklingen av redovisningarna under 
de senaste åren från de parlamentariska grupperna fortsatt. Styrelsen och de olika 
parlamentariska gruppernas verksamhetsberättelser är de enda samlade redovis-



| 36 |

ningarna till medlemmarna av hur beslut och uppdrag från representantskapet 
behandlats och hur våra företrädare arbetat med sina politiska uppdrag. Dessa 
dokument spelar därför en viktig roll som stöd i det politiska arbetet i alla led i 
organisationen.

Utskottet konstaterar att representantskapets beslut från februari 2016 om att 
samtliga ledamöter i de tre parlamenten ska avge en årlig skriftlig rapport ännu 
inte genomförts på ett adekvat och systematiserat sätt. Vi vill därför återigen 
påminna styrelsen om det angelägna i att finna en form för rapporteringen så att 
representantskapets beslut kan fullgöras. Utskottet pekade i granskningsrappor-
ten för 2016 på vikten av att redovisningarna lämnas inte minst mot bakgrund 
av att dessa avsågs utgöra ett av flera underlag för nomineringsarbetet i grundor-
ganisationerna och valberedningens arbete med listorna inför valet 2018. Detta 
påpekande kvarstår alltså.

Utskottet har granskat formalia kring tillsättandet av nytt ordinarie borgarråd 
hösten 2017. I partidistriktets stadgar sägs att kandidater till borgarråd och lands-
tingsråd väljs av representantskapet efter förslag av valberedningen för nämnder, sty-
relser och råd.... Utskottet kan inte av stadgarna utläsa att något avsteg från den 
ordningen är möjlig. 

Styrelsen beslutade vid telefonsammanträde 2017-11-23 att utse nytt ordinarie 
borgarråd efter den vakans som uppkommit p.g.a. avsägelse. Motiveringen för be-
slutet var att man inte ville tappa tempo i den politiska verksamheten.

Utskottet har viss förståelse för att styrelsen inte ville ha en lång och utdragen pro-
cess knappt ett år innan de allmänna valen. Vi menar dock att styrelsen borde ha 
lyssnat av med representantskapet om att utifrån den rådande situationen få man-
dat att frångå den stadgeenliga hanteringen av frågan om utseende av borgarråd.

Riksdagsgruppen
Granskningsutskottet har granskat alla relevanta handlingar samt fört diskussio-
ner med bänkansvarig riksdagsledamot.

Länsbänken för Stockholms kommun har under året haft det mycket tufft. Under 
året har många förändringar skett i gruppens sammansättning. En ledamots bort-
gång, långtidssjukskrivning och förändringar i regeringen har påverkat samman-
sättningen. En av gruppens medlemmar har dessutom valt att inte delta i bänkens 
arbete under hösten. Till det kommer att stödet från Arbetarekommunen har varit 
mycket begränsat.

I en bilaga till riksdagsgruppens rapport redovisas de motioner som arbetarekom-
munen behandlat och som hänvisats till riksdagsgruppen. I verksamhetsberättelsen 
redovisas också de principer som gäller för riksdagsledamöternas möjlighet att läg-
ga en motion. Principerna innebär bl.a. att motioner som är budgetdrivande inte 
får läggas när vi sitter i regeringsställning.

Varje år läggs en urban (storstadsmässig) motion tillsammans med ledamöterna 
från Stockholms län. Den skrivs om och uppdateras varje år.

Utskottet har tidigare tagit upp vilka utskott som Stockholms representanter 
finns representerade i. I justitieutskottet och konstitutionsutskottet är Stockholm 
mycket väl representerade. Men det finns flera utskott som har betydelse för stock-
holmspolitiken där vi inte finns. Eftersom det ofta är i utskotten som förhandlingar 
sker, så är det viktigt att uppmärksamma detta.
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Granskningsutskottet har fått en mycket bra redovisning från bänkansvarige om 
gruppens arbete.

Granskningsutskottet föreslår
att  riksdagsgruppens verksamhetsberättelse för 2017 godkänns.

Kommunfullmäktigegruppen
Granskningsutskottet har granskat våra förtroendevaldas arbete i Stadshuset. Det 
har inkluderat möte med ansvarig på gruppledarnivå, genomläsning av alla pro-
tokoll från grupp- och gruppstyrelsemöten och studium av fullmäktigegruppens 
verksamhetsberättelse. Sist men inte minst har utskottet inhämtat information 
och fört diskussioner med ansvariga för gruppledningen.

Utskottet kan inledningsvis, vid en samlad bedömning, konstatera, att Stockholm 
under nuvarande ledning aktivt och framgångsrikt arbetar för att genomföra ett 
Stockholm för alla men att ledningen också är uppmärksam på de brister och 
svårigheter som finns i vår delade stad. För detta ska de ha en eloge. Med tillfreds-
ställelse har också utskottet noterat att gruppledningen agerade synnerligen skynd-
samt och kompetent vid terrorangreppet men också vid den specifika situation 
som uppstod i samband med #metoo.

Annat kunde ändå ha blivit, eller i vart fall redovisats, bättre. Utskottet har framfört 
synpunkter om detta till gruppledningen men sammanfattar dem också här nedan.

Vissa anmärkningar hade granskningsutskottet hoppats slippa upprepa, t.ex. be-
träffande protokollen som bortsett från årets allra första, snabbt återföll till att bli 
innehållslösa, svårtydda och dagordningsliknande. Det stora antalet protokollfö-
rare bidrar till ojämnheten. 

Närvaroredovisningen har dock blivit heltäckande och finns nu också i samlad 
form. Rutiner för åtgärder vid stor frånvaro finns.

Verksamhetsberättelsen för år 2017 är, i likhet med tidigare års, informativ och 
ger en god bild av verksamheten i Stadshuset under det gångna året. I verksam-
hetsberättelsen redovisas också samtliga motioner som representantskapet beslu-
tat översända till kommunfullmäktigegruppen för åtgärd och i en kolumn med 
just den rubriken redovisas vad som gjorts, vad som inneburit svårigheter och/
eller varför ingenting gjorts. Utskottet kan notera att en hel del har skett, vissa 
insatser planeras och andra har avslagits. Beträffande några av motionerna vill 
dock utskottet göra några kommentarer.

Motionerna D3 och D4 om ökat valdeltagande i Stockholm på jämlik grund 
inom gruppen funktionsnedsatta besvaras så gott som uteslutande med redovis-
ning av åtgärder för att göra vallokalerna tillgängliga för personer med fysiska 
funktionsnedsättningar. I svaret på D4 nämns lite kryptiskt att det ska finnas 
personal i vallokalerna som kan möta väljarna utifrån deras behov – som exem-
pelvis funktionsnedsättningar eller behov av information på annat språk. Men 
arbetet för ett ökat valdeltagande på jämlik grund inom gruppen funktionsned-
satta måste börja långt innan personen kommer till vallokalen.

Beträffande motion I1 är svaret synnerligen generellt skrivet och behandlar egent-
ligen inte alls motionens yrkande som gäller staten Palestina.

Beträffande O2 redovisas en hel del av utåtriktad information men förbättringar 
i enlighet med motionens förslag har inte genomförts.
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Slutligen beträffande motion Ö1 är det, som vid tidigare år, återigen en motion där 
information om att inte genomföra årsmötets beslut borde ha kommunicerats med 
representantskapet. Enligt kommentaren har beslutet fattats efter diskussion med 
arbetarekommunen, oklart hur, men representantskapet borde i vart fall ha blivit 
informerat och fått möjlighet att reagera.

Avslutningsvis får utskottet konstatera att den socialdemokratiska ledningen har 
ett tufft jobb i den samlade majoriteten i Stockholm men att vi har mycket att ändå 
glädjas åt.

Granskningsutskottet föreslår
att  kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2017 godkänns.

Landstingsfullmäktigegruppen
Granskningsutskottet har granskat alla relevanta handlingar. Vi har läst fullmäk-
tigegruppens verksamhetsberättelse, studerat protokoll och överlagt med grupp-
ledningen.

Verksamhetsberättelsen är fyllig och redovisar på ett informativt sätt vad som 
hänt under året och har en klar ideologisk inriktning, Vad gäller motioner kan 
konstaters att det endast finns en motion som till delar inte kan beslutas av 
landstinget. Vi anser att det ur stockholmsdistriktets synpunkt ter sig beklagligt 
att våra medlemmar inte haft mer att säga om landstinget. Landstingsgruppens 
hantering av den enda motionen är invändningsfri.

Protokollen från landstingsgruppens sammanträden är utformade som besluts-
protokoll och därför kortfattade. Utskottet menar dock att protokollen i vissa 
delar kan vara mer utförliga  för att tydliggöra gruppens ställningstagande och 
därmed underlätta för läsaren.

Närvaroredovisningen från landstingsgruppen som tidigare varit bra och enkel att 
läsa har under senaste året försämrats och blivit oöverskådlig. Utan en av utskottet 
egen gjord sammanställning hade uppföljningen av närvaron inte varit möjlig. Av-
saknad av lättöverskådlig närvaroredovisning har därmed inneburit att även bänk-
ledningen haft svårt att följa upp närvaron på ett tillfredsställande sätt och vidta 
nödvändiga åtgärder. Utskottet vill dessutom poängtera att uppföljning av närvaro 
även utgör  ett av flera underlag för nomineringsarbetet i grundorganisationerna 
och valberedningar.

 

Vid den av granskningsutskottet gjorda sammanställningen framkommer att 12 av 
de 36 landstingsledamöterna varit frånvarande till mer än 60% vid gruppmöten. 
Två av ledamöterna har inte deltagit vid något tillfälle och tre har närvaro endast 
vid ett möte under hela året. Noteras kan även att 7 av 12 ledamöter med högst 
frånvaro återfinns trots detta på listorna inför kommande val. För några av dem 
fanns redan föregående år frånvaro att beakta.

 

Vikten av att föra och följa upp närvaron vid gruppmöten måste lyftas för att sä-
kerställa den demokratiska processen genom att valda ledamöter är närvarande och 
delaktiga i de ställningstagande som behandlas vid dessa möten.

Granskningsutskottet föreslår
att  landstingsfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2017 godkänns.



| 39 |

Stockholms arbetarekommun
Utskottet har fört samtal med ordföranden och med kommunsekreteraren samt 
läst protokoll och tagit del av andra relevanta handlingar samt en preliminär verk-
samhetsberättelse.

För verksamhetsåret 2017 sattes tre huvudmål för verksamhetens inriktning. De 
övergripande målen bröts ned till ett antal mer mätbara mål som följdes upp. Ut-
skottet konstatera efter sin genomgång av redovisningen i verksamhetsberättelsen 
att de uppsatta målen uppnåddes.

Implementeringen av den nya partiorganisationen har genomförts enligt plan och 
arbetet med att stärka och utveckla arbetet i grundorganisationerna har fortsatt 
vilket utskottet finner tillfredsställande.

Utskottet har granskat styrelsens och representantskapets protokoll och funnit 
dessa i god ordning. Det går bra att utifrån dem avläsa vilka beslut som fattats. 
Utskottet noterar dock att ärendebalanslistan inte uppdaterats sedan januari 2017 
vilket inneburit att det inte varit möjligt att avgöra om eventuella ärenden kvarstår 
i balans vid verksamhetsårets slut.

Styrelsen antog under våren 2017 en verksamhetsplan för verksamhetsåret. Även 
en studieplan togs fram för 2017. Utskottet har vid genomgång av styrelseproto-
kollen inte funnit att styrelsen formellt antagit studieplanen. Utskottet vill därför 
framhålla vikten av att även studieplan fastställs av styrelsen antingen som enskilt 
ärende eller som bilaga till verksamhetsplanen. Studier har dock genomförts enligt 
den icke antagna planen.

Närvaron på styrelsen har varit god. Närvaroredovisningen är systematisk, i god 
ordning och överblickbar.

Utskottet konstaterar att representantskapets beslut från februari 2016 om att 
samtliga ledamöter i de tre parlamenten ska avge en årlig skriftlig rapport ännu inte 
genomförts på ett adekvat och systematiserat sätt. Vi vill därför återigen påminna 
styrelsen om det angelägna i att finna en form för rapporteringen så att represen-
tantskapets beslut kan fullgöras.

Utskottet pekade i granskningsrapporten för 2016 på vikten av att redovisningar-
na lämnas inte minst mot bakgrund av att dessa avses utgöra ett av flera underlag 
för nomineringsarbetet i grundorganisationerna och valberedningens arbete med 
listorna inför allmänna val. Detta påpekande kvarstår alltså.

Utskottet har granskat formalia kring tillsättandet av nytt ordinarie borgarråd 
hösten 2017. I partidistriktets stadgar under rubriken ”Regler för kandidatnomi-
neringar till övriga uppdrag” stadgas i punkt 5 att kandidater till borgarråd och 
landstingsråd väljs av representantskapet efter förslag av valberedningen för nämnder, 
styrelser och råd.... Utskottet kan inte av stadgarna utläsa att något avsteg från den 
ordningen är möjlig. 

Styrelsen beslutade vid telefonsammanträde 2017-11-23 att utse nytt ordinarie 
borgarråd efter den vakans som uppkommit. Motiveringen för beslutet var att 
man inte ville tappa tempo i den politiska verksamheten.

Utskottet har viss förståelse för att styrelsen ville undvika en lång och utdragen 
process med knappt ett år kvar till de allmänna valen. Vi menar dock att styrelsen 
borde ha lyssnat av med representantskapet om att utifrån den rådande situatio-
nen få mandat att frångå den stadgeenliga hanteringen av frågan om utseende av 
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borgarråd. Detta mandat hade styrelsen kunnat inhämta vid representantskapets 
möte 2017-12-06. Ett sådant förfarande hade enligt utskottet inte medfört en så-
dan tidsutdräkt att det politiska arbetet i kommunfullmäktige drabbats negativt. 
Utskottet är utöver detta även kritisk till att styrelsen inte på representantskapets 
decembermöte redogjort för tillsättningen och vilka bevekelsegrunder styrelsen 
haft för att frångå den stadgeenliga hanteringen.

Granskningsutskottet föreslår 
att  styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 godkänns.

Stifsfullmäktige
Granskningsutskottet har tagit del av stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberät-
telse som redogör för organisation, representation och viktigare frågor under året.

Berättelsen ger en god bild av stiftets verksamhet men avslöjar desto mindre av 
gruppens arbete och synpunkter, vilket granskningsutskottet beklagar efter öpp-
ningen i förra årets berättelse. Granskningsutskottet ser dock fram emot komman-
de årsberättelse då utgången i kyrkovalet och förhandlingarna därefter lett till en 
förändrad styrning av stiftet. Detta bör leda till ökat kyrkopolitiskt inflytande för 
våra kandidater och större förutsättningar för att kunna följa upp våra förtroende-
valdas insatser. 

Granskningsutskottet föreslår 
att  stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2017 godkänns.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN

Inledning 
2017 var mandatperiodens tredje år och resultatet av en socialdemokratisk poli-
tik för Stockholm syns alltmer. Under året fortsatte bostadsbyggandet att öka till 
nya rekordnivåer. Den goda utvecklingen på arbetsmarknaden med ökad syssel-
sättning som följd fortsatte. Vi ser att resultaten förbättras i stadens skolor. I syfte 
att skapa ett Stockholm för alla fattades en rad viktiga beslut. 

Under 2017 togs beslut om nya skolor, förskolor, studentbostäder och bostäder 
som vanligt folk har råd att bo i. Vi har beslutat om nya idrottsanläggningar och 
om att rusta upp flera av stadens sedan länge eftersatta fastigheter. Vi har pekat 
ut riktningen mot ett grönare Stockholm, ett smartare Stockholm och ett större 
Stockholm.

Bland de många positiva beskeden för staden fanns besluten om investeringar i 
kollektivtrafik och infrastruktur i Stockholmsregionen. Genom överenskommel-
sen inom ramen för Sverigeförhandlingen kommer tunnelbanan byggas ut för att 
möta en växande befolkning i Stockholm. Ett nytt snitt över Mälaren minskar 
trängseln och möjligheterna för ytterligare bostadsbyggande ökar.

