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INLEDNING  

Vi gjorde det! 

Ingen socialdemokrat kan vara helt nöjd med valresultaten i höstens allmänna 

val. Men vi kan vara mer än nöjda med den valrörelse vi bedrev. Vi var den 

riksdagsvalkrets i landet där socialdemokratin gick bäst, vilket också ledde till 

ytterligare ett riksdagsmandat. I både kommun- och landstingsval ökade vi vårt 

röstetal.  

Detta klarade vi tack vare en fantastisk valrörelse. Vi knackade dörr och 

genomförde totalt sett över 130 000 samtal i staden. Än mer glädjande är att 

dessa samtal också märktes. När de i efterhand fick frågan svarade hela 11 

procent av stockholmare att de haft personlig kontakt med en socialdemokrat i 

valrörelsen. Detta är en oerhört hög siffra. Särskilt glädjande var att så många 

unga väljare sa sig ha pratat med oss. Detta visar på vilken viktig och 

framgångsrik valrörelse SSU-distriktet bedrev.  

Samtidigt kan vi konstatera att denna heroiska kampanjinsats inte räckte hela 

vägen fram. Vi förlorade makten i stadshuset och lyckades inte vinna landstinget. 

Även om Stefan Löfven sitter kvar som statsminister är dryga 28 procent 

nationellt en alldeles för låg nivå på valresultatet.  

Det utvecklingsarbete Stockholms partidistrikt dragit igång med fokus på tre 

tydliga mål - ökat förtroende, fler medlemmar och en roligare verksamhet som 

når fler - är rätt väg att gå. Det visade vi i den makalösa valrörelse vi bedrev 

tillsammans.  

Nu ska vi förvalta erfarenheterna från valkampanjen och fortsätta bygga 

framtidens folkrörelse. Och vi ska göra det med raka ryggar, stolta över det vi 

tillsammans kunde åstadkomma under valåret 2018. 

Anders Ygeman  

Ordförande  

Foto: Alan Kartal 
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VALRÖRELSEN 

Politik 
Partiorganisationen var delaktiga i arbetet med att ta fram ett valprogram för 

2018 års valrörelse. Valprogrammet togs fram av partidistriktets beslutade 

arbetsgrupp som använde Framtidsprogrammet, workshopsunderlag från 

partikretsar och S-föreningar, Stockholms vision 2040 samt kongressbeslut och 

underlag från stadshuset och landstinget. Slutligen remitterades programmet till 

partiorganisationen.  

Valprogrammet ”Ett tryggt Stockholm för alla” antogs av Årsmötet 2018 och 

användes sedan som underlag till Framtidskontraktet samt för att mobilisera 

valarbetare under valrörelsen.  

Vi gick till val på ett sammanhållet Stockholm. Ett Stockholm där klyftorna 

minskar och staden håller ihop. Politiken presenterades i fem rubriker: 

• Vårdens pengar ska gå till vård   

Alla Stockholmare ska kunna vara trygga med att vårdens pengar går till 

vården. Vården ska vara tillgänglig för alla stockholmare och inte bara för de 

med störst resurser. Stockholm behöver därför en ny sjukvårdspolitik som 

sätter patientens behov före vårdbolagens. Istället för att konkurrera, ska 

sjukvården samverka. 

• Bygg ihop Stockholm   

Bostadsbristen är en av Stockholms största utmaningar. Vi ser trångboddhet, 

segregation och minskad tillväxt i dess spår. Socialdemokraterna har arbetat i 

fyra år för att öka bostadsbyggandet med gott resultat. Bostadsbyggande i 

Stockholm slog rekord under 2017. 

• Stockholmarna växer med kunskap   

Utbildning ger människor möjlighet att förverkliga sina drömmar. Alla 

stockholmare ska kunna lita på att varje barn och ungdom i staden, oavsett var 

de bor eller vilken bakgrund de har, garanteras möjligheten till en god och 

likvärdig utbildning. Därför ska resurser fördelas efter behov och staden stå för 

en samlad planering av skolornas utveckling. Detta kan inte överlåtas till 

marknaden. 

• Ett tryggt Stockholm utan kriminalitet   

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Idag ser vi hur 

kriminaliteten skapar en ökande oro som riskerar att underminera demokratin 

och ställa grupper mot varandra. Därför ska vi bekämpa brotten, men också 

brottens orsaker.  Stockholm behöver fortsatta investera i brottsförebyggande 

åtgärder för att öka tryggheten. De senaste årens historiska satsning på polisen 

och rättsväsendet har ökat förutsättningarna för att bekämpa och förebygga 

brottsligheten. 

• Ett fossilbränslefritt och klimatsmart Stockholm   

Klimatkrisen är vår tids stora globala ödesfråga. Stockholm ska fortsätta gå före 

i arbetet med att stoppa klimatförändringarna. Den socialdemokratiskt ledda 

majoriteten i Stockholms stad har satt målet för ett fossilbränslefritt Stockholm 

till 2040. Med smarta lösningar ska vi göra det enkelt för alla stockholmare att 

leva miljövänligt och på sikt fossilfritt. 
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Arbetsgruppen utgjordes av Emilia Bjuggren, Anders Österberg, Catarina 

Carbell, Talla Alkurdi, Alexander Lindholm.  

Framtidskontraktet 

Många av de utmaningar som vi står inför stannar inte vid kommungränsen. 

Därför kräver politiken regionala lösningar. I Framtidskontraktet formulerade vi 

våra regionala vallöften kring vård, jobb och trygghet under parollen ”Starkare 

tillsammans”. 

Det regionala samarbetet 
Från februari 2018 arbetades en strategi och budskapsenhet fram. En enhet som 

både fokuserade på att ta fram underlag inom valda tematiska områden, 

analysera opinionsundersökningar samt ansvara för samordningen mellan 

landstingskansliet, stadshuskansliet och partidistrikten. Från februari till mitten 

av mars bestod enheten av två anställda men utökades under våren. Under maj 

månad så var enheten nästintill fulltalig med representation ifrån de båda 

distrikten och stadshuset. Sista månaden innan valet så utökades enheten med 

en representant ifrån landstingskansliet. Följande personer ingick i enheten:  

Eric Vänerlöv (februari-mars) 

Elinor Odeberg (februari-mars) 

Noor Karim (mars-september) 

Julia Ekedahl-Lotoft (mars-september 

Sona Rashid (april-september) 

Peter Lindh (maj-september) 

Amanda Runsiö (augusti-september) 

  

Valrörelsens ledning 

  

Under valrörelsen bestod ledningen av en politisk valledning, en operativ 

valledning och en mindre valledningsledning. Regionala valledare Martin 

Nilsson var sammankallande. Strategi- och budskapsenheten samt 

kommunikationsenheten i den regionala valorganisationen var närvarande vid 

den politiska och operativa valledningen.  

  

I politiska valledningen ingick: 

Helene Hellmark-Knutsson – distriktsordförande Stockholms län 

Anders Ygeman – distriktsordförande Stockholm  

Karin Wanngård – finansborgarråd 

Erika Ullberg – oppositionsfinanslandstingsråd 

Martin Nilsson – regional valledare 

Sofie Åhgren-Mandoki – försteombudsman 

Johan Sjölander – kommunsekreterare 

Dag Larsson – oppositionslandstingsråd 

Mirja Räihä – borgarråd  

Åsa Westlund – riksdagsledamot Stockholms läns partidistrikt 

Teres Lindberg – riksdagsledamot Stockholms partidistrikt 

Carina Paulsson – LO 

Lars Holmström – Byggnads 
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Claes Thunblad – kommunstyrelsens ordförande Järfälla 

Khashayar Farmanbar – oppositionsråd Nacka 

  

I operativa valledningen ingick: 

Martin Nilsson – regional valledare 

Sofie Åhgren-Mandoki – försteombudsman 

Johan Sjölander – kommunsekreterare 

Elin Nordmark – biträdande kanslichef stadshuset 

Alaa Idris – biträdande kanslichef stadshuset 

Fredrik Fällman – kanslichef landstinget 

Anna-Karin Grenninger – kommunikationschef landstinget 

Cecilia Clausen – chef folkrörelse och kampanj Stockholms läns partidistrikt 

Tina Rönngren – chef folkrörelse och kampanj Stockholms partidistrikt  

Carina Paulsson – LO 

Kristoffer Hernbäck - LO 

Daniel Vencu Velasquez – SSU Stockholm 

Patrik Khosravi – SSU Stockholms län 

Andreas Kjellander – digital chef Stockholmsregionens valorganisation 

Kalle Hindrikes – kommunikationschef Stockholmsregionens valorganisation 

Daniel Wolski – pressekreterare Stockholmsregionens valorganisation 

Julia Ekedahl-Lotoft – chef Strategi och budskap Stockholmsregionens 

valorganisation 

Noor Karim – strategi och budskap Stockholmsregionens valorganisation 

Den mindre valledningsledningen bestod av regionala valledare Martin Nilsson, 

försteombudsman, Sofie Åhgren-Mandoki och kommunsekreterare Johan 

Sjölander. 

Politiska valledningen sammanstrålade en gång i månaden från och med 

februari. Operativa valledningen hade möten varannan vecka från och med 

februari. Under valspurten träffades operativa valledningen två gånger i veckan.  

Strategi- och budskapsenheten 

Strategi- och budskapsenheten hade ett tydligt samordningsansvar mellan husen 

och mellan partidistrikten. Detta samordningsansvar togs sig uttryck i bland 

annat att sätta samman underlag, koordinera utspelslistor och föra en 

kontinuerlig diskussion med kommunerna och husen. Strategi- och 

budskapsenheten och kommunikationsenheten i valorganisationen hade ett nära 

samarbete och arbetade fram kommunikationsinsatser tillsammans.  

Lilla valrörelsen drog igång den 16 april och då intensifierades även mediaarbetet 

mellan husen och distrikten. Strategi- och budskapsenheten satte upp 

mediamöten som periodvis hölls varannan dag och periodvis varje dag. 

Pressansvariga för landstingshuset, stadshuset, valorganisationens 

kommunikationsenhet och strategi- och budskapsenheten deltog i mediamötena.  

  

Framtagandet av Framtidskontraktet 

Arbetet mellan januari och mars fokuserades på framtagandet av 

”Framtidskontrakten” – en regional berättelse med genomgripande politiska 

reformförslag. Strategi- och budskapsenheten och valledningsledningen tog 
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fram innehållet utifrån de politiska ställningstaganden nationellt och regionalt, 

politiska valledningen beslutade om det dokument som slutgiltigen lades fram. 

Utifrån Framtidskontraktet togs en regional valfolder fram och tillhörande 

affischer med de främsta företrädarna i Stockholmsregionen. Följande 

företrädare presenterades på valaffischerna: 

Helene Hellmark-Knutsson 

Anders Ygeman 

Magdalena Andersson 

Ylva Johansson 

Mikael Damberg 

Annika Strandhäll 

Ibrahim Baylan 

Karin Wanngård 

Erika Ullberg 

Talla Alkurdi 

  

Den regionala kommunikationen 

Kommunikationsenheterna för Socialdemokraterna i Stockholms län och 

Stockholms stad gick samman i en regional enhet redan 2017 för att bygga upp 

de digitala kanalerna inför den stundande valrörelsen. De digitala plattformarna 

synkroniserades och balanserade utspel från båda husen, kommunerna och de 

båda distrikten. 

Arbetet med kommunikationen var formellt förlagt till två enheter: 

• Press och kommunikation 

• Digitala avdelningen (här låg även telemarketing) 

Dessa två avdelningar arbetade nära strategi och budskap tillsammans med 

valledningen.  

Under hela valrörelsen hölls både dagliga möten och veckomöten för att stämma 

av produktion samt hålla ihop utspelslistan. 

  

Kommunikationen fördelades på ett antal kanaler och medier: 

• Press 

• Sociala medier (Facebook, Instagram samt Twitter) 

• Nyhetsbrev 

• Webbplatser (socialdemokraternaistockholm.se, dyrastevarden.se, 

framtidskontraktet.se, bostadsgarantin.se, vadkostarnks.nu) 

• Betald media ute (tunnelbanekampanjer samt exponeringsytor både i stad 

och utmed vägar) 

• Programmatisk annonsering  

• Native annonsering genom Schibsted  

• Annonsplacering genom Schibsted 

• Valaffischer  

• Flygblad och broschyrer 

  

Filmer  

Ett populärt medium under valet var film. Två filmer utmärkte sig under 

valrörelsen. ”Bostadsgarantin” om ett ungt par som inte har någonstans att ta 
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vägen nådde över 71 000 tittare. Filmen ”Våra barns framtid” nådde över 100 

000 tittare. 

  

Vilket genomslag? 

Vårt innehåll nådde mycket långt i Stockholmsregionen. Vissa målgrupper fick 

mer material i sina flöden från oss, medan andra fick mindre. Vår sida visades 

inte mindre än 36 000 000 gånger. Mycket är givetvis sponsrat, men en del var 

faktiskt viralt. Artiklar med stöd från Kjell Bergqvist och Leif GW Persson var 

mycket uppskattade och delades friskt på Facebook. 

  

Nya strategier 

Under valet provade vi nya strategier för både innehåll och kanaler. Vi provade 

så kallad native annonsering i nätupplagor av Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet.  

Vi provade Google AdWords och ett antal andra samarbetspartners. 

  

Exempel på kommunikationskampanjer 

Under året genomförde vi ett antal annonserings- och sociala mediekampanjer. 

Vi inledde året med en stor tunnelbanekampanj för att synliggöra borgarnas 

misslyckande med Nya Karolinska i Solna. Under lilla valrörelsen belyste vi 

återigen Nya Karolinska och lade till bostadsbyggandet genom bostadsgarantin. 

Dessa kampanjer kompletterades med inlagor i tryckta medier 

(helsidesinföranden) och mot slutet av valrörelsen gjorde vi också halvsidor i 

lokalpress.  

Resultat 

Valutvärdering 

Under våren 2018 utsågs Carina Persson och Aida Hadzialic till att skriva en 

eftervalsanalys för Stockholmsregionen.  Stockholms partidistrikt utsåg Carina 

Persson. Arbetet påbörjades redan under sommaren och intervjuer med 

kretsansvariga och förtroendevalda gjordes redan innan valet för att inhämta en 

så objektiv bild av organisationen och valrörelsen som möjligt.  

Den tredje december offentliggjordes eftervalsanalysen i ett samarrangemang 

med tankesmedjan Tiden i ett fullsatt ABF-hus. Rapporten är uppbyggd som ett 

diskussionsunderlag med ett flertal frågeställningar efter varje delanalys. Tanken 

är att kretsarna och föreningarna ska kunna diskutera analysen i olika former 

under 2019 med fokus på valarbetet inför 2022.  

Här kan du läsa valanalysen i sin helhet: https://socialdemokraternaistockholm. 

se/aktuellt/valanalysen-presenterad-av-carina-persson-och-aida-hadzialic/ 
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Folkrörelse och kampanj 

Samtalskampanj  

Genomgång inför dörrknackning. Foto: Alan Kartal Vi 

genomförde Sveriges största samtalskampanj. I Stockholms stad genomförde vi 

131 000 samtal. Siffran har verifierats genom att nästan 10 procent av 

stockholmarna säger sig ha pratat med oss under valrörelsen.  

Dörrknackning 

Dörrknackningen var vår huvudmetod i denna valrörelse och mängder av 

valarbetare har hjälpt till att knacka mängder av dörrar. Vi lade fokus på det goda 

samtalet, det vill säga att de samtal vi gjorde också skulle vara bra samtal som 

övertygade. 

SSU-arna utmärkte sig särskilt som 

den grupp valarbetare som alltid 

var redo och taggade för 

dörrknackning.  

Inför valrörelsen tog vi fram ett 

antal verktyg som underlättade 

dörrknackningen för våra 

valarbetare. Ett av dessa verktyg 

var ”Knackpack”. Detta paket 

delades ut till alla valarbetare inför 

varje dörrknackningsinsats. I 

paketet fanns det foldrar, ”du-var-

inte-hemma  

Dörrknackningsgäng i Husby. Foto Alan Kartal kort”, talarmanus, rapporterings- 

kort, pennor, knappar och godis - med andra ord allt man behöver för att knacka 

dörr. Vi tog även fram utbildningar och en handbok om dörrknackning.  

Sappen, en applikation till mobilenheter och surfplattor, var vårt rapporterings 

verktyg för alla samtal som genomfördes. I Sappen fanns även samtalsmanus, 

information om hur man kunde rösta samt vår politik A-Ö. Hela landets 

valarbetare använde Sappen och därigenom kunde man se hur många samtal 

som fördes över hela landet. 

Våra dörrknackningsinsatser gav effekt. Under valrörelsen genomförde 

partistyrelsen en undersökning kring effekterna av dörrknackning.  

Under sökning visade att metoden fungerar och vi såg även effekt av våra 

dörrknackningsinsatser i valresultatet.  
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Torgaktiviteter 

Samtalen på torgen var också starkt bidragande till att vi nådde vårt samtalsmål. 

Våra valarbetare har verkligen höjt nivån på sina samtal i mötet med väljarna. 

Alla torgmöten som genomfördes hade fokus på att få till ett samtal på tu man 

hand.  

Superknack 

Superknacken blev en populär metod under valrörelsen. Många tyckte det var 

kul att tillsammans med andra få åka ut i staden och göra större 

dörrknackningsinsatser. Vid Superknackarna, som vi genomförde tillsammans 

med Stockholms  

 
Uppladdning inför Superknack. Foto Alan Kartal På väg ut på Superknack. Foto Alan Kartal 

Läns partidistrikt, samlades valarbetare på Sveavägen 68. Det bjöds på korv och 

fika innan alla packade in sig i väntande bussar som fraktade dörrknackarna ut 

till valt område. Superknacken var extra populär när någon minister åkte med. 

Ringning 

Ett av våra viktigaste 

verktyg för att samtala 

med väljare under 

valrörelsen var 

telefonen. Det fanns 

flera anledningar till 

att telefonen blev så 

viktig för att klara av 

samtalsmålen. I 

många 

bostadsområden  är 

det mycket svårt att 

ens komma in genom 

porten i 

flerfamiljshusen om man inte  

 har kod eller en kod- Emilia ringer. Foto Alan Kartal 

nyckel. För medlemmar som har svårt att gå är ringningen ett bra alternativ. Det 

är också ett effektivt sätt att nå många människor under relativt kort tid. 
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Det fanns centralt framtagna samtalsmanus att följa när man skulle ringa väljare. 

I kretsarna anordnades också lokala utbildningar och genomgångar i hur man 

samtalar med väljare i telefonen. 

Facklig-politisk valrörelse 

I stället för att planera egna aktiviteter så mobiliserades utskottets medlemmar 

till partiets valrörelse och den fackliga valrörelsen. Distriktet hade en 

ombudsman anställd – Michaela Leo – som såg till att samordna fackliga 

utskottets föreningar och den fackliga valrörelsen som drevs av LO-distriktet 

men har självklart haft partiets valplan som grund under de två valrörelserna. 

Utskottets föreningsmedlemmar deltog i partiets aktiviteter under valrörelserna 

och hjälpte till med dörrknackning, ringning och andra 

utåtriktade arrangemang ute i kampanjkretsarna. Fackliga 

utskottet ställde sina resurser till förfogande för LO-

distriktet och partidistriktet till prioriterade insatser där det 

saknades folk, till exempel dörrknackningsinsatser i 

prioriterade områden i valrörelsens slutskede. 

Den facklig-politiska valrörelsen fokuserade på att ringa 

fackligt förtroendevalda och medlemmar för att få dem 

att gå och rösta. Ett ringcenter gjordes i ordning på LO 

där det ringdes nästan varje dag i perioder under 

valrörelserna.  

En korv med bröd. Foto Alan Kartal 

Events 

Stora Valupptakten 2018  / 9 mars på Södra Teatern  

 

(S)tora valupptakten 2018. Foto Dominik Blickfalk Som 

ett tidigt startskott på ett intensivt valår, arrangerade Stockh olms partidistrikt 

tillsammans med Stockholms läns partidistrikt en gemensam inspirationskväll på 

Södra Teatern. Till evenemanget bjöds valledare, kampanjledare och andra med 

funktioner kopplade till mobilisering och aktiviteter inför det stundande 

kampanjarbetet. Närmare 550 besökare deltog under kvällen då det bjöds på mat, 

brandtal, humor, mingel och musik av bl.a Sarah Klang och Lamix. 
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En allians av ledande företrädare från de två partidistrikten stod som avsändare till 

evenemanget. 

Stora Kampanjupptakten för S i Stockholmsregionen 2018 / 9 augusti på Hötorgsterrassen 

 
Stora kampanjupptakten 2018. Foto Dominik Blickfalk 

För att återuppta kampanjarbetet efter sommarledigheten och för att kraftsamla inför 

kampanjens sista intensiva månad så arrangerade Stockholms partidistrikt 

tillsammans med Stockholms läns partidistrikt en gemensam inspirationskväll på 

Hötorgsterrassen. Inbjudan gick ut till alla medlemmar i både stad och län. Närmare 

800 personer deltog under kvällen som bjöd på mat, mingel, humor, brandtal och 

musik av bland andra Louise Hoffsten och Nano. 

Företrädare från båda partidistrikten stod som avsändare till evenemanget.      

Organisation 

Kampanjcentrum  

 
Kampanjcenter Sydväst. Foto Stefan Johansson 

Under 2017 gjordes en omorganisation i Stockholms arbetarekommun och 

partikretsar bildades och områdesorganisationerna lades ner. De befintliga 6 
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partikretsarna blev nu basen för valkampanjen. Varje partikrets försågs med 

ombudsman och/ eller valorganisatör som ledde det operativa valarbetet i kretsen. 

Partikrets Västerort  
• Kretsombudsman: Niklas Lindmark 

• Valorganisatörer: Jolanta Marchewka, Mario Chahrestan,  

• Slutspurtare: Galina Monsalves, Lisa Carlsson 

Partikrets Bromma-Kungsholmen 
•  Valorganisatör: Alexander Hallberg 

• Partikrets Sydväst Slutspurtare: Emil Stensson 

•  Kretsombudsman: Lotta Wiklund-Hedin 

•  Valorganisatör: Andreas Lind 

• Partikrets Sydost Slutspurtare: Maximilian Henriksson 

•  Kretsombudsman: Ivar Forstadius 

•  Valorganisatör: Sebastian Panzar 

• 
Partikrets Södermalm 

Slutspurtare: Jonas Larsson 

•  Valorganisatör: Fanny Hahne 

•  Valorganisatör: Anders Göransson 

•  

Partikrets Norra Innerstan 

Slutspurtare: Wassi Azizi 

•  Kretsombudsman: Annie Säll 

•  Valorganisatör: Emelie Holm 

•  Slutspurtare: Katarina Krönenstedt 

Partikretsarna fick i uppdrag att under våren 2018 inrätta varsitt kampanjcenter som 

snabbt började fungera som både samlingspunkt för kretsledning och utrymme för 

utbildningar och aktiviteter. Partikrets Västerort inrättade två kampanjcenter av 

geografiska skäl, ett i Vällingby Centrum och ett i Rinkeby Centrum. Partikrets 

Bromma-Kungsholmen huserade i Alvik. Partikrets Sydväst hittade en fin lokal 

i Fruängen. Södermalmarna fick tag på en lokal centralt på Medborgarplatsen. 

Sydost flyttade in i lokaler vid Globen och Norra Innerstan flyttade in i Grottan 

(källaren i ABF-huset). 

  

Alla dessa kampanjcenter utvecklades under valåret på ett fint sätt och blev 

uppskattade miljöer som sjöd av aktivitet. Detta bidrog också till den solidaritet som uppstod inom 

respektive krets, i form av att många reste till andra stadsdelar för att hjälpa till med 

dörrknackningsinsatser. Kampanjcentren främjade också mobiliseringen av partiets kandidater som drog 

ett tungt lass. Kampanjstationer – valstugor 
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 Kampanjstation Högdalens C. Foto Alan Kartal 

Kampanjstationens syfte var att bli en lokal samlingspunkt för partiets aktiva 

medlemmar och volontärer och en plats där man värvar fler. 

Kampanjstationerna utformades likadant över hela staden, så att de visuellt 

skulle sticka ut på ett positivt sätt och inreddes så att valarbetaren aktivt 

kommunicerade med väljare. Vi valde att använda en modifierad container 

mycket på grund av säkerhetsskäl. Vi vet att många samtal hölls i våra 

kampanjstationer och nyttan att informera om förtidsröstning var stor. 

Vi hade kampanjstationer i Tensta, Kista, Rinkeby, Vällingby C, Brommaplan, 

Skärholmen, Liljeholmen, Högdalens C, Universitetet, Medborgarplatsen och 

Sergels torg. 

Ringcentral 

Tillsammans med Stockholms läns partidistrikt hyrde vi ABF:s källarplan under 

hela 2018, kallat ”Grottan”. I Grottan upprättades en ringcentral med plats för 

cirka 25 ringare samtidigt. Chef för ringcentralen var Peter Hanon som fick i 

uppgift att organisera både ideella krafter och anställda ringare. Ringcentralen 

hade också ansvar för att hjälpa ringare lokalt ute i våra kretsar. Det fanns en hel 

del teknik-strul kopplat till ringningen – men metoden blev en stor tillgång i vår 

samtalskampanj och 13 000 antal samtal genomfördes via telefon.  

Distribution 

 Ringcenter Grottan. Foto Alan Kartal 

I Grottan upprättades också en distributionsenhet som tog emot allt material 

som användes i valrörelsen, allt från affischer till valsedlar, knappar och kläder. 



| 16 | 

Chef för distributionen var Lowisa Lowe Anderzon som var en spindel i nätet 

av allt packande, utskick och mottagande. Grottan fungerade som en 

sambandscentral under hela valrörelsen, en plats där man kunde pusta ut, få nått 

att äta och umgås med andra valarbetare. Med en hemtrevlig atmosfär var det 

ständigt liv och rörelse i Grottan från tidig morgon till sena natten. 

SSU 

SSU är alltid redo med engagerade och glada 

valarbetare. Foto Alan Kartal. 

Stockholms partidistrikt anställde under valrörelsen en ombudsman som fick i 

uppgift att organisera SSU:s valrörelse. SSU:s ordförande Daniel Vencu 

Velasquez Castro engagerade sitt SSU så de blev några av valrörelsens allra 

viktigaste valarbetare. Alltid redo med glädje och engagemang ställde de upp på 

allt som partiet bad dem om. De gjorde fantastiska insatser på dörrknackningar 

och affischeringen runt hela staden.  

