
 

 
Yttranden över granskningsutskottets rapport  
 
 
AK styrelse 
Styrelsen tackar för granskningsutskottets gedigna genomgång. Vi noterar att utskottet 
understryker att vi under året nått våra centrala mål om fler medlemmar, nöjdare medlemmar och 
ökat förtroende för S. Vi konstaterar också att utskottet bedömer att det omfattande arbetet med 
att etablera dem organisation representantskapet fattat beslut om i och med den nya stadgan 
fungerat tillfredsställande.  
 
På tre punkter vill styrelsen dock komplettera utskottets granskning.  
 
Vad gäller fyllnadsvalet av Jan Valeskog som vikarierande borgarråd menar styrelsen att vi följde 
etablerad praxis när vi hanterade frågan på det sätt granskningsutskottet kritiserar. När Tomas 
Rudin plötsligt avgick 2014 hanterades valet av efterträdare på precis samma sätt. 
Granskningsutskottet hade vid det tillfället inget att erinra mot förfaringssättet.  
 
Vi noterar alltså att granskningsutskottet 2018 gör en annan bedömning av hur stadgan bör tolkas 
än granskningsutskottet 2014. Vi kan också konstatera att styrelsen var helt enig om beslutet att 
hantera frågan på det sätt vi gjorde, och står fast vid att det var det enda rätta att göra vid tillfället.  
 
Vad gäller den årliga politikerenkäten kan sägas att det under 2017 gick ut omfattande enkäter till 
samtliga nominerande med diverse olika frågor. Det stämmer dock att kandidater som inte stod 
upp för omval därmed inte omfattades. Men med tanke på det gedigna arbete som ändå gjordes i 
samband med listprocessen menar styrelsen att detta ändå var i någon mån motiverat. Vi kan 
också konstatera att vi innevarande år redan nu har gått ut med en enkät enligt 
representantskapets beslut. Styrelsen tar till sig av kritiken, men menar alltså att det fanns 
särskilda skäl under 2017.  
 
Slutligen kritiserar granskningsutskottet att styrelsen för år 2017 inte behandlade studieplanen. 
Styrelsen vill dock understryka att den verksamhetsplan som styrelsen naturligtvis behandlade 
även omfattade partidistriktets studieverksamhet. Studieplanen för 2017 var alltså snarare en 
konkretisering av styrelsens redan fattade beslut. Denna konkretisering hanterades av 
studieutskott och årsmötesvald studieledare.  Syftet med detta var att vi skulle få ett (1) styrande 
dokument för verksamheten istället för flera.  
 
Styrelsen har ett strategiskt och övergripande ansvar för partidistriktets verksamhet. Samtidigt 
menar vi att det också måste vara möjligt att delegera konkretisering och fördjupning av 
styrelsens strategiska beslut till andra organ. Exakt var denna gräns ska gå menar vi måste få vara 
upp till styrelsen. Det finns också en poäng med att minimera antalet styrande dokument. Vi 
noterar dock granskningsutskottets anmärkning, och kan glädja utskottet med att studieplanen 
för innevarande år hanterades av styrelsen som en bilaga till verksamhetsplanen.  
 
 

 

 



 

 

 

Länsbänk för Stockholms kommun 

Riksdagsbänken i Stockholm tackar för granskningsutskottets rapport. Vi har inget övrigt att 

tillföra. 

Landstingsfullmäktigegruppen 

Vi instämmer i att närvaron borde vara högre på mötena och vi är medvetna om att det har 

förekommit administrativa brister i rapporteringen av närvaron. Vi har vidtagit åtgärder som vi 

tror betyder att det senare är åtgärdat, och kommer också att uppmärksamma gruppen på att 

närvaron bör förbättras. 

Kommunfullmäktigegruppen 

Vi har inget övrigt att tillföra. 