Under 2017 kom trygghetsfrågan att stå i fokus. Stockholm är inte skyddat från 
det som sker i vår omvärld. Den 7 april drabbades vår stad av ett terroristdåd 
och fem oskyldiga fick sätta livet till i en grym och meningslös handling. Genom 
detta dåd prövades samhällets förmåga att hantera en allvarlig kris. Såväl polisen 
som stadens verksamheter visade sig klara denna utmaning väl, även om det finns 
lärdomar att dra.

En delad stad kombinerat med allt grövre brottslighet och ökad vapentillgång 
ledde under året till flera uppgörelser mellan kriminella gäng. Det bidrog till 
att fler kände sig otrygga i staden. Det är en oacceptabel utveckling. Stockhol-
marna ska känna sig trygga i sin egen stad. Då behövs förstärkningar av både 
nationella och lokala insatser. Därför genomförde staden en rad åtgärder för att 
stärka det lokala förebyggande arbetet. Arbetet med sociala insatsgrupper utvid-
gades och budgeten för individ och familjeomsorgen förstärktes kraftigt. Därtill 
påbörjades flera projekt inom ramen för sociala investeringsfonden och lokala 
utvecklingsplaner. I budgeten för 2018 fattades beslut om en trygghetsfond för 
att ge nämnder och styrelser verktyg för att arbeta med ökad trygghet i stadens 
offentliga rum.

Arbetet med att ta emot nyanlända till vår stad präglade mycket av arbetet också 
under 2017. De problem som fanns initialt med att hinna tillskapa bostäder 
minskade under året i takt med att alltfler bostadslösningar kom på plats. Under 
året intensifierades arbetet med etableringen av nyanlända både avseende socialt 
stöd, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Det är en uppgift som kommer 
kvarstå och kräva insatser även under kommande år.

Arbetet för ett Stockholm för alla fortsatte under 2017. Flera reformer genomför-
des med målet att skapa ett Stockholm som håller samman samt ett Stockholm 
som är ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart. Tre år in i mandatpe-
rioden kan vi konstatera att vi har kommit en god bit på vägen mot att uppfylla 
de löften vi gav i valrörelsen 2014.
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Under 2017 fortsatte arbetslösheten att sjunka till följd av en god konjunktur 
och aktiva insatser för fler i arbete. Arbetslösheten bland unga har minskat med 
30 procent sedan mandatperiodens början. Antalet hushåll i Stockholm i behov 
av försörjningsstöd är lägre än vad det varit på 50 år.  

Bostadsbyggandet i Stockholm slog rekord under 2017. Takten i bostadsbyggan-
det är den högsta på 50 år och hälften av alla markanvisningar går till hyresrätter. 
Den passivitet som präglade förra mandatperioden är definitivt bruten. Arbetet 
med att bygga attraktivare och tryggare stadsmiljöer i ytterstaden fortsätter. Sats-
ningar som Fokus Skärholmen och Fokus Hagsätra-Rågsved är goda exempel. 

Arbetet med att förbättra alla barns möjligheter i skola och förskola har börjat nå 
resultat. Insatser har genomförts för att fler ska kunna ta del av förskolans peda-
gogiska verksamhet och för att fler ska kunna få det stöd som behövs i skolunder-
visningen. Antalet nybyggda skolor når historiska höjder under de kommande 
åren. Under mandatperioden har vi tillfört 4 miljarder kronor till Stockholms 
skolor. Över 1000 fler lärare har anställts jämfört med 2014 och skolresultaten 
har vänt uppåt - särskilt i skolorna med de tuffaste utmaningarna.

Målet om ett ekologiskt hållbart Stockholm kräver höga ambitioner inom miljö 
och klimat. Stockholm ligger i framkant i klimatomställningen och ska vara en 
fossilbränslefri stad till år 2040. Åtgärder för ökad framkomlighet och satsningar 
på gång, cykel och kollektivtrafik har prioriterats under 2017. Implementeringen 
av miljöprogrammet i stadens ledningssystem fortsätter. Tack vare stadens upp-
handlingsprogram ställs nu tuffare miljökrav vid upphandlingar. Arbetet med en 
klimatstrategi har påbörjats. 

Stockholm visar i dag upp en stark ekonomi som ger oss goda förutsättningar 
under kommande år. Samtidigt som staden nu arbetar av den skuld av utebliv-
na investeringar i bostäder, skolor, infrastruktur och idrottsanläggningar som de 
borgerliga partierna lämnade efter sig finansieras större delen av dessa av egna in-
komster till följd av ett ökat bostadsbyggande. För att långsiktigt stärka tillväxten 
i Stockholm fortsätter de massiva satsningarna på jobb och utbildning. 

Med vetskapen om dessa positiva steg är det viktigt att konstatera att det finns 
fortsatt stora utmaningar i en alltför delad stad. Ojämlika villkor utgör det störs-
ta hotet mot att alla Stockholmare kan utvecklas och leva ett fritt liv. Alltför 
många Stockholmare känner sig otrygga i sin vardag. Arbetet med att nyanlända 
ska ges möjlighet att bosätta sig och arbeta i Stockholm kommer kräva fortsatt 
stora insatser. Ännu är bostadsbrist och arbetslöshet högst reella verkligheter för 
många av Stockholmarna.

Därför behöver nu arbetet för ett jämlikt Stockholm för alla intensifieras. Inves-
teringar i ytterstadens offentliga rum, fortsatt fokus på lokala utvecklingspro-
gram och breda satsningar på trygghetsskapande åtgärder är bara några inslag 
som kommer stå i fokus framöver. Genom ett intensifierat socialt förebyggande 
arbete, riktade jobbinsatser och investeringar i trygghet kan staden hålla sam-
man.

Kommunfullmäktigegruppen avger härmed sin berättelse för år 2017.    
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KF-gruppens möten 
KF-gruppen har hållit 17 möten inklusive årsmöte under 2017.
Stora frågor som har diskuterats under året 2017 har bland annat varit:

• Budget 2018
• Stadsbyggnads- och bostadsfrågor
• Trygghetsfrågor
• Skolfrågor
• Mottagandet av nyanlända
• Socialt förebyggande arbete
• Investeringar i kultur- och idrottsanläggningar
• OS-utredningen

De flesta ledamöter har mycket god närvaro, medan några av ledamöterna delta-
git på endast ett fåtal möten. I de fall närvaron sviktat har fullmäktigegruppens 
ledning fört dialog med arbetarekommunens ledning.
  

Budget 2018
Budgeten för år 2018 (som beslutades om i november 2017) är den här mandat-
periodens sista budget. Ett Stockholm som håller samman har varit ledstjärnan 
som präglat den socialdemokratiskt ledda majoriteten. Budget för 2018 innebar 
fortsatta satsningar på välfärden, bostadsbyggandet och att minska arbetslöshe-
ten. Trygghet i det offentliga rummet kom att hamna i stort fokus under 2017 
vilket också gjorde avtryck på budgetarbetet. 

Budget för 2018 innebär full volymuppräkning på alla välfärdsverksamheter och 
därtill 2,5% uppräkning på de flesta välfärdsverksamheterna (3,0% på försko-
lan). Det ger utrymme för löne- och prisökningar samt satsningar på höjd kva-
litet. De historiskt höga satsningarna på barn- och ungdomsvården fortsätter. 

Stockholm satsar 1 miljard på skola och förskola. Stockholms stad har den hög-
sta resurstilldelningen till skolan i hela landet. Vi tillför 350 miljoner kronor 
mer till förskolan utöver volymökningar. Trots stora ökningar av antalet barn i 
förskolan så klarar vi alltså av att också göra en rejäl ökning av schablonen. Det 
visar hur vi satsar på välfärden före fler skattesänkningar. Vi satsar på att anställa 
fler lärarassistenter och studiepedagoger. För att underlätta för skolor med de 
tuffaste utmaningarna att rekrytera lärare görs en särskild satsning på lönetillägg 
för lärare i ytterstaden om totalt 13 miljoner kronor.

Vi har tagit ett helhetsgrepp om äldreomsorgen. Vi har nu för första gången 
en långsiktig äldreboendeplanering i staden. Seniorboende med aktivitetscenter 
skapas i fler stadsdelar. En särskild satsning görs på äldre som lever i hemlöshet. 

Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt positivt vilket innebär att behovet av försörj-
ningsstöd är det lägsta på 50 år i Stockholm. Det skapar ett behov av insatser både 
av att öka bristyrkesutbildningar som insatser för att hjälpa de som står längst 
från arbetsmarknaden. Budgeten innehåller flera sådana förslag, bland annat ge-
nom satsning på kombinerade språk- och yrkesutbildningar, fler stockholmsjobb 
och riktade förstärkningar mot unga som står långt från arbetsmarknaden. 

Betydande tillskott tillförs verksamheterna för att öka tryggheten i staden. 200 
miljoner kronor avsätts i en trygghetsfond varifrån facknämnder och stadsdels-
nämnder kan söka medel för trygghetsskapande investeringar i det offentliga 
rummet. Därtill skapas en trygghetskommission för samordning av stadens 



| 44 |

trygghetsarbete. Tryggheten i skolan är också i fokus med bland annat fortsatt 
satsning på MVP, mentors in violence program. 

Bostadsbyggandet har nått rekordhöjder under 2017 och ett nytt etappmål till 
2025 har antagits; 80 000 bostäder ska ha påbörjats 2014–2025. Fem nya fokus-
områden och urbana samband ska påbörjas under 2018 för att bygga en sam-
manhållen stad. Vi gör samtidigt historiska investeringar i nya skolor och försko-
lor, bygger produktionslokaler för kultur och nya idrottsplatser och idrottshallar. 
Vi gör också historiska satsningar på stadens parker och grönområden,

Som tydlig kontrast framstår högerns budgetalternativ som alla lovade större 
satsningar på välfärd kombinerat med skattesänkningar. Detta finansieras genom 
minskade reserver och utförsäljningar som långsiktigt skulle skada Stockholms 
ekonomi och förmåga att skapa en fungerande stad.
När överbuden läggs åt sidan kvarstår i grunden konflikten mellan stora löften 
om skattesänkningar eller investeringar i välfärden. 

Mottagande av nyanlända
Sedan hösten 2015 då många flyktingar sökte asyl i Sverige har staden ägnat stor 
energi åt att skapa ett bra mottagande för nya stockholmare. Många medarbetare 
arbetar hårt med frågan. Stort fokus ligger på att hitta olika former av boende-
lösningar för de som anvisas till staden enligt bosättningslagen som började gälla 
2016. Arbetet med att hitta platser där modulhus kan ställas upp har fortsatt 
under året och ett antal bygglov har beviljats efter överklagandeprocesser. Stora 
informationsinsatser har gjorts i samband med att de tilltänkta boendena har 
presenterats. Flera välbesökta informationskvällar har anordnats. 

Under 2017 anvisades 2 858 personer till Stockholm och staden klarade att ordna 
boende för samtliga som tackade ja till att flytta till vår stad. Stockholm kommer 
att ha tagit emot 7 550 personer under åren 2016–2018 enligt bosättningslagen. 
Detta är något vi ska vara stolta över då en helt ny organisation har byggts upp i 
Stockholms stad på bara ett par år. 

Utöver arbetet med att hitta boendelösningar ägnas mycket arbete åt de ensam-
kommande barn som staden har ett särskilt ansvar för. Arbetet med att ställa om 
från HVB-hem till stödboenden var en viktig insats för att möta ändrad praxis 
och ersättningssystem. Ett intensivt arbete har pågått med att på bästa sätt vär-
na de barn som fyllt 18 år när de fortfarande är i asylprocess och som väljer att 
stanna kvar i staden. 

Flyktingmottagandet innebär att befolkningstillväxten förstärks ytterligare. På 
lång sikt är det en stor fördel för Stockholm. På kort sikt innebär det utmaningar 
för hela staden. Framöver kommer utmaningarna att synas i skola och förskola, i 
bostadsbyggande och i förhållande till arbetsmarknadsåtgärder. 

Under året har ett arbete inletts i dessa verksamhetsområden för att klara utma-
ningen under kommande år. Stadsdelsnämnderna har fått ett förtydligat uppdrag 
att möta de nyanlända som har flyttat till staden som egenbosatta för att säker-
ställa att de får stöd att etablera sig snabbt genom utbildning eller arbete. Utöver 
de kommunala verksamheterna kan nämnas att samarbeten med civilsamhället 
är centralt för att underlätta nyanländas etablering. Mötesplatser mellan nyan-
lända och etablerade stockholmare som svenska med baby, DuO Stockholm och 
Medpratare är några exempel på samarbeten. 
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En skola för alla
Arbetet med att höja skolresultaten i Stockholms skolor fortsatte under året. När 
det kommer till betygsresultaten för den kommunala grundskolan ser vi histo-
riskt sett höga siffror. Samtidigt har skillnaden mellan skolor minskat, främst för 
att resultaten ökat kraftigt i skolor med de tuffaste utmaningarna. En anledning 
till detta trendbrott är beslutet att samtliga grundskolor ska ta emot nyanlända.

En annan viktig uppgift har varit att klara den stora elevökningen i förskolan, 
grundskolan och gymnasieskolan. Flera år av försyndelser med för låga investe-
ringsvolymer ska nu tas igen. Genom ökade investeringar och en ny mer sam-
ordnad planeringsprocess i staden byggs det nu förskolor och skolor i stor skala. 
Summan av de beslutade skolprojekten ligger idag på drygt 17 miljarder, att jäm-
föra med 3 miljarder år 2013. Alla ska kunna lita på att det finns en bra förskola 
och grundskola nära hemmet.

Samtidigt som Stockholm växer har skolorna fler lärare än tidigare. Antalet lärare 
har ökat och vi har samtidigt höjt lärarnas löner med över 200 mnkr utöver re-
geringens satsningar på höjda lärarlöner. 

Ett Stockholm som bygger
Planeringen för nya bostäder i Stockholm når nya rekordnivåer. Med 7 500 påbör-
jade bostäder 2017 är den passivitet som präglade förra mandatperioden bruten 
- och det byggs fler hyresrätter som fler har råd med. Genom att tillsätta resurser, 
fokusera stadens arbete och tydligt prioritera bostadsbyggandet är byggtakten nu 
den högsta sedan miljonprogrammets dagar. Även antalet markanvisningar och 
antalet påbörjade bostäder ökade kraftigt. Målet för bostadsbyggandet har upp-
daterats i budget 2018: 80 000 bostäder till 2025 och 140 000 bostäder till 2030. 

Arbetet med projekt Fokus Skärholmen fortsatte under 2017. Målet är att minst 
4000 nya bostäder ska byggas i Skärholmens stadsdelsområde. Detta ska ske 
genom större och mer generella detaljplaner som föregår markanvisning. På så 
sätt skapas förutsättningar för en bättre dialog med medborgarna, satsningar på 
social hållbarhet och en starkare roll för stadsplaneringen i stadsutvecklingen. 
Arbetet med ett nytt fokusområde i Hagsätra-Rågsved-Högdalen är igång. 

Över 1000 studentbostäder påbörjades under året. Fortfarande kvarstår mycket 
av utmaningen kring att öka byggandet av billiga hyresrätter och bostäder för 
utsatta grupper. Arbetet med Stockholmshusen har fortsatt under året men det 
finns ett behov av att utveckla arbetet för att kunna klara bostadsförsörjningen 
för grupper med svagare ställning på bostadsmarknaden.

Arbetet med en ny översiktsplan färdigställdes under året. Översiktsplanen stär-
ker stadens strategiska arbete med en socialt hållbar stad samtidigt som de tillägg 
som tidigare tagits av stadsbyggnadsnämnden, den gröna promenadstaden och 
arkitektur Stockholm, har arbetats in i den nya planen. 

Fler i arbete och studier
Stockholms arbetsmarknad har under året fortsatt utvecklats starkt. Särskilt gläd-
jande är att arbetslösheten bland unga minskat kraftigt: 30 procent fler unga 
i åldern 18–24 år var arbetslösa i december 2014 än vid utgången av 2017. I 
vissa stadsdelar har ungdomsarbetslösheten halverats. Satsningen på uppsökande 
arbete och insatser har varit framgångsrik och under 2017 skrevs närmare 700 
unga i åldrarna 20–29 år in på något av jobbtorgen.
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En viktig insats för stadens unga är fler sommarjobb. Under 2017 slogs nya 
rekord med 8 500 sommarjobb. Flest sommarjobb skapades i stadsdelarna Rin-
keby-Kista, Spånga-Tensta och Enskede-Årsta-Vantör. Inför nästa år höjs ambi-
tionen ytterligare för att ännu fler unga ska få chansen att jobba.