Fältkampanj 

Det viktigaste i valrörelser är mötet med väljare. Partiet hade en tydlig ambition 

att 2018 års valrörelse i första hand skulle vara en samtalskampanj. Det var i 

första hand fältkampanjen som drev denna samtalskampanj tillsammans med 

stadens alla valarbetare. I Stockholms stad leddes fältkampanjen av ombudsman 

Tina Rönngren som tillsammans med alla kretsombudsmän såg till att organisera 

den största samtalskampanjen i partiets historia. Totalt genomförde vi i 

Stockholms stads partidistrikt 131 000 samtal.  

Valanställda 

Lowisa Anderzon, distributionsansvarig, 180418-180930 

Alexander Hallberg, valorganisatör, 180122-181015 

Anders Göransson, valorganisatör, 180401-180930 

Andreas Lind, valorganisatör, 180401-180930 

Daniel Vencu Velasquez Castro, organisatör, 180401-180930 

Emelie Stark, valorganisatör, 180401-180930 

Esme Güler, organisatör, 180801-180910 

Fanny Hahne, kretsorganisatör, 180301-180930 

Galina Monsalves, organisatör, 180801-180914 

Jolanta Marchewka, valorganisatör, 180410-180930 

Jonas Larsson, organisatör, 180809-180910 

Katarina Krönenstedt, organisatör, 180820-180910 

Lisa Carlsson, organisatör, 180808-180910 
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Lukas Romson, administratör, 180514-180930 

Mario Chahrestan, valorganisatör, 180410-180930 

Sebastian Panzar, valorganisatör, 180401-180930 

Wassi Azizi, organisatör, 180806-180910 

Mikael Hörnkvist, organisatör, 180810-180909 

Maximilian Henriksson, organisatör, 180820-180910 Emil 

Stensson, organisatör, 180903-180910 

Delas med Stockholms läns partidsitrikt: 

Alexander Suliman, administratör, 180607-180910 

Daniel Wolski, pressekreterare, 180514-180915 

Jöran Rammhällen, kommunikation, 180820-180910 

Nadina Rosengren, kommunikationsansvarig, 180703-180915 

Aino Östergren, ringare, 180813-180910 

Lars-Olof Nilsson, ringare, 180702-180910 

Bailey Pérez Bueno, ringare, 180702-180910 

Biserka Wolf, ringare, 180702-180910 

Mahtab Sayady, ringare, 180702-180910 

Melisa Güner, ringare, 180702-180910 

Mohammad Sayady, ringare, 180820-180910 

Murat Sahan, ringare, 180702-180910 

Noor Dawood, ringare, 180816-180910 

Rebin Kamal, ringare, 180820-180910 

MEDLEMSUTVECKLING/VÄRVNING 

Under ett valår så är det en naturlig medvind i medlemsutvecklingen och 2018 

var inget undantag. Ett ambitiöst värvningsmål om 2000 nya medlemmar sattes. 

Med valrörelsen som motor värvades totalt 1349 medlemmar under året.  

Den vanligaste metoden för värvning var det traditionella samtalet med en 

väljare som avslutades med att frågan om medlemskap ställdes. Där fanns även 

en annan motor i värvningen i form av Bawer Kevir som var förebilden i 

hantverket att värva via samtal på gator och torg.  

En annan metod med stor potential som vi även använde oss av under 

valrörelsen var ”Hemma-hos”. 

Under årets sista månader gjordes en slutspurt för att nå värvningsmålet och 

olika vägar testades bland annat ringning.  

Medlemsökning är mer än bara värvning, att välkomna och behålla medlemmar 

är viktigt för nettoökningen. Där är introträffarna och medlemsutbildningarna 

är en viktig del. 

Efter valrörelsen fortsatte arbetet med att få fram en bra rutin för 

medlemsmottagande där partidistriktet följer handslaget som gjordes för några 

år sedan med partiet centralt. Första kontakten tas av expeditionen men sedan 

behöver en del finslipas och sätta sig för att medlemsmottagandet ska rulla på i 

hela organisationen. 

Innan jul och årsskiftet gjordes en massiv insats för att behålla medlemmar som 

var på väg att bli utträdda.  
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Medlemsvärvning – Goda exempel 

Hemma hos/Goda exempel 

Under hösten 2018 genomfördes ett antal ”Hemma-hos”-aktiviteter med syfte 

att värva nya medlemmar och inspirera till kvalitativa samtal med väljare. På ett 

sätt där den nya medlemmen direkt kommer in i ett sammanhang och kan skapa 

sig ett nätverk. 

  

I Sydvästra partikretsen genomförde en aktiv medlem ett Hemma-hos-party med 

Annika Strandhäll. Metoden går ut på att en medlem tar initiativ till en träff, 

bjuder in vänner, bekanta eller grannar hem till sig. Till träffen bjuds även en 

politiker in för att prata om ett aktuellt ämne som matchar och engagerar den 

målgrupp som medlemmen bjudit in. Framgångsfaktorerna i det här fallet var att 

medlemmen i fråga la mycket tid på att vara uppsökande och värva folk till 

träffen och hittade en minister som attraherade den målgruppen. Det var också 

tydligt att syftet med träffen var att värva nya medlemmar till Socialdemokraterna 

och få fler sympatisörer för politiken Socialdemokraterna i Stockholm bedriver.  

Medlemsantal i grundorganisationen 
Vid årsskiftet 2018/2019 hade Socialdemokraterna i Stockholm 181 anslutna 

grundorganisationer, vilket är en minskning med 18 organisationer från 

föregående år.  

  

Medlemsantal 2018 

Vid utgången av 2018 redovisar Socialdemokraterna i Stockholm 12 345 

medlemskap, vilket är en ökning av antalet medlemskap i våra samtliga 

grundorganisationer med 851.  Av dessa 12 345 medlemskap är 7 696 

partimedlemskap, vilket är en ökning med 609 partimedlemskap från föregående 

år. 

  

Ombudsgrundande medlemmar  

Med anledning av partiets nya stadgar 2015 är endast betalande medlemmar 

ombudsgrundande. I egen förteckning finns listan med enbart betalande 

medlemmar. Föreningarnas representantskapsombud beräknas enligt 

den.  

Medlemsantal 31 december 2018 

Bromma-Kungsholmen  A  B  C 

Blackeberg S-förening  50  9  59 
Centrala Bromma  91   11   102  
Kungsholmen S-förening  294   42   336  
Mariehäll-Bällsta S-förening  25   7   32  
Minneberg Traneberg S-förening  80   8   88  
Ängby s-förening  46   9   55  

Totalt  586   86   672  

Norra Innerstaden  A  B  C 

Adolf Fredrik S-förening   77   14   91  
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A = 

partimedlemskap,  

B = 

extramedlemskap,  

C = totalt  

Engelbrekts S-förening   71   7   78  
Johannes-Gustav Vasa S-förening   126   20   146  
Matteus S-förening   129   16   145  
Värtans S-förening   32   6   38  
Östermalm-Gärdet S-förening   125   20   145  

Totalt  560   83   643  

Sydost  A  B  C 

Bagarmossens S-förening   57   17   74  
Bandhagen Högdalens S-förening   115   13   128  
Dalens S-förening   36   5   41  
Enskede S-förening   78   11   89  
Farsta Strands S-förening   38   5   43  
Farsta-Fagersjö S-förening   121   15   136  
Gubbängen-Hökarängens S-förening   62   7   69  
Hammarbyhöjden- och Björkhagens S-förening   83   14   97  
Kärrtorps S-förening   79   16   95  
Rågsved-Hagsätra S-förening   98   7   105  
Skarpnäcksfältet S-förening   60   2   62  
Sköndals S-förening   53   8   61  
Stureby S-förening   26   6   32  
Tallkrogen-Svedmyra S-förening   45   9   54  
Vantörs S-pensionärsförening    5   6   11  
Årsta Johanneshovs S-förening   149   30   179  
Örby S-förening   36   6   42  
Östberga S-förening   38   6   44  

Totalt   

  

1179   183   1362  

Sydväst  A  B  C 
Aspuddens S-förening   54   11   65  
Fruängens S-förening   56   11   67  
Gröndal Liljeholmen S-förening   139   16   155  
Herrängen S-förening   23   11   34  
Hägerstens S-förening   181   13   194  
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening   69   13   82  
Skärholmens S-förening   220   26   246  
Älvsjö S-förening   95   20   115  

Totalt   

      

837   121   958  

Södermalm  A  B  C 
Gamla Stans S-förening   56   11   67  
Hammarby Norra S-förening   82   17   99  
Högalid Hornstull S-förening   102   18   120  
Katarina S-förening   144   26   170  
Katarina Västra S-förening   110   18   128  
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Maria-Södra Stations S-förening   150   30   180  
Reimersholme S-förening   44   12   56  
Sjöstadens S-förening   100   21   121  
Sofia S-förening   102   13   115  
Tanto-Zinken S-förening   84   18   102  

Totalt   

      

974   184   1158  

Västerort  A  B  C 
Akalla S-förening   61   15   76  
Grimsta S-förening   12   4   16  
Hjulsta S-förening   6   7   13  
Husby S-förening   53   8   61  
Hässelby Gård S-förening   72   16   88  
Hässelby Strand S-förening   43   4   47  
Hässelby Villastad S-förening   54   6   60  
Kista S-förening   71   10   81  
Rinkeby S-förening   101   12   113  
Spånga-Bromsten S-förening   56   9   65  
Tensta S-förening   139   6   145  
Vällingby S-förening   148   25   173  

Totalt   

      

816   122   938  

Stockholms Fackliga utskott  A  B  C 
AGGIS Agitationsklubben i Stockholm   21   15   36  
Arbetsförmedlingens S-förening   3   23   26  
Byggsossen i Stockholm   38   26   64  
El-sossen   45   24   69  
FastighetsSossen   38   39   77  
Försäkringstjänstemännens S-förening   8   9   17  
Handels förbundskontors S-förening   11   28   39  
Handels-sossen   62   102   164  
Hotell och Restaurang Sossen   21   26   47  
Hyresgästanställdas S-förening   7   15   22  
IF Metallsossen   45   97   142  
Kommunal Stockholms läns S-förening   104   73   177  
Kommunalanställdas S-förening   22   10   32  
Kooperativa S-föreningen   11   14   25  
Livs avd 4 S-fackklubb   18   20   38  
LO-Borgens S-arbetsplatsförening   13   53   66  
LO-fackens S-förening i Farsta   0   4   4  
LO-fackens S-förening i Stockholm   12   41   53  
Lokaltrafikens S-förening   15   16   31  
Målarsossen   31   20   51  
Polstjärnans S-förening   19   54   73  
SEKO-sossen   80   89   169  
S-fackklubben Löftet   72   80   152  
S-klubben Kommunal Stockholm Mitt   5   6   11  
Smedernas Socialdemokratiska Fackklubb   6   4   10  
Socialdemokrater i statlig tjänst   13   20   33  
Socialdemokratiska skolföreningen   2   19   21  
S-sjuksköterskor   10   15   25  
Transport S-fackklubb   28   31   59  
Transports förbundskontors S-förening   0   4   4  
Tulltjänstemännens S-förening   6   2   8  
Tvärfackliga S-föreningen Sterky   1   10   11  

Totalt   767   989   1756  

Stockholms öppna utskott  A  B  C 
(S)nack   17   49   66  
Afghanistan Solidaritet S-förening   4   2   6  
Afrikanska S-föreningen   3   10   13  
Angelou   2   1   3  
Bajensossen   0   46   46  
Eritreanska S-föreningen   8   5   13  
Etiopiska S-föreningen   37   7   44  
Franska S-föreningen   6   1   7  
Gnagarsossen i Stockholm   5   76   81  
Grekiska S-föreningen i Stockholm   14   2   16  
Grekiska S-småföretagarföreningen   3   5   8  
Hazara socialdemokratiska förening   1   8   9  
HBTs Stockholm   117   159   276  
Idrottssossar   2   22   24  
Kampanjföreningen   2   5   7  
Koptiska S-föreningen   3   1   4  
Kulturarbetarnas S-förening   34   111   145  
Kurdiska S-föreningen i Stockholm   8   12   20  
Latinamerikanska socialdemokrater    5   6   11  
Migrationspolitiska S-föreningen   18   122   140  
Onsdagsklubben   16   471   487  
PES Aktivisterna Stockholm   14   62   76  
Ryska S-föreningen   2   3   5  
S Palestinavänner i Stockholm   4   22   26  
S-aktiva Invandrare i Stockholm   5   4   9  
Seniorsossarnas S-förening   10   106   116  
S-föreningen Bryssel   7   12   19  
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa   17   52   69  
S-föreningen i Stockholm   18   31   49  
S-föreningen S2000   67   98   165  
Smedjan   6   13   19  
Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet   11   31   42  
Socialdemokraternas kriminalpolitiska förening   0   10   10  
Socialdemokraternas säkerhetspolitiska klubb SSÄK  

Socialdemokratiska föreningen Funktionshinder och  
2   37   39  

Jämlikhet   
Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk  

10   34   44  

reform- och idéutveckling  37   57   94  
S-Småföretagarföreningen   5   29   34  
Tillsammans S-föreningen   6   2   8  

Totalt   
         

   

526   1724   2250  

Stockholms SSU-distrikt   A   B   C  

SEK   8   8   16  

SSK   49   121   170  

SSU 127   42   9   51  

SSU 25+   56   71   127  

SSU Facklig   6   18   24  

SSU Farsta-Hökarängen   13   11   24  

SSU Front   104   36   140  

SSU Handels   0   2   2  
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SSU KG   2   1   3  

SSU Kista   38   8   46  

SSU Kontakt   77   18   95  

SSU Kungsholmen   23   9   32  

SSU Linje 17   0   3   3  
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SSU Lucidor   95   43   138  

SSU Norra Real   18   5   23  

SSU Röda fanan   1   1   2  

SSU Suomi   0   0   0  

SSU Tensta   44   6   50  

SSU Wasastan   52   33   85  

SSU VGY   6   1   7  

SSU Västerort   120   27   147  
SSU Östermalm   21   3   24  

Totalt   

    

775   434   1209  

Stockholms S-kvinnodistrikt  A  B  C 

Alina S-kvinnoklubb   15   22   37  
Avantgarde S-kvinnoklubb   23   24   47  
Distriktsklubben Stockholms stad   34   6   40  
Girlpower - Unga kvinnor för Järva   0   0   0  
Hägerstens S-kvinnoklubb   19   10   29  
Hässelby S-kvinnor   23   8   31  
LO-fackens socialdemokratiska kvinnoklubb   2   22   24  
Norra Järva S-kvinnoklubb   12   12   24  
S-kvinnor i östra söderort   9   14   23  
Skärholmen S-kvinnoklubb   9   4   13  
Stockholms allmänna kvinnoklubb   93   69   162  
Södra S-kvinnoklubben   60   39   99  
Traneberg Ålsten Bromma S-kvinnoklubb   26   11   37  
Tulpan S-kvinnor   13   0   13  
Unga S-kvinnor: Rebella   49   72   121  
Vasastadens-Östermalms S-kvinnor   10   9   19  
Vällingby S-kvinnoklubb   36   11   47  
Älvsjö-Herrängens S-kvinnoklubb   20   9   29  

Totalt   

      

453   342   795  

Tro och Solidaritet Stockholm  A  B  C 
Hjärta Sydöst   12   11   23  
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm   24   42   66  
Norra Järva troende socialdemokrater   3   1   4  
Romska Kristna Socialdemokrater i Stockholm   0   0   0  
S för Tro och Solidaritet Södermalm   23   23   46  
Solidaritet i Västerort   17   11   28  
Stockholms Sydvästra KSG   25   18   43  
STS Bromma-Kungsholmen   22   11   33  
STS föreningen för världens kultur   3   0   3  
Tro och Solidaritet i Sthlm-Norra Innerstan   15   12   27  

Totalt   

  

144   129   273  

Stockholms arbetarekommun  A  B  C 
Direktanslutna   79   0   79  
Gamla Gardet   0   252   252  

Totalt    7 696   4 649   12 345  
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NYA FÖRENINGAR UNDER 2018     
Girlpower – Unga kvinnor för Järva    

Hazara Socialdemokratiska förening    

LO-fackens socialdemokratiska kvinnoklubb  

 Socialdemokraternas kriminalpolitiska förening     

Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- 

och idéutveckling   SSU Linje 17  

     

NEDLAGDA FÖRENINGAR UNDER 2018     
Allmänna S-Integrationsföreningen i Stockholm  

Allmänningen  

Assyrisk Svenska S-föreningen i Sthlm  

Facksossen i Kista  

Finska S-föreningen Stockholm  

Internationella sf i Hässelby Vällingby  

Internationella S-föreningen i Stockholm  

Internationella Soc. dem idrottsklubben  

Irakiska soc. dem för. i Farsta  

Irakiska soc.dem Rättviseför. i Sthlm  

Irakiska Socialdemokratiska föreningen i Norr  

Libanesisk-Arabisk S-föreningen  

PES Hispano Sueco Andalucia  

S Invandrarakademikers förening  

S-föreningen för Sarajevo-Stockholm  

S-Integrationsföreningen i Tensta  

S-kulturförening Solidaritet  

Soc. dem Bengali föreningen  

Socialdemokratiska Tunisiska föreningen  

STUDIER 

Medlemsutbildningar och introträffar 

För 2018 upprättades en studieplan med tydliga mål för intro-kurser och 

medlemsutbildningarna Steg 1 och Steg 2. I studieplanen ingick också en 

fördjupningskurs för de som gått Steg 1 och 2 under året samt en alumniträff 

för alla som deltagit i medlemsstudier under året. 

Studieplanen upprättades av Stockholms partidistrikt men samtliga studier 

genomförs tillsammans med Stockholms läns partidistrikt. Gällande deltagande 

var målen satta strax över Stockholms del av de nationella målen.  

Stockholms del av de nationella målen var 120 deltagare på Steg 1 och 90 

deltagare vid Steg 2. Få anmälningar, troligtvis en konsekvens av en oerhört varm 

sommar i kombination med att det var valår, resulterade i att flera tillfällen 

ställdes in.  

Det planerades för tio introträffar men vi genomförde hälften. Introträffarna 

samlade totalt 106 deltagare.  
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Av Steg 1 utbildningarna genomfördes sju av de planerade åtta tillfällena. Antal 

deltagare var 108 personer. Om alla tillfällen genomförts så hade vi förmodligen 

nått målet om 120 deltagare. 

Tre av fyra planerad Steg 2 utbildningar genomfördes. Det som var planerat i 

juni fick ställas in för att det saknades handledare. Vid ett av utbildningstillfällena 

togs ingen närvaro men de två andra hade sammanlagt 47 deltagare. Även här är 

det rimligt att anta att vi hade nått målet om alla tillfällen genomförts som 

planerat. 

  

Fördjupningskursen och alumniträffen genomfördes båda två i december. 

  

POLITIKUTVECKLING 

Representantskap 2018 

Representantskapsmöte den 6 mars i ABF-huset 

Till mötesordförande valdes Teres Lindberg och Gunnar Söderholm. 

Motionsbehandling. 

Representantskapsmöte, årsmöte, den 21 april i ABF-huset 

Till mötesordförande valdes Teres Lindberg, Gunnar Söderholm, Daniel 

Carlstedt och Alexander Hallberg. 

Partistyrelsens gäst var Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. 

Fortsatt motionsbehandling. 

Valprogrammet antogs. 

Representantskapsmöte den 9 oktober i ABF-huset 

Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Daniel Carlstedt. 

Första representantskapet med de nya ombuden.  

Val av borgarråd och gruppledare i kommunfullmäktige. 

Val av landstingsråd och gruppledare i landstingsfullmäktige. 

Representantskapsmöte den 29 november i ABF-huset 

Till mötesordförande valdes Teres Lindberg och Daniel Carlstedt. 

Mötet inleddes med några minnesord och en stunds tystnad för Lisbeth Palme 

och Per-Erik Kull som avlidit. 

Aida Hadzialic och Carina Persson föredrog eftervalsanalysen. 

Verksamhetsinriktning antogs. 

Motioner till representantskapet med uppdrag till styrelsen 

Redovisas separat. 

Workshop till Socialdemokraternas kongress 2019 
Kongressen 2019 har två huvudteman; kompetensförsörjning och 

partiorganisationen. Två program har därför under hösten varit ute för remiss i 

partiorganisationen nationellt, ett reformprogram för Kunskap i framtiden samt 

ett organisatoriskt reformprogram. Stockholms partikretsar stod som mottagare 

för remissrundan tillsammans med partidistriktet.  Ett workshopsstöd togs fram 

till kretsarna för att de i sin tur skulle ha möjligheten att genomföra 
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partikretsträffar med S-föreningar och klubbar om intresse fanns. Ca hälften av 

partikretsarna deltog och skickade in sina remissvar till partistyrelsen. 

KAMPANJ OCH EVENT 

Första maj 
Årets Första maj-firande i Stockholm genomfördes traditionsenligt med några 

nya inslag.  

Närmare 11 000 demonstranter deltog i arrangemanget.  

Väderleken växlade från kylslaget duggregn på morgonen till mulet med uppehåll 

mitt på dagen, för att avslutas med blå himmel och strålande sol när 

demonstrationståget lämnade Humlegården. 

Arrangemanget präglades av vilja och kamp inför höstens val till riksdag, 

kommun och landsting. Huvudtalare var partiordförande Stefan Löfven och 

huvudparollen var ”Tillsammans för trygghet”. Talade gjorde även Karin 

Wanngård. 

Dagen började som vanligt uppe vid La Mano-monumentet på Katarinavägen 

där en mängd organisationer samlats för att hedra de frivilliga som slogs mot 

fascismen under spanska inbördeskriget. Dag Larsson talade och arrangemanget 

samlade cirka 400 personer. 

Samlingen i Humlegården började kl. 13.00 och demonstrationståget avgick som 

vanligt kl. 14.00. Speciella ”1 maj värdar” fanns på plats för att hjälpa 

demonstranterna tillrätta och bistå med information om arrangemanget. 

Aktiviteter för barnen och plakatmålning erbjöds. Demonstrationståget 

flankerades av 1 maj-värdarna som delade rosor till människor som kantade 

demonstrationsvägen. Uppifrån saxliften vid Hötorget refererade Lara 

Badinsson tåget som passerade. 

På Norra Latins scen hälsade dagens konferencier Nina Wadensjö tillsammans 

med sin sidekick Anders Bergerus välkomna. På plats med rapportering direkt 

från Humlegården och längs demonstrationsvägen fanns vår flygande reporter 

Sara Khatemi som rapporterade via länk direkt till storbildsskärmen på Norra 

Latins skolgård. Där visades även förinspelade hälsningar, bland annat från LO:s 

ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som höll ställningarna nere i Göteborg. 

För dagens musikaliska underhållning stod Lowe Antell. 

När demonstranterna samlats hälsade Stockholms finansborgarråd Karin 

Wanngård välkommen med ett tal som lade stor vikt vid hur 

Stockholmsregionen kan växa och utvecklas till förmån för invånarna. Hon 

avlöstes därefter av dagens huvudtalare Stefan Löfven som inledde med 

stroferna ”Första maj, första maj, varje sliten kavaj, blir en mantel av strålande 

ljus…”. Stefan Löfven fokuserade sedan sitt brinnande tal på tryggheten. Och 

om hur vi tillsammans kan bygga ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige. 

Mötet avslutades med att en kör med barn från Unga Örnar äntrade scenen och 

fick hela Norra Bantorget att stämma upp i Internationalen. 

Talen sändes direkt via Socialdemokraternas facebooksida och på SVT Forum. 

På plats var även TV4 och de större tidningsredaktionerna. 
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Pride 
Stockholm Pride, som i år även var värd för Europride tillsammans med West 

pride, är Skandinaviens största Pridefestival. Festivalen är mycket välbesökt och 

samlar hundratusentals människor från när och fjärran. Detta göra att festivalen 

inte bara är en Stockholmsangelägenhet utan en nationell sådan där vi 

tillsammans sätter arbetet mot hatbrott, fördomar och diskriminering på 

agendan.  

 

Prideparaden 2018. Foto Mikael Landelius 

Socialdemokraterna har varit synliga på Stockholms Pride sedan starten. 

Föreningen HBT-S Stockholm var ansvarig förening och tillsammans med 

Socialdemokraterna i Stockholm, Partistyrelsen, LO, S-kvinnor, SSU, S-

studenter och HBT Socialdemokrater i Sverige genomförde vi ett av våra mest 

lyckade pridearrangemang hittills.  

HBT-S Stockholm var med på HBT-Socialdemokrater och Rainbow Rose’s 

mingel där socialdemokratiska Hbtq-aktivister från hela Europa träffades och 

uppmärksammade kampen för mänskliga rättigheter. Våra företrädare var 

väldigt synliga genom att vara på plats på de olika arrangemangen samt i den 

politiska debatten.  

I PridePark fick vi besök av statsråden Ylva Johansson och Ann Linde. Även 

Statsminister Stefan Löfven stod i vårt tält och pratade med besökare efter att 

lett Socialdemokraterna i paraden. Vi hade ett tjugotal volontärer som stod i 

tältet, möjliggjorde paraden och bidrog till ett fantastiskt jobb.  

  

Under Prideveckan genomfördes över 507 kvalitativa samtal med besökarna. 

Minnesdagar/Hedersvakt 
Även i år hedrades Olof Palme och Anna Lindh på deras minnesdagar genom 

att hedersvakter med fanor omgärdade gravarna. 

På Olof Palmes grav lades 28 februari kransar ned av partiordförande Stefan 

Löfven och partisekreterare Lena Rådström Baastad. 
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Det traditionella blomsterhjärtat med blå riddarsporre och vita rosor lades på 

Anna Lindhs grav 11 september där Södersossarna anordnade hedersvakt. 

EU-valrörelsen börjar – Brysselresa december 2018 
I december inledde vi 2019 års EU-valrörelse. Distriktets personal åkte 

tillsammans med representanter från kretsar och sido-organisationer till Bryssel 

för att inleda samtal om den kommande valrörelsen. Gruppen befann sig i 

Bryssel under tre dagar där man bland annat gjorde ett besök i parlamentet. Vi 

träffade ”vår” parlamentariker Jytte Guteland som berättade om hur parlamentet 

jobbar.  

Vi träffade också Birgit Sippel från MEP i Tyskland. Birgit sitter i utskottet för 

medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga- och inrikesfrågor (LIBE) där 

hon, i egenskap av koordinator för Soc&Dem-gruppens ledamöter, är en central 

och inflytelserik person. Hon pratade om på vilket sätt S-gruppen arbetar mot 

högerextremism och främlingsfientliga krafter i Europaparlamentet. 