Antalet studerande inom vuxenutbildningen har fortsatt öka under året och alla 
personer som uppfyllt villkoren har kunnat beredas plats. Att det inte finns nå-
gon kö till vuxenutbildningen är viktigt för att alla i Stockholm ska kunna växa 
med kunskap. Arbetet med att utveckla vuxenutbildningen för att både skapa 
snabba vägar till jobb och förbättra kompetensförsörjningen har fortsatt under 
året. 

Efter att många nyanlända kommit till Stockholm de senaste åren har insatser 
och etableringsjobb utvecklats under året för att skapa snabba vägar till jobb och 
etablering.  Här bidrar utvecklingen av kombinationsutbildningar särskilt till 
att korta nyanländas väg till arbete. Utifrån rekryteringsbehoven på arbetsmark-
naden utvecklas jobbspår där språk, praktik och yrkesutbildning kombineras. 
Under 2017 har totalt 856 personer haft en anställning inom ramen för Stock-
holmsjobb.

Stadens insatser syftar både till att minska arbetslösheten och förbättra kompe-
tensförsörjningen. Under året har samverkan med arbetsgivare kring arbetsmark-
nadsinsatser och yrkesutbildningar utvecklats och stärkts.

Några övriga viktiga politiska insatser under året
• Översiktsplan
• Skolbiblioteksplan
• Filmstrategi
• Ramavtal för Sverigeförhandlingen
• Kommunikationsprogram
• Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
• Beslut om övergång till digital hantering och digital distribution av hand-

lingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och borgarrådsberedning 
(eDok)

• Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap
• Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, köns-

identitet eller könsuttryck
• Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad
• Program för ett jämställt Stockholm
• Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Behandlingen av motioner från arbetarekommunens årsmöte 2017
Fullmäktigegruppen redovisar här nedan hur gruppen jobbat med de motioner 
som arbetarekommunen ställt sig bakom eller beslutat att skicka över till kom-
munfullmäktigegruppen. 

I vissa fall är motionens krav sådant att motionen helt eller delvis inte har kunnat 
tillgodoses under året. I dessa fall redovisas de överväganden som gjorts nedan 
under rubriken åtgärd. 

I flertalet fall har dock motionernas intentioner till större delen kunnat tillgo-
doses.
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A3 1. anställningsformen allmän visstid tas bort 
ur LAS, 4. självständighetskriteriet i inkomst-
skattelagen återställs till att kräva minst två 
uppdragsgivare och till att inte bevilja F-skatt 
för uthyrning vid tillfälliga arbetstoppar, 5. 
anta motionen som sin egen, 
6. motionen skickas vidare till den socialde-
mokratiska riksdagsgruppen samt kommun- 
och landstingsgruppen för genomförande

I Stockholm ska heltid och fasta anställningar vara 
norm och allmänna visstidsanställningar fasas ut och 
samtliga nämnder ska minimera användningen av all-
män visstidsanställning och andra former av otrygga 
anställningar.  

AVA ska användas endast när det är sakligt grundat 
och medarbetare med AVA ska snabbare än idag få en 
tillsvidareanställning. Det finns ännu inga kvalitets-
säkrade siffror för förändringen av antalet AVA-an-
ställningar för 2017, men enligt uppgift från persona-
ladministrativa avdelningen har en minskning skett. 

I budgeten för 2017 gavs samtliga nämnder i upp-
drag att ta fram handlingsplaner för att öka takten i 
att göra heltid till norm vid nyanställning och erbjuda 
ofrivilligt deltidsarbetande heltid.  Medel avsattes i 
budgeten för att stödja nämnderna i arbetet. 

D3 1. årsmötet uppdrar till Arbetarekommunens 
styrelse att överväga lämpliga åtgärder för att 
få till stånd ett ökat valdeltagande i Stockholm 
på jämlik grund inom gruppen funktionsned-
satta. 2. berörda parter skyndsamt arbetar för 
att utforma lämpliga åtgärder för att åtgärda 
uppenbara brister kopplat till lågt valdelta-
gande inom gruppen funktionsnedsatta.

Sedan 2014 finns det krav på att alla vallokaler ska 
vara tillgängliga. Inför varje val besöker valnämnden 
alla vallokaler för att på plats undersöka tillgänglighe-
ten och inför valet 2018 har valnämnden tagit fram 
en webbplats med namnet ”rösta i Stockholm” som 
gör det lättare att hitta sin vallokal. 

Därutöver vidtas en rad åtgärder för att fler ska kunna 
använda sig av sin rösträtt. Alla vallokaler ska ha plats 
för sittande röstande i valbås, i vissa lokaler kommer 
det finnas förstoringsmaskiner eller förstoringsglas i 
alla vallokaler. Nämnden har inför årets val arbetat 
aktivt med att förbättra skyltningen för att fler ska 
kunna rösta. Detta är ett urval av insatser som görs 
för att öka möjligheten att rösta. I arbetet samverkar 
valnämnden såväl med stadens funktionshindersom-
budsman som med intresseorganisationer och den 
statliga valmyndigheten för att öka valdeltagandet.

Motion Beslut Åtgärd
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D4 1. placering av vallokaler alltid ska utgå från 
närhetsprincipen, 2. med stöd av närhetsprin-
cipen olika alternativa lösningar noga prövas, 
samt 3. Stockholms arbetarekommun be-
slutar överlämna motionen som sin egen till 
valnämnden. 4. motion D4 jämte utlåtande 
sänds till den socialdemokratiska gruppen i 
valnämnden

Inför varje val fattar valnämnden ett inriktningsbeslut 
avseende närhet till vallokaler. Vid tidigare val har 
nämnden beslutat att väljarna inom innerstaden bör 
ha maximalt 1 km och i ytterstaden 2 km till sin val-
lokal. I fråga om röstningslokaler vid förtidsröstning 
ska staden erbjuda goda möjligheter att rösta med ge-
nerösa öppettider.

Till valet 2018 har valnämndens kansli tagit fram en 
webbplats ”Rösta i Stockholm”.  På den sidan kommer 
väljaren att kunna välja mellan två alternativ, antingen 
rösta på valdagen, och då skriva in folkbokföringsad-
ressen. Sidan hänvisar då väljaren till rätt vallokal och 
distrikt. Det andra alternativet är att förtidsrösta och 
då hjälper tjänsten till med att hitta närmsta röstmot-
tagningsställe, även information om öppettider kom-
mer att presenteras där. Till detta läggs en bättre skylt-
ning av vallokaler och insatser för att det ska finnas 
personal i vallokalerna som kan möta väljarna utifrån 
deras behov – som exempelvis funktionsnedsättningar 
eller behov av information på annat språk. 

I1 3. stödja samarbete i civilsamhället och på 
kommunal nivå mellan våra stater

Stockholm har ett dynamiskt och utbrett samarbete 
med andra städer, bland annat inom ramen för Euro-
cities. Inom specifika verksamhetsområden, till exem-
pel socialtjänst, finns också ett upparbetat samarbete 
med andra städer i framförallt Europa. För ett mer 
formaliserat samarbete, utöver ovan nämnda, finns 
vänortsavtal. Dock tecknar staden av princip inga 
vänortsavtal, även om vissa undantag finns. Staden 
betraktar istället andra huvudstäder i världen som na-
turliga vänorter, men tecknar inga regelrätta avtal.
Stadens stöd till civilsamhället är utbrett. Flertalet 
föreningar som staden ger stöd till har också inter-
nationell verksamhet. Staden har ett ansvar att följa 
upp föreningsbidragen och tillse att föreningar följer 
de riktlinjer som staden satt upp. Det handlar bland 
annat om att följa grundläggande värderingar om de-
mokrati och jämställdhet. Hur civilsamhället i övrigt 
organiserar sig eller samarbetar är inte en fråga för 
kommunen.
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M1 1. aktivt stötta och verka för att skapa förut-
sättningar för att kunna implementera försla-
get om att avsluta nyproduktionen av ben-
sin- och dieselbilar i Sverige och Europa till 
2030. 2. anta motionen som sin egen. 3. par-
tidistriktet verkar för att Stockholm så snart 
det är möjligt prövar att införa en miljözon 
i stadens centrala delar, tex gamla stan, som 
innebär förbud mot bensin- och dieselbilar 
samt att partidistriktet verkar för ett fossilfritt 
transportsystem genom att senast 2046 fasat 
ut de fossila drivmedlen.

Stadens strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 
2040 som antogs i slutet av 2016 innehåller följande 
uppdrag:  Staden tar fram en handlingsplan för
fossilbränslefrihet inom vägtransportsektorn och ut-
reda möjligheterna till att utfärda ett förbud mot fos-
silbränsleförsäljning till år 2040 med delmål till 2030. 
Utredningen om förbud mot fossilbränsleförsäljning 
är färdigställd och är en del av den större översyn av 
strategin som har genomförts. Samtliga utredningar 
med förslag till åtgärder processas under våren 2018. 

Staden driver även att städer ska få möjlighet att in-
föra miljözoner för lätta fordon och kommer så fort 
lagstiftning finns på plats tillsätta en politisk referens-
grupp för att utreda var och när miljözoner ska infö-
ras.

O2

V 1+2

med utgångspunkt till det informationsbehov 
som beskrivs i motionen uppdra åt s-gruppen 
i kommunfullmäktige att enkelt och tillgäng-
ligt på ett löpande och systematiskt sätt infor-
mera partiaktiva och en intresserad allmänhet 
om socialdemokratiska initiativ och ställ-
ningstaganden inom Stockholms stad.

1. Stockholms stad i huvudsak slutar upp-
handla driften vid de vård- och omsorgsboen-
den staden äger enligt LOU.

De huvudsakliga kanalerna för information går via 
sociala medier och nyhetsbrev via mejl. Nyhetsbre-
vet distribueras via partiexpeditionen medan aktivi-
teten i sociala medier sker från stadshuset. Stadshus-
kansliet har under 2017 stärkt bemanningen inom 
press- och kommunikation och har nu personal som 
arbetar fokuserat med internkommunikation samt 
kommunikation i sociala medier. Genom att följa fi-
nansborgarrådet och övriga borgarråd i sociala medier 
ges en löpande och systematisk bild av vad som sker 
i stadshuset och vilka ställningstaganden som görs. 
Det är enkelt både för partivänner och för intresserad 
allmänhet att följa vad som sker i staden via sociala 
medier.

Finansborgarrådet har under året gjort en visionstur-
né och besökt samtliga stadsdelar för att berätta om 
vision 2040 och samtalat med boenden i områdena 
om de vill utveckla i stadsdelen. Arbetsmarknads-och 
idrottsborgarrådet har också varit ute i stadsdelarna 
och berättat om vårt jämlikhetsarbete med utgångs-
punkt i hållbarhetskommissionen som tillsattes när S 
tog över styret i staden 2014. 

Stockholm stad har under året återtagit flera vård- och 
omsorgsboenden som tidigare varit upphandlade en-
ligt LOU. I den majoritet som nu styr staden finns 
det inte stöd för att som princip i alla fall avsluta upp-
handling enligt LOU. Fullmäktigegruppen har därför 
försökt att pragmatiskt hantera frågan med ambition 
att stärka den offentligt drivna äldreomsorgen.
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V8 verka för att alla låginkomsttagare har god 
tillgång till receptbelagd medicin, till exempel 
genom större möjligheter att delbetala medi-
cin på apotek, och att läkemedel ingår i för-
sörjningsstödet 

Receptfria läkemedel ingår i normen för ekonomiskt 
bistånd. Receptbelagda läkemedel bedöms på individu-
ell basis. En person som uppbär ekonomiskt bistånd 
kan lämna in kvitton på receptbelagda läkemedel och 
få ersättning för dessa. I de fall mottagaren inte har 
möjlighet att lägga ut pengar för sina mediciner kan 
kostnaden faktureras stadsdelsnämnden direkt från 
apoteket. För individer med omfattande behov av lä-
kemedel är det mer fördelaktigt som systemet nu är 
utformat jämfört med om läkemedel skulle vara en del 
av normen. 

V9 att de äldres egna önskemål har avgörande be-
tydelse vid beslut om vård- och omsorgsbo-
ende.

För att tillgodose behovet av ett tryggt och tillgäng-
ligt boende med social gemenskap för äldre utan stora 
hälso- och sjukvårdsbehov kommer staden att kraftigt 
bygga ut antalet seniorboenden. Äldre som har störst 
behov prioriteras vid förmedlingen av lägenheter. Sta-
den ska genomföra ett antal insatser för att hjälpa äldre 
att flytta till ett anpassat boende i god tid. Alla äldre ska 
genom övergripande kommunikationsinsatser få infor-
mation om seniorboenden, vilken service som finns, 
särskilda förmedlingsregler, vikten av att stå i bostadskö 
och regler om bostadstillägg.

Ö1 1. Stockholms arbetarekommun skyndsamt 
upptar förhandlingar med den politiska led-
ningen i Stockholms Stad om formerna för hur 
en donation till en Professur inom nationaleko-
nomi i Thomas Pikettys anda ska kunna inrät-
tas och finansieras,

Arbetarekommunen har haft diskussioner med kom-
munfullmäktigegruppen i ärendet vid vilket man en-
ats om att frågan om inrättande av en professur inom 
nationalekonomi i Thomas Pikettys anda inte är av 
sådan vikt att det bör föranleda omprioriteringar i sta-
dens budget eller politiska prioriteringar för året.

Ö2 4. Stockholms Kommunfullmäktige startar en 
kampanj med uppgiften att visa på de regler 
som finns för cyklister 

I stadens budget för år 2018 finns särskilda medel för 
kommunikationsinsatser riktade till cyklister avsatta.  
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Gruppstyrelsen

Gruppstyrelsen har haft följande sammansättning under år 2017:

Gruppordförande   Karin Wanngård 

Vice gruppordförande  Roger Mogert (t.o.m. 2017-11-27)

Fem ordinarie ledamöter  Jan Valeskog
     Mirja Räihä 
     Karin Gustafsson 
     Bawer Kevir 
     Stefan Hansson

Två ersättare i gruppstyrelsen Rana Carlstedt 
     Kadir Kasirga

Adjungerade till Gruppstyrelsen Emilia Bjuggren
     Olle Burell
     Eva-Louise Erlandsson Slorach

Gruppstyrelsens arbete
Under 2017 har gruppstyrelsen haft 16 sammanträden. Mötena har som regel 
legat på onsdag eftermiddag före onsdagens KF-grupp. 

Borgarråd och arvoderade
Borgarråd har under året varit:
Karin Wanngård Finansborgarråd
Roger Mogert Stadsbyggnads- och kulturborgarråd (t.o.m. 2017- 
 11-27)
Jan Valeskog Stadsbyggnadsborgarråd (fr.o.m. 2017-11-27)
Emilia Bjuggren Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd (föräldraledig  
 fr.o.m. 2017-08-21)
Mirja Räihä Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd 
 (2017-08-21 t.o.m.  2017-11-27)
 Arbetsmarknads-, idrotts och kulturborgarråd 
 (fr.o.m. 2017-11-27)
Olle Burell Skolborgarråd

Arvoderade förtroendevalda var Eva-Louise Erlandsson Slorach, Jan Valeskog 
(t.o.m. 2017-11-27), Karin Gustafsson, Kadir Kasirga, Rana Carlstedt, Salar 
Rashid och Stefan Hansson (fr.o.m. 2017-11-27)

Gruppledare i nämnder och bolag 2017
Arbetsmarknadsnämnden  Emilia Bjuggren (föräldraledig 
 från 2017-08-21 till 2018-03-26)
 Mirja Räihä (2017-08-21) 
Exploateringsnämnden Jan Valeskog (t.o.m. 2017-11-27), 
 Stefan Hansson (fr.o.m. 2017-11-27) 
Idrottsnämnden Emilia Bjuggren (föräldraledig från 
 2017-08-21 till 2018-03-26)
 Alexander Lindholm (fr.o.m. 2017-08-21)  
Kulturnämnden Roger Mogert (t.o.m. 2017-11-27)
 Mirja Räihä (fr.o.m. 2017-11-27)
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Kyrkogårdsnämnden Mathias Tofvesson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Maria Östberg Svanelind
Fastighetsnämnden Jan Valeskog (t.o.m. 2017-11-27), 
Stefan Hansson  (fr.o.m. 2017-11-27) 
Servicenämnden Mervi Mäkinen-Andersson
Socialnämnden Rana Carlstedt
Stadsbyggnadsnämnden Roger Mogert (t.o.m. 2017-11-27),
  Jan Valeskog (fr.o.m. 2017-11-27)
Trafiknämnden  Jan Valeskog
Utbildningsnämnden  Olle Burell
Äldrenämnden  Mirja Räihä
Överförmyndarnämnden  Rana Carlstedt
AB Familjebostäder  Arvid Vikman
AB Stockholmshem  Kadir Kasirga 
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Salar Rashid
Fortum Värme AB  Göran Långsved 
Micasa Fastigheter i Stockholm AB Mirja Räihä  
Mässfastigheter i Stockholm AB Karin Wanngård
SGA Fastigheter AB  Emilia Bjuggren (föräldraledig 
  2017-08-21 till 2018-03-26)
  Mirja Räihä (fr.o.m. 2017-08-21) 
SIWI  Eva-Louise Erlandsson Slorach
Skolfastigheter i Stockholm AB Olle Burell 
Stockholm Business Region AB Karin Wanngård 
Stockholm Vatten AB  Ellinor Rindevall 
Stockholms Hamn AB  Stefan Hansson
Stockholms Stads Parkerings AB Bawer Kevir 
Stockholms Stadshus AB  Karin Wanngård
Stockholms Stadsteater AB  Roger Mogert (t.o.m. 2017-11-27), 
  Karin Gustafsson (fr.o.m. 2017-11-27)
AB Stokab  Mathias Tofvesson 
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm Anders Göransson
AB Svenska Bostäder  Karin Gustafsson 
Storstockholms brandförsvarsförbund Karin Gustafsson 
Bromma SDN  Johan Heinonen
Enskede-Årsta-Vantör SDN  Ulf Walther
Farsta SDN  Kjell Backman 
Hässelby-Vällingby SDN   Kadir Kasirga 
Kungsholmen SDN  Arvid Vikman
Hägersten-Liljeholmen SDN  Eva Fagerhem
Norrmalm SDN  Ulla Sjöbergh
Rinkeby-Kista SDN  Mia Päärni (t.o.m. 2017-09-04)
  Elvir Kazinic (fr.o.m. 2017-09-04)
Skarpnäck SDN  Claes Elmgren
Skärholmen SDN  Salar Rashid
Spånga-Tensta SDN  Anna Jonazon
Södermalm SDN  Anders Göransson
Älvsjö SDN  Majvi Andersson (t.o.m. 2017-07-01) 
  Stefan Johansson (fr.o.m. 2017-07-01)
Östermalm SDN  Birgit Marklund Beijer
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S-kansliet
Personalen på s-kansliet har under 2017 bestått av följande personer.

Martin Nilsson, kanslichef 
Elin Nordmark, biträdande kanslichef 
Alaa Idris, biträdande kanslichef 

Borgarrådssekreterare: 
Felix Antman Debels 
Erik da Silva 
Sarah Heidenborg
David Jonsson
Karin Kolk
Oscar Lavelid 
Peter Lindh (fr.o.m. 2017-08-14) 
Magnus Ljungkvist 
Mika Metso 
Sonja Pagrotsky 
Sona Rashid (fr.o.m. 2017-06-12) 
Amanda Schulin (föräldraledig fr.o.m. 2017-08-18)
Elin Sundin (t.o.m. 2017-11-30)
Karl Sundin 

Borgarrådssekreterare med kommunikationsansvar:
Ömer Oguz
Tomas Gustavsson
Gabriel Dahlander (fr.o.m. 2017-03-13)
Yasmin Hussein (fr.o.m. 2017-08-14)

Biträdande borgarrådssekreterare:
Sofie Canderyd
Nova Kruth 
Olivia Skjöld 
Pia-Marie Wichmann
Ola Palmgren 
Petra Enger (fr.o.m. 2017-01-09)

SDN-gruppledarträffar 
Under verksamhetsåret har gruppledarna i stadsdelsnämnderna träffats cirka en 
gång i månaden under ledning av Karin Gustafsson. Gruppen har i huvudsak 
diskuterat aktuella ärenden i nämnderna och budget. Det har också varit ett 
forum för reflektion och utbyte av idéer. Vid träffarna har också gruppledarna 
kunnat framföra synpunkter och ställa frågor till kansliet i stadshuset. 

Under året har ett antal externa föreläsare bjudits in till SDN-gruppen för att 
djupare belysa ett politikområde. Vid flera tillfällen har biträdande stadsdirektö-
rerna besökt gruppen för dragningar om olika delar av stadens verksamheter. Det 
har bland annat handlat om personalpolitik, nyanlända och trygghetsfrågor. Vid 
ett tillfälle besökte tjänstemän från regeringskansliet gruppen för att prata LSS. 
Även frågor om bostadsbyggande, social investeringsfond och hållbarhetskom-
missionen har diskuterats vid gruppens möten.
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STYRELSENS SLUTORD

Det är de beslut vi fattar i nämnder, styrelser och fullmäktige som successivt tar 
oss närmare Ett Stockholm för alla. På många områden har vi nått längre än vad 
vi trodde var möjligt i valrörelsen 2014. På andra områden återstår fortfarande 
stora utmaningar.

Det är en stor uppgift att bygga ett Stockholm som håller samman. Det är när vi 
kan skapa fler jobb, garantera en bra skola, en trygg närmiljö och säkra en bostad 
åt alla som staden verkligen blir ett Stockholm för alla. Och även om vi ser fram-
steg är utmaningen att alltid se när vi inte lyckas. Stolta men inte nöjda skildrar 
väl en reformistisk politik. 

Därför vill vi tacka, inte så mycket för det arbete som varit, utan mer för förtro-
endet att tillsammans med gruppens medlemmar, kanslipersonal och engagerade 
partimedlemmar, få kämpa för ett mer jämlikt Stockholm. Det arbetet fortsätter 
varje dag. 

Karin Wanngård          Jan Valeskog  Karin Gustafsson  

Mirja Räihä  Bawer Kevir   Stefan Hansson 
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGEGRUPPEN

Landstingsgruppens styrelse 

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
Sven-Inge Nylund

Adjungerade:
Jens Sjöström  Tove Sander  Maria Sayeler
Tara Twana  Fredrik Fällman  Sofie Ågren
Anders Lönnberg Victor Harju   
Johan Sjölander Talla Alkurdi 

Landstingsgruppens sammanträden
Landstingsgruppen har haft 10 sammanträden och en tvådagarsöverläggning. 
Landstingsgruppens styrelses sammanträden
Gruppstyrelsen har under året haft 10 möten.

Landstingsråd och arvoderade politiker
Erika Ullberg  Landstingsråd i opposition med ansvar för allmän-
   politiska 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
Jens Sjöström  Landstingsråd i opposition med ansvar för personal-
   politiska frågor samt Tillväxt och regionplanering

Presidiet
Mikael Sundesten 1:e vice ordförande i landstingsfullmäktige

Gruppledare 
Talla Alkurdi   Trafiknämnden, AB SL och WÅAB
   Beredningen för utbyggd tunnelbana
Christina Enocson Programberedning Vårdval 
   Sjukvårdsstyrelsen, Norr
Elenor Eriksson Patientnämnden
Conny Fogelström Färdtjänstutskottet 
   Färdtjänst- och tillgänglighetsberedning
Victor Harju  LS innovationsberedning
Adriana Haxhimustafa Sjukvårdsstyrelsen, Söder
Staffan Holmberg Beredning för sjötrafik
Robert Johansson Kulturnämnden
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Dag Larsson  Hälso- och sjukvårdsnämnden
   Programberedning Akutsjukvård
Petra Larsson  Sjukvårdsstyrelsen, City och Ekerö
   Programberedning Stora folksjukdomar
Rolf Lindell  LS fastighets och investeringsberedning
   Locum AB
Tuva Lund  Programberedning Äldre och multisjuka
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
Hanna Stymne Bratt Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
Tara Twana  Programberedning Tandvård
Erika Ullberg  Landstingsstyrelsen
   LS allmänna utskott 
   LS ägarutskott
Johan Wahlstedt Beredningen för trafikplanering

Personal på kansliet  
Niklas Domeij 
Fredrik Fällman 
Anna-Karin Grenninger (föräldraledig fr.o.m. juni)
Göran Gutierrez Aranda (t.o.m. oktober)
Axel Ingvarsson (t.o.m. februari)
Åsa Karlberg
Therese Rosén (t.o.m. September)
Lydia Wefer (fr.o.m. September)
Ulrika Vestin
Fredrik Strelert (fr.o.m. juni)
Maja-Malin Ekelöf (fr.o.m. maj)
Andreas Enbuske (fr.o.m. oktober)
Amanda Runsiö
Johanna Falk
David Åhlén
Maria Sayeler (fr.o.m. februari)

Mandatfördelning 2010-2014

S V MP C FP KD M

39 10 15 6 15 7 57

Mandatfördelning 2014-2018

S V MP C FP KD M SD

41 12 15 7 13 9 43 9
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Gruppens sammanträden
Gruppens möten har haft följande innehåll, utöver sedvanliga punkter som mo-
tioner, interpellationer och frågor samt fullmäktiges föredragningslista:

9 februari
9 mars
Tema: Läkemedel
Årsmöte

23 mars
Budget 2018

27 april
Budget 2018
Opinionsläget. Gäst: Sofie Ågren, Stockholms läns PD

3 maj
Regeringens utredning om modernisering av vården med fokus på primärvården. 
Gäst: Anna Nergårdh, regeringens utredare och f.d. chefsläkaren i SLL.

23 maj
Tema: RUFS
Budget 2018

8 juni
Genomgång inför budgetfullmäktige

25-26 augusti
Överläggning på Bommersvik. Planering av hösten och våren. 
Gäster: 
Henrik Ennart, Fredrik Mellgren författare till boken Sjukt Hus (NKS)
John Zanchi, partiets opinionsexpert
Malin Frenning, SLL:s landstingsdirektör

7 september
Gäst: Maria Nimvik, Mälardalsrådet om ”En bättre sits” och infrastrukturpriori-
teringarna inom det storregionala samarbetet

2 november
Val av nämnder och styrelser 2018

30 november

LANDSTINGSPOLITIKEN UNDER 2017
Det politiska året i landstinget inleddes med det formella tillträdet av ett nytt 
moderat finanslandstingsråd, Irene Svenonius, mångårig Täbymoderat och tidi-
gare stadsdirektör under moderaternas styre i Stockholms stad. 

Precis som 2016 upptog granskning av den styrande alliansens ekonomiska miss-
grepp i hanteringen av Nya Karolinska Sjukhuset Solna (NKS) en stor del av det 
politiska arbetet. Under året har omfattande missgrepp och oacceptabelt höga 
kostnader för anlitande av externa konsulter avslöjats. Inom vården råder fortsatt 
hård belastning med en pressad personalsituation och besparingskrav på akut-
sjukhusen. 
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Under 2017 presenterades det socialdemokratiska alternativet till alliansens pri-
vatiseringsmodell vårdval Stockholm. Vi valde att kalla vår modell Vårdsamver-
kan Stockholm i syfte att poängtera vikten av ökad samordning och mindre 
splittring inom vården i Stockholms läns landsting. Modellen togs fram av en 
arbetsgrupp utsedd av landstingsgruppen och med det arbete Göran Stiernstedt 
gjort som grund.

Precis som tidigare år har viss energi under året också ägnats åt nyrekryteringar 
till kansliet då Regeringskansliet och Riksdagen fortsatt att rekrytera från vår 
kompetenta personal. Med de nyrekryteringar kansliet gjort står vi tillsammans 
med gruppen och våra landstingsråd mycket väl rustade för den kommande val-
rörelsen. 

Under början av året genomfördes i samarbete med de båda partidistrikten en 
utåtriktad kampanj i syfte att uppmärksamma länets väljare på att moderaterna 
styr i Stockholms läns landsting och konsekvenserna av det. Kampanjen inne-
höll bl.a. ett antal annonstavlor som förekom på stationer i Stockholms tunnel-
banenät och i sociala medier liksom debattartiklar. Liksom tidigare år har våra 
landstingsråd fortsatt ha en tät dialog med patient- och personalrepresentanter. 
Ett fortsatt ofördelaktigt parlamentariskt läge under 2017 innebar att de po-
litiska framgångarna var få. Men bland de få framgångarna märktes ändå den 
viktiga frågan om att förhindra införandet av det av berörd patientorganisation 
hårt kritiserade alliansförslaget om vårdval reumatologi. Därtill nåddes också en 
betydande framgång då alliansen på landstingsfullmäktige i juni led ett av få ne-
derlag när en majoritet beslutade att kollektivavtalsliknande villkor i framtiden 
ska gälla vid färdtjänstupphandlingar. En fråga vi socialdemokrater tillsammans 
med fackliga vänner drivit och kämpat för länge. 

Oförändrat parlamentariskt och politiskt läge
Alliansen har med Sverigedemokraternas aktiva stöd kunnat fortsätta regera i 
nämnder och styrelser som om de haft egen majoritet i väljarkåren, trots 2014 års 
valnederlag för alliansen. SD:s ambition att utmåla sig själv som ett tredje block 
i den nationella politiken finner även fortsatt noll och intet stöd i hur partiet 
agerar i Stockholms läns landsting. Här utgör partiet även fortsatt det mest lojala 
stödpartiet till moderaterna. 

Detta innebär en fortsatt tydlig och konstruktiv oppositionsroll för oss Social-
demokrater. 

Landstingspolitisk strategi
Under 2017 har precis som tidigare år under mandatperioden, landstingsgrup-
pens och kansliets arbete utgått från den av landstingsgruppen fastställda lands-
tingspolitiska strategin för den innevarande mandatperioden. Som operativt stöd 
i arbetet med att förverkliga målen i strategin har arbetet med opinionsmätning-
ar tillsammans med de båda partidistrikten och Stadshuset fortsatt under året. 

I slutet av året har formerna för partiets valorganisation börjat ta form och lands-
tingskansliet deltar därför i allt högre grad i den operativa valledningens samlade 
arbete med planering och genomförande av opinionsbildningen i stad och län. 
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MEDIA OCH KOMMUNIKATION
Vår kommunikation utgår ifrån vår kommunikationsstrategi och syftar därför 
bland annat till att framställa vårt parti och partiföreträdare som tydliga, kom-
petenta och ekonomiskt ansvarsfulla. Vi vill även med vår kommunikation bidra 
till att öka angelägenhetsgraden i sjukvårdsfrågan, synliggöra konflikter mellan 
de styrande moderaterna och oss, samt komma med lösningar. Vi har även som 
mål att öka förekomsten av våra två huvudbudskap, “vårdens pengar ska gå till 
vård”, samt “dina behov ska gå före vårdbolagens intressen”. Detta har varit ut-
gångspunkterna för kommunikationen under 2017. 

Totalt har vi ökat vår mediala exponering under 2017. Enligt analysverktyget 
retriever har vi gått från ett totalt antal artiklar på 1486 år 2016 till 1746 år 
2017. Under 2017 har vi satt ett mål om att öka vår mediala närvaro i tv och 
radio, samt lokaltidningarna Mitt i och Stockholmdirekt, då vi vet att dessa når 
flest invånare i länet. Exponeringen har ökat betydligt i tidningen Mitt i, en viss 
förbättring syns även i antal inslag i SVT nyheter. Retriver saknar underlag från 
såväl P4 Stockholm som Stockholmdirekt, två medier som vi tror oss ha ökat i 
markant. Det finns därför en stor möjlighet att retriever underskattar vår totala 
exponering 2017 i jämförelse med 2016. Antalet artiklar i tryckt press har näst-
intill fördubblats sedan 2016, detta till stor del till fördel av webbartiklar, något 
som bör betraktas som positivt. Vi har även medvetet skurit ner på antalet press-
meddelande vilket gör att vår totala exponering i övriga medier ökat än mer än 
vad siffrorna gör gällande (retriever räknar även med pressmeddelande).