Under Brysseldagarna gjorde vi workshop om hur vi ska bli Stockholms ledande 

politiska folkrörelse. Vi presenterade en tidsplan för EU-valrörelsen och inledde 

arbetet med att planera valrörelsens aktiviteter.  

FACKLIG-POLITISK SAMVERKAN  
Det facklig-politiska samverkansarbetet i Stockholmsregionen har ett långsiktigt 

fokus på att höja anslutningsgraden till fackförbunden och dessutom 

anslutningsgraden till Socialdemokraterna. Vi har arbetat för att utveckla sätt att 

hjälpa och stötta förbunden i värvningsarbetet. Samt hur de kan få hjälp att 

utbilda sina företrädare i det facklig-politiska arbetet så att de förstår 

sammanhangen och skillnaderna på att som förtroendevald arbeta fackligt och 

att som folkvald företräda Socialdemokraterna.  

En utmaning ligger i att den fackliga organiseringen är regional och den politiska 

är kommunal. Därför har en stor del av arbetet gått ut på att utveckla samverkan 

mellan LO-distriktet, SSU i Stockholms stad och SSU i Stockholms län, samt 

förstås med Socialdemokraterna i Stockholm och Stockholms län.  

VERKSAMHETSUTVECKLING 

Digitalisering 

Projekt digitaliseringen av representantskapet har fortlöpt och 

förankringsarbetet av metoden digitala möten har varit huvudtemat. VoteIT 

skolor och demokratistöd har genomförts innan representantskapsmötena i syfte 

att stötta och utbilda ombuden i det digitala verktyget.  

  

Arbetet med att göra fattade beslut av representantskapet tillgängliga för 

partiorganisationen fortsätter. Under året har beslutsuppföljning och tillgängliga 

protokoll lagts upp på hemsidan. Återkoppling till representantskapsombuden 

med fattade beslut och underlag efter representantskapsmöten påbörjades under 

2018 och kommer att bli en del av rutinarbete under 2019. Arbetet med att 

tillgängliggöra interna beslutsprocesser i partiorganisationen har påbörjats och 

kommer att visa på resultat under 2019. 
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Föreningsutveckling  
Under 2018 har verksamheten fokuserat på valrörelsen och uppbyggnad av 

valorganisationen. En viktigt del av arbetet har varit att erbjuda ledare i 

organisationen att delta i ledarskapsutbildningar med fokus på utåtriktat 

kampanjarbete. Detta arbete påbörjades redan under 2017 med extern hjälp.  

  

Under året har S-föreningar, klubbar och partikretsar varit fantastiska på att testa 

nya kampanjmetoder, skapa rolig valrörelseverksamhet och inspirera till roligare 

partiverksamhet. Alla föreningar har under året erbjudits styrelseutbildningar för 

att få stöd och kunskap i hur styrelse- och föreningsarbetet kan utvecklas. 

Interndemokrati 
Ombudsval till partikongressen 

Under 2018 genomfördes val av ombud till kongressen 2019. Som tidigare år 

genomfördes valet digitalt. Valdeltagande ökade i relation till 2017 års val. 

Metoo 

Partidistriktet deltog vid partikansliets Metoo-dag för att få kunskap som 

arbetsgivare, ideell organisation samt vilka juridiska verktyg som finnas att 

användas sig av i arbetet med att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatser 

och i ideella organisationer.  

  

Arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan för Stockholms partidistrikt 

kommer att initieras under 2019.  

STYRELSE OCH EXPEDITION 

Styrelsens sammansättning 

Ordinarie ledamöter     Valda till 

år Anders Ygeman, ordförande   2019 

Johan Sjölander, kommunsekreterare Tillsvidare 

 Mirja Räihä, facklig ledare     2020 

Mattias Vepsä, studieledare    2019 

 Emilia Bjuggren      2019 

 Catarina Carbell      2020 

 Stefan Johansson      2019 

 Kadir Kasirga       2020 

 Dag Larsson       2020 

 Inga Näslund       2020 

 Lawen Redar       2019 

 Karin Wanngård      2020 

 Anders Österberg    

      

 Ersättare      

  2019 

 Elinor Odeberg      2019 

Thomas Hammarberg   2019 

 Talla Alkurdi       2019 
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 Stian Raneke       2019 

 Lowisa Anderzon      2019 

 Salar Rashid       2019 

 Annika Strandhäll      2019 

Alexander Lindholm     2019 

 Sultan Kayhan    

Övriga utsedda av årsmötet 

Revisorer  

  2019 

 Ordinarie        Ersättare    

 Robert Johansson      Christina Olsson 

 Amanj Mala-Ali       Gunnar 

Björkman  

 Gun Risberg       Esme Güler 

     

   

    

Fanbärare       

 Ordinarie        Ersättare 

Britten Lagerkvist Tranströmer   Monika Pourshahidi 

Estanislao Mboro Mba Ayingono   Paul Trossö 

 Elisabeth Härlin       Magnus Olof Grönlund 

 Zackarias Hort       David Pena Cesped 

 Erik Carenholm      Roger Persson 

Österman  

       

   

Valberedning   

  

 Ordinarie        Esättare 

Rolf Lindell, sammankallande   Maria Östberg 

Svanelind 

 Andrea Törnestam       Moissis Nikolaidis 

 Roine Hangvar      Ebba Ringborg 

 Kristoffer Hernbäck      Stefan Runfeldt 

 Moa Sahlin        Norma Aranda De 

Gutierrez 

 Suleiman Said     Diana Ghafour  
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 Nina Gennebäck       

Valberedning för framtagande av listor   

Petra Engman, sammankallande 

Roine Hangvar  

Kristoffer Hernbäck  

Sirin Çelik  

Manlio Palocci  

Moa Sahlin  

Gerd Sjöberg Granlund 

Johan Sjölander  

    

Valberedning för nämnder, styrelser och råd  Petra 

Engman, sammankallande 

Johan Sjölander 

Diana Ghafour  

Kristoffer Hernbäck 

Lena Ann-Kristin Karlsson 

Emma Lindqvist 

Manlio Palocci  

Moa Sahlin 

Roine Hangvar 

    

Granskningsutskottet  

Christer Andersson  

 Ordinarie        Ersättare 

Gert Abelt, sammankallande    Per Aldeborg 

 Gunnel Färm        Birgitta Sondell 

 Inger Grufman       Lars Arell 

 Leif Krafft        Carolina Gomez 

Lagerlöf 

Britten Lagerkvist Tranströmer  Jörgen Gyllenblad 

 Kyllikki Iroegbu      Jenny Storm 

Christos Georgios Tsoukatos   Kim Solman 

        

15 direktvalda    

Lara Badinson  

Sven Britton  

Lena Dahlström  

GöranEriksson  

Sara Gunnerud  

Alexander Hallberg  

Ingela Håkansson  

Dimitrios Karkamanis  

Karin Lekberg  

Anne-Marie Lindgren  

Veronica Palm  

David Persson  

Lukas Romson  

Elin Sundin  
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Paul Trossö  

Styrelsens underorgan 
Arbetsutskottet 

Anders Ygeman, Johan Sjölander, Karin Wanngård, Mirja Räihä, Dag Larsson 

(t.o.m. 18-11-30), Talla Alkurdi (fr.o.m. 18-12-01) 

Äldrepolitiska rådet 

Rådet startade planering av valarbetet utifrån vår nya kretsorganisation. 

Mobilisering och utbildning av Äldreansvariga genomfördes några gånger av 

Mirja Räihä och Catarina Carbell under tidig vår och många deltog, diskuterade 

och var taggade. I slutet av maj gjorde vi en stor utbildningseftermiddag där 

partiets äldrepolitik än en gång gicks igenom/uppdaterades av Mattias Vepsä, 

Mirja Räihä och Catarina Carbell och Bawer Kevir  

Kyrkopolitiska rådet 

 Olle Burell, ordförande      

 Wanja Lundby-Wedin        

 Carl-Michael Palmér       

 Fredrika Holm        

 Gunnel Jonsson Monikander       

Ove Andersson     

  Inger Edvardsson   

     

Krister Nordin  

Fackliga utskottet  

Mirja Räihä, ordförande 

Alexander Lindholm 

Lowisa Anderzon 

Bror Hellman 

Fredrik Boeke 

Sultan Kayhan 

Ahmad Zia Lodin 

Mari Jokio 

Gottfrid Brandt 

Natalie Wredfors 

David Johansson 

Fackliga utskottet har arrangerat nio fackpubar på Hubertus under året och 

temat har genomgående varit valet 2018. Syftet var att öka kompetensen hos 

fackliga företrädare, medlemmar och andra om fackföreningsrörelsens 

prioriterade frågor. Fackpubarna är utskottets utåtriktade aktivitet. 

Medlemsvärvningen sker främst genom LO-distriktets tvärfackliga 

medlemsutbildningar. Men det stora arbetet för Fackliga utskottet är att utöka 

aktiviteterna gentemot föreningar. Syftet är att få medlemmar mer aktiva och att 

även få dem aktiva i sina stadsdelar. Tyvärr har medlemsantalet totalt sett sjunkit 

sedan 2017. Men om man ser över siffrorna per förening så kan man konstatera 

att några föreningar stadigt ökar i antal medlemmar när andra tappar 

medlemmar. I valrörelsen 2018 deltog fackliga S-föreningar i aktiviteter på 

arbetsplatserna och på olika ringcenter för att prata val med medlemmar. LO-

distriktet hade en ringlokal i Solna och förbundsavdelningarna hade egna 
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ringaktiviteter som registrerades centralt på LO. Samtalsmålet nåddes i 

Stockholmsregionen men vi hade kunnat vara ännu fler.  

Öppna utskottet 

Ledamöter 

Mattias Eriksson, ordförande 

Ewa Henriksson 

Salar Rashid 

Zeinab Hussein 

Moissis Nikolaidis 

Galina Monsalves 

Emil Stensson 

Ersättare 

Estanislao Mboro 

Annika Forstorp (avsagt sig uppdraget) 

Ewa Carlsson 

Jakob Sahlin 

Det är nu två år sedan bildandet av det öppna utskottet, som organiserar de icke-

geografiska S-föreningarna i Stockholms partidistrikt. Fokus för utskottets 

arbete är att understödja S-föreningarnas verksamhet, och agera som plattform 

för den breda socialistiska politiken och bildningen i vår stad. Under 2018 har 

utskottet särskilt arbetat med en inventering av S-föreningarnas verksamhet. Det 

kunde konstateras att ett drygt tiotal föreningar inte längre hade aktiviteter som 

kunde rättfärdiga fortsatt status som S-förening. Bland annat hade man inte haft 

årsmöten de senaste åren, och ett medlemsunderlag som var ytterst begränsat. 

Under slutet av året beslutades därefter nedläggning av dessa S-föreningar. Men 

när dessa gått i graven har också flera nya S-föreningar bildats under utskottets 

paraply. Man kan därmed konstatera att utskottet fortsätter växa som en bred 

plattform för den icke-geografiska partiaktivismen i Stockholm.  

Anställda på expeditionen 2018 
Johan Sjölander, kommunsekreterare 

Linnéa Björnstam, kassör/kanslichef tjänstledig fr o m 180911 

Eleonor Eriksson, ombudsman  

Ivar Forstadius, ombudsman 

Sophia Holm, verksamhetsassistent 

Andreas Kjellander, ombudsman 

Michaela Leo, regional facklig-politisk ombudsman (tjänsten delas med 

Stockholms läns partidistrikt) t o m 180930 

Niklas Lindmark, ombudsman 

Eva-Marie Malmgren kassör/kanslichef fr o m 180416 

Tina Rönngren, ombudsman  

Annie Säll, ombudsman  

Lena Tiihonen, verksamhetsassistent  

Lotta Wiklund Hedin, ombudsman 

Felix Vincent, verksamhetsassistent 

Bawer Kevir, medlemsvärvningsprojekt t o m 180930 
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RAPPORTER FRÅN DE OLIKA GRUPPERNA 

Verksamhetsberättelse Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Stockholms stad 

2018 

Inledning  

2018 var mandatperiodens sista år. Den socialdemokratiska reformpolitiken 

pågick ända fram till valdagen. Arbetet för att öka byggandet av hyresrätter med 

rimliga hyror fortsatte. Klyftorna i skolresultaten sjönk som en konsekvens av 

mandatperiodens satsningar. Antalet stockholmare i behov av försörjningsstöd 

minskade ytterligare då sysselsättningen fortsatte öka. Fler ungdomar deltog i 

kulturskolan. Insatserna för trygghet ledde till bättre resultat i stadens 

trygghetsundersökning. 

Listan kan göras lång och visar på den kraft som finns i en politik som aktivt 

strävar efter att skapa ett Stockholm för alla. Detta blev också de frågor som 

dominerade 2018 års valrörelse. I en öppen debatt mötte vi väljarna om vilken 

väg Stockholm skulle ta under kommande år. Det var en valrörelse där vi som 

parti förde personliga samtal med mer än 180 000 väljare. Därtill förde vi 

debatten genom nyhetsutspel och i sociala medier. 

I valrörelsen visade vi hur vi kan fortsätta den progressiva politiken. Löften om 

bostadsgaranti för unga, bostäder med rimliga hyror, satsningar på välfärd 

framför skattesänkningar och insatser för ökad trygghet var bärande delar i vår 

berättelse. Flera av dessa kom också att skapa debatt och intresse i stora delar av 

väljarkåren. Därtill bidrog vårt ställningstagande om att vara garanten mot 

inflytande för Sverigedemokraterna till tydlighet i såväl vår parlamentariska 

strategi som i frågan om vår ideologiska övertygelse om det öppna, demokratiska 

och jämlika samhället.  

Dessa löften och det vi har gjort under fyra år blev det som utvärderades av 

väljarna och betyget blev i röstetal godkänt. Socialdemokraterna ökade och den 

styrande  majoriteten med oss, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt 

initiativ blev i valet det största blocket. För första gången sedan 1973 blev 

därmed vänsterblocket i kommunalvalet i Stockholms stad störst två val i rad. 

Dessvärre räckte det inte hela vägen fram till majoritet.  

I förhandlingarna efter valet försökte den socialdemokratiska gruppen söka stöd 

för ett samarbetsinriktat styre till vänster såväl som ett styre med stöd i mitten. 

Dessa lösningar avvisades dock av Liberalerna och Centerpartiet samtidigt som 

delar av Miljöpartiet öppnade för styre högerut. Till slut valde Miljöpartiet att 

bilda majoritet med de borgerliga partierna och Stockholm fick, tvärtemot den 

vilja väljarna visade i valet, ett högerstyre. 

Slutet av året fick därför ägnas åt att organisera ett aktivt oppositionsarbete. Och 

det behövdes eftersom Moderaterna snabbt började driva högerpolitik. En 

skattesänkning genomfördes vilken finansierades genom besparingar på 

exempelvis stöd och service till personer med funktionsnedsättning, kultur och 

idrott samt verksamheten för barn och unga. Ombildningar och utförsäljningar 

av hyresrätter blev den nya politiken samtidigt som flera projekt för fler nya 

hyresrätter med lägre hyror stoppades.  
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Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen avger härmed sin 

berättelse över verksamheten år 2018.          

Budget 2018 

Den budget som präglade år 2018 var den som den socialdemokratiskt ledda 

majoriteten beslutade om i november 2017. Ett Stockholm som håller samman 

har varit ledstjärnan som präglat den socialdemokratiskt ledda majoriteten. 

Budget för år 2018 innebar fortsatta satsningar på välfärden, bostadsbyggandet 

och att minska arbetslösheten. Trygghet i det offentliga rummet gjorde också 

starkt avtryck på budgetarbetet.  

När gruppen inledde oppositionsarbetet med att formulera en skuggbudget för 

år 2019 blev skillnaderna mot 2018 års budget tydliga. 

Medan budget för 2018 innebar schablonökningar på 2,5 till 3 procent på de 

flesta välfärdsverksamheterna tvingades den borgerliga majoriteten till 

nedskärningar genom att bara höja schablonen med en procent till 

funktionshindersverksamheten. Vi Socialdemokrater visade hur oförändrad 

skatt skulle kunna ge utrymme för satsningar på välfärden med extra fokus på 

förskolan där vi föreslog schablonökningar om fyra procent. Det skulle ge 

utrymme för ökad personaltäthet och minskade barngrupper.  

Än tydligare blev det på kulturens område. Där den avgående majoriteten under 

fyra år genomfört betydande satsningar som inneburit fler bibliotek, lägre 

avgifter och fler deltagare i kulturskolan blev det nu sparkrav om 45 miljoner 

kronor. Den borgerliga majoriteten tvingades efter det ägna stora delar av året 

åt att hävda att massiva uppsägningar av personal inte skulle påverka 

verksamheten. I den socialdemokratiska skuggbudgeten för år 2019 visade vi på 

fortsatta satsningar på både kultur- och idrottsverksamheterna samtidigt som vi 

motsatte oss besparingarna på barn, kultur och fritid i stadsdelarna. 

Under förra perioden drev den borgerliga oppositionen kritik mot vad de 

hävdade var en passiv politik för integration. Väl vid makten visade sig deras 

politik enkom handla om samtal med näringslivet. Där vi gjorde betydande 

satsningar på praktik, utbildningar och arbetsmarknad – inte minst för att 

hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden – var den borgerliga politiken 

påfallande tom och idéfattig.  

Istället för att växla upp arbetet så att fler kan komma ut till egen försörjning har 

den nya borgerliga majoriteten valt att prioritera ner den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken. 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa tas bort, anslagen 

minskar för handledningstider för Stockholmsjobben och ambitionerna sänks i 

arbetet för nyanländas etablering. Sparkrav motsvarande 40 miljoner kronor 

riktas mot de verksamheter som hjälper människor att utvecklas - jobbtorgen 

och vuxenutbildningen.  

I budgeten tydliggjordes det borgerliga skiftet kanske som mest inom 

bostadspolitiken. Höga mål behölls samtidigt som åtgärderna för att möta en 

avstannande bostadsmarknad helt lyste med sin frånvaro. Tvärtom drev den 

borgerliga majoriteten igenom besparingar på bostadsplaneringen. Något som 

kommer borga för lägre bostadsproduktion framöver. 

I det budgetalternativ vi föreslog för 2019 visade vi hur en politik för ökad 

sammanhållning samt ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet fortsatt 
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kan prägla stadens arbete. Mot detta stod en borgerlig politik som öppet övergav 

ambitionen att Stockholm ska vara en stad för alla. 

Bygg Stockholm för alla 

Arbetet med ökat bostadsbyggande och att skapa fler hyresrätter med rimliga 

hyror fortsatte under 2018. Regelverket för det statliga investeringsstödet 

tydliggjordes så att fler bostäder i stockholmsregionen kunde omfattas. Arbetet 

med att bygga fler Stockholmshus hotades dock på slutet av året då den 

moderata och kristdemokratiska statsbudgeten röstades igenom med stöd av 

Sverigedemokraterna. Därmed hotades fyratusen hyresrätter med lägre hyra i 

Stockholm. Förhoppningen är att den nya regeringen kan skyndsamt ändra detta 

beslut. 

I Stockholm valde den nya borgerliga majoriteten efter valet att reversera eller 

stoppa flera projekt för hyresrätter och flera projekt för att bygga samman 

staden. I den översiktsplan som antogs i februari 2018 är det ett uttalat mål att 

försöka minska den fysiska klyftan mellan stadsdelar med olika förutsättningar. 

Det är en insats som den rödgrönrosa majoriteten jobbade intensivt med. De 

fokusprojekt som inletts, där Skärholmen kommit längst, är ett tydligt exempel 

på en sådan insats. Genom ett systematiskt arbete är det avsikten att både bygga 

samman stadsdelar och säkerställa viktiga samhällsfunktioner i alla delar av 

staden. Därför pekas också tio strategiska samband ut i stadens nya översiktsplan 

där ytterstadens stadsdelar ska kopplas ihop med varandra. Först ut i detta arbete 

var Bromstensstaden som skulle ha byggt samman Bromsten och Rinkeby. Efter 

ett beslut av den nya borgerliga majoriteten har detta dock stoppats. 

På samma sätt är det en angelägen uppgift att minska segregationen genom att 

verka för blandade boendeformer i olika områden. För högerpartierna handlar 

detta om att sälja ut hyresrätter i ytterstaden när vår politik handlat om att bygga 

både nya bostadsrätter och olika storlekar i stadsdelar där dessa saknas. Än mer 

uppenbart blir den borgerliga politiken i de områden där villorna dominerar. I 

dessa har vi presenterat förslag på hyresrätter som ofta stoppats av 

borgerligheten. Oavsett om detta har varit Stureby eller Bromma har det handlat 

om en borgerlighet som därigenom förstärker segregationen i Stockholm. 

Under 2018 års första halva fortsatte arbetet med att bygga en stad där det både 

ryms viktiga  samhällsfunktioner och tillgång till natur. Exempelvis fattades 

beslut såväl om inrättandet av naturreservatet Årsta skogar som Rågsveds 

friområde. Satsningarna på ytterstadens trygghet och utbud fortsatte genom ökat 

samhällsbygge. Några sådana exempel är beslut om inrättandet av en 

trygghetsfond, grönare Stockholm för att rusta parker och torg samt byggande 

av nya skolor och idrottshallar för att minska den brist som uppstått fram till 

2014. Några av de senaste exemplen som drevs igenom trots motstånd från 

högern var utvecklandet av idrottsplatsen och en ny multihall i Vårberg samt ny 

simhall i Högdalen. För att bygga en hållbar stad fortsatte vi utveckla vår 

miljöpolitik både genom ambitioner för byggande i trä och genom mål om en 

klimatneutral byggsektor. Viktigast var dock kanske ändå förslaget att 

tidigarelägga och förskottera tunnelbaneutbyggnaden mellan Älvsjö och 

Liljeholmen. Det är ett förslag som skulle minska trängseln och öka andelen 

kollektivtrafik samt därigenom följaktligen minska betydande mängder fossila 

utsläpp från vägtrafiken. Dessvärre sa den borgerliga majoriteten och 

Miljöpartiet nej till detta när vi föreslog det i kommunfullmäktige. Därefter har 
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samma partikonstellation, efter krav från Socialdemokraterna, öppnat upp för 

detta i Region Stockholm.  

Det är uppenbart att en ny borgerlig  kommunledning kommer ha lägre 

ambitioner för ytterstaden, hyresrättsbyggande, klimatpolitiken och att bygga en 

sammanhållen stad. Det blir därför fortsatt en viktig uppgift för den 

socialdemokratiska gruppen att driva på för en stad där alla ska kunna bo. Bland 

viktigare beslut som fattats under året märks: 

• översiktsplan för Stockholms stad 

• nya grundskolor på Årstafältet och i Gröndal 

• skärpta miljökrav vid offentlig upphandling 

• ombyggnad av Tekniska nämndhuset 

• planer för utveckling av exempelvis Larsboda, Slakthusområdet, Bromsten 

och Stadshagen  

• program för City, Norrmalm och Östermalm 

• avveckling av Hässelbyverket 

• strategi för offentliga rum 

• etiska regler för utomhusreklam 

• riktlinjer för Fossilbränslefri organisation år 2030 •  en mängd nya 

bostadsprojekt i hela staden. 

En välfärd för alla 

Ett Stockholm för alla förutsätter en välfärd som möter behoven hos alla 

medborgare. Under 2018 har vi fortsatt arbetet att stärka skolans förutsättningar 

att ge alla barn likvärdiga möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Glädjande nog 

gav arbetet resultat under 2017 och 2018. Resultaten höjdes inte bara generellt 

utan klyftorna minskade mellan olika stadsdelar. Orsaken står att finna i en 

politik som skapat bättre förutsättningar för att alla skolor ska vara bra skolor i 

vår stad. Bland åtgärderna som använts märks extra lönesatsningar i ytterstaden, 

projekt med lärarassistenter, ett delat ansvar för nyanlända mellan alla skolor och 

ökade generella resurser. Parallellt med detta har satsningar på förskolan gjorts 

både genom exempelvis en högre generell schablonökning och genom satsningar 

på introduktionsförskolor. När vi gick till val 2018 kunde vi konstatera att vi fått 

1000 nya lärartjänster i Stockholm, byggt ut skolorna i en historisk takt och 

samtidigt klarat personalförsörjningen. Det var möjligt då vi prioriterade 

välfärden framför skattesänkningarna. Efter valet har vi drivit på för fortsatta 

satsningar på skolor och förskolor i syfte att ge förutsättningar för en bra 

verksamhet för alla barn och ungdomar.  

På samma sätt förhåller det sig på flera andra välfärdsområden. Som nämnts 

ovan ersattes tydliga socialdemokratiska satsningar på kultur, idrott samt barn 

och unga med stora sparkrav direkt efter valet då skattesänkningen skulle betalas. 

Inom äldre- och funktionshinderområdet ser vi samma utveckling. 

Schablonökningar som innebar en kompensation för löne- och prisökningar och 

därtill kvalitetsförbättringar har efter valet bytts mot väldigt begränsade 

schablonökningar som leder till sparkrav i verksamheterna. 

De satsningar som inleddes inom äldreomsorgen på exempelvis aktivitetscenter 

och trygg hemgång har nu stannats av. Den ambitiösa utbyggnadsplanen av 

äldreboende som beslutades innan valet behöver nu följas noga för att säkerställa 

att inte också detta stoppas upp. 
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Under 2018 drev den rödgrönrosa majoriteten igenom ett antal viktiga 

styrdokument inom välfärdsområdet. Bland dessa märks:  

• Nytt skolprogram för Stockholm,  

• Nytt trygghets- och säkerhetsprogram, 

• Strategi för rörliga friluftslivet 

• Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2018-2023, 

• Strategi för en äldrevänlig stad, 

• Stockholms stads riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters 

rättigheter, 

• Strategi för romsk inkludering 2018-2022 

• Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022, 

• Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under 

osäkra boendeförhållanden 2018-2019, 

• Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken 2018-2021 och 

• Riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor. 

Fler i arbete och studier 

Utvecklingen med fler i arbete och färre i behov av försörjningsstöd fortsatte 

under 2018. Systemet med Stockholmsjobb kom att samordnas mer med de 

statliga extratjänsterna och till dess att Moderaterna och Kristdemokraterna 

tillsammans med Sverigedemokraterna i en ny statlig budget begränsade 

extratjänsterna så riskerar nu utvecklingen stanna av. 