  

Inför budgeten för 2018 utvecklade vi med hjälp av vårdexperten Göran Stiern-
stedt en egen vårdmodell, vårdsamverkan Stockholm. För att uppmärksamma 
Stiernstedts slutsatser kring sjukvården i Stockholm hölls en pressträff. Vidare 
fick vi stort medialt genomslag kring våra förslag som baserades på utredningen, 
däribland ett inslag på SVT nyheter samt ett helt uppslag i DN Stockholm. Det-
ta bidrog till att sätta bilden av vårt parti och våra företrädare som kompetenta, 
lösningsfokuserade och framtidsinriktade. Vårt budgetförslag för 2018 fick även 
brett medialt genomslag och bidrog utöver tidigare nämnda mål till att öka an-
gelägenhetsgraden och konfliktnivån i sjukvårdsfrågan samt sätta bilden av vårt 
parti som ekonomiskt ansvarsfulla.

Sommarmånaderna präglades av en stor förlossningskris med rekordmånga ut-
omläns hänvisningar samt ett högt tryck på akutmottagningarna. Vi bidrog till 
att förstärka denna bild samt det politiska ansvaret genom att sälja in siffror till 
media, ta med media på besök på akutmottagningar och i förlossningsvården 
samt lyfta våra förslag i kommenterar i samtliga medier. Vi har eftersträvat ett 
lösningsfokus i våra kommenterar. Även resterande del av året har haft stort fo-
kus på akutsjukhusens och förlossningsvårdens bristande förutsättningar, frågor 
som vi upplever innehåller en stor konflikt och är gynnsam för oss. Båda är även 
exempel på vårdvalssystemets misslyckande samt negativa konsekvenser. Vi upp-
lever att vi varit bra på att synliga göra konflikterna samt lyfta politiska förslag i 
dessa frågor.

Under året har en rad avslöjanden om slöseri av skattemedel, konsultnotor, möj-
liga jävsförhållanden samt felbyggen på Nya Karolinska Solna tagit stort medi-
alt utrymme. Vi har bidragit till detta fokus genom att sälja in en stor mängd 
underlag till media. Vi har tryckt på att vi vill omförhandla NKS-avtalet samt 
krävt externa utredningar kring förhållandena kring konsultnotorna. Vi försöker 
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även allt mer poängtera hur problemen med NKS drabbar övrig sjukvård. En 
utmaning på detta område är att komma med trovärdiga lösningar på hur vi kan 
förbättra avtalet kring Nya Karolinska. 

Med hjälp av premissförlag och arena idé har vi tagit fram boken “det moderata 
skyltfönstret” under hösten. Det hölls en bokrelease samt en öppen debatt kring 
boken på ABF. Efter tips skrev även flera medier om boken som granskar mode-
raternas tolv år vid makten. Målet har varit att skapa en tydlig bild av Modera-
terna som ett djupt ideologiskt och naivt parti med övertro till marknaden och 
privata lösningar. Denna bild har även spridit sig i såväl traditionella som sociala 
medier.  

Under hösten har missnöjet med pendeltågstrafiken ökat dramatiskt och Erika 
Ullberg blev en tydlig röst för missnöjet kring skip-stop samt förseningarna. Det 
öppna brev som Erika skrev till Kristoffer Tamsons fick stor uppmärksamhet. 
Däremot stötte vi på motstånd i Nynäshamnsposten där missförstånd ledde till 
felaktig uppfattning att vi var emot snabbtågen i Nynäshamn. Detta ska klargö-
ras i början av 2018. Kring pendeltågstrafiken har det funnits viss svårighet att 
visa på en tydlig konflikt gentemot de styrande moderaterna. 

Sociala medier
Under året har kommunikationsavdelningen gått utbildningar i bildredigering. 
Detta har gjort att antalet bilder som publicerats på våra sociala medier sannolikt 
har ökat. Dessutom har det blivit lättare att snabbt reagera på aktuella händelser 
i våra kanaler. 

Sedan början av hösten har vi infört konceptet “folkets fråga”. Detta går ut på att 
Erika Ullberg via videos på Facebook samlar in frågor från invånare i Stockholms 
län som hon sedan ställer till Moderaterna i landstinget. Syftet med detta har 
varit att synliggöra hur Moderaternas politik de senaste elva åren skapat stora 
problem i framförallt sjukvården. Filmerna har även bidragit till bilden av Erika 
Ullberg som någon som lyssnar till vanligt folk samt kräver förändring i lands-
tinget. Folkets fråga planeras pågå hela vägen fram till valet och vi kollar nu på 
hur vi kan profilera Erika än mer. 

I oktober lanserade vi en ny Facebooksida för Erika Ullberg. Sidan har snabbt 
vuxit och har i dagsläget cirka 1 800 följare. Detta kan jämföras med Irene Sve-
nonius som haft sin sida betydligt längre och som för tillfället har cirka 2 700 
följare. Vi räknar med att gå om detta innan valet. På sidan har vi eftersträvat 
att framförallt göra inlägg i form av delningsbilder och videos då detta sprids 
bättre än länkar. Antalet inlägg har legat på drygt 2 per vecka på sidan och har 
framförallt behandlat sådant som vi identifierat som nyckelfrågor så som Nya 
Karolinska, en ansvarsfull ekonomisk politik, akutsjukvård, förlossningsvård och 
vårdpersonalens villkor. 

Facebooksidan för Socialdemokraterna i Stockholm har växt under året och har 
nu 29 000 följare, att jämföra med Moderaterna i Stockholms stad och län som 
har 13 500 följare. S-sidan har ett snitt på omkring 2,5 inlägg per vecka (bilder 
och filmer) under 2017. Av dessa står landstinget för 1,3 per vecka. 

Under året har vi hjälpt till med driften av den nya Facebooksidan ”Byt ut Mo-
deraterna i Stockholms läns landsting” även om det inte är vi som startat eller bär 
huvudansvaret för sidan. Sidan har vuxit snabbt och har nu cirka 4000 följare. Si-
dan har på ett mycket framgångsrikt sätt blandat humor med allvar och kritik mot 
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de styrande Moderaterna. Under året kommer vi jobba med att samtliga av våra 
Facebooksidor blir än mer synkade och bidrar till att förstärka varandra än mer. 

Vi har under året haft ett antal externa samarbeten kring filmproduktion. Där-
ibland har vi gjort en film om Ultragyn som fick mycket stor spridning. Vi har 
även låtit en extern aktör göra en film om krisen i förlossningsvården, turerna 
kring Nya Karolinska samt boken “det moderata skyltfönstret”. Vi planerar att 
göra fler externa filmer under året.

FINANS- OCH ALLMÄNPOLITISKA FRÅGOR

Landstingets ekonomiska läge
Stockholms läns landsting omsatte 2017 ungefär 90 miljarder kronor och prog-
nostiseras i skrivande stund göra ett resultat på +1 500 miljoner kronor, jämfört 
med budgeterade 283 miljoner kronor. Resultatförbättringen förklaras främst av 
höga resenärsintäkter, liksom av intäkten från en fastighetsförsäljning. Dessutom 
av att verksamhetskostnaderna prognosticeras att understiga budgeterade verk-
samhetskostnader med 114 miljoner kronor. 

Även om helhetsbilden därmed framstår som positiv så finns stora problem i 
delar av landstingets ekonomi. Såväl bemanningskostnaderna som kostnaderna 
för köpt hälso- och sjukvård prognosticeras att överskrida budget. Vad gäller 
bemanningskostnaderna är det delvis ett resultat av det moderatledda landstings-
styrets oförmåga att behålla personal i sjukvården. Stora kostnader för inhyrning, 
sjukskrivningar och övertid tynger resultatet och är särskilt problematiskt för de 
ekonomiskt pressade akutsjukhusen. Samtidigt tillåts kostnaderna för köpt häl-
so- och sjukvård, där de så kallade vårdvalen ingår, att öka i snabb takt. 

Stockholms läns landsting har landets högsta landstingsskatt, högsta skattekraft 
och en utveckling av skatteintäkterna som andra landsting inte är i närheten av. 
Trots utmärkta förutsättningar finns betydande brister i delar av verksamheterna, 
vilket bland annat illustreras av en försämrad effektivitet i hälso- och sjukvården. 
Det understryker att problemen inte främst beror på resursbrist utan på brister i 
ledning, styrning och organisation. Vi socialdemokrater har därför längre drivit 
frågan om att genom effektiviseringsåtgärder styra om resurser från dyr byråkrati 
och dyra konsulter till landstingets kärnverksamheter. Under året inledde det 
moderatledda landstingsstyret till sist, under rubriken Effektivare landsting, ett 
sådant arbete. De hade dock behövt gå ännu längre i sina ambitioner. Något 
ekonomiskt resultat av arbetet har fortfarande inte redovisats. 

Landstinget genomför omfattande investeringar i trafik och sjukvård. På flera 
av de stora akutsjukhusen har både förseningar och fördyringar av investering-
arna uppdagats, i alliansens budget för 2018 handlar det om hela 2,3 miljarder 
kronor. Samtidigt återstår fortsatt stora investeringsbehov i länet. Mot den bak-
grunden är det bekymmersamt att landstingsdirektören i sitt underlag till arbetet 
med budgeten för 2018 konstaterade att inga nya större investeringsprogram kan 
påbörjas innan år 2027, eller driftsättas innan 2031. Ökade kostnader för drift, 
finansiering och avskrivningar ryms helt enkelt inte inom landstingets ekono-
miska ramar. Detta understryker ytterligare behovet av att befintliga verksamhe-
ter bedrivs så effektivt som möjligt och att de investeringar prioriteras som ger 
största möjliga samhällsekonomiska nytta.
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I slutet av december tog landstinget över Nya Karolinska Solna (NKS). Fram till 
och med 2040 ska vederlag betalas ut för sjukhuset på mellan 1,6 och 2 miljarder 
kronor årligen, på grund av det dyra avtal som Alliansen slöt 2010. Vi har under 
året vidhållit vårt tidigare krav på att OPS-avtalet måste omförhandlas på ett 
ansvarsfullt sätt som radikalt sänker kostnaderna för landstinget.

TILLVÄXT, MILJÖ, OCH REGIONPLANERING
Under 2017 har tillväxt- och regionplanenämnden (TRN) fortsatt med fram-
tagandet av en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050. Under arbetet har vi 
haft ett fortsatt sammanhållet arbete med våra ledande kommunala företräda-
re, innan sommaren hade vi en gemensam träff för att förankra arbetet mellan 
landstinget och kommunerna. Nämnden fattade beslut om utställning av ett 
planförslag som var på remiss 27 juni – 3 november. S-gruppen presenterade, 
tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, sina synpunkter i ett särskilt 
uttalande som betonade vikten av att förstärka och förtydliga bostadsbyggandet, 
utvecklad kollektivtrafik, klimat, folkhälsa, tvärförbindelser för att hålla ihop re-
gionen, och ett interkulturellt förhållningssätt. 

Kopplat till RUFS 2050 har tillväxt- och regionplaneförvaltningen tagit fram 
en regional godsstrategi i Stockholms län. När nämnden behandlade den inför 
remissutskick lade Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Mil-
jöpartiet ett förslag till beslut om att återremittera det liggande förslaget, för att 
bland annat få in konkreta förslag på hur transporterna ska minska och/eller bli 
mindre negativt klimatpåverkande.

Under året har en del företagsbesök genomförts i länets olika kommuner, för att 
träffa och diskutera med små- och medelstora företag om deras förutsättningar 
för att fortsätta växa. Vi har även skrivit artiklar tillsammans med företagare samt 
länets samtliga kommuner och olika intresseorganisationer. 

Vi har fortsatt träffa expertgruppen för bostadsfrågor där vi samlar olika aktö-
rer från bostadsbolag, akademin och intresseorganisationer. Teman för årets två 
träffar har varit ”Bostadsbyggande för social sammanhållning och tillväxt” samt 
”Socialt hållbart bostadsbyggande”.

Under 2017 startade arbetet med politikutveckling kring kollektivtrafik och re-
gionens utveckling. I samband med det beställde vi en rapport från WSP för att 
svara på frågan om hur man kan öka kollektivtrafikens marknadsandel och ge-
nom nyinvesteringar bidra till ökat bostadsbyggande och social hållbarhet. Arbe-
tet med att ta fram politiska förslag utifrån denna rapport fortsätter under 2018. 
Trafiknämndens och tillväxt- och regionplanenämndens S-grupper har haft en 
del gemensamma träffar under året. En handlade om principerna för vårt fort-
satta politikutvecklingsarbete, kopplat till WSP-rapporten, och en annan om 
landsbygds- och skärgårdsfrågorna.

 

Regionfrågan har fortsatt vara aktuell under 2017. Regeringskansliet skickade ut 
en departementsskrivelse där man föreslår att Stockholms län ska bilda Region 
Stockholm från och med 1 januari 2019 på remiss till länets kommuner. 

Miljöfrågor
Under våren var Regional klimatfärdplan 2050 ute på remiss från tillväxt- och 
regionplanenämnden, som är kopplad till RUFS 2050. I ett särskilt uttalande i 
nämnden som Socialdemokraterna lade tillsammans med Miljöpartiet och Vän-
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sterpartiet beklagade vi att klimatfärdplanen kommer så sent i processen och att 
den hellre borde varit grundläggande för arbetet med RUFS 2050. Vi tryckte 
även på att målet med en regional färdplan bör vara ett gemensamt åtagande 
bland samtliga regionala aktörer, och inte bara ett dokument som analyserar åt-
gärder som behövs göras för att nå tvågradersmålet. 

Skärgård
Tillväxt- och regionplanenämnden skickade under året ett utkast till Lands-
bygds- och skärgårdsstrategi på remiss. Vi Socialdemokrater lade ett särskilt ut-
talande till beslutet som tryckte på bland annat vikten av tillgång till fasta jobb i 
skärgården samt utbyggnad av telefoni och bredband. 

Under hösten anordnades ett möte med alla S-politiker i landsting och kom-
muner som jobbar med skärgårdsfrågor. Tillväxt- och regionplaneförvaltning-
en informerade om innehållet i Landsbygds- och skärgårdsstrategin samt vilka 
synpunkter som kommit in. På dagordningen stod även diskussion om hur vi 
utvecklar S-politik för skärgården. 

Kulturfrågor
Kulturnämnden är framförallt ansvarig av fördelning av bidrag och verksamhets-
stöd till olika kulturverksamheter i Stockholms län. I dessa frågor har vi traditio-
nellt en samsyn med den styrande alliansminoriteten.

Under året har kulturnämnden fortsatt samla länets alla S-ordföranden i kom-
munerna för att diskutera gemensamma frågor och politikutveckling.

I oktober skickade Kulturnämnden ut förslag på regional kulturstrategi på re-
miss, S-gruppen kommer i det fortsatta arbetet trycka på vikten av en närvaran-
de, tillgänglig kultur i hela regionen där landstinget har en strategiskt aktiv roll.
  

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Vårdvalen fortsatt kritiserade 
I juni 2017 röstade en majoritet i fullmäktige ner den moderatstyrda alliansens 
förslag om ett nytt vårdval inom specialiserad reumatologi. Vi Socialdemokra-
ter har tillsammans med patientorganisationer och företrädare inom professio-
nen länge varit kritiska till ett vårdval inom reumatologin. Vi har även krävt att 
landstinget ska påbörja en upphandling av reumatologisk vård för att säkra en 
mångfald av vårdgivare. 

Under året har också en rad avslöjanden om privata vårdgivare uppdagats. I mars 
avslöjades att en privat vårdgivare utsatt kvinnor för omotiverade kirurgiska in-
grepp för att kunna få mer ersättningar från landstinget. Vårdgivaren Ultragyn 
visade sig ha ett bonussystem där läkarna fick mer betalt ju mer de skar i kvinnor-
nas kroppar. Expressens avslöjande ledde dock endast till att landstinget krävde 
tillbaka pengar för de felaktiga ersättningar som utbetalats, i övrigt belönades 
vårdgivaren med ett utökat uppdrag. Vi Socialdemokrater har under året krävt 
att bonussystem kopplat till enskilda ingrepp ska förbjudas i landstinget.
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Högt tryck på länets akutsjukhus
Situationen på länets akutsjukhus har under året varit mycket ansträngd till följd 
av ökad platsbrist kombinerat med ett allt större patienttryck på akutmottag-
ningarna. Över 500 vårdplatser hålls stängda eftersom personal saknas för att 
bemanna dem, vilket motsvarar ett helt sjukhus. 