En viktig uppgift de kommande åren är att förbättra etableringen på 

arbetsmarknaden av nyanlända. Det är därför glädjande att se att även här har 

den förda politiken gett resultat. Andelen utlandsfödda som är i sysselsättning 

har ökat och fler får snabbar jobb än tidigare. Av de som lämnade 

etableringsuppdraget var närmare hälften i arbete eller utbildning inom 90 dagar 

och sysselsättningsgraden bland utrikes födda är i stigande.  

Det innebär inte att utmaningen är avklarad. Det är fortsatt en av stadens 

viktigaste uppgifter att jobba med etableringen på arbetsmarknaden. Därför 

föreslog vi i vår budget för 2019 fortsatta satsningar på etableringsinsatser 

samtidigt som vi ville utöka antalet inriktningar inom yrkesutbildningen och 

SFI för att underlätta vägen till arbete.  

Denna politik stod precis som våra höjda ambitioner för stockholmsjobb och 

sommarjobb i stark kontrast mot en borgerlig politik som successivt sänkte 

stadens åtaganden.  

Satsningar på arbetsmarknads- och utbildningspolitik behöver kompletteras med 

en aktiv näringspolitik. Vi föreslog därför under året en målsättning om att skapa 

100 000 nya arbetsplatser fram till 2040. Tillsammans med våra förslag för 

utbyggd infrastruktur, ökat bostadsbyggande samt satsningar på utbildning och 

kompetensförsörjning har Stockholm alla förutsättningar att bli en växande 

arbetsmarknad.  

Under året blev debatten om Stockholm som besöksstad en viktig fråga. Vi 

socialdemokrater drev på för stora arrangemang, såsom exempelvis OS, som vi 

vet skapar jobb och tillväxt. Vi stod också upp för det stora besöksmål som ett 

nytt Nobelcenter skulle ha inneburit. I båda dessa fall valde den borgerliga 

majoriteten efter valet att säga nej till jobb och tillväxt samtidigt som man bröt 
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ingångna avtal avseende exempelvis Nobelcenter med de som ville investera i 

Stockholms kulturliv.  

På väg in i en lågkonjunktur kommer det krävas mer, inte mindre, aktiv politik 

för jobb, utbildning och investeringar i en fungerande stad. Det är en sådan 

politik som skapar en växande stad. 

Under 2018 drev den rödgrönrosa majoriteten igenom ett antal viktiga beslut för 

jobb och tillväxt. Bland dessa märks:  

• Ökade satsningar på stockholmsjobb och feriejobb, 

• Planering för nya arbetsplatser inom livsmedelssektorn i Larsboda, 

• Stärkt central samordning för stöd till det lokala näringslivet 

• Ökad möjlighet till livslångt lärande bl.a. genom tillskapandet av 

vuxencampus Åsö 

• Stärkt nyanländas möjligheter till etablering genom utveckling av 

kombinationsutbildningar 

Valrörelsen och kommunikation 

In i kaklet var vårt arbete att förändra Stockholm genom praktisk politik. Det 

hindrar inte att valrörelsen och den dialog det innebär med väljarna var en 

betydande del av fullmäktigegruppens verksamhet 2018. Utgångspunkten var det 

program som Socialdemokraterna i Stockholm antog. Därtill var det en viktig 

uppgift att kommunicera det resultat som den socialdemokratiska politiken 

inneburit under perioden 2014 till 2018.  

Stadshuset samarbetade genom hela valrörelsen tätt tillsammans med 

partiorganisationerna i Stockholmsregionen och med landstingsgruppen. Det 

samarbetet handlade såväl om att formulera gemensamma budskap som att 

producera kommunikativt material. Under valspurten deltog stadshuset i de 

dagliga regionala kommunikationsmöten som styrde vårt agerande i såväl 

traditionella som sociala medier. 

En viktig verksamhetsinsats under valrörelsen var att möta väljarna och därav 

blev det en betydande del av fullmäktigegruppens arbete att både delta i 

samtalskampanjen genom dörrknacknings- och ringaktiviteter samt genom 

mötesverksamhet. Inte minst borgarråden blev viktiga i den medborgardialog 

som ledde till många samtal och debatter i valrörelsen. I den traditionella 

Vasaparksduellen möttes Karin Wanngård och Anna König Jerlmyr i en debatt 

som handlade om bland annat jobb och bostad. Det var en debatt som tydligt 

visade de vägval Stockholm stod inför.  

Efter att det blev klart med en ny majoritet i Stockholm så har 

kommunikationsarbetet i opposition till stor del fokuserat på att belysa och 

sprida bilden av de nedskärningar som görs av det nya högerstyret. Inte minst 

när det gäller nedskärningar på barns tillgång till kultur och fritid. Vårt budskap 

är att detta är kopplat till den skattesänkning som gjordes, samt att vi i vårt 

alternativ har mer pengar till den typen av verksamheter. Genom goda nätverk 

har vi även lyckats lyfta fram stockholmare som drabbas av den nya politiken 

och ge dem en plattform i media. Sociala medier blir en allt viktigare del i 

kommunikationsarbetet, och där har vi jobbat fram officiella ”sidor” för 

borgarråden på Facebook för att ge en mer professionell inramning. Karin 

Wanngård FB-sida har vuxit stadigt och har i dagsläget 9,200 följare. 

Kommunikationssamordning med Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ 

fortsätter i form av möten på veckobasis. 
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Gruppstyrelsen 

Gruppstyrelsen har haft följande sammansättning under år 2018: 

Gruppordförande 

Karin Wanngård  

Vice gruppordförande 

Karin Gustafsson 

Fem ordinarie ledamöter 

Jan Valeskog (t.o.m. 2018-10-15) 

Mirja Räihä 

Bawer Kevir (t.o.m. 2018-10-15) 

Stefan Hansson  

Olle Burell (t.o.m. 2018-10-15) 

Rana Nasrindotter (fr.o.m. 2018-10-15) 

Johan Sjölander (fr.o.m. 2018-10-15) 

Salar Rashid (fr.o.m 2018-10-15) 

Tre ersättare i gruppstyrelsen 

Rana  Nasrindotter (t.o.m. 2018-10-15) 

Kadir Kasirga (t.o.m. 2018-10-15) 

Ulla Sjöbergh (fr.o.m. 2018-10-15) 

Anders Göransson (fr.o.m. 2018-10-15) 

Suleiman Said (fr.o.m. 2018-10-15) 

Gruppstyrelsens arbete 

Under 2018 har gruppstyrelsen haft 14 sammanträden. Mötena har som regel 

legat på onsdag eftermiddag före onsdagens KF-grupp.  

Revisorer 

Revisorer under 2018 har varit: 

Mervi Mäkinen Andersson  (t.o.m. 2018-10-15) 

Claes Elmgren  

Åsa Odin Ekman (fr.o.m. 2018-10-15) 

Revisorsersättare under 2018 har varit: 

Mia Päärni (t.o.m. 2018-02-14) 

Ellinor Rindevall (t.o.m. 2018-10-15) 

Anders Göransson (t.o.m. 2018-10-15) 

Ulf Walther (fr.o.m. 2018-10-15) 

Linda Agetoft (fr.o.m. 2018-10-15) 

Borgarråd och arvoderade 

Borgarråd har under 2018 varit: 

 Karin Wanngård    Finansborgarråd (t.o.m. 2018-10-15) 

         Borgarråd (fr.o.m. 2018-10-15) 

 Jan Valeskog     Stadsbyggnadsborgarråd (t.o.m. 2018-10-15) 

         Borgarråd (fr.o.m. 2018-10-15) 

 Mirja Räihä     Arbetsmarknads-, idrotts och kulturborgarråd    

         (t.o.m. 2018-03-24) 

 Emilia Bjuggren    Arbetsmarknads-, idrotts och kulturborgarråd 

         (fr.o.m. 2018-03-25)  
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         Borgarråd (fr.o.m. 2018-10-15) 

 Olle Burell      Skolborgarråd (t.o.m. 2018-10-15) 

         Borgarråd (fr.o.m. 2018-10-15) 

Arvoderade förtroendevalda var Kadir Kasirga (t.o.m. 2018-09-24), Stefan 

Hansson (t.o.m. 2018-10-15), Karin Gustafsson, Salar Rashid och Rana 

Nasrindotter. Rana Nasrindotter valdes den 15 oktober till kommunfullmäktiges 

förste vice ordförande. 

Gruppledare i nämnder och bolag 2018 

Arbetsmarknadsnämnden    Mirja Räihä (t.o.m. 2018-03-24) 

     

     

Emilia Bjuggren (fr.o.m. 2018-03-25) 

Exploateringsnämnden    Stefan Hansson  

Fastighetsnämnden      Stefan Hansson      

Idrottsnämnden      Alexander Lindholm  

Kulturnämnden      Mirja Räihä (t.o.m. 2018-03-24) 

     

     

Emilia Bjuggren (fr.o.m. 2018-03-25) 

Kyrkogårdsnämnden     Mathias Tofvesson 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  Maria Östberg Svanelind 

Servicenämnden      Mervi Mäkinen-Andersson (t.o.m. 2018-  

     

     

02-18) 

     

     

Rana Nasrindotter (fr.o.m. 2018-02-19) 

Socialnämnden      Rana Nasrindotter 

Stadsbyggnadsnämnden    Jan Valeskog        

Trafiknämnden      Jan Valeskog 

Utbildningsnämnden     Olle Burell 

Äldrenämnden      Mirja Räihä 

Överförmyndarnämnden    Rana Nasrindotter 

AB Familjebostäder     Arvid Vikman 

AB Stockholmshem     Kadir Kasirga  

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB  Salar Rashid 

 Stockholm Exergi Holding AB    Göran Långsved  

 Micasa Fastigheter i Stockholm AB  Mirja Räihä   

Mässfastigheter i Stockholm AB  Karin Wanngård 

SGA Fastigheter AB     Mirja Räihä (t.o.m. 2018-03-24) 

     

     

Emilia Bjuggren (fr.o.m. 2018-03-25)  

SIWI         Eva-Louise Erlandsson Slorach 

Skolfastigheter i Stockholm AB  Olle Burell  

Stockholm Business Region AB  Karin Wanngård (t.o.m. 2018-01-29) 

     

     

Stefan Hansson (fr.o.m. 2018-01-29) 

Stockholm Vatten AB     Ellinor Rindevall (t.o.m. 2018-11-05) 

     

     

Emilia Bjuggren (fr.o.m. 2018-11-05) 

Stockholms Hamn AB    Stefan Hansson 

Stockholms Stads Parkerings AB  Bawer Kevir  
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Stockholms Stadshus AB    Karin Wanngård 

Stockholms Stadsteater AB    Karin Gustafsson 

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     Elvir Kazinic  

Skarpnäck SDN      Claes Elmgren 

Skärholmen SDN      Salar Rashid 

Spånga-Tensta SDN     Anna Jonazon 

Södermalm SDN      Anders Göransson 

Älvsjö SDN       Stefan Johansson  

Östermalm SDN      Birgit Marklund Beijer 

S-kansliet 

Personalen på s-kansliet har under 2018 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 (t.o.m. 2018-04-20) 

Oscar Lavelid (t.o.m. 2018-05-25) 

Peter Lindh   

Magnus Ljungkvist  

Mika Metso  

Sonja Pagrotsky  

Sona Rashid   

Amanda Schulin  

Karl Sundin  

Adam Valli Löfgren (fr.o.m. 2018-01-31) 

Borgarrådssekreterare med kommunikationsansvar: 

Ömer Oguz 

Tomas Gustavsson 

Gabriel Dahlander Yasmin 

Hussein  

Biträdande borgarrådssekreterare: 

Sofie Canderyd 

Nova Kruth  

Olivia Skjöld  
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Pia-Marie Wichmann 

Ola Palmgren  

Petra Enger  

Lotten Hammar (fr.o.m 2018-06-25) 

Lara Badinsson (2018-06-04 – 2018-09-10) 

Under stora delar av 2018 fungerade Martin Nilsson som regional valledare. 

Under denna tid var Elin Nordmark tf kanslichef. 

Fullmäktigegruppens möten  

Kommunfullmäktigegruppen har hållit 17 möten inklusive årsmöte och extra 

årsmöte under år 2018. Stora frågor som har diskuterats under året har bland 

annat varit: 

• Valet 2018 

• Budget 2019 

• Slussen 

• Trygghetsfrågor 

• Mottagandet av nyanlända 

• Hållbarhetskommissionens arbete 

De flesta ledamöter har mycket god närvaro, medan några av ledamöterna 

deltagit på endast ett fåtal möten. I de fall närvaron sviktat har 

fullmäktigegruppens ledning fört dialog med arbetarekommunens ledning.  

SDN-gruppledarträffar  

Under verksamhetsåret har gruppledarna i stadsdelsnämnderna träffats cirka en 

gång i månaden under ledning av Karin Gustafsson. Gruppledarna har även varit 

adjungerade till KF-gruppen. 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 gruppledarna kunnat framföra synpunkter 

och ställa frågor till kansliet i stadshuset. Under året har valet 2018, budget för 

2019 och eftervalsdiskussioner hanterats. Även gemensam hantering av ärenden 

har diskuterats. 

Under året har även ett antal externa föreläsare från staden bjudits in till SDN-

gruppen för att djupare belysa ett verksamhetsområde i staden. Det har bland 

annat handlat om äldreomsorgen, personalpolitik, nyanlända och 

trygghetsfrågor. Även frågor om sociala insatsgrupper, social investeringsfond 

och sociala delegationens arbete har diskuterats vid gruppens möten. 

Motioner, interpellationer och skrivelser 

I opposition blev åter motioner, interpellationer och skrivelser verktyg för den 

socialdemokratiska fullmäktigegruppen och under den korta tid på hösten då vi 

inte skrev budgetalternativ lämnades följande motioner, interpellationer och 

skrivelser till kommunstyrelsen in för behandling: 

Motioner 

Ett Stockholm i arbete   Satsa 

på den kommunala  

Karin Wanngård 

Örbyskolan F-9      

Initiativ från staden för byggande  

Ulf Walther 
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av Tvärförbindelse Södertörn   

Ökad framkomlighet genom  

Brommaplan för fordons- och  

Jan Valeskog 

kollektivtrafiken      

Social investeringsfond i  

Jan Valeskog 

Stockholms Stad      Emilia Bjuggren 

Byggande av en ny tunnelbanelinje, 

sträckan Alvik-Hässelby (via 

Bromma flygplats), för att 

trafikförsörja befolkningen  

 i ett växande Bromma   Karin Wanngård, Jan Valeskog,  

           Emilia Bjuggren 

Interpellationer 

Tillgång till träningsytor för  

ungdomsfotbollen i Stockholm Stad Alexander Lindholm 

Risken för BlåGrönt stopp av 400 bostäder i 

Hammarbyskogen   Jan Valeskog Risken för 

BlåGrönt stopp av 1000  

 bostäder på Årstafältet    Jan Valeskog 

Risken för BlåGrönt stopp för 1500  

 bostäder i Stadshagen     Jan Valeskog 

Idrottsytor i samband med  

 exploatering       Emilia Bjuggren 

Matchningen på Stockholms  

 Arbetsmarknad      Emilia Bjuggren 

Utvecklingen av Arlanda flygplats  

och Bromma som  

 stadsutvecklingsområde    Karin Wanngård 

Stopp för byggande av Nobelcenter trots 

majoritetsstöd i  

 kommunfullmäktige     

Angående Vinter-OS och 

Jan Valeskog 

Paralympics i Stockholm 2026  

Skrivelser 

Angående Vinter-OS och  

Karin Wanngård 

Paralympics  i Stockholm 2026  

Angående utveckling av Arlanda 

flygplats och Bromma som  

Karin Wanngård 

 stadsutvecklingsområde    Karin Wanngård 

Behandlingen av motioner från arbetarekommunens årsmöte 2018  

Fullmäktigegruppen redovisar här nedan hur gruppen jobbat med de motioner 

som arbetarekommunen beslutat att skicka över till 

kommunfullmäktigegruppen. 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 tillgodoses eller förts fram som 

förslag från Socialdemokraterna. Även andra motioner som bifallits och som 
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faller under fullmäktigegruppens ansvar har naturligtvis gruppen jobbat vidare 

med för att på olika sätt försöka tillgodose motionens intentioner. 

 

Motion Beslut Åtgärd 

A7 1. införa ekonomiska sanktioner 

mot arbetsgivare som inte har en tydlig plan 

för förebyggande av 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa 

2. införa ekonomiska sanktioner 

mot arbetsgivare som inte har en individuell 

plan för att succesivt återinföra en sjukskriven 

i arbete 

3. ge mer resurser till 

Arbetsmiljöverket att utföra 

arbetsmiljöinspektioner på arbetsplatser 

4. införa obligatorisk utbildning 

kring föreskrifterna om organisatorisk och 

social arbetsmiljö 

(AFS 2015:4) för offentligt anställda på 

ledarpositioner 

5. se till att vården har mer 

resurser och kunskap att ta hand om patienter 

med stressrelaterade symptom och psykisk 

ohälsa. 6. anta motionen som sin egen 

7. motionen skickas vidare till den 

socialdemokratiska riksdagsgruppen samt 

kommun- och landstingsgruppen för 

genomförande 

Stadens kompetens innefattar enbart motionens 

fjärde punkt och i staden ingår (AFS 2015:4) om 

organisatorisk och social arbetsmiljö i de 

arbetsmiljöutbildningar som genomförs i 

förvaltningarna.  

Många använder sig av den utbildning som är 

framtagen av Sunt Arbetsliv och som erbjuds 

kostnadsfritt och är anpassad till kommuner och 

landsting. (Sunt Arbetsliv drivs gemensamt av SKL, 

Sobona och de fackliga organisationerna).   

Under de år som staden har haft en socialdemokratisk 

ledning har staden generellt därutöver prioriterat upp 

personalpolitiken.  

A13 1. ställa sig bakom motionen 

2. skicka den till våra ledamöter i 

riksdag, landsting och kommun för lämpliga 

åtgärder 

Motionen syftar till att stärka kvinnors inträde på 

arbetsmarknaden och deras ekonomiska 

självständighet, genom att underlätta för kvinnor att 

ta körkort. Den S-ledda regeringen införde 1 

september 2018 möjligheten att ta CSN-lån för 

körkortsutbildning med syfte att förbättra 

jobbmatchningen på arbetsmarknaden.  

De förslag som rör körkort och som föreslås i 

motionen ligger inte inom kommunens kompetens 

även om prioriteringen av att stärka kvinnors position 

på arbetsmarknaden ligger väl i linje med den förda 

politiken i Stockholm. Under föregående 

mandatperiod har vi gjort såväl generella 

förstärkningar som stärkt vuxenutbildning och ökat 

antal Stockholmsjobb som mer riktade som 

exempelvis stadsdelsmammor och 

introduktionsförskolor. Genom samverkan med 

civilsamhället har staden erbjudit Svenska med baby 

för föräldralediga. 
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D1 1. anta motionen 

2. motionen överlämnas till 

socialdemokratiska 

kommunfullmäktigegruppen för vidare 

behandling 

3. motionen överlämnas till 

socialdemokratiska landstingsgruppen för 

vidare behandling. 

Motionen avhandlar den information SL ger till sina 

resenärer. Arbetarekommunens årsmöte beslutade 

skicka motionen till kommunfullmäktigegruppen. 

Detta har skett och gruppen delar motionens avsikt 

men konstaterar att besluten relaterade till motionen 

fattas av regionen – varför ingen konkret åtgärd har 

tagits med anledning av motionen.  

 

Motion Beslut Åtgärd 

D3 1. anta motionen 

2. motionen överlämnas till den 

socialdemokratiska 

kommunfullmäktigegruppen för utredning av 

förbindelse Ropsten – Hjorthagen 

3. motionen överlämnas till den 

socialdemokratiska 

kommunfullmäktigegruppen för påverkan av 

SL att ändra öppettider för T-station ROS 

S(Hjorthagen) till desamma som  
Ropsten 

4. motionen överlämnas till den 

socialdemokratiska 

landstingsfullmäktigegruppen för påverkan av 

SL så att öppettiderna ändras för T-station 

ROS S(Hjorthagen) till desamma som 

Ropsten. 

Staden beslutade innan maktskiftet i Stadshuset om 

stora investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur. 

Genom överenskommelsen 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. I 

staden har vi också drivit att blåa linjen byggs ihop 

mellan Barkarby och Hjulsta och att staden 

förskotterar medel för att tidigarelägga utbyggnaden 

av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan.  

Generellt har staden, när det gäller drift av enskilda 

linjer eller stationer, svårt att påverka SL:s 

trafikplanering. Vi försöker ändå både i formella 

ärenden och i enskilda kontakter påverka bolaget för 

att skapa en bättre kollektivtrafik i Stockholm stad.  

Under valåret 2018 har gruppen inte prioriterat att 

göra utredningar om enskilda kommunikationsstråk 

utan frågan om hur Hjorthagen bättre kan förses med 

fungerande förbindelser kvarstår att hantera. 

F11 1. bifalla motionen 

2. träffar med företrädare för 

sociala delegationen genomförs enligt 

motionen 

3. utbildning för alla i sociala 

delegationen genomförs enligt motionen 

4. motionen översänds till 

Stockholms kommunfullmäktigegrupp för 

åtgärd. 

Under året har vi börjat arbetet med att stödja de 

sociala delegationernas arbete genom en genomförd 

träff, dit alla företrädare var inbjudna. Under 

försommaren genomfördes en föreläsning om bland 

annat sekretess, av en stadsadvokat från juridiska 

avdelningen i stadshuset. Vi har även haft utrymme 

för diskussioner kring arbetet på de månadsvisa 

träffarna med SDN-gruppledarna, som i flera fall 

sitter i sociala delegationen. Under kommande år är 

en träff på våren samt en på hösten inplanerade. 

STYRELSENS SLUTORD 

Väljarna gav Socialdemokraterna och den socialdemokratiska politiken ökat stöd 

i Stockholm. Efter förhandlingar i slutna rum skapades en politiskt ohelig allians 

mellan de borgerliga partierna och Miljöpartiet. De partier som under föregående 

mandatperiod ofta utgjort varandras motsatser ska nu samarbeta. Det bäddar för 

en politik i Stockholm som inom vissa områden kommer präglas av stillastående. 

I fråga om jobb, tillväxt och bostadsbyggande ser vi nu denna utveckling. På 

andra områden kommer vi se en mer högerinriktad politik. Stora besparingar på 

exempelvis kulturpolitiken och utförsäljningar och ombildningar är bara några 

exempel. I ytterligare andra områden, som inom miljöområdet, kommer vi se 
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begränsade, men ofta symboliska reformer. Sammantaget är det dock en tydlig 

högerpolitik som väntar Stockholm under kommande år.  

Mot denna politik kommer vi socialdemokrater fortsätta driva den progressiva 

politik som drevs under förra mandatperioden och som fortsatt fick det största 

stödet av väljarna 2018. Det är nu Stockholm behöver en politik för fler bostäder 

med rimliga hyror, för ökad sammanhållning, för en välfärd som möter alla 

stockholmares behov och för fler i arbete och utbildning. 

En sådan politik har goda förutsättningar att vinna stockholmarnas gillande. Vi 

är övertygade om att den högerpolitik som nu möter stockholmarna också 

kommer väcka debatt och diskussion inom Miljöpartiet, Centerpartiet och 

Liberalerna. En viktig utmaning blir därför att mobilisera de progressiva krafter 

som finns inom stockholmspolitiken.  

Tillsammans kan vi skapa ett Stockholm för alla. Det arbetet fortsätter med 

oförminskad styrka. 

 Karin Wanngård             Rana Nasrindotter   Karin Gustafsson  

  

 Mirja Räihä       Johan Sjölander    Stefan Hansson 

Salar Rashid  

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEGRUPPEN 2018 

Landstingsgruppens styrelse 
Ordinarie          Ersättare 

Dag Larsson, ordförande      Staffan Holmberg 

Erika Ullberg, vice ordförande    Robert Johansson 

Sven Inge Nylund        Christina Enocson 

Petra Larsson         

Hanna Stymne Bratt  

Rolf Lindell 

Adriana Haxhimustafa 

Lowisa Andersson 

Sven-Inge Nylund Adjungerade 

Susanne Lund 

Jens Sjöström   Tove Sander    Maria Sayeler (till februari) 

Tara Twana    Fredrik Fällman   Sofie Ågren 

Anders Lönnberg  Victor Harju    

Johan Sjölander  Talla Alkurdi 

Yvonne Österlund (från februari) 

  

Landstingsgruppens sammanträden 
Landstingsgruppen har haft 11 sammanträden inklusive en 

heldagarsöverläggning i oktober för den nyvalda gruppen och avslutningsmiddag 

för avgående ledamöter.  
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Landstingsråd och arvoderade politiker 
Erika Ullberg   Landstingsråd i opposition med ansvar för allmänpolitiska   

      och finansiella frågor, gruppledare 

Dag Larsson   Landstingsråd i opposition med ansvar för hälso- och    

      sjukvårdsfrågor, vice gruppledare 

Talla Alkurdi   Landstingsråd i opposition med ansvar för trafikfrågor 

Jens Sjöström   Landstingsråd i opposition med ansvar för 

personalpolitiska  

      

Presidiet 

frågor samt tillväxt och regionplanering 

Mikael Sundesten  

Gruppledare 

1:e vice ordförande i landstingsfullmäktige 

Talla Alkurdi    Trafiknämnden, AB SL och WÅAB 

Christina Enocson  Programberedning Vårdval  

      Sjukvårdsstyrelsen, Norr 

Elenor Eriksson  Patientnämnden 

Conny Fogelström  Färdtjänstutskottet  

      Färdtjänst- och tillgänglighetsberedning 

Victor Harju   LS innovationsberedning 

 Tuva Lund    Sjukvårdsstyrelsen, Söder 

Staffan Holmberg  Beredning för sjötrafik 

Robert Johansson  Kulturnämnden 

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 regionplanenämnden 

       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  
Fredrik Fällman 
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Maria Sayeler (till februari) 

Yvonne Österlund (från februari) 

Niklas Domeij  

Anna-Karin Grenninger (föräldraledig jan-feb, samt nov-dec) 

Andreas Enbuske 

Lydia Wefer 

Ulrika Vestin (till april) 

Kata Hansson (från april till september) 

Fredrik Strelert 

Maja-Malin Ekelöf 

Amanda Runsiö 

Johanna Falk (föräldraledig från juli) David 

Åhlén 

I samband med valrörelsen var även följande anställda på kansliet: 

Mariam Asghari 

Karim Noor 

Julia Grabe 

Sebastian Reuterwall 

Alan Kartal 

Julia Ekedahl-Lotoft 

Beatrice Nordén  

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 

  

Mandatfördelning 2018-2022 

   

S V MP C L KD         M                SD 

40 16 8 12 12 12         34                15 

Gruppens sammanträden 
Gruppens möten har haft följande innehåll, utöver sedvanliga punkter som 

motioner, interpellationer och frågor samt fullmäktiges föredragningslista: 

8 februari 

 8 mars  Årsmöte 

 5 april  Argumentationstrimning inför valrörelsen 

3 maj 

 31 maj  Sommaravslutning 

12 juni 

13 oktober  Heldagsöverläggning med nya gruppen  
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    Gäster: Helene Hellmark-Knutsson, ordförande 

Socialdemokra-     terna i Stockholms län, Annika Strandhäll, 

sjukvårdsminister 17 oktober  Introduktion och presentation för nya 

ledamöter 

23 oktober  Val av ny gruppstyrelse, nomineringar till råd, valberedning,  

   presidium m.m. 