Den stora platsbristen gör att köerna på akutmottagningarna växer när patienter 
inte kan komma vidare till rätt vårdavdelning. Äldre, sjuka patienter som behö-
ver läggas in på sjukhuset tvingas istället vänta i timtal på en brits i korridoren på 
akuten, eller i värsta fall ute i sjukhusets kalla kulvert. Det är inte patientsäkert 
och har under året lett till skarp kritik från IVO. 

Landstingsråden besökte flertalet akutsjukhus efter jul och nyårshelgerna och 
efter sommarledigheten för att träffa fackliga representanter och sjukhusledning 
i syfte att bilda sig en uppfattning om hur vården fungerat under semestrarna. 
Efter sommaren avslöjades att 20 cancerpatienter fått sina operationer inställda 
tills det var för sent att operera. För Bertil Gustafsson, som själv gick ut med sin 
historia i Dagens Nyheter, innebar det att han inte längre kan opereras eftersom 
cancern spridit sig. Hans behandling är därmed inte längre botande, utan livsup-
pehållande. Det är en mänsklig tragedi svår att ta in. 

I vårt budgetförslag som vi lade fram för fullmäktige i juni föreslog vi att ge akut-
sjukhusen förstärkta resurser med 700 miljoner kronor fram till 2021 genom att 
omfördela resurser från privatiseringar inom vårdvalen. Vi har även lagt förslag 
om att införa snabbspår för äldre på alla länets akutmottagningar. Vi yrkade 
under budgetfullmäktige också om förstärkta resurser till Patientnämnden för 
att kunna hantera det växande antalet klagomål på vården. Vårt säryrkande vann 
majoritet i fullmäktige och ledde till förstärkta resurser till Patientnämnden, nå-
got som välkomnades av många. 

Vårdcentralerna lider av resursbrist 
Under hösten har landstingsråden gjort ett flertal studiebesök vid vårdcentraler 
i syfte att lära sig mer om primärvårdens arbetssätt och utmaningar. Vårdcen-
tralerna har tyvärr alldeles för lite resurser för att kunna vara tillgängliga och ge 
alla den bästa vården. I vår budget föreslog vi därför bl.a. att successivt förstärka 
ersättningen till primärvården med ytterligare 100 miljoner kronor 2018 och 
totalt 400 miljoner kronor till år 2021. 

Helhetsansvar för äldres hälsa
Det moderatledda stockholmslandstingets splittrade vård blir allra tydligast när 
det gäller hälso- och sjukvården för äldre. Fram till år 2035 kommer gruppen 80 
år eller äldre att öka med 76 procent i Sverige. Idag utgör denna grupp cirka tre 
till fyra procent av alla patienter men står för över hälften av de totala vårdkost-
naderna. 

Vi socialdemokrater vill att sjukvården ska erbjuda denna grupp hälsosamtal 
via en vårdcentral. Därtill behöver länets äldremottagningar vid vårdcentraler-
na utvecklas för att kunna möta fler patienter och erbjuda fler insatser. Först 
och främst måste vården för de mest sjuka äldre styras om från akutsjukhusen 
till primärvården. Den EVA-funktion (Egen vårdansvarig) vi vill införa på varje 
vårdcentral ska ta ett helhetsansvar för patienten genom att planera vårdtillfällen 
och samordna såväl med specialistvården som med den kommunala omsorgen. 
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På många av länets akutsjukhus finns färdigbehandlade äldre patienter som vän-
tar på en plats på kommunalt korttids- eller äldreboende. Samarbetet mellan 
kommun och landsting kring dessa patienter måste bli bättre. Därför behöver 
de goda erfarenheterna, exempelvis minskad återinskrivning, från arbetet med 
projektet ”Trygg och säker hemgång” spridas i länet. Vi har skrivit en motion om 
detta som moderaterna röstade ner.

Under 2017 har det också varit en tydlig politisk konflikt i hur vi ska hantera vår-
den av multisjuka äldre i Stockholm. Året började med en upphandling av den 
geriatriska vården på handens och dalens sjukhus. En upphandling som blev ett 
exempel på när privata vårdbolags intressen går före patienternas behov. I upp-
handlingen var kraven så lågt ställda att alla vårdgivare uppgav att de kunde leva 
upp till dessa. Då skulle det bli lottning vilket vårdbolagen visste om. Det gjorde 
att ett bolag lämnade in 100 likalydande ansökning för att vinna upphandlingen. 
Vi socialdemokrater ville att vården skulle vara mer förutsägbar och att upphand-
lingen skulle vara annorlunda utformad. Vi ville också att landstinget själv skulle 
lämna in ett bud på upphandlingen. Men också att upphandlingsperioden skulle 
vara längre så att verksamheterna bättre kunde planera och skapa långsiktiga 
förutsättningar. 

När det blev uppenbart för moderatstyret att upphandlingen hade orimliga kon-
sekvenser drogs den till sist tillbaka. Motivet som angavs var att de istället skulle 
införa ett nytt vårdval som skulle påverka vården för de äldre i dessa verksamhe-
ter så mycket att en upphandling inte längre var aktuell. Det var fyra månader 
efter att förfrågan om upphandlingen skickades ut. 

Vi socialdemokrater skrev en artikel tillsammans med kommunala S-företrädare 
från alla kommuner i länet där vi framförde vår uppfattning att ett vårdval för 
seniorer inte alls löser de problem som finns i dagens äldrevård. Vad de äldre i 
Stockholms län behöver är en sjukvård som bygger på samverkan och kontinui-
tet, inte uppsplittring och långa köer på akuten. 

Historien om den geriatriska verksamheten på handen och dalen slutade inte där. 
I november initierades en ny upphandling för enbart dessa verksamheter. Helt i 
strid med den slutsats som gällde några månader tidigare. 

Vi socialdemokrater har lämnat in en motion om en samlokalisering av verk-
samhet för äldre med relevanta delar av såväl landstingets som kommunernas 
vård- och omsorgsutbud. 

Vi socialdemokrater har dessutom tagit initiativ till en interpellationsdebatt för 
att få reda på mer vad alliansen menar med sitt förslag om vårdval seniorvård. 
Men inte fått något svar. 

Krisen inom förlossningsvården fortsätter
Under 2017 har situationen inom förlossningsvården förvärrats ytterligare. Re-
kordmånga föräldrar har blivit hänvisade utomläns för att föda. Personalen inom 
förlossningsvården har återkommande varnat om en omöjlig arbetssituation och 
äventyrad patientsäkerhet. 

Många erfarna barnmorskor lämnar Stockholms förlossningsvård. Förlossnings-
skadorna i länet är fortfarande orimligt höga. 

Regeringen har tillfört stora och viktiga resurser till landstinget under året, både 
i form av pengar till utvecklingsprojekt inom mödra- och förlossningsvården 
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och till höjda ersättningar till förlossningsklinikerna. Det moderatledda lands-
tinget svarar dock inte upp med en ansvarsfull personalpolitik. Det saknas mellan 
2000–3000 förlossningsplatser, som en konsekvens av att privata BB Sophia valde 
att lägga ner sin verksamhet 2016. En ny förlossningsenhet på S:t Görans sjukhus 
kommer vara klar tidigast år 2021.

Vi har under året besökt merparten av förlossningsenheterna och haft möte med 
fackligt förtroendevalda. Vi ha återkommande drivit på debatten om brister-
na inom mödra- och förlossningsvården, påtalat det moderatledda landstingets 
misslyckade vårdvalspolitik och presenterat våra lösningar. 

Vi står på personalens sida
De stängda vårdplatserna på akutsjukhusen beror på bristen på personal, främst 
sjuksköterskor. Det är en myt att det saknas utbildade sjuksköterskor, men de 
vill inte arbeta inom den tunga slutenvården inom Stockholm läns landsting. 
Vi Socialdemokrater har under året besökt personal och fackligt förtroendevalda 
på länets akutsjukhus och pratat om läget och även presenterat våra förslag till 
lösningar om bättre löneutveckling, hälsosamma arbetstidsmodeller med tid för 
återhämtning, ökat inflytande i arbetet och rätt till fortbildning och en förlängd 
satsning på specialistsjuksköterskeutbildning med bibehållen lön.

Vi har dessutom fortsatt driva opinion för att den framgångsrika arbetstidsmo-
dellen på akutmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge ska få vara kvar. 
Mottagningen är den enda verksamhet på KS som har full bemanning och sjun-
kande sjukfrånvaro och personalomsättning. 

Vi har även träffat alla lärosäten som utbildar personal inom hälso- och sjukvår-
den för att få veta mer hur regeringens historiskt stora satsning på fler platser 
på vårdutbildningarna fallit ut. Vi kan konstatera att alla lärosäten utbildar på 
sin maximala nivå och att problemet inte är bristen på antal platser utan istället 
svårigheten för lärosäten att få ut alla studenter på verksamhetsförlagd utbildning 
i landstingets verksamhet. 

Vi har även lyft frågan om den ökande sjukfrånvaron bland vårdpersonal inom 
Stockholm läns landsting – en ökning på 30 procent sedan år 2011. Ett runda-
bordssamtal har hållits med representanter från regeringen, fackliga organisation, 
Sveriges kommuner och landsting samt Ersta psykiatriska klinik för vårdpersonal 
inom Stockholms läns landsting där situationen och åtgärder på lång och kort 
sikt för att bryta utveckling.   

Den fackliga dialogen mellan de största vårdfacken har stärkts under året. (se 
Facklig samverkan)

Psykiatrin
Under året har vi krävt en översyn över hela psykiatrin i länet. Slutenvården har 
stora problem med kraftigt eftersatta och för små lokaler. Länsakuten med hög-
specialiserad akut psykiatrisk vård har under året varnat för ett högt tryck och 
mycket otrygg arbetsmiljö. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ökar 
och väntetiderna till behandling är oroväckande långa. 

I flera forum har vi under året efterfrågat en långsiktig satsning på personalen 
inom denna verksamhet för att vända utvecklingen men det moderatledda styret 
svarar med att upphandla vård av privata aktörer istället, vilket inte är en lång-
siktig lösning. 
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En viktig seger under året var att en S-motion av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) 
och Tara Twana (s) om att fler öppna mottagningar för minskad psykisk ohälsa 
bland barn och unga bifölls av landstingsfullmäktige. 

Det moderatledda landstinget lade under året ett förslag om att lägga ner Ersta 
psykiatriska klinik. I dagsläget verkar det som att den moderatledda landstings-
ledningen har vänt i frågan, men mycket är ännu oklart och vi kommer fortsatt 
bevaka frågan.
                                                       

Facklig samverkan     
Under 2017 har vi fortsatt den täta dialogen med de tre största vårdfacken Kom-
munal Stockholm, Vårdförbundet Stockholm och Stockholm läkarförening. Un-
der året har även kontakten med landstingsavdelningen inom Vision återuppta-
gits. Förutom enskilda möten under hela året – ca en gång varannan månad - har 
vi även haft två tvärfackliga möten med fokus på att ta fram en prioriteringslista 
över de viktigaste personalpolitiska åtgärderna som behöver göras när vi ta över 
makten efter valet i höst. Medieutspel i centrala personalpolitiska frågor har 
gjorts. 

TRAFIKFRÅGOR
2017 blev på många sätt de dåliga upphandlingarnas år. En ny operatör på pen-
deltåget har haft stora problem med att få ut tåg på spåren, vilket lett till ökad 
trängsel och inställda avgångar. Efter flera år kollapsade upphandlingen om nytt 
signalsystem på tunnelbanans röda linje, med konsekvensen att den tätare tra-
fik som skulle bli av uteblir och att nyinköpta tunnelbanetåg måste byggas om 
för en halv miljard för att kunna användas. Alliansen förlängde skandalavtalet 
inom färdtjänsten som ger förarna orimligt dåliga arbetsvillkor och resenärerna 
en opålitlig trafik. Skärgårdstrafiken gick in i en ny fast av tillfälliga lösningar, 
direktupphandling och rättsprocesser.

Vårt svar på detta har varit att ställa högre krav på pendeltågsoperatören, insatser 
för att lösa trängseln i tunnelbanan, krav på kollektivavtalsliknande villkor i färd-
tjänsten och att låta Waxholmsbolaget köra sina egna fartyg istället för att fortsät-
ta med upphandling. Trots massivt motstånd från alliansen lyckades vi vinna en 
omröstning om villkoren i färdtjänsten – det ska nu ställas krav på sociala villkor.
Utöver detta har vi drivit krav på en policy mot könsdiskriminerande reklam i 
kollektivtrafiken, inrättandet av ett trygghetsråd, mer strategisk polisnärvaro och 
högre ambitioner i kollektivtrafikens viktigaste strategidokument, trafikförsörj-
ningsprogrammet, som antogs under året.

 

För att mildra effekterna av höjda biljettpriser har vi föreslagit att alla barn under 
12 ska åka gratis i annans sällskap, att priset på fritidskortet för ungdomar ska 
sänkas och att ett lågtrafikkort ska införas – ett hälften så dyrt kort som gäller 
utanför rusningstiden.

Året avslutades med införandet av ”skip stop” på pendeltåget. Efter mycket hem-
lighetsmakeri från alliansens sida blev den nya tidtabellen känd strax innan den 
började gälla. Förhållandevis små vinster i restid parades med halverad trafik för 
vissa stationer. Efter massiva protester från oss och från resenärer tvingades alli-
ansen backa i början av 2018. 
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Redovisning av inlämnade motioner, interpellationer och frågor
Inlämnade motioner

• Dag Larsson m.fl. - om att samlokalisera insatser för äldre
• Dag Larsson m.fl. - om Familjär hyperkolesterolemi vården (FH) i Stockholm
• Dag Larsson m.fl. - om att mer forskning i primärvården behövs
• Dag Larsson och Jens Sjöström - om att öka antalet allergologer inom Stock-

holms läns landsting
• Dag Larsson m.fl. - om stärk eftervården för födande
• Dag Larsson - om att säkra en mångfald av vårdgivare inom reumatologin ge-

nom upphandling
• Erika Ullberg och Tove Sander - om den efterföljande vården för sexuellt vålds-

utsatta
• Erika Ullberg m.fl. - om att införa extratjänster
• Tara Twana och Ola Hägg - om behovet av ett vårdprogram för de som drabbats 

av våld i nära relation 
• Tara Twana och Ann Bly Lässman - om att förebygga karies bland barn på 

förskolan
• Alfonso Morales Barrera, Lars Grönwall m.fl. - om en översyn av den psykia-

triska vården inom Stockholms läns landsting
• Petra Lrsson m.fl. - om att möjliggöra kostnadsfri resa för asylsökande med SL 

för att genomgå hälsoundersökning
• Emma Lidell m.fl. - om Sociala konsekvensbeskrivningar som norm vid sats-

ningar på kollektivtrafik eller vid nedskärningar
• Elof Hansjons m.fl. - om att återta delar av sjötrafiken i egen regi
• Robert Johansson m.fl. - om bidrag till pensionärsorganisationerna
• Robert Johansson m.fl. - om projekt för att se effekter av motion och träning 

för äldre
• Jens Sjöström, Petra Larsson - om öppna familjecentraler
• Kerstin Mannerquist och Lars Grönwall - om ett minnesmärke över Karl Gru-

newalds gärning
• Nina Portocarrero Flores m.fl. - om kvinnlig könsstympning
• Susanne Lund m.fl. - om att upprätta en haverikommission för att granska de 

upprepade fiaskona med signalsystemsupphandlingar
• Petra Larsson och Victor Harju - om digitala hälsokontroller i SLL
• Viktor Harju m.fl. - om att oanständigt av fullmäktige att åka färdtjänsttaxa
• Lars Grönwall - om en tillgänglig patientlag

Inlämnade interpellationer

• Dag Larsson - om Stockholms medelmåttiga place-ring i SKL:s nationella jäm-
förelse

• Dag Larsson - om Stockholms medelmåttiga placering i SKL:s nationella jäm-
förelse

• Dag Larsson - om 10 000 inställda operationer under 2016
• Dag Larsson - om vården av äldre i Stockholms läns landsting
• Dag Larsson - om städning på sjukhusen
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• Dag Larsson - om barnsjukvården för barn med adhd
• Dag Larsson - om vården under jul- och nyårshelgerna
• Jens Sjöström - om myten om bristen på utbildade sjuksköterskor
• Jens Sjöström - om praktikplatser för personer med funktionsnedsättning
• Jens Sjöström - om behovet att göra mer för att säkerställa genomförandet av 

RUFS 2010 och därigenom motverka bostadsbristen
• Jens Sjöström - om ökade sjuktal i Stockholms läns landsting
• Jens Sjöström - om konvertering av mentalskötartjänster
• Jens Sjöström - om införandet av nya arbetstidsmodeller inom dygnet-runt-verk-

samheter inom Stockholm läns landsting
• Jens Sjöström - om Satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor med bi-

behållen lön
• Erika Ullberg - om arbetet med Effektivare landsting
• Erika Ullberg - om skandaler och problem med Nya Karolinska Solna (NKS)
• Erika Ullberg - om landstingsrevisorernas rapport Styrning av länets förloss-

ningsvård NR 2/2017
• Tara Twana - om att fler ska kunna arbeta efter sin förmåga
• Petra Larsson - om en splittrad vårdkedja för patienter med långvarig smärta
• Robert Johansson - om specialkost på våra akutsjukhus
• Freddie Lundqvist - om bristande tillgänglighet till Stockholms vårdcentraler
• Susanne Lund - om ökat missnöje med trängsel i kollektivtrafiken
• Susanne Lund - om åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i kollektiv trafiken

Ställda frågor

• Erika Ullberg (S) till Marie Ljungberg Schött (M) - Mot bakgrund av resone-
mang du fört om situationen på länets akutmottagningar vill jag fråga dig: 
anser du att det finns tillräckligt många öppna vårdplatser i länet för närva-
rande?