15 november S budgetförslag 

 6 december  Inför budgetfullmäktige 

Landstingspolitiken under 2018 
Det politiska året i landstinget präglades förstås av omständigheten att 2018 var 

ett valår. I nämnder och styrelser liksom i landstingsfullmäktige positionerade 

sig partierna inför valet på ett sätt som gjorde att intresset och förutsättningarna 

för konstruktiva samtal och uppgörelser under året var begränsade. Efter en 

intensiv och framgångsrik valrörelse där valresultatet blev tydligt bättre än vad 

mätningar under sommaren och den tidiga hösten hade visat, blev det politiska 

utfallet ändå inte vad vi hade hoppats på. 

Redan vid årets början kom det mesta av fullmäktigegruppens och kansliets verk- 

samhet att underställas den regionala valstrategin och regionala valledningen. 

Kansliet deltog i den ”lilla valrörelse” som genomfördes i maj som ett genrep till 

den större fältkampanj som ägde rum från början av augusti till valdagen den 9 

september. Såväl före som mellan dessa båda perioder arbetade 

fullmäktigegruppen och kansliet intensivt med kommunikationsinsatser och 

aktiviteter inom ramen för den valstrategi som den politiska valledningen 

ansvarade för samt de operativa instruktioner och önskemål som kom från den 

operativa valledningen. Tidvis var en av kansliets medarbetare placerad på 

Sveavägen 68 för att ytterligare understryka och underlätta samordningen med 

den regionala valledningen. 

Ett viktigt ämne för medial uppmärksamhet under valåret var Nya Karolinska 

Solna (NKS), en fråga som även partiet nationellt ägnade viss uppmärksamhet. 

I enlighet med önskemål från den politiska och operativa valledningen lanserades 

ett åtgärdspaket för att räta upp situationen på NKS, både avseende finansiering 

och verksamhet. Det är dessvärre ett enkelt men nedslående faktum att den 

mediala logiken, såväl i traditionella medier som på egna sociala medier, gör att 

problem och brister får betydligt större och längre genomslag än förslag till 

lösningar.  

Ett tydligt lyckat resultat av mer lösningsorienterad kommunikation och 

politikutveckling under året var ändå de så kallade kommunala handslagen – 

landstingsvallöften för specifika kommuner och stadsdelar som markerades med 

en överenskommelse mellan S-toppföreträdare på båda nivåerna och som 

uppmärksammades av lokal media. Ett tjugotal sådana handslag gjordes mellan 

maj och augusti, de flesta med gott medialt genomslag. 

Landstingsgruppens och kansliets slutsats av 2018 års erfarenheter är att vi 

behöver fortsätta fokusera på att hitta sätt att kommunicera lösningar på ett 

intressant sätt som får genomslag. Mandatperiodens initiativ till utvecklandet av 

ett politiskt sammanhängande alternativ till alliansens ”Vårdval Stockholm”, 

Socialdemokraternas ”Vårdsamverkan Stockholm”, fick gott genomslag både 
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under processens gång och då det presenterades, och behöver fler liknande 

uppföljare. Men den politiska och operativa valledningens slutsats att under 

valåret inte fokusera på en sådan förhållandevis komplex och lösningsorienterad 

kommunikation var sannolikt korrekt.   

Ett annat prioriterat område under året har varit att fullfölja det metodiska 

arbetet från tidigare år att höja kunskapsnivån hos väljarna om vilka det är som 

politiskt styr landstinget, och därmed ytterst styr den sjukvård och den 

kollektivtrafik som många har kritiska synpunkter på. Att landstinget sedan länge 

styrts av en moderatledd allians har av många väljare länge varit okänt. Efter att 

frågan ägnats omfattande aktivitet och uppmärksamhet från landstingsgruppen 

och kansliet under en följd av år kunde vi via de regionala opinionsmätningarna 

(som landstingskansliet tillsammans med S-kansliet i Stadshuset samt de båda 

partidistrikten återkommande genomfört med NOVUS) konstatera att 

kunskapsnivån vid mandatperiodens slut var klart bättre än vid dess ingång.  

  

I förhållande till den nationella vind som blåste i region- och landstingsvalen 

avvek valresultatet i Stockholms län på ett tydligt sätt. Vårt parti tappade stort i 

många landsting och regioner och efter valet är det bara ett av dem som har ett 

rödgrönt styre (Västerbotten). Ungefär tre fjärdedelar av landets befolkning bor 

efter valet i regioner med ett moderatlett styre. I snitt tappade vårt parti mer än 

fyra procentenheter i regionvalen. Här i Stockholms län stannade det vid en 

minskning med 2 promille. I röster räknat fick S drygt 20 000 fler röster i 

landstingsvalet 2018 än 2014, och vi var därmed den enda region där antalet S-

röster inte minskade. Samtidigt tappade moderaterna återigen stort och gick från 

28 procent till 22 procent, vilket betyder att våra 26 procent gör oss till Region 

Stockholms största parti, för första gången på tolv år. 

Dessa relativa framgångar till trots blev valet totalt sett en besvikelse. Samtidigt 

som vi inte gjorde samma tapp här som i övriga regioner, och samtidigt som 

Vänsterpartiet gick tydligt framåt, drabbades Miljöpartiet av en nära halvering 

från tio procent till drygt fem. Det betyder att det rödgröna blocket netto 

minskade något jämfört med 2014 och att de fyra borgerliga partierna M, KD, L 

och C tillsammans blev ett större block än de rödgröna. 

Vi socialdemokrater sonderade efter valet möjligheterna till en 

blocköverskridande uppgörelse, men kunde konstatera att de parlamentariska 

förutsättningarna sannolikt hade behövt vara annorlunda för att ett sådant skulle 

vara möjligt. Samtidigt uppvaktades Miljöpartiet av allianspartier i försök att få 

dem att ingå ett blågrönt majoritetsstyre. När MP efter förhandlingar på samma 

sätt som i Stockholms stad valde att ingå i ett moderatlett styre stod det klart att 

vi socialdemokrater trots vår position som största parti i nuläget inte skulle 

komma att ingå i ett nytt landstingsstyre. 

Nytt parlamentariskt och politiskt läge 

De tidigare allianspartierna har med Miljöpartiets hjälp nu majoritet i 

regionfullmäktige och i samtliga nämnder och styrelser. Det betyder att vi 

socialdemokrater utgör en tydlig och konstruktiv opposition. I opposition 

befinner sig fortsatt även Vänsterpartiet. 

För Sverigedemokraterna har den nya blågröna majoritetsbildningen inneburit 

att partiets ställning som vågmästare och stödparti åt den tidigare alliansen 

förbytts i en ren oppositionsroll. 



| 51 | 

Landstingspolitisk strategi 

Redan i slutet av 2017 började formerna för partiets valorganisation ta form och 

under 2018 har landstingsgruppen och kansliets verksamhet styrts av partiets 

valstrategi samt varit en del i både den politiska och operativa valledning som 

styrde regionens opinionsbildande verksamhet under valåret.  

Den landstingspolitiska strategi som beslutades av gruppen 2015, och sedan 

godkändes av de båda partidistriktens styrelser, kom till skillnad från tidigare år 

därmed inte att vara styrande för landstingsgruppens verksamhet under 2018. 

Media och kommunikation 
Vår kommunikation under året har utgått ifrån den valstrategi och de operativa 

bedömningar som den regionala politiska valledningen respektive operativa 

valledningen gjort. I både den politiska och operativa valledningen har 

landstinget deltagit med politiker respektive tjänstemän från kansliet. 

  

Enligt sökverktyget Retriever ökade vi vår mediala exponering rejält under 2018 

jämfört med året innan. 1 746 klipp (2017) jämfört med 2 561 klipp (2018). 

Liksom 2017 är vår största exponering i morgontidningarna DN, SVD och 

lokaltidningen Mitti. En stor skillnad jämfört med året innan är ökningen av 

exponering i SVT, tack vare att vi fokuserat på att synas mer i den kanalen. Under 

2018 sker en tydlig ökning av pressklippen i alla medier månaderna inför valet, 

jämfört med samma månader året innan, en självklar ökning eftersom valet är en 

stor nyhetshändelse. 

  

Kännedomen om vilka som styr i landstinget har ökat under mandatperioden.  

På frågan om vilket, eller vilka partier, som styr i Stockholms läns landsting 

svarade: 48 procent Moderaterna i jan 2016 (enligt Sifo) 67 procent 

Moderaterna i april 2018 (enligt Novus). 

Några av rubrikerna som handlar om S i landstinget under 2018 är: S vallöfte: vi 

tänker inte sälja Gamla Karolinska, S-löfte ny BVC i Vallentuna, Därför nobbar vi SD-

samarbete, Stockholms vårdval slår mot forskning, S lovar jouröppen vårdcentral, S lovar 

öppna ny gynmottagning, Politisk strid om vårdvalens framtid när kostnaderna ökar, 

Vårdvalet har skapat otrygghet för gravida, Så vill vi städa upp i Moderaternas NKS-affär 

Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, var en prioriterad fråga i valrörelsen, där drev 

Socialdemokraterna på för bland annat karantänsregler för politiker och högre 

tjänstemän, större transparens i landstingets affärer, krav på extern granskning 

av konsultköpen, stoppad försäljning av Gamla Karolinska, krav på att behålla 

förlossningen på Gamla Karolinska samt öppnade för att häva NKS-avtalet, 

något som också uppmärksammades både i media och i våra egna kanaler. 

Erika Ullberg, vår främsta talesperson i valrörelsen, var synlig på många olika 

plattformar, hon medverkade exempelvis i flera riks-tv-sändningar, som Agenda 

i debatt mot Ebba Busch Thor, och som en av gästerna i Opinion Live. Erika 

Ullberg personporträtterades liksom andra partiers företrädare i DN ett par 

veckor före valet. Hon medverkade också i flera dueller och debatter i SVT och 

P4 dagarna före valet. 

Landstingets 23 kommunala handslag, det vill säga överenskommelser mellan en 

lokal S-företrädare och Erika Ullberg, är exempel på politiska S-förslag som fick 
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stor medial uppmärksamhet. Hela 23 kommunala handslag presenterades under 

valrörelsen, de handlade om exempelvis nya vårdcentraler, gynmottagningar, 

ungdomsmottagningar närsjukhus och en ny BVC, 18 av handslagen 

uppmärksammades i media. Delningsbilder togs fram till sociala medier och 

användes både av S i landstinget och lokalt. 

Under valrörelsen hade Socialdemokraterna i landstinget fler mediala utspel och 

nådde fler läsare/tittare än Moderaterna i landstinget. 

Sociala medier 

Erika Ullbergs Facebooksida som startades i slutet av 2017 har under året vuxit 

kraftigt och ligger nu på över 7200 följare, Irene Svenonius Facebooksida har 

3366 följare. Kommunikationsavdelningen är i stort sett självförsörjande i 

produktionen av innehåll som delningsbilder och filmer, av vilka flera också 

publicerats parallellt på S-sidan. 

Vi har nått över 800 000 på Erikas FB-sida varav en stor del varit kvinnor mellan 

35 och 44, en grupp där vi vet att det finns mycket blockbytare och som 

bestämde sig sent i valet. Vi når och engagerar betydligt fler än Irene Svenonius 

gör på sin sida. 

Vi kan även konstatera att innehåll kopplade till aktuella händelser och med 

tydlig konflikt sprids väl, och att frågor kopplade till NKS och vårdpersonalens 

villkor är exempel på frågor som engagerar.  

De inlägg som har spridits bäst från Erika Ullbergs Facebook-sida är:  

1. Krigszon på Danderyd: setts av 128 000  

2. Inga fler strumpskandaler: setts av 127 000  

3. Idag gäller det (på valdagen): setts av 107 000  

Finans- och allmänpolitiska frågor 

Landstingets ekonomiska läge 

Region Stockholm prognostiseras i skrivande stund göra ett resultat på +2 500 

miljoner kronor 2018, jämfört med budgeterade +262 miljoner kronor. 

Resultatförbättringen förklaras främst av högre samlade skatteintäkter och lägre 

finansiella kostnader än budgeterat. Stora negativa avvikelser i 

verksamhetskostnaderna vägs upp av statsbidrag som infördes av den rödgröna 

regeringen under föregående mandatperiod, vilka förväntas överstiga budget 

med 1 050 miljoner kronor. 

Även om helhetsbilden därmed framstår som positiv så finns allvarliga problem 

i delar av landstingets ekonomi. Såväl bemanningskostnaderna som kostnaderna 

för köpt hälso- och sjukvård prognosticeras överskrida budget. De finansiella 

kostnaderna begränsas delvis på grund av uteblivna investeringar, vilket dämpar 

lånebehovet, men innebär också att viktiga satsningar uteblir eller försenas. Vad 

gäller bemanningskostnaderna bör utvecklingen ses i ljuset av det moderatledda 

regionstyrets oförmåga att behålla personal i sjukvården. Stora kostnader för 

inhyrning och övertid tynger resultatet och är särskilt problematiskt för de 

ekonomiskt pressade akutsjukhusen. Samtidigt tillåts kostnaderna för köpt 

hälso- och sjukvård, där de så kallade vårdvalen ingår, att öka i snabb takt. 

Region Stockholm har landets högsta skattekraft och kraftigt växande 

skatteintäkter. Trots att våra förutsättningar utmärker sig positivt jämfört med 

övriga regioner i landet, gäller inte det samma för verksamheterna. I Dagens 
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Medicins ranking över sjukhusen i Sverige, var det endast i en kategori av tre där 

ett Stockholms-sjukhus återfanns i toppen. Det understryker att problemen inte 

främst beror på resursbrist utan på brister i resursallokering, organisering och 

styrning. Frågor om resursallokering och styrning präglade också 2018 års 

valrörelse. Socialdemokraterna riktade skarp kritik mot hur resurser har fördelats 

mellan NKS och övriga verksamheter liksom mot de beslut som föranlett 

snedfördelningen, inte minst finansieringen genom ett OPS-avtal som slöts när 

NKS skulle byggas. Regionen genomför nu stora investeringar i trafik och 

sjukvård. Flertalet investeringar är dock försenade, framför allt i kollektivtrafiken 

där cirka tre miljarder i planerade investeringar 2018 uteblir. Utgifterna kommer 

därigenom belasta kassaflödet under åren framöver, eftersom 

investeringsbehoven i länet alltjämt är betydande. Inte minst avseende 

tunnelbanan krävs både omfattande utbyggnad och upprustning för att garantera 

säkerhet och effektivitet i kollektivtrafiken, samt möjliggöra expansion av staden. 

Vidare hålls inte investeringsbesluten samman av någon övergripande plan. I 

budgeten för 2019 föreslog därför vi socialdemokrater att en strategisk 

tunnelbaneutredning bör genomföras. 

Till skillnad från tidigare års budgetbeslut, innefattar 2019 år budget för Region 

Stockholm inga nya beslut om fastighetsförsäljningar. Beslut från föregående år 

kvarstår dock, vilket vi socialdemokrater anser problematiskt. I byggnader på 

flertalet fastigheter bedrivs sluten psykiatrisk vård, och behovet av vårdplatser 

inom den slutna psykiatrin ökar snabbt. Redan i delårsrapporten från september 

avrådde landstingsstyrelsens förvaltning från försäljning av dessa, men 

rekommendationen har inte hörsammats. Vi socialdemokrater motsatte oss 

dessa försäljningar i samband med budgetbeslutet och följer noggrant 

utvecklingen av regionens fastighetsbestånd. 

Tillväxt, miljö, och regionplanering 
Under 2018 har tillväxt- och regionplanenämnden (TRN) färdigställt 

framtagandet av en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050. I februari ställde 

sig alla politiska partier i TRN bakom det färdiga förslaget och i juni fattade 

fullmäktige det slutgiltiga beslutet. S-gruppen presenterade dock, tillsammans 

med Miljöpartiet, sina synpunkter i ett särskilt uttalande som lyfte avsaknaden av 

mål för jämställdhet bland kvinnor och män, samt att målet för kollektivtrafikens 

andel av resandet var satt för lågt.  

Kopplat till RUFS 2050 har tillväxt- och regionplaneförvaltningen fortsatt sitt 

arbete med att ta fram en regional godsstrategi i Stockholms län. 

Socialdemokraterna lade i nämnden och i fullmäktige, tillsammans med 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet, 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. Strategin 

återremitterades i fullmäktige och kommer troligen behandlas under 2019. 

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.   

Under 2017 startade arbetet med politikutveckling kring kollektivtrafik och 

regionens utveckling. I samband med det beställde vi en rapport från WSP för 

att svara på frågan om hur man kan öka kollektivtrafikens marknadsandel och 

genom nyinvesteringar bidra till ökat bostadsbyggande och social hållbarhet. 
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Arbetet resulterade 2018 i ett antal politiska förslag. Dessa handlade om nya 

linjer för att knyta ihop tunnelbanesystemet, Stockholmsbågen, bättre 

framkomlighet för buss 4, en ny snabbuss som fick namnet ”Värmdöexpressen”, 

bussar mellan Tyresö-Centralen, bussbåt mellan Botkyrka och Ekerö, bussar 

från Norrtälje till Odenplan, pilotprojekt för attraktivare stationsmiljöer, bättre 

system för realtidsinfo, fler realtidsskyltar samt sekundäruppgångar på vissa 

stationer i länet. Vissa av dessa förslag fick vi in i press och media, men vissa av 

förslagen var svårare att nå ut med.   

Regionfrågan har fortsatt vara aktuell under 2018. Socialdemokraterna har under 

året i olika forum lyft vikten av en fungerande samverkansmodell för 

kommunerna och regionen, och att regionen måste ta initiativ till detta. För att 

skapa en gemensam S-linje bjöd socialdemokraterna i landstinget in kommunala 

S-företrädare in till ett möte i november för att diskutera hur vi ska arbeta framåt. 

Arbetet med att bevaka att en samverkansmodell kommer på plats och påverka 

att den blir så bra som möjligt fortsätter, framförallt i regionstyrelsens 

arbetsutskott. Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm.   

Miljöfrågor 

Tillväxt- och regionplanenämndens (TRN) arbete med att ta fram en 

klimatfärdplan har fortsatt under 2018. Det första förslag som presenterades i 

början av året hade många brister, framförallt efterfrågade vi en utförligare och 

tydligare klimatfärdplan, och det förslag till klimatfärdplan som presenterades 

var inte tillräcklig för att kunna uppnå klimatmålen för regionen.   

Efter att vi, tillsammans med Miljöpartiet, krävt återremiss i både TRN och 

fullmäktige arbetades klimatfärdplanen om, och i TRN i december biföll vi den 

nya versionen som var avsevärt mycket bättre än det första förslaget. Men vi 

hade några synpunkter och lade ett  särskilt uttalande, där vi bland annat 

påpekade att klimatfärdplanen borde lyfta de framtida behov av 

trafikinvesteringar som sträcker sig bortom Stockholms- respektive 

Sverigeförhandlingarna.  

  

Skärgård 

Tillväxt- och regionplanenämnden fattade i februari beslut om en landsbygds- 

och skärgårdsstrategi, och i juni antogs den av landstingsfullmäktige. Vi ställde 

oss bakom förslaget men lämnade våra synpunkter i ett särskilt uttalande 

tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Där lyfte vi framförallt vikten 

av fasta jobb i skärgården, frigörande av markområden och Skärgårdsstiftelsens 

betydelse.  

   

Socialdemokraterna i landstinget tog under våren 2018 fram ett 

Skärgårdspolitiskt program som förankrades i länets skärgårdskommuner och 

som antogs av Stockholms arbetarekommun och Stockholms läns partidistrikt.  

  

Kulturfrågor 

Kulturnämnden är framförallt ansvarig för fördelning av bidrag och 

verksamhetsstöd till olika kulturverksamheter i Stockholms län. I dessa frågor 

har vi traditionellt en samsyn med den styrande alliansminoriteten. 
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Kopplat till RUFS 2050 har kulturförvaltningen arbetat fram en regional 

kulturstrategi. I kulturnämnden och sedan landstingsfullmäktige röstade vi för 

förslaget till strategin. Vi ansåg dock att arbetet med att ta fram strategin borde 

ha förankrats mer i alla politiska partier, vilket vi lyfte i ett särskilt uttalande 

tillsammans med Miljöpartiet.  

   

Hälso- och sjukvård 
Vårdvalen fortsatt kritiserade 

En tydlig konfliktlinje har under året varit alliansens införande av vårdval inom 

geriatrisk öppen- och slutenvård. Vi motsatte oss kraftfullt införandet av vårdval 

på det här området eftersom ett vårdval gör vården mer splittrad och 

oöverblickbar för våra sköraste patientgrupper. Vi vill ha en geriatrikvård som 

samverkar utifrån de äldres individuella behov. Detta motarbetas av att flera 

olika vårdbolag har ansvar för samma patient. Vi tycker att patientens behov 

med självklarhet ska gå före vårdbolagens. 

Vi har under året, genom deltagande under Järvaveckan och ett antal mediala 

utspel, belyst hur den moderatledda alliansen i Stockholms läns landsting 

överlåtit mycket av vårdens utveckling till marknaden och att det är 

problematiskt ur ett jämlikhetsperspektiv. Privata vårdgivare har i högre grad valt 

att etablera sig i områden med hög medelinkomst än med låg. När avveckling av 

vård har skett i områden med stora behov har vi motsatt oss det och istället gjort 

lokala handslag om att öppna nya vårdmottagningar där tillgängligheten idag 

brister. I budgeten för 2019 har vi lagt förslag om att utarbeta en 

etableringsstrategi som ska säkerställa jämlik tillgång till såväl primär- som 

specialistvård i hela länet. 

Den långt drivna vårdvalspolitiken har bidragit till de problem som finns i 

stockholmsvården idag, i synnerhet vad gäller jämlikhet och vård efter behov. I 

vår budget finns därför förslag om att se över vårdvalens utformning och föreslå 

förändringar som ökar samordningen, höjer kvaliteten för patienten och 

effektiviserar specialistvården med motsvarande 350 miljoner kronor i lägre 

kostnader 2019. 

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 

akutmottagningarna. 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 behöver 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.  

Under 2018 öppnade Intensivakuten på Nya Karolinska Solna, vilket har 

inneburit ett enormt ökat tryck på övriga akutsjukhus i länet. Vi varnade redan 

innan sommaren att övriga akutsjukhus skulle få en pressad situation med 

anledning av den omställning som NKS intensivakut innebär. I augusti blev 

situationen ohållbar på akutmottagningen på Danderyds sjukhus, som i media 

beskrevs som en krigszon under sommaren. Vi har återkommande besökt 
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sjukhusen och hjälpt personalen att lyfta situationen för att åstadkomma 

förändring. 

Vi har under året lagt fram förlag om att genomföra ett ”Akutsjukvårdslyft” och 

satsa en miljard under kommande år på akutsjukhusen. Akutlyftet innehöll bland 

annat förslag om att öppna de cirka 600 stängda vårdplatserna genom 1500 fler 

medarbetare på akutsjukhusen. Vi föreslog att halva satsningen skulle gå till en 

lönepott som efter förhandling mellan parterna skulle kunna användas till att 

höja löner för sjuksköterskor och undersköterskor på akutsjukhusen. Akutlyftet 

innehöll även ett återhämtningslöfte om att införa kortare veckoarbetstid med 

mer tid för återhämtning för personal som jobbar helger och nätter. Vi gick även 

fram med ett utbildningslöfte om att fler sjuksköterskor och undersköterskor 

ska få möjlighet till specialistutbildning med lön. Akutlyftet kommunicerades 

under en akutsjukhusturné i samband med lilla valrörelsen och publicerades även 

i en debattartikel.  

Vårdcentralerna 

Vårdcentralerna har under en lång tid varit underfinansierade i Stockholms läns 

landsting (nu Region Stockholm). Detta har skapat en ohållbar arbetssituation 

på många vårdcentraler med bristande kontinuitet och omhändertagande för 

patienten och stundtals långa väntetider.  

För att skapa en mer jämlik och tillgänglig primärvård i Region Stockholm har 

vi fortsatt att utveckla vår vårdmodell Vårdsamverkan Stockholm som vi tidigare 

tagit fram i samarbete med vårdexperten Göran Stiernstedt. Under hösten 2018 

presenterade vi därmed ett budgetförslag med en offensiv satsning på 

vårdcentralerna med en betydande successiv ökning av resurserna under 

mandatperioden. Totalt innebär satsningen ökade tillskott om cirka 1,6 miljarder 

under en fyraårsperiod. Dessa resurser kan användas till att anställa fler läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor på vårdcentralerna och därmed korta 

väntetiderna för patienten. Utöver detta har vi även föreslagit att samtliga 

patienter ska ges rätt till en fast läkarkontakt i primärvården samt att den digitala 

tillgängligheten i primärvården ska utvecklas. Slutligen har vi lämnat förslag som 

innebär att vårdcentraler med större vårdtyngd också ges mer resurser.  

Under valrörelsen uppmärksammade vi problem inom primärvården i 

Stockholm och det faktum att många regioninvånare har långt till närmaste 

vårdcentral. Detta delvis genom en rad lokala handslag och vallöften där vi bland 

annat lovade att påbörja arbetet med nya vårdcentraler i Solna, Tyresö, Norra 

Djurgårdsstaden och Norrboda. Regionråden har under året även gjort många 

besök på vårdcentraler runt om i regionen samt träffat olika organisationer som 

berörs av primärvården i syfte att utveckla den socialdemokratiska politiken på 

området. 