• Dag Larsson (S) till Marie Ljungberg Schött (M) - Tycker du att det är rätt 
prioritering att införa vårdval reumatologi, även fast detta vårdval varken 
efterfrågas av profession eller patienter?

• Jens Sjöström (S) till Peter Carpelan (M) - Är du som ansvarigt landstingsråd 
beredd att ta det politiska beslutet att alla akutmottagningar ska få mandat 
att införa en arbetstidsmodell med arbetstidsförkortning och återhämtning?

• Erika Ullberg (S) till Marie Ljungberg-Schött (M) - Oroliga medarbetare på 
Karolinska Solna har visat ett ärende om att akutmottagningen vid Nya Ka-
rolinska plötsligt bara ska ta emot 12 000 akutpatienter om året, dvs 18 000 
färre än vad som tidigare sagts inom ramen för FHS. Men i det ärende om 
Karolinska Solnas akutuppdrag som behandlades vid akutberedningen igår 
gavs inga andra uppgifter än att det blir ”färre än 25 000” och nästa år ska 
flytten ske. Har ni koll på vårdplaneringen på NKS och hur patienterna vid 
redan överfulla akutmottagningarna ska kunna få bra vård?

• Dag Larsson (S) till Irene Svenonius (M) - Stockholms läns landsting har den 
i särklass mest privatiserade vården av alla landsting, och vi har de bästa 
ekonomiska förutsättningarna av alla landsting. Men vi har över 500 stäng-
da vårdplatser och kvaliteten på vården i Stockholms län landsting är enligt 
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SKL:s kvalitetsjämförelse 15:e bäst i landet. Det finns alltså 14 landsting som 
har sämre ekonomiska förutsättningar än Stockholm, som har mindre priva-
tiserad vård än Stockholm – men bättre vård. Är du nöjd med det?

• Jens Sjöström (S) till Marie Ljungberg-Schött (M) - Delar du och moderaterna 
utredaren och experten Göran Stiernstedts analys att vårdvalen i Stockholms 
läns landsting kraftigt bör reduceras genom att nuvarande vårdval slås ihop 
eller avskaffas?

• Erika Ullberg (S) till Irene Svenonius (M) - Anser du mot bakgrund av de 
brister i barnsjukvården som barnläkare nu larmar om att det fortfarande 
inte alls råder någon vårdkris i Stockholms läns landsting? 

• Dag Larsson (S) till Marie Ljungberg-Schött (M) - Tycker du att det är accep-
tabelt med den typen av bonussystem inom vården som företaget Ultragyn 
har haft och som gör att läkare får mer pengar ju större eller ju fler ingrepp 
de gör i en patient?

• Jens Sjöström (S) till Peter Carpelan (M) - När en privat vårdgivare vill utbilda 
ST-läkare i inom allergologi erbjuder landstinget lägre ersättning än i lands-
tingets egna verksamheter. Tycker du, som ansvarigt landstingsråd att det är 
en politik för att säkerställa utbildningen av specialistutbildad vårdpersonal?

• Victor Harju (S) till Anna Starbrink (L): Om resurser till Venhälsan - Kan 
landstingsrådet garantera att Venhälsan kommer att ha tillräckliga resurser 
framöver

• Erika Ullberg (S) till Irene Svenonius (M) - Inom ramen för Socialdemokra-
ternas initiativ till Folkets fråga har det inkommit många kommentarer och 
frågor angående kostnaderna och hanteringen av bygget av Nya Karolinska. 
Jag vill därför ställa följande fråga: Anser du som högsta ansvarigt landstings-
råd att du och dina partikamrater i Moderaterna varit framgångsrika i att 
hålla nere kostnaderna för byggnation och drift av Nya Karolinska Solna?

• Dag Larsson (S) till Marie Ljungberg Schött (M) - I slutet av denna vecka flyt-
tas Stockholms läns ambulanshelikopter från Värmdö till Norrtälje. Förflytt-
ningen kommer plötsligt och innebär att patienter kan få vänta uppemot 40 
minuter längre på akutvård. Har du som ansvarigt landstingsråd verkat för 
att helikoptern fortsatt ska kunna nyttja Mölnviks flygplats?

• Jens Sjöström (S) till Peter Carpelan (M) - Den neurologiska vården på KS 
Huddinge har på grund av personalbrist från och med igår bara fyra akut-
platser öppna på en avdelning för 40. Anser du, som ansvarigt landstingsråd, 
att du har tagit ansvar för personalsituationen på neurologiska kliniken på 
KS Huddinge?

• Erika Ullberg (S) till Irene Svenonius (M) - Förlossningsrädslan har ökat, 
många kvinnor känner sig utelämnade och ensamma. Men du har framhållit 
att blivande föräldrars val av klinik kan tillgodoses i drygt 9 fall av 10. Anser 
du att mödra- och förlossningsvården har tillräckliga resurser och tillräcklig 
kapacitet för att kunna ge blivande föräldrar trygghet och goda förutsätt-
ningar inför sin förlossning?

• Elof Hansjons (S) till Kristoffer Tamsons (M) - Problemen med det nya signal-
systemet på röda linjen har varit kända länge. Mot bakgrund av det sa du för 
snart tre år sedan, i den här salen med en av larmrapporterna i din hand, att 
det är upp till ”oss folkvalda att följa upp och hålla koll på just den här typen 
av frågor.” Idag står hela signalsystemsupphandlingen inför risken för totalt 
haveri. Anser du som ansvarigt landstingsråd att du haft tillräcklig kontroll 
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på upphandlingen av signalsystem?
• Erika Ullberg (S) till Irene Svenonius (M) - Är du som ytterst ansvarigt finan-

slandstingsråd och mot bakgrund av de många rapporterna om ett växande 
antal inställda operationer nöjd med den resursprioritering ni gjort och som 
innebär att resurserna för operationer och annan vård på akutsjukhusen räk-
nas upp med mindre än hälften av vad resurserna till de privata vårdgivarna 
inom vårdvalen tillåts öka?

• Dag Larsson (S) till Irene Svenonius (M) - När svårt sjuka patienter får sin ope-
ration uppskjuten och försenad, får detta inte sällan oerhörda konsekvenser 
för de drabbade. Tycker du att inställda operationer för svårt sjuka patienter 
är värdigt Sveriges rikaste landsting?

• Jens Sjöström (S) till Peter Carpelan (M) - Stockholms läns landsting har under 
de senaste åren satsat på att erbjuda personer med funktionsnedsättning an-
ställning inom administration och vårdverksamheter. Nu tas pengarna bort. 
Är du nöjd med att Stockholms läns landsting på det här sättet upphör att 
bedriva ett aktivt arbete för att anställa personer med funktionsnedsättning?

• Erika Ullberg (S) till Irene Svenonius (M) - Anser du att du som finanslands-
tingsråd och ägarutskottets ordförande har styrt sjukvården i Stockholms län 
på ett bra sätt när kapacitet för 1 500 förlossningar och mer än tre fjärdedelar 
av kapaciteten på akutmottagningen försvinner vid flytten till Nya Karolin-
ska nästa år?

• Dag Larsson (S) till Marie Ljungberg Schött (M) - Är du nöjd med väntetider-
na på länets akutmottagningar?

• Jens Sjöström (S) till Peter Carpelan (M) - Anser du att er politik medverkar 
till att säkra den framtida tillgången till specialistläkare inom allergologi?

• Sven Inge Nylund (S) till Kristoffer Tamsons (M) - Anser du att samverkan 
med kommunerna kring den kommande omläggningen av pendeltågen har 
fungerat som den borde?

Stockholm den 11 februari 2016

Dag Larsson Erika Ullberg Elof Hansjons

Petra Larsson Hanna Stymne Bratt Rolf Lindell

Adriana Haxhimustafa Lowisa Andersson Staffan Holmberg

Robert Johansson Christina Enocson Susanne Lund 
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Motioner
Stockholms arbetarekommun

Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2017 beslutade skicka en motion med 
två antagna att-satser vidare till den socialdemokratiska landstingsgruppen:

att  anställningsformen allmän visstid tas bort ur LAS
att  självständighetskriteriet i inkomstskattelagen återställs till att kräva minst  
 två uppdragsgivare och till att inte bevilja F-skatt för uthyrning vid till-
 fälliga arbetstoppar

Landstingsgruppen kan emellertid konstatera att varken frågan om utformning-
en av lagen om anställningsskydd eller inkomstskattelagen faller under lands-
tingets kompetensområde. 
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RIKSDAGSGRUPPEN

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens länsbänk för Stockholms kommun 
vill härmed avge följande verksamhetsberättelse.

Inledning

Det har varit ett mycket tufft år för länsbänken för Stockholms kommun. Un-
der året har många förändringar skett i gruppens sammansättning. Inte minst 
den tragiska bortgången av vår länsbänksansvarige Börje Vestlund. Därutöver 
har förändringar i regeringen påverkat sammansättningen liksom långtidssjuk-
skrivning och avgång. 

Gruppens sammansättning

Anders Ygeman Statsråd tom 2017-07-27
   Gruppledare för socialdemokraterna 
   Ledamot i krigsdelegationen
   Ledamot i riksdagsstyrelsen
   Ledamot i utrikesnämnden
   Ordförande i Valberedningen
   Suppleant i nordiska rådets svenska delegation

Börje Vestlund EU nämnden, ledamot
Avliden 2017-09-22 Finansutskottet, arbetande suppleant
   Näringsutskottet, suppleant 
   Riksbankens jubileumsfond, suppleant 
   Länsbänksansvarig 

Arhe Hamednaca Justitieutskottet, ledamot
Sjukskriven from 2017-03-02  
   OSSE delegationen, ledamot
   Socialutskottet, suppleant   

Teres Lindberg Statsrådsersättare Anders Ygeman tom 2017-05-28  
   Statsrådsersättare Stefan Löfven tom 2017-09-24  
   Trafikutskottet, arbetande suppleant  
   Interparlamentariska unionen, ledamot
   Försvarsutskottet, suppleant
   Länsbänksansvarig from 2017-09-22

Carin Jämtin  Utrikesutskottet, suppleant tom 2017-05-29
Avgått 2017-05-29 Konstitutionsutskottet, suppleant 2017-05-29  

Emanuel Öz  Konstitutionsutskottet, ledamot  
   Justitieutskottet, suppleant
   EU-nämnden, suppleant

Lawen Redar  Justitieutskottet, ledamot
   Konstitutionsutskottet, suppleant
   EU-nämnden, ledamot
   Nordiska Rådets Svenska delegation, suppleant
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Anders Österberg  Statsrådsersättare Ylva Johansson tom 2017-05-28
   Statsrådsersättare Stefan Löfven 
   Statsrådsersättare A Ygeman tom 2017-05-28–
   2017-07-27
   Ersättare Arhe Hamednaca tom 2017-07-27–2017-09-25
   Utrikesutskottet, arbetande suppleant
   Civilutskottet, suppleant from 2017-09-09

Sultan Kayhan Ersättare Arhe Hamednaca 2017-09-25 – 2018-05-31 
   Stadsrådsersättare Ylva Johansson 2017-05-29 – 
   2017-09-25
   Justitieutskottet extra suppleant 2017-03-17 – 
   2017-06-30
   Justitesutskottet Suppleant from 2017-09-19
   Socialutskottet Suppleant from 2017-06-16

Mattias Vepsä  Ersättare Arhe Hamednaca 2017-05-29 – 2017-07-27
   Stadsrådsersättare Ylva Johansson From 2017-09-25 
   Kulturutskottet extra suppleant 2017-06-16 – 
   2017-06-30
   Miljö- och jordbruksutskottet extra suppleant 2017-06-16  
   – 2017-06-30
   Justieutskottet extra supplant 2017-07-01–2017-07-27
   Socialutskottet extra suppleant 2017-07-01–2017-07-27 
   Kulturutskottet, arbetande suppleant from 2017-10-13

I gruppen är också Stefan Löfven och Ylva Johansson invalda men är enligt svensk 
grundlag lediga för att utföra uppgiften som statsråd, där Stefan Löven är stats-
minister och Ylva Johansson är arbetsmarknadsminister och etableringsminister.

I uppdragen ovan finns några begrepp som bör förklaras. Arbetande suppleant 
deltar i utskottsarbetet på samma villkor som ledamöterna och har eget ansvars-
område. Suppleant innebär att man endast tjänstgör i utskottet vid något enstaka 
tillfälle, detta gäller dock inte EU nämnden där både ledamöter och suppleanter 
är delaktiga i nämndens arbete och är ansvarig för ärenden i respektive utskott. 
D v s bänkens tre personer i EU nämnden är ansvarig för rättsfrågor, konstitu-
tionella frågor inkl. tillämpningen i riksdagen av EU:s arbetsformer i riksdagen, 
samt finansiella och ekonomiska frågor.

De olika ledamöterna är vidare särskilt ansvariga i sina respektive utskott enligt 
följande:

Anders Ygeman gruppledare för Riksdagsgruppen, Arhe Hamednaca brottsfö-
rebyggande, ungas brottslighet samt terrorism. Emanuel Öz EU-frågor samt 
granskningen av regeringen, Teres Lindberg it-, postfrågor samt kollektivtrafik, 
Lawen Redar straffrätt samt EU-frågor, Anders Österberg Mellan Östern frågor, 
Sultan Kayhan brottsförebyggande, ungas brottslighet samt terrorism, Mattias 
Vepsää folkbildning.

Emanuel Öz har sedan hösten 2017 valt att inte delta i bänkens arbete.



| 75 |

Gruppens interna organisation

Länsbänksanvarig  Börje Vestlund tom 2017-09-22
                         Teres Lindberg from 2017-09-23
Ekonomiansvarig  Arhe Hamednaca
Valberedningen  Yilmaz Kerimo
Kommunsekreterare  Johan Sjölander
Valkretsombudsman  Ellinor Eriksson tom (sjukskriven fr.o.m. 2017- 
    02-01)
    Annie Säll from 2017-05-23

Motioner
Inför den allmänna motionstiden beslutade bänken att tillsammans med Stock-
holms län lägga en bred urban motion som tog upp storstadsfrågor i allmänhet 
och Stockholmsfrågor i synnerhet den rymde såväl urban tillväxt, arbetsmark-
nadsfrågor, bostadsfrågor, migrationsfrågor, infrastruktur, utbildningsfrågor mm.

Som vanligt hade ett antal motioner sänts över från arbetarekommunens årsmöte 
för behandling under främst allmänna motionstiden. Dessa redovisas i särskild 
bilaga. Det bör noteras att flera att satser har fått ändrats därför att vi är i reger-
ingsställning och i flera fall är motionerna föremål för utredning eller beredning 
på regeringskansliet.