  

Helhetsansvar för äldres hälsa 

Region Stockholms splittrade vård blir allra tydligast när det gäller hälso- och 

sjukvården för äldre. I Sverige beräknas invånargruppen över 65 år växa med 16 

procent intill år 2026, att jämföra med gruppen mellan 20 och 64 år som beräknas 

växa med 9 procent. Intill år 2031 beräknas gruppen över 85 år ha fördubblats. 

Detta ställer stora krav på utvecklingen av hälso- och sjukvården för våra äldre 

invånare i regionen. 
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Många äldre i Region Stockholm drabbas av den bristande samverkan som råder 

mellan den regiondrivna sjukvården och den kommunala omsorgen. Detta inte 

minst när patienten ska skrivas ut från sjukvården och övergå till omsorgen. 

Bristen på samverkan tillsammans med ett underskott av geriatriska vårdplatser, 

skapar en flaskhals i vårdkedjan vilket gör att många äldre blir liggande alldeles 

för länge på akuten. 

Vi har under året uppmärksammat dessa problem och lämnat en motion om att 

sprida konceptet ”Trygg och säker hemgång” där personalen arbetar i team för 

att säkerställa en trygg hemgång för de äldre patienterna. Vi har även motionerat 

om att sprida modellen med snabbspår för äldre på akutmottagningarna för att 

korta väntetiderna. Den senare frågan har vi även uppmärksammats i media och 

på sociala medier. I vårt budgetförslag som vi lade fram under hösten 2018, 

föreslår vi ytterligare åtgärder för att stärka vården för äldre, däribland att sprida 

den framgångsrika Norrtäljemodellen med integrerad regiondriven vård och 

kommunal omsorg samt införa regelbundna hälsosamtal på vårdcentralen.   

En stor politisk fråga har under året varit införandet av ytterligare en 

vårdvalsmarknad, Vårdval Geriatrik. Vi Socialdemokrater har ställt oss kritiska 

till införandet av denna vårdmarknad då vi menar att det riskerar leda till en 

ojämlikt fördelad geriatrisk vård för länets äldre, samt sämre kvalité då 

ersättningen även minskar med införandet av vårdmarknaden. Vi har i flertalet 

medieutspel, debattartiklar samt innehåll på sociala medier argumenterat för vår 

ståndpunkt. Vårt egna alternativ till vårdmarknaden har varit att bygga ut 

geriatriken i hela länet utifrån var behovet finns samt att upphandla ett antal 

geriatrikmottagningar. 

Våra landstingsråd har vid flera tillfällen besökt länets akutmottagningar, 

geriatriska mottagningar och andra vårdinstanser som särskilt berör länets äldre. 

Krisen inom förlossningsvården fortsätter 

Under 2018 har situationen inom förlossningsvården varit fortsatt kritisk på 

grund av platsbristen. Rekordmånga 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.  

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjorde under året en 

historiskt stor satsning på förlossningsvården i Sverige. Överenskommelsen 

omfattade 1,8 miljarder kronor som ska användas under 2018,varav 330 miljoner 

kronor tillföll Stockholms läns landsting. Pengarna kunde bland annat gå till mer 

personal i förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt eftervård 

för kvinnor som fött barn. De medel som tillförs förlossningsvården under 2018 

är ett välkommet tillskott som möjliggör satsningar som annars inte hade 

genomförts. Vi kan bara beklaga att Stockholms läns landsting inte tillskjutit 

resurser själva. 

Stockholms län toppar fortfarande statistiken för allvarligare bristningar vid 

förlossningar för förstföderskor enligt siffror från Socialstyrelsen. Utvecklingen 

har kunnat brytas tack vare regeringens resurser, men arbetet måste fortsätta. 

Även arbetsvillkoren för personalen har stora brister och gör att barnmorskor 

och undersköterskor väljer att lämna förlossningsvården. Den nya 

förlossningsenheten på S:t Görans sjukhus har försenats ytterligare och kommer 

vara förrän tidigast år 2022.  
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Vi har under året besökt flera förlossningsenheter och haft möte med fackligt 

förtroendevalda. Vi har återkommande drivit på debatten om bristerna inom 

mödra- och förlossningsvården, påtalat det moderatledda landstingets 

misslyckade vårdvalspolitik och presenterat våra lösningar. Bland annat har vi 

gjort ett medialt utspel som fick stor uppmärksamhet om att bevara 

förlossningen på gamla Karolinska sjukhuset till dess att S:t Görans sjukhus 

öppnar en ny klinik.  

Under valrörelsen gick vi ut med vår satsning ”Vårdsamverkan förlossning” med 

förslag om bland annat att införa en sammanhållen vårdkedja för 

mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervården som ger föräldrar möjlighet 

till informerade val, delaktighet, samtycke och kontinuitet. Vi vill ge 

förlossningsvården och mödrahälsovården i uppdrag att samverka med 

varandra. Varje barnmorskemottagning ska ha samverkansavtal med minst en 

förlossningsklinik. Förslaget presenterades tillsammans med socialminister 

Annika Strandhäll och barnmorskan Gudrun Abascal vid ett besök på BB 

Stockholms barnmorskemottagning.   

Vi står på personalens sida 

De stängda vårdplatserna på akutsjukhusen beror på bristen på personal, främst 

sjuksköterskor. 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 fortsatt driva opinion för att den framgångsrika 

arbetstidsmodellen på akutmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge 

ska få vara kvar. Vi vill ge sjukhusen möjlighet att utforma nya arbetstidsmodeller 

med återhämtning genom kortare veckoarbetstid för personal som jobbar helger 

och nätter.  

Vi har även lyft frågan om den ökande sjukfrånvaron bland vårdpersonal inom 

Stockholm läns landsting – en ökning på 30 procent sedan år 2011. Den fackliga 

dialogen mellan de största vårdfacken har stärkts under året (se Facklig 

samverkan). 

Vi har uppmärksammat att kostnaden för inhyrd personal minskar på många håll 

i Sverige – men inte i Stockholmsregionen, enligt den SKL-rapport som kom 

mot slutet av året.  Trots att Stockholm är den region som borde ha allra bäst 

förutsättningar att rekrytera och behålla personal så kan vi konstatera att 

Stockholm går emot strömmen och levererar negativa resultat i fyra av fem 

jämförelser. Det här blir en fråga att följa upp under 2019 när det kommer att 

bli ännu dyrare för Stockholms läns landsting att hyra in personal, efter ett beslut 

hos Skatteverket ska moms tas ut på inhyrd personal. 

Psykiatrin 

Den ökande psykiska ohälsan är en av vår tids största utmaningar. I arbetet mot 

psykisk ohälsa behöver vården bättre rustas för såväl de förebyggande och tidiga 

insatserna som för en mer sammanhållen, kvalitativ och evidensbaserad 

psykiatrisk vård.  

Vi har under året tagit fram politiska förslag i vår budget för att stärka den 

psykiatriska vården och arbetet mot psykisk ohälsa. Dels har vi lämnat förslag 

på att fler vårdcentraler ska kunna erbjuda psykolog och kuratorsstöd via första 
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linjens psykiatri, Vi har även föreslagit en stärkt kompetensförsörjning inom 

första linjens psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka 

personalflykten. Vidare har vi förespråkat en upprustning av de undermåliga 

vårdmiljöerna inom psykiatrin samt öppnandet av fler vårdplatser inom 

slutenvården. Vi har även föreslagit en etablering av ett specialistcentrum med 

inriktning på psykiatri samt att så snart som möjligt öppna psykiatrins hus vid 

S:t Görans sjukhus.  

Vi har uppmärksammat bristerna i sjukvården i Stockholmsregionen genom ett 

antal mediala utspel med fokus på till exempel den ojämlika psykiatriska vården 

för barn och unga samt nedläggningen av Ericastiftelsen och terapikollo för 

barn. 

Facklig samverkan 

Under 2018 har vi fortsatt den täta dialogen med de tre största vårdfacken 

Kommunal Stockholm, Vårdförbundet Stockholm och Stockholms 

läkarförening. Under året har även kontakten med landstingsavdelningen inom 

Vision fortsatt. Förutom enskilda möten under hela året har vi även haft flera 

tvärfackliga möten. Medieutspel i centrala personalpolitiska frågor har gjorts. 

Under valrörelsen anordnade vi tillsammans med facken på Södersjukhuset ett 

öppet personalmöte där socialminister Annika Strandhäll och oppositionsrådet 

Erika Ullberg medverkade och personalen fick möjlighet att ställa frågor.   

Trafikfrågor 
2018 var ett händelserikt år på trafikområdet. Året inleddes med protester mot 

införandet av skip-stop på pendeltåget som infördes i december 2017. Efter 

mycket hemlighetsmakeri 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 alliansen backa.  

Politikutvecklingsarbetet från 2017 fortsatte under 2018, bland annat genom den 

rapport som togs fram av WSP och som resulterade i en rad konkreta förslag på 

hur kollektivtrafiken borde byggas ut i en växande och hållbar 

Stockholmsregion. Mer om det finns att läsa under avsnittet om tillväxt-, miljö- 

och regionplanering. Sommarlovskort för barn och unga kom också att prägla 

våren. Den S-ledda regeringen fattade beslut i budgeten för 2018 om att införa 

ett statsbidrag till sommarlovskort åt barn och unga från årskurs 6 i grundskolan 

upp till årskurs 2 i gymnasiet. Genomförandet skulle dock ligga på landstingen 

och i Stockholms län kom den alliansen att agera väldigt senfärdigt i frågan. Efter 

intensivt opinionsarbete bland annat från S-gruppen i landstinget blev satsningen 

av i Stockholms län och även barn och unga med färdtjänst inkluderades. En 

miss från SL:s sida ledde dock till ett glapp på en vecka mellan att 

sommarlovskorten löpte ut och att terminskorten började gälla för 

höstterminen, vilket drabbade barn och unga.  

Inför Almedalen 2018 valde Talla Alkurdi att överlåta trafikrotelns två platser till 

representanter för kollektivtrafikarbetarnas fackförbund, en för Kommunal och 

en för Seko. Syftet var att ge möjlighet för facken att möta SL:s politiska ledning 

och föra fram personalens synpunkter om bland annat arbetsmiljö och sexuella 

trakasserier i arbetet. Detta blev omskrivet särskilt som frågan om personalens 

arbetsvillkor redan var uppe på dagordningen. 
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Serien av misslyckade upphandlingar i landstinget fortsatte även på 

trafikområdet under 2018, bland annat med en havererad sjötrafikupphandling 

för mellanskärgården som överklagades efter att ett antal ekonomiska 

tveksamheter framkommit om bolaget som vunnit upphandlingen.  

I juli fick pendelstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan stänga på 

grund av att en rulltrappa havererat vilket visat ett konstruktionsfel som ledde 

till att samtliga rulltrappor på stationerna fick tas ur funktion. Felet visade sig 

vara allvarligt och omfattade samtliga rulltrappor i Citybanan, som behövde 

byggas om med långa avstängningar som följd. Ett rättsligt efterspel inleddes 

mellan SL, Trafikverket och rulltrappsleverantören OTIS och slutresultatet av 

detta för skattebetalarna återstår att se. 

  

I valrörelsen spelade trafikfrågorna en sekundär roll jämfört med sjukvården 

enligt den framtagna strategin. Inte desto mindre drev vi frågor som 

uppmärksammades medialt såsom att införa ett lågtrafikkort, upprustning av 

viktiga bytespunkter, fler sekundäruppgångar, 10-minuterstrafik på pendeltågen, 

BRT-bussar för att skapa nya tvärförbindelser i regionen.  

I budgetarbetet för 2019 drev vi flera av de förslag vi fört fram i valrörelsen; 

bland annat differentierade taxor i låg- och högtrafik samt sänkta taxor för barn 

och unga genom ett nytt 30-dagars fridtidskort och gratis resa med 

kollektivtrafiken för barn upp till 12 år i vuxens sällskap. En viktig investering 

som lyftes fram i budgeten var att tidigarelägga byggstarten för den nya 

tunnelbanelinjen Älvsjö-Fridhemsplan.  

På färdtjänstens område fortsatte arbetet för att förbättra förarnas villkor och ge 

dem rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb för resenärerna. I landstingets 

budget för 2018 gick vårt förslag igenom att krav på kollektivavtalsliknande 

villkor ska gälla vid färdtjänstupphandlingar. Tillsammans med den nya 

lagstiftningen som kommit på plats vad gäller arbetsrättsliga villkor vid 

upphandling så blev det krav på kollektivavtalsliknande villkor i den nya 

färdtjänstupphandlingen som gjordes.  

I oktober skedde ett skifte av ansvarsområden efter valet som för trafikområdet 

innebar att Talla Alkurdi gick vidare till sjukvårdsfrågorna medan Jens Sjöström 

blev nytt trafiklandstingsråd. 

Redovisning av inlämnade motioner, interpellationer och frågor 

Inlämnade motioner  

Dag Larsson – om varför kan inte vården av äldre arbeta mer i team?  

Dag Larsson m.fl. - om förenklad hjälpmedelsprocess och bättre rehabilitering för 

synskadade  

Erika Ullberg - om åtgärder för att minska trakasserier och övergrepp i vården  

Tara Twana - om att alla kvinnor har nytta av mammografi  

Dag Larsson m.fl. - om snabbspår för äldre på länets akutmottagningar  

Sven-Inge Nylund - om färdtjänst till Bålsta  

Susanne Lund och Stefan Johansson - om enklare och bättre biljettregler för barn och 

unga  

Linda Älegård - om flytt av ålder för mässlingsvaccin  

Elinor Odeberg och Freddie Lundqvist - om ordning och reda i bemanningsbranschen 
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Elinor Odeberg - om anonymiserade ansökningar 

Talla Alkurdi - om att kartlägga vårdbehovet i länet 

Tove Sander - om behovet av samlad information till föräldrar till barn som diagnostiserats 

med neuropsykiatriska funktionshinder 

Jens Sjöström och Robert Johansson - om att ta initiativ till en regional biogasstrategi 

Inlämnade interpellationer  

Stefan Johansson - om personalbristen inom kollektivtrafiken   

Viktor Ellström - om trafiknämndens ökande konsultkostnader 

Erika Ullberg - om Nya Karolinska Solna och belastningen på övriga sjukhus 

Galina Monsalves Leal - om att vi behöver ett helhetsgrepp om Järvabornas hälsa 

Erika Ullberg - om växande vårdköer i Sveriges rikaste landsting 

Jens Sjöström - om misstänkt systematiskt fusk inom biljettkontrollverksamheten 

Talla Alkurdi - om åtgärder för att minska överbeläggningarna på akutsjukhusen Robert 

Johansson - om ökade kostnader för hyrpersonal 

Ställda frågor 

• Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M): Tycker du 

att ni tar invånarnas oro på allvar kring att resursslöseri, konsultnotor och 

hanteringen av Nya Karolinska tränger ut annan sjukvård i länet? 

• Dag Larsson (S) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M): 

Är du nöjd med väntetiderna på länets akutmottagningar? 

• Jens Sjöström (S) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): 

Kan du som ansvarigt landstingsråd lova att personalen i Stockholms läns 

landsting även fortsättningsvis kommer att ha tillgång till en särskild 

stressklinik som erbjuder specialistvård, som den som Ersta sjukhus idag 

driver? 

• Jens Sjöström (S) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Är du så 

här i efterhand nöjd med att ni moderater röstade nej till socialdemokraternas 

förslag gällande förankring i trafiknämnden innan större 

pendeltågsförändringar sker? 

• Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M): Tycker du 

att det är relevant att prata om det nationella skatteutjämningssystemet samt 

hur det är ställt i andra landsting i Sverige, i stället för att prata om hur ni 

skött det rikaste landstinget, våra vårdköer och Nya Karolinska? 

• Dag Larsson (S) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M): 

Tycker du som ansvarigt landstingsråd att det är rimligt att våra sjuka äldre 

ska behöva vänta så länge som de gör på länets akutmottagningar? 

• Erika Ullberg (S) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD): Tycker 

du att länets kvinnor ges förutsättningar för en trygg förlossning när 

kapacitet för tusentals förlossningar läggs ner på Gamla Karolinska i höst 

samtidigt som kvinnor redan avvisas till andra län och många år kvarstår tills 

förlossning på S:t Göran startar? 

• Dag Larsson (S) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): 

Tycker du att ni gett de stora sjukhusen i länet de förutsättningar som krävs  

för att kunna korta vårdköerna i takt med att vården flyttar in på Nya 

Karolinska? 
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• Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M): Kommer ni 

att sälja gamla Karolinska Solnas så kallade huvudblock om ni får fortsatt 

mandat att leda Stockholms läns landsting efter valet? 

• Dag Larsson (S) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): 

Drar du som ansvarigt landstingsråd några slutsatser av utredaren Anders 

Miltons rapport om vårdskandalen på Nya Karolinska? 

• Jens Sjöström (S) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): 

Ser du som ansvarigt landstingsråd något samband mellan alliansens 

privatiseringsiver och växande byråkrati och operationsköer? 

• Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M): Anser du att 

höjda resultatkrav gynnar den landstingsdrivna vårdens möjligheter att 

utvecklas och erbjuda patienterna bästa möjliga vård? 

• Talla Alkurdi (S) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): 

Anser du att det är rimligt att Nynäshamnsborna i framtiden får klara sig 

med en gynmottagning som endast har öppet en dag i veckan, och att den 

närmsta mottagningen istället ligger i Handen? 

• Jens Sjöström (S) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Den 

senaste veckan har felen inom pendeltågstrafiken varit mycket omfattande. 

Anser du som ansvarigt landstingsråd att Trafiknämnden har gjort tillräckligt 

för att försäkra sig om att SL/SLL och Trafikverket gör rätt insatser? 

• Robert Johansson (S) till finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M): 

Kommer ni att riva upp det nya arbetstidsavtalet med vårdförbundet? 

• Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M): Är de 

blågrönas inställning att huvuddelen, exempelvis huvudblocket, av Gamla 

Karolinska fortsatt ska säljas och bli bostäder? 

Stockholm den xx februari 2019 

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  

Motioner 
Stockholms läns partidistrikt 

Stockholms läns partidistrikts distriktsårskongress 2018 beslutade skicka 

följande motioner och att-satser vidare till den socialdemokratiska 

landstingsgruppen: 

B5 – Effektiv och jämlik vård 

I motionen yrkas: 
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att distriktskongressen uppdrar åt länets landstingsgrupp att säkerställa en  

effektiv och jämlik vård under avskaffandet av nuvarande vårdvalssystem. 

Distriktsårskongressen beslutade att  bifalla motionen 

att   uppdra till landstingsgruppen att verka för att alla vårdvalsområden ses   

 över i syfte att avskaffa eller slå samman några av dem, samt sjukvården   

 inriktas mer på samverkan, effektivitet och kontinuitet kring patienten.  

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande:  

Sedan maj 2017 är Vårdsamverkan Stockholm en central av Socialdemokraternas 

politik i Stockholms läns landsting (sedan 1 januari 2019 Region Stockholm). 

Vårdsamverkan Stockholm är en ny modell för vården i länet vars bärande 

principer är att vården ska bli enklare för patienten, värna patientens valfrihet 

och ta ett helhetsansvar för patientens vård. Genom att tydligare göra 

vårdcentralen till patientens första ingång, nav och vägledare i vården ska 

kontinuiteten förbättras och patienten snabbare få rätt vård.  

Modellen är beslutad av, och utvecklad på uppdrag av, fullmäktigegruppen, i 

dialog med intressenter på vårdområdet. Utgångspunkten för arbetet har varit 

ett utredningsarbete och rekommendationer från vårdexperten Göran 

Stiernstedt utfört på uppdrag av socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.  

En viktig komponent i modellen Vårdsamverkan är att inga ytterligare vårdval 

bör införas och att samtliga befintliga vårdval ska utvärderas i syfte att identifiera 

vilka som ska avvecklas, införlivas i primärvården, slås ihop med varandra samt 

hur takkonstruktioner för ersättningarna ska införas och forskning och 

utbildning tryggas. Detta har föreslagits landstingsfullmäktige men inte vunnit 

stöd från någon majoritet av dess ledamöter.  

Såväl Vårdsamverkan Stockholm som denna specifika komponent av modellen 

ingår alltjämt i Socialdemokraternas sjukvårdspolitik i Region Stockholm. 

B7 – Begränsa nätdoktorerna – förbättra sjukvården I 

motionen yrkas: 

att  distriktet verkar för att möjligheten att begränsa användningen av distans-  

 tjänster för läkarbesök i Stockholms Läns Landsting skyndsamt utreds. 

att   distriktet verkar för att det medicinska mervärdet av läkartjänster på dis-  

 tans i Stockholm Läns Landsting skyndsamt utreds. 

att   distriktet verkar för att skäliga åtgärder mot läkarbesök på distans utan   

 medicinskt mervärde blir verklighet i Stockholms Läns Landsting 

Distriktsårskongressen beslutade att  anse motionen besvarad 

 att  motionen, jämte utlåtande, överlämnas till landstingsgruppen 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande:  

Framväxten av nätläkare har lett till ökade kostnader för regionerna och har till 

viss del lett till avsteg från principen om en behovsstyrd hälso- och sjukvård. Då 

nätläkarna inte har avtal med Region Stockholm utan med Region Jönköping 

och Region Sörmland, är möjligheten att begränsa och reglera användningen av 

nätläkartjänster inom ramen för Region Stockholm för närvarande små.  

En av förklaringarna bakom framväxten av nätläkare är emellertid de långa 

väntetiderna i primärvården samt bristen på digitala vårdtjänster i den redan 

befintliga vården. Den Socialdemokratiska landstingsgruppen har under året 
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därför lämnat in ett flertal motioner samt lagt fram ett budgetförslag med 

satsningar för kortare väntetider inom primärvården och för utveckling av 

digitala vårdformer i Regionens egna verksamheter.  

Ledamöter i S-landstingsgruppen har även vid flertalet tillfällen lyft problemet 

med bristen på reglering av nätläkarverksamheterna i så väl SKL-sammanhang, 

i media, som i dialog med regeringsföreträdare. Vi är därför glada att Göran 

Stiernstedt nu har fått i uppdrag att utreda vilka vårdformer som lämpar sig för 

digitala vårdtjänster samt hur dessa kan regleras för att inte äventyra principen 

om en behovsstyrd hälso- och sjukvård.  

  

B 14 – Motion (TBE-vaccinationer exp.anm) I 

motionen yrkas: 

att  TBE- vaccination ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för  

 boende i fästingtäta områden. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 att  anse motionen besvarad 

Lenneke Sundblom, Norrtälje, Tomas Kullberg, Södertälje, Patrik Isestad, 

Nynäshamn, Chris Alm, Järfälla, yrkade bifall till motionen. 

Jens Sjöström, distriktsstyrelsen, yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Röstsiffror: 

Besvara 100 

Bifalla 108 

Distriktsårskongressen beslutade efter rösträkning att  med 

röstsiffrorna: besvara 100 och bifalla 108, bifalla motionen. 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande: 

Den 22 maj 2018 lade Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting, 

tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och samtliga allianspartier, en 

skrivelse i Hälso- och sjukvårdsnämnden rörande TBE-vaccin. Skrivelsen ställde 

bland annat en fråga om hur den hälsoekonomiska analysen såg ut för att erbjuda 

TBE-vaccin till länets invånare. I det svar på skrivelsen som avgavs i oktober 

analyserade hälso- och sjukvårdsförvaltningen tre vaccinationsstrategier: (1) 

kostnadsfritt för barn 3-18 år, (2) alla invånare i Stockholms län och (3) 

kostnadsfritt för barn 3-18 år samt till övriga med subvention om 50 procent av 

vaccinkostnaden.  

Ett viktigt begrepp i hälsoekonomisk kostnadsanalys är Quality Adjusted Life 

Year (QALY) eller kvalitetsjusterat levnadsår, vilket är ett mått på hur mycket en 

viss åtgärd kan förbättra hälsan hos målgruppen. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer 

är 1 miljon kronor ett gränsvärde för vad som ska betraktas som en hög kostnad 

per vunnet QALY. De tre analyserade vaccinationsstrategierna visade sig ha 

kostnader per QALY som, som lägst, var sju gånger högre än detta gränsvärde. 

Sammanfattningsvis beskrevs allmän (d.v.s. offentligfinansierad) TBE-

vaccination som icke kostnadseffektiv. Vi socialdemokrater valde ändå att sätta 

av medel i vår budget för 2019 för avgiftsfri vaccination av alla länsinvånare upp 

till 18 år. 
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B15 – Sjukvården i Nynäshamn ska utvecklas och inte avvecklas I 

motionen yrkas: 

att       se över sjukvårdssituationen i Nynäshamn  

att       verka för  en rättvisare fördelning av sjukvårdsresurserna så att patienter   

 bosatta i avlägsnare trakter kan få en drägligare vårdsituation. 

Distriktsårskongressen 

beslutade att  bifalla motionen 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande: 

Den Socialdemokratiska gruppen i landstings-/regionfullmäktige har under året 

på flera sätt arbetat för en rättvisare fördelning av sjukvårdsresurser i hela 

regionen, inte minst med beaktande av situationen i Nynäshamn.  

Socialdemokraterna i Region Stockholm medverkade bl.a. till ett antal vallöften 

som satte fingret på den ojämlika fördelningen av vård i regionen. De handlade 

bl.a. om öppnandet av närsjukhus och vårdcentraler i delar av regionen där 

vårdbehovet ej möts av den politik som hittills gått ut på att det ska lösas via 

upphandlingssystemet vårdval. För Nynäshamn innehöll vallöftet ett förslag om 

en jouröppen vårdcentral i kommunen.  

Vi har under det gångna året också riktat skarp kritik mot införande av vårdval 

geriatrik vilket riskerar leda till svåra ekonomiska problem för geriatriken i 

Nynäshamn. Dessutom riskerar vårdval geriatrik leda till en ojämlik tillgång till 

geriatrisk vård i regionen i stort. Vi socialdemokrater har därför motsatt oss 

införandet av vårdval geriatrik till förmån för en vanlig upphandling som kan ge 

utbyggd geriatrik efter behov. 

Socialdemokraterna i Region Stockholm har vid ett flertal tillfällen vidare påtalat 

den ojämlika tillgången till gynekologisk sjukvård i regionen. Bland annat har en 

motion lagts där vi föreslår att återta den gynekologiska mottagningen i 

Nynäshamn i landstingets/regionens regi i syfte att bl.a. utöka öppettiderna. I 

motionen ingick även förslag på att starta en gynekologisk mottagning i egen regi 

i Haninge. Utöver ovannämnda förslag har också drivit flera andra politiska 

frågor vars huvudsyfte varit att skapa en mer jämlik tillgång till hälso- och 

sjukvård i hela regionen. Dessa förslag återfinns i det budgetförslaget för 2019 

som vi presenterade hösten 2018. 

B16 – Färdtjänsten måste fungera bättre I 

motionen yrkas: 

att    vid upphandling verka för tydliga kvalitetskrav som kan 

avhjälpa de   nuvarande bristerna 

att    bevaka hur operatörerna fullgör sina åtaganden  

Distriktsårskongressen 

beslutade att  bifalla motionen 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande: 

Vid behandlingen av landstingets budget för 2018 gick vårt förslag igenom att  

krav på kollektivavtalsliknande villkor ska gälla vid färdtjänstupphandlingar. 

Tillsammans med den nya lagstiftningen som kommit på plats vad gäller 
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arbetsrättsliga villkor vid upphandling resulterade det i krav på 

kollektivavtalsliknande villkor i den nya färdtjänstupphandlingen som gjordes.   

J6 – Lägre trösklar i kollektivtrafiken I 

motionen yrkas: 

att  Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att bussar och håll 

 platser ska anpassas så att fler personer med mindre fysiska funktionsned 

 sättningar ska kunna använda kollektivtrafiken genom att minska höjd-  

 skillnad mellan bussens golv och hållplatsen. att  motionen skickas 

vidare till den socialdemokratiska gruppen i Stockholms    läns landsting. 

Distriktsstyrelsen föreslog distriktskongressen 

besluta att  bifalla första att-satsen att  avslå 

andra att-satsen 

att        motionen skickas vidare till den socialdemokratiska gruppen i Stockholms  

läns landsting samt till kommunala gruppen för vidare hantering 

Distriktskongressen beslutade att 

 bifalla distriktsstyrelsens förslag 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande: 

Investeringsmedel för att tillgängliggöra bytespunkter fanns med i 

Socialdemokraternas budgetförslag för 2019.  

J11 - Sjövägen  

I motionen yrkas: 

att  turtätheten utökas på pendelbåtslinje 80, 

att  antalet bryggor/hållplatser på pendelsbåtslinje 80 blir fler, 

att  nya pendelbåtslinjer inom området kommer till stånd, 

att  en ny pendelbåtslinje med angöring vid Slussen/ Gamla Stan kommer  

  till stånd, 

att  väderskydd sätts upp vid bryggorna för pendelbåtslinje 80, som idag  

  saknar skydd, 

att  se till att det vid kommande inköp av båtar till pendelbåtslinjerna köps   

  in eldrivna båtar. 

Distriktsårskongressen beslutade: 

att       överlämna till landstingsgruppen att ta lämpliga initiativ till konkreta   

 förslag enligt den inriktning som anges i motionen.                 att 

 därmed anse motionen besvarad 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande:  

I juni 2018 beslutade Trafiknämnden att utöka Sjövägen (linje 80) med fler 

bryggor och avgångar. Detta var vi socialdemokrater positiva till. Inom 

Trafikförvaltningen pågår också en strategisk pendelbåtsutredning, som nu slås 

samman med en större utredning om sjötrafiken överlag. I utredningen ingår 

bland annat nya linjer (bland annat med angöring i Slussen/Gamla stan), att 

kartlägga olika miljöaspekter och eldrift. S-gruppen i Trafiknämnden kommer 

noga att följa utredningens arbete och intresserat ta del av dess slutsatser. 

J12 – Tunnelbana till Kungens Kurva I motionen yrkas: att  förutsättningarna att dra tunnelbana 

till Kungens kurva utreds 
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att  anse motionen besvarad 

 att  överlämna motion, jämte utlåtande, till landstingsgruppen  

Distriktskongressen beslutade att 

 bifalla distriktsstyrelsens förslag 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande: 

Vi har drivit frågan om en strategisk tunnelbaneutredning under året, bland annat 

genom att lyfta det i vårt budgetförslag. En utredning av tunnelbana till Kungens 

Kurva är tänkt att inga som en del i detta.    

Stockholms arbetarekommun 

Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2018 beslutade skicka följande motioner 

och att-satser till den socialdemokratiska landstingsgruppen: 

A7 – Inför hårdare krav på arbetsgivare att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa I 

motionen yrkas: 

att  införa ekonomiska sanktioner mot arbetsgivare som inte har en tydlig   

  plan för förebyggande av arbetsrelaterad psykisk ohälsa 

att  införa ekonomiska sanktioner mot arbetsgivare som inte har en individu-  

  ell plan för att successivt återinföra en sjukskriven i arbete 

att  ge mer resurser till Arbetsmiljöverket att utföra arbetsmiljöinspektioner   

  på arbetsplatser 

att  införa obligatorisk utbildning kring föreskrifterna om organisatorisk och   

  social arbetsmiljö (AFS 2015:4) för offentligt anställda på ledarpositioner 

att  se till att vården har mer resurser och kunskap att ta hand om patienter   

  med stressrelaterade symptom och psykisk ohälsa 

att  anta motionen som sin egen 

att  motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen    

  samt kommun- och landstingsgruppen för genomförande 

Arbetarekommunens årsmöte 

beslutade att  bifalla motionen 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande:  

Socialdemokraterna i Region Stockholm har länge aktivt arbetat med att lyfta 

frågan om psykosocial ohälsa.  

  

Ett konkret exempel är verksamheten på Ersta psykiatriska klinik med inriktning 

på vårdpersonalens hälsa. Ersta var en idéburen verksamhet, men enligt 

landstingets ledning var verksamheten tvungen att upphandlas. 

Socialdemokraterna yrkade därför att det i upphandlingen skulle finnas krav på 

att bibehålla verksamheten med inriktning på vårdpersonalens hälsa. Det 

röstades ner av den styrande alliansen, och den särskilda mottagningen för 

vårdpersonal har nu därför stängts och vårdpersonal får därför nu söka sig till 

vanliga mottagningar.  

Vi socialdemokrater har också krävt mer generella förstärkningar av psykiatrin, 

samt arbetat för att alla chefer i landstinget ska få chefsutbildning där det ingår 

kunskap i arbetsmiljöarbete. 
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Det är även glädjande att den S-ledda regeringen har lovat mer resurser till 

psykiatrin och psykosocial ohälsa. 

A13 – Stärk kvinnors inträde på arbetsmarknaden och deras ekonomiska självständighet I 

motionen yrkas: 

att  årsmötet ställer sig bakom motionen 

att  skicka den till våra ledamöter i riksdag, landsting och kommun för lämp-  

  liga åtgärder 

att  körkortsutbildning kopplad till svenskundervisning ska kunna läsas av   

  utlandsfödda kvinnor som ett medel att komma in på arbetsmarknaden,   

  också när de har barn hemma 

att  körkortsutbildning kopplad till bristyrkesutbildning ska erbjudas kvinnor   

  som står långt från arbetsmarknaden 

Arbetarekommunens årsmöte 

beslutade att  bifalla motionens att-

satser 1 och 2 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande:  

Motionärerna lyfter flera viktiga frågor och åtgärder för att stärka kvinnors 

ekonomiska självständighet. De åtgärder som föreslås berör dock inte regionens 

verksamheter, utan är i första hand ett ansvar för staten.  

  

D1 – Bättre SL 

I motionen yrkas: 

att  anta motionen 

att  motionen överlämnas till socialdemokratiska landstingsgruppen för  

 vidare behandling 

Arbetarekommunens årsmöte 

beslutade att  bifalla motionen 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande: 

Ett nytt system för realtidsinformation inom kollektivtrafiken finns med i S 

förslag till budget för 2019. I förslaget inkluderas även information om status på 

rulltrappor med flera funktioner. Realtidsinformationen är även en del av det 

trängselpaket som Socialdemokraterna lyft medialt under året.   

D3 – Kommunikation mellan Hjorthagen och Ropsten I 

motionen yrkas: att 

 anta motionen 

att  motionen överlämnas till den socialdemokratiska landtingsfullmäktige-  

 gruppen för påverkan av SL så att öppettiderna ändras för T-station    

 Hjorthagen till desamma som Ropsten 

Arbetarekommunens årsmöte 

beslutade att  bifalla motionen 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande:  
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Frågan om att återigen utöka öppettiderna för Hjorthagens uppgång (ROS S enl 

SL:s terminologi) har lyfts i en gemensam skrivelse från S och MP i landstinget i 

februari 2018. Ärendet blev även medialt uppmärksammat  

(https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kravet-oppna-stangda-t-

uppgangen-i-ropsten/reprbu!7TU05ujQNwKiNH6L6DGaBQ/).  

Uppmärksamheten kring frågan ledde till att Alliansen i trafiknämnden ändrade 

sig och Hjorthagen var en av de uppgångar som återöppnades under hösten 2018 

(https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7033793). 

I12 – Kostnadsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år I 

motionen yrkas: 

att  motionen översändes till Stockholms landstingsfullmäktigegrupp för  

 åtgärd 

Arbetarekommunens årsmöte 

beslutade att bifalla att-satsen 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande: 

I likhet med vad som anges i svaret från Arbetarekommunens styrelse följer 

Stockholms läns landsting, från och med 2019 Region Stockholm, de riktlinjer 

för behandlingar och undersökningar som Socialstyrelsen ger på nationell nivå. 

På nationell nivå har partiet i Riksdagen motionerat i linje med innehållet i den 

aktuella motionen till arbetarekommunens årsmöte. Regionfullmäktigegruppen 

delar den positiva syn på det förebyggande arbetet mot bröstcancer som såväl 

arbetarekommunens styrelse som motionärerna ger uttryck för.  

I19 – Våldsutsatta kvinnor riskerar ohälsa på lång sikt – att blunda är ett strukturellt förtryck 

I motionen yrkas 

att  anta motionen 

att  överlämna motionen till landstingsgruppen för lämplig åtgärd, förslags-  

 vis genom att ta fram en handlingsplan enligt ovan rörande våldsutsatta   

 kvinnors fysiska ohälsa och benägenhet att utveckla ohälsa på såväl kort   

 som lång sikt 

att  arbeta för att utveckla yrkesspecifik kunskap som innefattar rutiner och   

 metoder kopplat till att bemöta och behandla den ohälsa som NCK rap-  

 porterat om hos våldsutsatta kvinnor 

Arbetarekommunens årsmöte 

beslutade att  bifalla motionen 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

följande: 

Under året har landstingsgruppen (sedan 1 januari 2019 

Regionfullmäktigegruppen) på olika sätt arbetat med att stärka vården för 

våldsutsatta kvinnor. Exempelvis har en motion av Erika Ullberg och Tove 

Sander behandlats i landstinget rörande förslaget att inrätta en 

specialistmottagning för efterföljande vård för personer som blivit utsatta för 

sexuellt våld. I det Socialdemokratiska budgetförslaget för 2019 ingick även 

satsningar på att stärka kunskapen om våldsutsatta kvinnor inom vården genom 

ett ökat anslag till kunskapscentrum för våld i nära relationer.  
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RIKSDAGSBÄNKENS VB 2018 

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens länsbänk för Stockholms kommun 

vill härmed avge följande verksamhetsberättelse: 

Inledning 
Årets verksamhet kan delas upp i två delar. Den första delen hade fullt fokus på 

valet och valrörelsen. 

Sett ur perspektivet hur stockholmarna röstade i riksdagsvalet så gick det väldigt 

bra. Vi ökade med 2,16 procent i Stockholm och fick därmed ytterligare en 

riksdagsledamot till Stockholmsbänken. Tiden efter valdagen har kännetecknats 

av osäkerhet då riksdagen vid årets utgång ännu inte kunnat utse någon 

statsminister. Detta till trots har riksdagsarbetet rullat på med allmän motionstid, 

budgetbehandling och utskottsarbeten. 

Gruppens sammansättning till okt 2018 
Anders Ygeman    Gruppledare för Socialdemokraterna  

     

   

Ledamot i Krigsdelegationen 

     

   

Ledamot i Riksdagsstyrelsen 

     

   

Ledamot i Utrikesnämnden 

     

   

Ordförande i Valberedningen 

     

   

Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 

Teres Lindberg    Suppleant i Trafikutskottet - arbetande  

     

   

Ledamot i Riksdagens delegation till Interparla- 

     

   

mentariska unionen 

     

   
     

   

Suppleant i Försvarsutskottet 

Arhe Hamednaca    Ledamot i Justitieutskottet 

     

   

Sjukskriven from 2017-03-02   

     

   

Ledamot i OSSE-delegationen 

     

   

      

Suppleant i Socialutskottet 

Emanuel Öz     Ledamot i Konstitutionsutskottet,  

Föräldraledig      Suppleant i Justitieutskottet 

2018-03-31 – 2018-05-31  

    

Suppleant i EU-nämnden   

Lawen Redar     Ledamot i Justitieutskottet 
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Suppleant i Konstitutionsutskottet 

     

   

Ledamot i EU-nämnden 

     

   

Suppleant i Nordiska Rådets svenska delegation 

Anders Österberg    Suppleant i Utrikesutskottet - arbetande 

     

   

Statsrådsersättare Stefan Löfvén  

     

   

Suppleant i Civilutskottet 

Sultan Kayhan    Suppleant i Justitieutskottet - arbetande 

     

   

ersätter Arhe Hamednaca     

     

   

Suppleant i Socialutskottet  

Mattias Vepsä     Suppleant i Kulturutskottet - arbetande 

     

   

statsrådsersättare Ylva Johansson  

 Amne Ali      Suppleant i Kulturutskottet 

 ersätter Emanuel Öz          Suppleant i Konstitutionsutskottet, extrasuppleant  

- arbetande 

2018-03-31– 2018-05-31 

De olika ledamöterna har fram till valet varit särskilt ansvariga i sina 

respektive utskott enligt följande: 

Arhe Hamednaca/Sultan Kayhan brottsförebyggande, ungas brottslighet samt 

terrorism. Emanuel Öz/Amne Ali EU-frågor samt granskningen av regeringen, 

Teres Lindberg it- och postfrågor samt kollektivtrafik, Lawen Redar straffrätt 

samt EU-frågor, Anders Österberg Mellanösternfrågor, Mattias Vepsä 

folkbildning. 

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

Gruppens sammansättning fr o m okt 2018 
Anders Ygeman    Gruppledare för Socialdemokraterna  

   

   

  Ledamot i Krigsdelegationen 

   

   

  Ledamot i Riksdagsstyrelsen 

   

   

  Ledamot i Utrikesnämnden 

   

   

  Vice ordförande i Valberedningen 

   

   

  Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 

Teres Lindberg    Ledamot i Trafikutskottet 

   

   

  Suppleant i Finansutskottet 
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  Vice ordförande i Riksdagens delegation till  

   

   

  Interparlamentariska unionen 

   

   
   

   

  

  

Suppleant i EU-nämnden 

    

Lawen Redar     Gruppledare och ledamot i Kulturutskottet 

Anders Österberg    Suppleant i Utrikesutskottet - arbetande 

   

   

  Suppleant i OSSE-delegationen 

Dag Larsson     Ledamot i Socialutskottet 

   

   

  Suppleant i EU-nämnden 

   

   

  Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 

Kadir Kasirga    Ledamot i Socialförsäkringsutskottet 

   

   

  Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 

   

   

  Suppleant i EU-nämnden 

Sultan Kayhan    Suppleant i Skatteutskottet 

   

   
   

   

  

  

Statsrådsersättare Annika Strandhäll  

  

Thomas Hammarberg  Ledamot i Europarådet 

     

    

Statsrådsersättare Ylva Johansson  

     

   

Suppleant i Konstitutionsutskottet - arbetande 

I gruppen är/har också Stefan Löfven (tom okt 2018) Ylva Johansson och 

Annika Strandhäll (from okt 2018) invalda men är enligt svensk grundlag lediga 

för att utföra uppgiften som statsråd, där Stefan Löfven är Statsminister och 

Ylva Johansson är Arbetsmarknads- och Etableringsminister och Annika 

Strandhäll är Socialminister. Sedan oktober 2018 är Ylva Johansson och Annika 

Strandhäll verksamma i en övergångsregering.  

I uppdragen ovan finns några begrepp som bör förklaras. Arbetande suppleant 

deltar i utskottsarbetet på samma villkor som ledamöterna och har eget 

ansvarsområde. 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 ansvariga för ärenden i 

respektive utskott. 

De olika ledamöterna är vidare särskilt ansvariga i sina respektive utskott 

enligt följande: 

Teres Lindberg - fordon på väg, yrkestrafik och EU-frågor, Lawen Redar – 

gruppledare i Kulturutskottet, Anders Österberg - Mellanöstern- och Afrikas 

hornfrågor, Dag Larsson - sjukvårdsfrågor, Kadir Kasirga - ekonomisk 
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familjepolitik, Sultan Kayhan - moms, fastighets- och förmögenhetsskatt samt 

jämställdhet, Thomas Hammarberg – minoriteter och mänskliga rättigheter. 

Gruppens interna organisation 

Länsbänksanvarig    Teres Lindberg 

Valberedningen    Yilmaz Kerimo (tom okt 2018) 

     

   

Ingela Nylund Watz (from okt 2018) 

Kommunsekreterare   Johan Sjölander 

Valkretsombudsman   Annie Säll (tom sep 2018) 

     

   

Eleonor Eriksson (from okt 2018) 

Ny organisation 

Efter valet beslutade riksdagsgruppen att länsbänksorganisationen ska avskaffas 

och ersättas av en regional motsvarighet. I vår region ingår valdistrikten 

Stockholm och Stockholms län. Vi har tillsammans med ledamöterna beslutat 

att fullt ut bilda region och har under hösten satt i gång gemensam verksamhet. 

Regionansvarig är Teres Lindberg och vice regionansvarig är Åsa Westlund. De 

protokollförda mötena under hösten är därför gemensamma med den tidigare 

länsbänken i Stockholms län.  

Motioner 
I avsaknad av regering och egen budget har vi försökt vara återhållsamma vad 

gäller motioner till allmänna motionstiden. De motioner som sänts över från 

arbetarekommunens årsmöte för behandling har dock haft högsta prioritet. 

Dessa redovisas i särskild bilaga. Det bör noteras att flera att-satser har fått 

ändras och motioner har omformulerats dels för att passa in i Riksdagsformatet 

och dels för att rent politiskt kunna samspela med våra nationella ambitioner. 

Ledamot Motioner Interpellationer Antal debatter i kammaren 

Anders Ygeman (2)            - 3 

Teres Lindberg 10 (22)            - 4 

Emanuel Öz -            - 4 

Lawen Redar 13 (22)            - 8 

Anders Österberg 7 (16)            - 2 

Sultan Kayhan 8 (16)            - 4 

Mattias Vepsä -            - 4 

Amne Ali -            - 3 

Dag Larsson 2 (9)            - 2 

Kadir Kasirga 8 (19)            - 3 

Thomas Hammarberg 1(11) 
           - 

1 

Den lägre siffran anger antalet motioner där ledamoten varit huvudmotionär. 

Siffran inom parentes anger totalt antal motioner inklusive dem som 

undertecknats med annan huvudmotionär. 
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Ledamöternas arbete 

Motionerna är bara en del av allt det som ledamöterna gör. Varje ledamot lägger 

ner en stor del av sin tid på utåtriktat arbete som möten med medlemmar, väljare, 

föreningar, intresseorganisationer och arbetsplatsbesök. De medverkar i 

debatter och seminarier och har också utifrån sitt ansvarsområde i utskottet som 

uppgift att delta i aktiviteter, träffa väljare enskilda eller i grupp och delta i olika 

typer av partiaktiviteter. Vidare deltar flera av ledamöterna i internationella 

sammanhang till exempel 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, medverka i 

debatter med mera i media, samt ha ett aktivt engagemang på sociala medier. 

Gruppens möten och träffar 

Bänkgruppen träffas varje tisdag då det är plenum i Riksdagen för att diskutera 

det politiska läget i Stockholm, eventuella pressaktiviteter, gemensamma 

aktiviteter, nomineringar, rapporter från gruppstyrelsen, partidistriktet och 

länsbänksansvariga. Vi utvecklar samarbetet tillsammans med de 

socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Stockholms län bland annat 

genom att vi sedan valet har veckovisa gemensamma regionträffar (tidigare 

bänkträffar) med gemensam dagordning. Vidare så träffas också den stora 

riksdagsgruppen varje tisdag. Närvaron vid dessa möten är relativt god, det finns 

en rutin där man måste anmäla frånvaro till länsbänksansvarig. 

Politiska kommentarer 
Även om utgången av året fortfarande är oviss vad gäller regeringsbildning, så kan vi 

konstatera att socialdemokratin gjort skillnad för jämlikheten i vårt land och internationellt.  

Sedan regeringen tillträdde har antalet i arbete ökat med över 250 000 personer och 

sysselsättningen fortsätter att öka samtidigt som andelen arbetslösa och antalet 

långtidsarbetslösa minskar. Vi ser också en tydlig trend att tiden för nyanlända att etablera 

sig på arbetsmarknaden minskar. Genom svenskt deltagande i FNs säkerhetsråd har vi också 

haft en betydande internationell påverkan. 

Mandatperiodens sista budget var urstark. I regeringsställning har vi vänt ett budgetunderskott 

på 60 miljarder till ett överskott på 80 miljarder. Detta har gett utrymme till att utveckla den 

svenska modellen genom stora investeringar i trygghet 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 höjt barn- och studiebidraget, sänkt skatten för pensionärer, infört 

skattereduktion för fackföreningsavgift, avskaffat en karensdag i a-kassan och ökat den 

ekonomisk tryggheten för sjuk- och aktivitetsersättning och genomfört en rejäl satsning för fler 

poliser.   

Valet i september har av naturliga skäl varit huvudfokus för ledamöterna, både före och efter. 

Vid årets utgång saknas fortfarande en regering. Konstitutionen medger en övergångsregering 

som också lagt fram en avskalad budget till Riksdagen utan politiska reformer. I Riksdagen 

valde Moderaterna och Kristdemokraterna att göra gemensam sak och lägga fram en 

reservation och med hjälp av Sverigedemokraterna så röstades den också igenom. Det skapar 

naturligtvis problem för en tillträdande regering med framförallt visar det på den extrema 

politiska omognad som såväl Moderaterna som Kristdemokraterna uppvisar.  

Året kan sammanfattas som tufft, osäkert men också glädje över den valuppgång som vi gjorde 

i Stockholm på 2,16 procent. 
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SLUTORD 
Riksdagsbänken kan se tillbaka på den gångna mandatperioden med stolthet. 

Trots ett rejält budgetunderskott inledningsvis och ett första år vid 

regeringsmakten med en Alliansbudget på grund av Sverigedemokraternas 

oseriösa filibustrande. Så kan vi konstatera att bara en socialdemokratiskt ledd 

regering klarar både att hålla i pengarna och samtidigt genomföra reformer för 

jämlikhet, tillväxt och för en bättre miljö. I Stockholm har vi bedrivit en 

fantastisk valrörelse som också avspeglas i hur stockholmarna röstade i 

Riksdagsvalet. Trots ett årsavslut med oviss utgång är vi hoppfulla inför nästa år. 

För oavsett utgång i regeringsfejden så är vi välrustade och redo att jobba för 

mer rättvisa och jämlikhet varje dag. 

Stockholm januari 2019 

 Anders Ygeman         Teres Lindberg     Lawen Redar 

 Anders Österberg         Sultan Kayhan    Dag Larsson 

 Kadir Kasirga         Thomas Hammarberg 

STIFTSFULLMÄKTIGE 2018 RAPPORT S-ledd majoritet i Stockholms stift 
Den 1 januari 2018 tillträdde den nya stiftsstyrelsen som hade utsetts av 

stiftsfullmäktige på grundval av resultatet i kyrkovalet i september 2017, då 

Socialdemokraterna gick tydligt framåt. För första gången på mycket länge hade 

det högsta exekutiva förtroendeuppdraget, förste vice ordförande i 

stiftsstyrelsen, tillfallit Socialdemokraterna. Detta efter att vi i samtal med övriga 

nomineringsgrupper i stiftet hade kommit fram till att det fanns grund för 

förhandlingar om att skapa en ny majoritet, baserad på en gemensam 

programförklaring för Stockholms stifts verksamhetsinriktning och strategiska 

utveckling den kommande mandatperioden.  

Samarbetets utgångspunkt är följande: 

”Svenska kyrkan i Stockholms stift ska vara en framtidsinriktad kraft, som bidrar 

både till församlingarnas utveckling lokalt och kyrkans relevans i samhället i 

stort. Den nya stiftspastoralen ska vara ett offensivt strategidokument som 

besvarar frågan om vad vi vill att Svenska kyrkan i vår del av landet ska vara om 

20 år och vilka redskap och arbetssätt stiftet ska använda för att nå sina mål. 

Vår gemensamma inriktning för mandatperioden 2018-2021 är följande: 

• Svenska kyrkan ska vara en stark röst för det kristna kärleksbudskapet och 

motverka främlingsfientlighet. Stockholms stift ska präglas av framtidstro 

och främja församlingarnas bidrag till ett levande civilsamhälle. Stiftet ska 

utgå från den lokala nivåns behov av stöd till utveckling av den 

grundläggande uppgiften. 

• Svenska kyrkan ska vara öppen för alla och måste ständigt utveckla sin 

förmåga att nå ut med budskapet om Jesus Kristus. Stockholms stift ska 

komplettera församlingarnas lokala kommunikationsarbete genom regionala 

insatser som både bekräftar kyrkans befintliga medlemmar och når andra 

målgrupper. 
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• Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och bygger broar till andra 

religioner. Stockholms stift ska såväl stärka sitt eget samarbete med 

systerkyrkor och vänstift utomlands som främja församlingarnas 

internationella engagemang och utbyte. Arbetet med religionsdialog i 

Stockholmsregionen ska stärkas. 

• Svenska kyrkan i Stockholms stift ska vara en stark och synlig aktör i arbetet 

för omställningen till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt, och delta i de 

regionala processer som pågår inom RUFS 2050. Stiftet ska också främja 

församlingarnas samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer på 

lokal nivå. 

• När förändringar av Svenska kyrkans strukturer genomförs, ska Stockholms 

stift utgå från lokala behov som församlingarna formulerar och vinnlägga sig 

om en god demokratisk förankring. Stiftet ska underlätta för församlingar 

och pastorat genom att, i samråd med dessa, utveckla relevanta 

stödfunktioner.” 