Ledamöternas aktiviteter

Ledamot Motioner Interpellationer Antal debatter i kammaren

Anders Ygeman -            1 -

Börje Vestlund -            9 -

Arhe Hamednaca -            1 -

Teres Lindberg 13 (28)            7 -

Carin Jämtin -            - -

Emanuel Öz 8 (16)            4 -

Lawen Redar 13 (33)            7 -

Anders Östberg 6 (20)            7 -

Sultan Kayhan 6 (15)            4 -

Mattias Vepsä (6)            3 -

Det bör noteras att när gäller motioner så anger det lägre antalet huvudmotionär, 
antal inom parantes är totalt antal motioner inklusive de man undertecknat med 
annan huvudmotionär. För att motionera måsta man tjänstgöra under allmänna 
motionstiden. Det är heller inte brukligt att gruppledaren för den socialdemo-
kratiska riksdagsgruppen motionerar. 

Detta ger självklart inte en totalbild vad ledamöterna gör. Varje ledamot lägger 
ner avsevärd tid på att träffa olika grupper i partiet, medverka vid debatter ochse-
minarier, delta i aktiviteter inom sitt ansvarområde i utskottet, delta i aktiviteter 
i olika intresseorganisationer, träffa väljare enskilda eller i grupp, deltar i olika 
typer av partiaktiviteter. Vidare deltar flera av ledamöterna i internationella sam-
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manhang t ex seminarier och konferenser främst vad gäller EU, OECD, IPU och 
FN. Det kan också gälla särskilda internationella organ inom respektive utskott. 
Det läggs också ner tid på att skriva artiklar till olika medier och medverka i de-
batter mm i media, samt delta på sociala medier.

Gruppens möten och träffar

Bänkgruppens sammansättning har varit rörig under året på grund av olika om-
ständigheter som dödsfall, avgång, långtidssjukrivning och förändringar i re-
geringen. Bänkgruppen träffas varje tisdag får att diskutera det politiska läget i 
Stockholm, ev. pressaktivitet, gemensamma aktiviteter, nomineringar, rapporter 
från gruppstyrelsen, arbetarekommunen och länsbänksansvariga. Vi utvecklar 
samarbetet tillsammans med de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från 
Stockholms län genom att ibland ha gemensamma bänkträffar och samordning. 
Vidare så träffas också varje tisdag den stora riksdagsgruppen. Närvaron vid dessa 
möten är relativt god, det finns en rutin där man måste anmäla frånvaro till läns-
bänksansvarig.

Politiska kommentarer
På det stora hela kan vi se att en socialdemokratisk gör skillnad. Sedan regeringen 
tillträdde har antalet i arbete ökat med över 250 000 personer och sysselsättning-
en fortsätter att öka samtidigt som andelen arbetslösa och antalet långtidsarbets-
lösa minskar. Vi ser också en tydlig trend att tiden för nyanlända att etablera sig 
på arbetsmarknaden minskar. 

Mandatperiodens sista budget är urstark. I regeringsställning har vi vänt ett bud-
getunderskott på 60 miljarder till ett överskott på 80 miljarder. Detta har gett ut-
rymme till att utveckla den svenska modellen genom stora investeringar i trygg-
het och reformer som kommer vanligt folk till del för jämlikhet och utjämning 
samtidigt som vi klarar av att beta av på statsfinanserna.

Bland annat så har vi beslutet om höjt barn- och studiebidrag, sänkt skatt för 
pensionärer, införande av skattereduktion för fackföreningsavgift, en karensdag 
mindre i a-kassan och större ekonomisk trygghet för sjuk- och aktivitetsersätt-
ning och en rejäl satsning för fler poliser.  

Trygghetsfrågorna har under året haft ett stort fokus, inte minst med anledning 
av flera terrordåd i Europa varav ett av dom var i vår stad Stockholm. Samtidigt 
vill vi väcka en eloge till stockholmarna som så tydligt visade sin avsky mot hat 
och terror genom att manifestera kärlekens betydelse i en manifestation i centrala 
Stockholm.
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SLUTORD
Riksdagsgruppen kan se tillbaka på den gångna mandatperioden med stolthet. 
Trotts ett rejält budgetunderskott inledningsvis, ett första år vid regeringsmak-
ten med en alliansbudget vid rodret på grund av sverigedemokraternas oseriösa 
filibustrande kan vi konstatera att bara en socialdemokratiskt ledd regering kla-
rar både att hålla i pengarna och samtidigt genomföra reformer för jämlikhet, 
tillväxt och för en bättre miljö. Politiskt står vi välrustade för att genomföra en 
valrörelse för seger. Full fart framåt!
 

Stockholm i januari 2018

Anders Ygeman  Teres Lindberg   Emanuel Öz

Anders Österberg  Lawen Redar  Sultan Kayhan

Mattias Vepsä
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STIFTFULLMÄKTIGEGRUPPEN

Stiftets organisation
Stockholms stift består av 13 kontrakt, 56 pastorat och 61 församlingar. Stiftsor-
ganisationens uppdrag är att stärka och fördjupa församlingarnas förmåga att 
fullgöra Svenska kyrkans grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva under-
visning 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. 

Stiftsorganisationen har ett främjande och förvaltande uppdrag och ska även ut-
öva tillsyn över församlingslivet.

Till stiftet betalar varje kyrkotillhörig en årlig stiftsavgift som sedan 2016 är fast-
ställd till 2,5 öre per skattekrona. Stiftsorganisationens totala omslutning är ca 
125 mnkr. Därutöver förvaltar stiftet de s.k. prästlönetillgångarna (jord, skog 
och värdepapper) omfattande totalt ca 500 mnkr.

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige är Stockholms stifts högsta beslutande organ och sammanträ-
der. Stiftsfullmäktige består av 91 valda ledamöter som under mandatperioden 
2014–2017 representerat 11 nomineringsgrupper. Av dessa ledamöter represen-
terar 26 socialdemokraterna, 13 från Stockholms partidistrikt och 13 från Stock-
holms läns partidistrikt. Därutöver finns 13 socialdemokratiska ersättare. 

Stiftsfullmäktige har haft två ordinarie sammanträden under året, i maj för fast-
ställande av bokslutet för 2016 samt i november för fastställande av budget för 
2018. I anslutning till dessa sammanträden, samt till sammanträdena med stifts-
styrelsen, domkapitlet och stiftsstyrelsens utskott har gruppmöten hållits inom 
gruppen i respektive organ.

Till den socialdemokratiska stiftsfullmäktigegruppens förfogande finns en grupp-
styrelse bestående av Iréne Pierazzi, ordförande, Jan Forsell, vice ordförande samt 
ledamöterna Daniel Larson, Linnea Jensdotter och Jösta Claeson. Gruppstyrel-
sen inbjuder ledamöterna till samlingar kring gemensamma frågor kopplade till 
stiftets främjandearbete.

Stiftsstyrelsen
Stiftsstyrelsen är stiftsfullmäktiges beredande och stiftets verkställande organ och 
har till uppgift att stödja församlingarna i deras arbete samt främja församlingsli-
vets utveckling. Stiftsstyrelsen leder och samordna stiftets förvaltning. Biskopen 
är ordförande i stiftsstyrelsen som därutöver har 12 valda ledamöter. Genom 
valteknisk samverkan har Borgerligt Alternativ BA (4) tillsammans med Partipo-
litiskt 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.
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Domkapitlet
Domkapitlet har till uppgift att tillsammans med biskopen stödja och utöva till-
syn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.  I tillsynen ingår råd, 
stöd och hjälp dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst 
och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor, utfärdande av församlingsinstruk-
tion, biskopens visitationer, granskning av hur präster och diakoner utövar sina 
uppdrag och följer sina vigningslöften m.fl. uppgifter. Sammansättningen av le-
damöter är såväl förtroendevalda som jurister samt företrädare för präster och 
diakoner. Domkapitlet omfattas av tystnadsplikt.

Våra representanter i av stiftsfullmäktige valda organ
Stiftsfullmäktiges ordförande: Jösta Claeson. 
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 
Revisor: Göran Dahlstrand

Viktiga frågor under 2017
Kyrkoval

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. I september ge-
nomfördes kyrkovalet. Ett val där socialdemokraterna rönt stora framgångar i 
församlingarna och ökat med ett mandat i stiftsfullmäktige. 

För de mindre nomineringsgrupperna har distributionen av valsedlar för val till 
kyrkomötet och stift varit en viktig fråga i valrörelsen. Stiftsfullmäktige har be-
slutat att öka mandatstödet med 5 000 kr per mandat för att finansiera distribu-
tionen av valsedlar inom valkretsen Stockholm stift.

Fastighetsfrågor
Stiftsfullmäktige har godkänt en överlåtelse av Prästlönetillgångarnas fastigheter 
i Hagalunds industriområde, Solna kommun, till Humlegårdens kontrollerade 
bolag (tomträttshavare) enligt ramavtal. Utgångspunkten är att de flesta fastighe-
terna ska rivas och bebyggas med nya bostäder och lokaler. Prästlönetillgångarnas 
fastigheter kommer uppskattningsvis inrymma 650 bostäder av totalt 3 000 i 
området Hagalund. 

Stiftsfullmäktige har vidare godkänt överlåtelse av fastigheten Eriksberg 2:27 
(Prästviken), Botkyrka kommun till Titania Bygg & VVS Ab och Pastro AB. 
Prästviken är ett markområde som Prästlönetillgångarna avser att sälja för ut-
veckling för bostadsändamål. Markområdet ligger väster om Botkyrka kyrka i 
Botkyrka kommun inom fastigheten Eriksberg 2:27. Förslaget omfattar projek-
tering av 400–500 nya bostäder. 

Stiftsfullmäktige har beslutat att Stockholms stift förvärvar fastigheten Lantmä-
taren 2 (Jakobs kyrka och församlingshem) i Stockholms kommun till ett pris av 
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77 500 000 kr. Köpet ses som en långsiktig lösning för stiftets behov av plats för 
möten, verksamhet och som dessutom kan inrymma ett kontor för stiftets kansli. 
Tillträde till fastigheten blir i januari 2019. Den verksamhet som stiftet kommer 
att bedriva i lokalerna är inom ramen för stiftets uppdrag i kyrkoordningen. I 
och med köpet är projektet mötesplats Stockholm avslutat. 

Stiftspastoral
Under året har en stiftspastoral tagits fram för Stockholms stift. Stiftspastoralen 
har sin grund i kyrkoordning och verksamhetsidé, men bygger vidare genom att 
väga in en omvärldsbeskrivning – baserad på de av domkapitlet utfärdade försam-
lingsinstruktionerna – samt en teologisk grund för uppdraget och en stiftsvision. 
Stiftspastoralen anger därmed en tydlighet för verksamheten och är tänkt att gälla i 
fyra år, dvs tom 2021. Med avstamp i stiftspastoralen ska sedan verksamhetsplanen 
med prioriterade områden upprättas årligen och ge tydlighet och svara på hur stifts-
kansliet konkret tar sig an uppgiften att främja och ha tillsyn över församlingslivet. 
Kyrkoordningen reglerar stiftsorganisationens uppdrag, verksamhetsidén bidrar till 
att tydliggöra stiftsorganisationens identitet, uppdrag och prioriterade områden 
och verksamhetsplanen ger stiftsorganisationens verksamhet konkretion. 

Stiftspastoralen har inte kyrkoordningens auktoritet, verksamhetsidéns långsik-
tighet eller verksamhetsplanens konkretion utan kan förstås som en ledstjärna 
som i relation till, inte minst, omvärldens förändringar och rörelser anger rikt-
ning för stiftskansliets arbete och för utförandet av verksamhetsplanen.

Gemensamt ansvar
Kyrkomötet har beslutat om att Svenska kyrkan ska arbeta gemensamt för att ta 
ansvar för alla sina kyrkor och övriga byggnader, samt att utjämningssystemet 
som finns för församlingarna ska förändras. Kyrkomötets beslut syftar till en 
långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar fastighetsförvaltning och innebär även 
en utjämning av de ekonomiska förutsättningarna för alla församlingar inom 
Svenska kyrkan. Bakgrunden är behovet av att häva kostnadsökningarna och 
att underlätta för församlingarna att ta ansvar för det gemensamma kulturarvet, 
vilket är till gagn för alla människor i Sverige.

Församlingar och pastorat kommer att få stöd i arbetet med fastighetshantering-
en genom insatser från i första hand stiften. Stiftskansliet i Stockholm har för-
stärkt organisationen under hösten 2017 med ytterligare en tjänst (med tyngd-
punkt lokalförsörjningsplaner) för att på bästa sätt kunna främja församlingarnas 
arbete med genomförandet av Gemensamt ansvar. År 2022 ska det finnas en 
lokalförsörjningsplan i varje församling eller pastorat. I de fall då det finns flera 
kyrkobyggnader (och andra vigda kyrkorum) i en församling, ska det redovisas i 
Församlingsinstruktionen hur dessa i huvudsak brukas. 

Samverkan
Tillsammans med nationell nivå fortsätter stiftets arbete med samverkan inom 
IT och telefoni (GIP) och annan administrativ samverkan (GAS). Alla försam-
lingar som vill får del av gemensamma administrativa system vilket ger möjlighet 
till effektivare och flexiblare lösningar än nuläget. Intresset från församlingarna 
för de olika projekten är stort. 

Stiftsstyrelsen beslutade i november 2015 att inrätta en servicebyrå för GAS till 
vilken församlingarna kan teckna avtal om leverans. Servicebyråns enda uppgift 
är att underlätta, systematisera och kvalitetssäkra församlingens nödvändiga ar-
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bete med ekonomi och personal. Under året har servicebyrån flyttat in i hyrda 
lokaler i Vasastan. Under utvecklingsperioden står Stockholms stift för alla ut-
vecklingskostnader och servicebyrån har inga vinstintressen. 

Målet är att Servicebyrån ska vara ekonomisk självbärande 2020 och det kvali-
tativa målet är att 71 % av stiftets församlingar anslutit sig vilket innebär ca 40 
församlingar/pastorat 2020. 

Stiftsstyrelsen har ställt sig bakom servicebyråns vision: Det självklara ledningsstö-
det 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. 

Internationellt bistånd
Stiftsstyrelsen har beslutat avsätta 800 000 kronor till Svenska kyrkans interna-
tionella arbete för 2017. Det innebär att stiftet avsätter en procent av sin totala 
budget till det internationella arbetet. Bidraget fördelas mellan Augusta Vikto-
ria-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. 

Kyrkoantikvarisk ersättning 
Stiftsstyrelsen har beviljat kyrkoantikvarisk ersättning för 2017 med sammanlagt 
36 500 tkr. för olika typer av vård och underhållsplaner och inventering av vård 
samt underhållsinsatser inom församlingar och pastorat. 

Övriga frågor
• Stiftsstyrelsen har för egen del yttrat sig över promemorian Begravningsverk-

samhet – samordning och tillsyn m.m. men också framhållit att kyrkostyrel-
sen bör beakta de synpunkter som återfinns i Svenska kyrkans Arbetsgivaror-
ganisations remissvar. 

• Stiftsstyrelsen kommer att yttra sig över remissen Vägledning avseende sole-
nergi i skyddade kyrkomiljöer, Ks 2016/0075. Remisstiden går ut 2017-12-
31.

• En guide har kommit till på initiativ av några av Svenska kyrkans stift för att 
utgöra en vägledning för både förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra 
sina respektive uppgifter. Guiden är tänkt att använda i programmet Intro-
duktion och inspiration för valda ledamöter och kyrkoherdar i under 2018. 

• Ett inriktningsbeslut har fattats vad gäller församlingarna på Norrmalm in-
klusive Gamla stan att till 2022 ändra indelningen. En samtalsgrupp bestå-
ende av arbetsutskottets presidium, stiftsdirektorerna samt kontraktsprosten 
för domkyrkokontraktet har under året fört samtal om förutsättningarna gäl-
lande indelningsärenden på Norrmalm inklusive Gamla stan. 

• Stockholms stift har beviljats 932 400 kr av Verket för innovationssystem 
Vinova för projektet Sociala innovationer mot segregation. För projektet 
finns en reserverad finansiering om 1 867 600 kr. Totalt finns en planerad 
finansiering om 2 800 000 kr. Projektet kommer att pågå under tiden 2017-
12-15–2019-12-15. 