Efter ett år i gemensam majoritet, kan vi konstatera att samarbetet mellan 

socialdemokrater, centerpartister, liberaler och öka:iter i Stockholms stift går 

mycket bra. Gemensamma möten och strategiska överläggningar befäster vår 

samsyn kring den öppna folkkyrkan. Därutöver kan sägas att den S-ledda 

majoriteten i stiftsstyrelsen aktivt strävar efter att tillämpa arbetsformer och 

skapa ett klimat, som gör att alla nomineringsgruppers ledamöter och ersättare 

involveras och inbjuds att hitta lösningar som är till gagn för både kyrka och 

samhälle. Därvidlag har Socialdemokraterna en konstruktiv relation också till 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) och Borgerligt alternativ samt 

naturligtvis också Vänstern i Svenska kyrkan. 

Stiftets organisation 
Stockholms stift är Svenska kyrkans yngsta stift och består av 13 kontrakt, 56 

pastorat och 61 församlingar. Stiftsorganisationens uppdrag är att stärka och 

fördjupa församlingarnas förmåga att fullgöra Svenska kyrkans grundläggande 

uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.  

Stiftsorganisationen finns primärt till för församlingarna i Stockholms stift och 

för deras behov av stöd, inspiration och utveckling. Med utgångspunkt i den 

kristna tron ska stiftsorganisationen också ha en aktivt samhällspåverkande roll. 

Den har också ett främjande och förvaltande uppdrag och ska även utöva tillsyn 

över församlingslivet. 

Till stiftet betalar varje kyrkotillhörig en årlig stiftsavgift som sedan 2016 är 

fastställd 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, som är kyrkans buffert i en 

krympande ekonomi. 

Stiftsfullmäktige 
Stiftsfullmäktige är Stockholms stifts högsta beslutande organ och sammanträder 

på Ersta. Stiftsfullmäktige består av 91 valda ledamöter som under 

mandatperioden 2018–2021 innehåller tolv nomineringsgrupper. Av 

ledamöterna är 27 socialdemokrater, varav 14 från Stockholms partidistrikt och 
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13 från Stockholms läns partidistrikt. Därutöver finns 15 socialdemokratiska 

ersättare. 

Ledamöter: Amanda Almstedt Valldor, Anders Wallner, Ernst Håkan 

Levander, Ove Andersson, Ulla Löfgren, Annika Johansson Hansson, Wåge 

Johansson, Ulla Margareta Gisslar, Lennart Sven Olof Ängeby, Barbro 

Bergstedt, Carola Norén, Inger Nybrant, Ove Larsson, Lars Rande, Birgitta 

Nilsson, Daniel Larson, Kari Vikslätt, Maria Stepanovna Hassan, Lars Johan 

Kurt Holmström, Ann-Charlotte Persson Tjäder, Nanna Tranströmer, Olle 

Burell, Jan Forsell, Irene Pierazzi, Jan Andersson, Monica Sundström och Jösta 

Claesson.  

Ersättare: Karin Gunilla Schöldström, Raimond Molander, Hans Mårten 

Joakim Svensson Risdal, Vanja Lundby Vedin, Kurt Roland Sjöberg, Inga-Britt 

Rova, Birgitta Segerström, Stig Nyman, Jörgen Silén, Johnny Lundell, Inger 

Edvardsson, Kristina Lejdström, Hans Erik Göran Dahlstrand, Gunilla 

Fredlund och Jonny Tedenfors.  

Stiftsfullmäktige har haft två ordinarie sammanträden under året, i maj för 

fastställande av bokslutet för 2017 samt i november för fastställande av budget 

för 2019. I anslutning till dessa sammanträden, samt till sammanträdena med 

stiftsstyrelsen, domkapitlet och stiftsstyrelsens utskott har gruppmöten hållits 

inom gruppen i respektive organ. 

Till den socialdemokratiska stiftsfullmäktigegruppens förfogande finns en 

gruppstyrelse bestående av Olle Burell, ordförande, Iréne Pierazzi, Daniel 

Larson och Amanda Valldor, vilka också är våra ordinarie ledamöter i 

stiftsstyrelsen. Gruppstyrelsen inbjuder ledamöterna till samlingar kring 

gemensamma frågor kopplade till stiftets främjandearbete. 

Under hösten 2018 genomfördes i Maria Magdalena församlingshus en 

inspirationsträff med ca 30 socialdemokrater, ca 30 centerpartister och ett flertal 

liberaler och öka:iter. Detta var första gången som våra nomineringsgrupper 

genomförde ett större arrangemang tillsammans. 

Stiftsstyrelsen 
Stiftsstyrelsen är stiftsfullmäktiges beredande och stiftets verkställande organ 

och har till uppgift att stödja församlingarna i deras arbete samt främja 

församlingslivets utveckling. Stiftsstyrelsen leder och samordna stiftets 

förvaltning. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen som därutöver har tolv valda 

ledamöter. Av dessa är fyra socialdemokrater, en centerpartist och en liberal. 

Vänstern i Svenska kyrkan har en ledamot, som har accepterat innehållet i den 

överenskommelse som träffats mellan S, C, FISK och ÖKA, vilket innebär en 

majoritet om sju av 13 ledamöter i stiftsstyrelsen. Vidare har POSK två 

ledamöter, Borgerligt alternativ två och Sverigedemokraterna en. Bland 

ersättarna återfinns en representant vardera för ÖKA, Miljöpartister i Svenska 

kyrka och Kristdemokrater för en levande kyrka. 

Stiftsstyrelsens nya majoritet valde att omstrukturera utskottsorganisationen och 

från och med 2018 finns följande underorgan: arbetsutskottet, internationella 

utskottet, egendomsutskottet, kapitalförvaltningsutskottet och valutskottet. 

Därutöver har stiftsstyrelsen utsett arbetsgrupper för bland annat biskopsvalet, 

struktur- och indelningsfrågor, stiftscentrum i S:t Jacobs kyrka och stiftets 

servicebyrå. I samtliga dessa organ utgörs majoriteten av S, C och FISK. 
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Domkapitlet 
Domkapitlet har till uppgift att tillsammans med biskopen stödja och utöva 

tillsyn 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 

församlingsinstruktion, biskopens visitationer, granskning av hur präster och 

diakoner utövar sina uppdrag och följer sina vigningslöften m.fl. uppgifter. 

Sammansättningen av ledamöter är såväl förtroendevalda som jurister samt 

företrädare för präster och diakoner. Domkapitlet omfattas av tystnadsplikt. 

Våra representanter i av stiftsfullmäktige valda organ 

Stiftsfullmäktiges förste vice ordförande: Jan Forsell.  

Stiftsstyrelsen: Olle Burell (1:e vice ordförande), Iréne Pierazzi, Daniel Larson 

och Amanda Valldor samt ersättarna Monica Sundström, Ove Andersson och 

Nanna Tranströmer. 

Domkapitlet: Kristina Lejdström och Lars Holmström (ersättare) Revisor: 

Göran Dahlstrand 

Viktiga frågor under 2018 

Förberedelse av biskopsval 

Biskop Eva Brunne är på väg att gå i pension och kommer att lägga ned sin 

biskopsstav i Storkyrkan i september 2019. Detta innebar att 2018 till stor del 

har präglats av förberedelserna för det biskopsval som genomförs i februari och 

mars 2019. Det första steget i processen ägde rum redan den 30 november 2018, 

då över tusen personer – förtroendevalda elektorer, präster och diakoner från 

stiftets alla församlingar – samlades till nomineringsval i Gustaf Vasa kyrka. 

Detta öppna möte leddes av stiftsstyrelsens förste vice ordförande och mer än 

fyrtio pläderingar gjordes för sammanlagt ca 25 presumtiva kandidater. I 

samband med nomineringsvalet samlades ca 120 S-elektorer till ett gruppmöte, 

vars syfte var att tillsammans ringa in vilka egenskaper som vi socialdemokrater 

är det viktigaste för en biskop i Stockholms stift samt reflektera över de 

pläderingar som hade gjorts. Enligt kyrkoordningens bestämmelser om 

biskopsval går alla som fått minst fem procent av rösterna vidare. Sex personer 

gjorde det: Andreas Holmberg (182 röster), Marika Markovits (133), Jonas Eek 

(76), Sven Milltoft (67), Bengt Kristensson Uggla (66) och Gunilla Hallonsten 

(52).  

Struktur- och indelningsfrågor 

En svår och infekterad fråga som vi i den nya majoriteten har fått ärva av tidigare 

stiftsstyrelser är den om Svenska kyrkans lokala struktur och indelning i centrala 

Stockholm. Det gällande beslutet säger att Stockholms domkyrkoförsamling 

(bestående av de tre gamla församlingarna Storkyrko, S:ta Clara och S:t Jacob) 

ska läggas samman till en församling eller ett pastorat med de fyra 

norrmalmsförsamlingarna Adolf Fredrik, S:t Johannes, Gustav Vasa och S:t 

Matteus. Det huvudsakliga skälet är att stiftsstyrelsen, som enligt 

kyrkoordningen har en skyldighet att tillse att den kyrkliga organisationen på 

lokal nivå är ändamålsenlig, har bedömt att bärkraften för flertalet av dessa 

enheter är bristfällig. Ett stadigt minskande medlemsantal gör att redan små 

församlingar blir ännu mindre. I syfte att försöka ta fram alternativa modeller 
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som vinner större bifall, tillsatte stiftsstyrelsen under 2018 en särskild 

arbetsgrupp, där Olle Burell är ordförande och Iréne Pierazzi är den andra S-

ledamoten. I december hade arbetsgruppen tagit fram ett utkast till ”Plan B” 

som presenterades för stiftsstyrelsen. Enligt denna modell skulle Norrmalms och 

Vasastans pastorat bestå av enbart följande fyra församlingar: Adolf Fredrik 

(utökad med fd S:ta Clara), S:t Johannes (utökad med fd S:t Jacob), Gustav Vasa 

och S:t Matteus. Samtidigt skulle Storkyrkoförsamlingen återuppstå och 

tillsammans med Maria Magdalena och Högalid utgöra Stockholms 

domkyrkopastorat. I ”Plan B” ingår också tanken om att församlingarna på östra 

Södermalm skulle sammanfogas i Katarina och Sofia pastorat. Under 2019 

beslutar stiftsstyrelsen om vilka alternativ som ska vara föremål för samråd med 

berörda församlingar i Stockholms innerstad och hur processen därefter ska gå 

vidare. 

Nytt stiftscentrum i S:t Jacob 

Stiftsfullmäktige har beslutat att Stockholms stift förvärvar fastigheten 

Lantmätaren 2 (Jakobs kyrka och församlingshem) i Stockholms kommun till ett 

pris av 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 skedde i januari 2019. Den verksamhet 

som stiftet kommer att bedriva i lokalerna är inom ramen för stiftets uppdrag i 

kyrkoordningen. Under 2018 fortskred arbetet med att formulera en adekvat 

verksamhetsidé. 

Gemensamt kulturarv 

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. 

Stöd i fastighetsfrågor 

Församlingar och pastorat får stöd i arbetet med fastighetshanteringen genom 

insatser från i första hand stiften. Stiftskansliet i Stockholm har på senare år 

förstärkt organisationen med ytterligare en tjänst vars tyngdpunkt är 

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.  

Administrativ samverkan 

Tillsammans med Svenska kyrkan på nationell nivå fortsätter stiftets arbete med 

samverkan inom IT och telefoni (GIP) och annan administrativ samverkan 

(GAS). Alla församlingar som vill får del av gemensamma administrativa system 

vilket ger möjlighet till effektivare och flexiblare lösningar än nuläget. Intresset 

från församlingarna för de olika projekten är stort. Stiftet driver en servicebyrå, 

vars uppgift är att underlätta, systematisera och kvalitetssäkra församlingens 
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nödvändiga arbete med ekonomi och personal. Målet är att Servicebyrån ska vara 

ekonomisk självbärande 2020 och det kvalitativa målet är att minst 71 % av 

stiftets församlingar då har anslutit sig vilket innebär ca 40 församlingar/pastorat 

2020.  

Internationellt arbete 

Stiftsstyrelsen har beslutat avsätta 800 000 kronor till Svenska kyrkans 

internationella arbete för 2018. Det innebär att stiftet avsätter en procent av sin 

totala budget till det internationella arbetet. Bidraget fördelas mellan Augusta 

Viktoria-sjukhuset i Jerusalem, jordbruksutveckling och hållbar försörjning i 

Etiopien, arbete mot könsstympning i Tanzania och till stöd för Svenska kyrkans 

arbete för människor på flykt. 

BOKSLUT OCH REVISIONSBERÄTTELSE 

Redovisas separat. 

GRANSKNINGSUTSKOTTETS BERÄTTELSE 

Granskningsarbetet 
Den huvudsakliga uppgiften för utskottet är uppföljning och granskning av hur 

uppdrag från representantskapet har hanterats av de olika parlamenten och 

styrelsen. 

Utskottets arbete har koncentrerats till granskning av verksamhetsrapporter, 

protokoll och andra relevanta dokument avseende partidistriktets styrelses 

verksamhet och arbetet inom riksdags-, landstingsfullmäktige-, 

kommunfullmäktige- och stiftsfullmäktigegrupperna. En central del för 

granskningen 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 partidistriktets 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 att 

protokollen, framförallt från kommunfullmäktigegruppen men även från 

landstingsfullmäktigegruppen, fortfarande inte svarar upp mot kraven på 

tydlighet avseende vilka beslut och ställningstaganden som grupperna tagit. 

Utskottet vill därför återigen uppmana kommun- och 

landstingsfullmäktigegrupperna att se till så att de påtalade bristerna rättas till. 

Utskottet har tidigare påpekat brister i närvaroredovisningen från de 

parlamentariska grupperna. Utskottet kan efter årets granskning konstatera att 

redovisningen är genomgående tillfredställande från alla grupperna.  

Utskottet kan konstatera att den positiva utvecklingen av redovisningarna under 

de senaste åren från de parlamentariska grupperna fortsatt. 

Verksamhetsberättelserna för år 2018 är informativa och ger en god bild av 

verksamheten. Styrelsens och de olika parlamentariska gruppernas 
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verksamhetsberättelser är de enda samlade redovisningarna 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. 

En ny mandatperiod har inletts med såväl gamla som nya ledamöter i 

parlamenten. Utskottet vill därför påminna om vikten av att representantskapets 

beslut från februari 2016 om att samtliga ledamöter i de tre parlamenten ska avge 

en årlig skriftlig rapport fullföljs. 

Vid genomgång av motioner som representantskapet beslutat bifalla noterades 

att inte alla som våra olika parlament skulle ta del av och efter möjlighet åtgärda 

hade skickats vidare. 

För att en bifallen motion ska skickas vidare förutsätts enligt nuvarande ordning 

att det uttryckligt framgår av representantskapets beslut. Är detta inte fallet är 

det inte säkert att beslutet kommer parlamenten till del och därmed inte blir 

föremål för prövning och möjlig åtgärd. 

Mot bakgrund av detta föreslår utskottet att styrelsen tittar på möjliga åtgärder 

för att säkerställa att alla representantskapets beslut kommer parlamenten till del 

oavsett om det uttryckligen framgår av beslutet eller inte. 

Till detta vill utskottet tillfoga att det enligt vår uppfattning åvilar alla 

förtroendevalda i de olika parlamenten att också ta eget ansvar för att 

representantskapets beslut ingår i det politiska löpande arbetet. 

Riksdagsgruppen 

Granskningsutskottet har granskat alla relevanta handlingar samt fört 

diskussioner med bänkansvarig riksdagsledamot.  

Årets verksamhet har för länsbänken i Stockholms kommun präglats av 

valrörelsen och valet, som blev en framgång för partiet och resulterade i 

ytterligare en riksdagsledamot. Därefter har arbetet präglats av osäkerhet i 

samband med regeringsbildningen. 

Valrörelsen har också inneburit att samarbetet mellan stad och län har 

förbättrats, något som ytterligare accentueras i och med årsskiftet då man 

övergår från länsbänk till regionbänk. Även samarbetet med borgar- och 

landstingsråd liksom representationen i riksdagsgruppens styrelse samt 

fördelningen på utskotten har förbättrats jämfört med föregående år. 

  

I en bilaga till riksdagsgruppens rapport redovisas de motioner som 

representantskapet behandlat och som hänvisats till riksdagsgruppen. Dessa har 

haft hög prioritet. I verksamhetsberättelsen redovisas de principer som gäller för 

motionsarbetet. Bl. a. har motioner och att-satser ibland fått omformuleras för 

att passa in i riksdagsformatet och vår nationella politik. 

Granskningsutskottet har fått en utförlig och bra redogörelse av arbetet i 

gruppen av bänkansvarig. 

  

Granskningsutskottet föreslår att riksdagsgruppens 

verksamhetsberättelse för 2018 godkänns 
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Kommunfullmäktigegruppen 
Granskningsutskottets granskning av våra förtroendevaldas arbete i Stadshuset 

inleddes med en genomgång av alla protokoll från grupp- och 

gruppstyrelsemöten. Därefter träffade vi ansvariga för gruppledningen för 

ytterligare information och diskussion. 

Efter studium av fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse hade utskottet ett 

uppföljande möte med de högsta ansvariga för gruppledningen för 

sammanfattande synpunkter och avslutande kommentarer. 

Utskottet kunde redan inledningsvis med beklagan konstatera att det även detta 

år, med något enstaka undantag, fanns anledning att upprepa tidigare flerårigt 

framförd kritik på protokollen som ”innehållslösa, svårtydda och 

dagordningsliknande”. Vid utskottets uppföljningsmöte fick vi se ett protokoll 

från senaste gruppmötet där man försökt ta till sig kritiken. Lyckas man hålla 

den nivån framgent finns det hopp om att utskottet vid kommande granskning 

har större nytta och utbyte av protokolläsningen. 

Närvaroredovisningen var god redan förra året och var fortsatt både heltäckande 

och informativ. Rutiner för åtgärder vid stor frånvaro finns. 

Verksamhetsberättelsen för år 2018 är, i likhet med tidigare års, informativ och 

ger en god bild av verksamheten i Stadshuset under det gångna året. Utskottet 

noterar och uppskattar de förändringar som våra kommunfullmäktige in i det 

sista under mandatperioden lyckades genomföra i sitt arbete för att åstadkomma 

ett Stockholm för alla. 

Utskottet noterar även med tillfredsställelse att samarbetet mellan de olika 

parlamenten i Stockholmsområdet från alla håll upplevdes som klart förbättrat 

jämfört med tidigare år. Det kom till uttryck i en gemensam stark insats i 

valrörelsen. Trots alla gemensamma krafter tvingades dock 

kommunfullmäktigegruppen gå i opposition. I verksamhetsberättelsen redovisas 

de nya verktyg gruppen nu tvingas till för att nå ut med vår politik och påverka 

opinionen. 

I verksamhetsberättelsen redovisas också en del av de motioner som 

representantskapet beslutat 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. Vi noterar att 

representantskapet inte informeras om detta förrän i verksamhetsberättelsen. 

Utskottet kunde genom en inledande granskning på ett tidigt stadium notera ett 

systemfel i hanteringen av motioner detta år. Alla motioner som 

representantskapet beslutat att våra olika parlament skulle ta del av och efter 

möjlighet åtgärda hade inte skickats vidare. Detta är i och för sig att beklaga men 

enligt utskottets uppfattning åvilar det alla förtroendevalda och heltidare i 

Stadshuset att också ta eget ansvar för att representantskapets beslut ingår i det 

politiska löpande arbetet. Efter utskottets påpekande till gruppledning kan man 

i den slutliga verksamhetsberättelsen nu utläsa ”Även andra motioner som bifallits och 

som faller under fullmäktigegruppens ansvar har naturligtvis gruppen jobbat vidare med för att 

på olika sätt försöka tillgodose motionens intentioner”. 

Det är glädjande att gruppledningen lyssnar på granskningsutskottet och säkert 

troligt att flera motionärers synpunkter blivit behandlade. Önskvärt för alla och 

inte bara motionärerna är dock att tydligare kunna utläsa betydelsen av påverkan. 
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Kommunfullmäktigegruppen kunde till exempel göra en balanslista för att också 

kunna redovisa uppföljningen av påpekanden från tidigare års rapport (motion 

D4 2017 påspädd med B9 2018) eller egna kommentarer (D3 2018). 

Utskottet kan avslutningsvis, vid en samlad bedömning, konstatera, att 

Stockholms socialdemokrater i Stadshuset under de skilda betingelser som varit 

under året ändå, som de själva skriver, ”lyckats redovisa en politik som borde ha 

goda förutsättningar att vinna stockholmarnas förtroende”.  

Granskningsutskottet föreslår att kommunfullmäktigegruppens 

verksamhetsberättelse för 2018 godkänns. 

Landstingsfullmäktigegruppen  

Granskningsutskottet har granskat alla relevanta handlingar. Vi har läst 

fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse, tagit del av gruppstyrelse- och 

gruppmötesprotokoll och överlagt med Stockholmsbänkens gruppledning. 

Verksamhetsberättelsen är liksom förra året fyllig och redovisar på ett 

informativt sätt vad som hänt under året och har en klar ideologisk inriktning. 

Det bör noteras att eftersom det varit valår har en stor del av ledamöternas arbete 

ägnats åt valarbete. 

Granskningsutskottet finner att motionsbehandlingen skett korrekt. 

Protokollen från landstingsgruppens sammanträden har trots de 

synpunkter/kritik  som fördes vid föregående års granskning inte förändrats. 

Det vill säga att protokollen kan vara mer utförliga för att tydliggöra de 

ställningstaganden som görs istället för som att exempelvis protokollföra ”att 

intressanta ämnen behandlades” utan att ens nämna vilka dessa var. 

Närvarorapporteringen har förbättrats avsevärt från föregående års allvarliga 

brister, men ger utrymme för ytterligare förbättringar.  

Utskottet vill dock poängtera vikten av en god uppföljning av närvaro utifrån att 

det utgör ett av flera underlag för nomineringsarbete. 

Granskningsutskottet föreslår att landstingsfullmäktiges 

verksamhetsberättelse för 2018 godkänns. 

Stockholms stads partidistrikt styrelse  

Utskottet har fört samtal med kommunsekreteraren samt läst protokoll och tagit 

del av andra relevanta handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsåret 2018 har naturligtvis till största delen varit fokuserat på valet. 

Detta speglas tydligt i verksamhetsberättelsen för det gångna året. 

Utskottet har granskat styrelsens protokoll och funnit dessa i god ordning. Det 

går bra att utifrån dem avläsa vilka beslut som fattats och besluten är väl 

underbyggda genom bra beslutsunderlag. Utskottet noterar även att balanslistan 

kontinuerligt uppdaterats under året vilket innebär att kvarstående balans har 

aktualitet. 

Utskottet har även tagit del av protokollen från representantskapet och noterar 

att även dessa är i god ordning där det tydligt går att utläsa vilka beslut som 

fattats. 
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Närvaron på styrelsen har varit god. Närvaroredovisningen är systematisk, i god 

ordning och överblickbar. 

Utskottet påpekade i granskningsrapporten för 2017 att även studieplanen bör 

antas av styrelsen antingen som separat ärende eller som bilaga till 

verksamhetsplanen. Utskottet kan vid årets granskning konstatera att styrelsen 

hörsammat påpekandet. Styrelsen antog således i december 2017 

verksamhetsplan och studieplan  för verksamhetsåret 2018. I planen fastslås tre 

övergripande mål för partidistriktet och för att följa upp målen fastställdes tre 

mått. Under våren 2018 fastställdes även en regional valplan som grund för 

valrörelsen 2018. 

Verksamhetsberättelsen för år 2018 är informativ, ger en god bild och uppfölj- 

ning av verksamheten under det gångna året. Utskottet vill härvid särskilt 

framhålla de delar av verksamhetsberättelsen som behandlar valrörelsen såväl 

avseende organisation, strategi och genomförande. 

En ny mandatperiod har inletts med såväl gamla som nya ledamöter i 

parlamenten. Utskottet vill därför påminna om vikten av att representantskapets 

beslut från februari 2016 om att samtliga ledamöter i de tre parlamenten ska avge 

en årlig skriftlig rapport fullföljs. Redovisningarna utgör ett av flera underlag för 

nomineringsarbetet i grundorganisationerna och valberedningens arbete med 

listorna inför allmänna val samt ger medlemmarna information om vilka frågor 

ledamöterna arbetat med och vilka aktiviteter de genomfört.   

Vid genomgång av motioner som representantskapet beslutat bifalla kunde 

utskottet notera att inte  alla kommit våra olika parlament till del och därmed 

inte heller blivit föremål för möjlig åtgärd. Det är naturligtvis angeläget att alla 

representantskapets beslut blir föremål för prövning och eventuell åtgärd. 

För att en bifallen motion ska skickas vidare förutsätts enligt nuvarande ordning 

att det uttryckligt framgår av representantskapets beslut. Är detta inte fallet är 

det inte säkert att beslutet kommer parlamenten till del och därmed inte blir 

föremål för prövning och möjlig åtgärd. 

Mot bakgrund av detta föreslår utskottet att styrelsen tittar på möjliga åtgärder 

för att säkerställa att alla representantskapets beslut kommer parlamenten till del 

oavsett om det uttryckligen framgår av beslutet. 

Till detta vill utskottet tillfoga att det enligt vår  uppfattning åvilar alla 

förtroendevalda i de olika parlamenten att också ta eget ansvar för att 

representantskapets beslut ingår i det politiska löpande arbetet. 

Granskningsutskottet föreslår att  styrelsens 

verksamhetsberättelse för 2018 godkänns. 

Stiftsfullmäktigegruppen 

Granskningsutskottet har tagit del av stiftsfullmäktigegruppens 

verksamhetsberättelse som uttömmande redogör för organisation, 

representation och viktigare frågor under året. Granskningsutskottet har också 

fört samtal med Olle Burell, gruppledare och förste vice ordförande i 

stiftsstyrelsen, där biskopen är ordförande. 
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Första verksamhetsåret med en ny majoritet bestående av socialdemokraterna, 

centern, liberalerna och öka (Öppen kyrka) har enligt redovisningen förlöpt väl 

och befäst samsynen kring den öppna folkkyrkan som är grunden för den 

socialdemokratiska kyrkopolitiken. 

Granskningsutskottet ser fortsatt fram emot kommande årsberättelser för att kunna 

följa den nya majoritetens inflytande på kyrkopolitiken, liksom våra kandidaters insatser 

för att leva upp till våra vallöften. 

Granskningsutskottet föreslår att stiftsfullmäktigegruppens 

verksamhetsberättelse för 2018 godkänns. 


