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Partidistriktet 2019 

Distriktsstyrelse 2019 
 
Ledamöter  
Helene Hellmark Knutsson, tillika ordförande, Järfälla  
Erika Ullberg, tillika vice ordförande, Huddinge  
Fredrik Sirberg, tillika facklig ledare, Ekerö  
Lars Bryntesson, tillika studieledare, Värmdö  
Boel Godner, Södertälje  
Claes Thunblad, Järfälla  
Tove Sander, Danderyd  
Khashayar Farmanbar, Nacka  
Sara Kukka-Salam, Solna  
 
Ersättare  
Serkan Köse, Botkyrka  
Ulrika Falk, Norrtälje  
Patrik Isestad, Nynäshamn  
Åsa Westlund, Haninge  

Azadeh Rojan Gustavsson, Upplands Väsby 

Revisorer 
Ordinarie  

Christer Hedberg, tillika sammankallande, Värmdö  

Åsa Karlberg, Haninge  

Hans-Erik Salomonsson, Sundbyberg  

 

Revisorsersättare  

Ralf Lennholm, Norrtälje  

Lena Ingren, Botkyrka  

Sören Lekberg, Södertälje 

 

Utöver detta anlitar distriktet KPMG som auktoriserad revisor.  

Valberedning 
Ordinarie ledamöter  
Annika Andersson Ribbing, Värmdö (sammankallande)  
Yilmaz Kerimo, Södertälje  
Ann-Marie Högberg, Huddinge  
Olle Jansson, Norrtälje  
Sophia Andersson, Solna och fackliga utskottet  
 



 

Ersättare  
Christina Zedell, Botkyrka  
Patrik Khosravi, SSU  
Jenny Hjalmarsson, Solna  
Jonas Nygren, Sundbyberg  
Anette Jellve, Danderyd  
 
Medverkat vid möten: Sofie Ågren Mandoki, Försteombudsman samt Ingrid Rudin, 
Ombudsman (har fungerat som stöd åt valberedningen). 
 
Valberedningen har under 2019 arbetat med att ta fram ett förslag till nytt regionråd efter 
Erika Ullberg samt förberedelser inför val av ny styrelse inför distriktskongressen 2020.  

Sammanträden med styrelsen 
Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten. Styrelsen har under året 

bland annat haft besök av partiordförande för att diskutera mellanvalsstrategi och 

politiska läget.  

Samverkan med kommunerna 
Partidistriktet har på olika sätt samverkat med kommunerna under verksamhetsåret. 

Här kan bland annat nämnas de utbildningar för nya medlemmar som genomförs i 

stockholmsregionen, europaparlamentvalrörelsen, kommunala gruppen, de 

seminarier som genomförts inom ramen för politikutvecklingsarbetet, 

styrelseutbildningar, AKO-träffar.  

 

Vi vill med samverkan utveckla en samsyn både organisatorisk och politiskt mellan 

arbetarekommunerna och partidistriktet.  

Under året har även samtliga AK-ombudsmän samlats för att arbeta närmare 

varandra, ett led i detta var bland annat en studieresa till Bryssel under slutet av året.  

 

Vi är som starkast när vi håller ihop vårt arbete och i Stockholms län har vi en väldigt 

bra grund att stå på. Här är också kommunala gruppen en viktig instans för 

diskussion och samverkan. 

 

Personal 2019 
Sofie Ågren Mandoki – förste ombudsman 

Ingrid Rudin – ombudsman 

Cecilia Clausen – organisationsombudsman  

Helene Larsson – ekonomiansvarig, lönehantering 

Thore Nyman - seniorombudsman 



 

Robin Wäsche – kampanj- och kommunikationsombudsman (fr.o.m. oktober 2019)  

 

Medlemsregistret 
Antal medlemmar registrerade per 31/12 2019: 

 
 

Hantering av medlemsregister 

Distriktsexpeditionen har varit arbetarekommuner behjälpliga med 

medlemsregisterhantering i den utsträckning som behov har funnits. Under året har 

även utvecklingsarbete och underhållningsarbete av registret skett, för att vara 

uppdaterat och kunna användas mer effektivt. Bland annat så har 

arbetarekommunerna inför denna kongress själva fått registrera sina ombud i 



 

registret. Under 2019 har det skett en större utbildningsinsats för samtliga som i 

arbetarekommunerna ansvarar för medlemsregistret. Dessa utbildningar skedde i 

samverkan med partidistriktet och partistyrelsens kansli. Fler utbildningar kommer 

att äga rum återkommande under 2020. 

 

Distriktskongress 2019 
 

Distriktskongressen genomfördes den 6 april på Scandic, Sollentuna.  

111 motioner behandlades under kongressen. Kongressen gav även distriktsstyrelsen 

i uppdrag att återkomma med förslag till en övergripande kappa för reforminriktning.  

 

Distriktsordförande Helene Hellmark Knutsson talade, på grund av tidsbrist var vi 

tvungna att frångå principen om att ha en talare från partistyrelsen inbjuden. Thage 

G. Peterson framförde en hälsning.  

 

Extra distriktskongress hölls den 7 september 7A på Odenplan, då vi valde nytt 

regionråd/gruppledare för Socialdemokraterna i region Stockholm. Mikael Damberg 

framförde en hälsning från partistyrelsen. 

 

Även i år genomförde vi det högt uppskattade inslaget, prisutdelning till 

”vardagshjältar”, de personer som gör det lilla extra i vår folkrörelse. 

 

Studier 
 
Studieledning 
Lars Bryntesson, studieledare 
Sara Kukka-Salam, bitr. studieledare 
Ingrid Rudin, ombudsman med ansvarsområde studier 
 
Studiekommitté 
Vid ingången av året bestod studiekommittén av studieledningen samt de 
samordningsansvariga i respektive studiekluster. Dessa var:  
Abraham Halef (Botkyrka, Södertälje, Salem, Nykvarn, Huddinge)  
Barbro Nordgren (Haninge, Nacka, Tyresö, Nynäshamn, Värmdö)  
Kerstin Eriksson (Täby, Danderyd, Österåker, Vaxholm, Norrtälje)  
Beatrice Kindembe (Sundbyberg, Solna, Ekerö, Lidingö, Sollentuna)  
Solveig Byberg (Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna) 
 
I maj utökades studiekommittén och har därefter haft följande 
sammansättning 



 

Lars Bryntesson, ordförande 
Sara Kukka-Salam, vice ordförande 
Azadeh Rojhan Gustavsson (DS) 
Patrik Isestad (DS) 
Peter Erickson (ABF Stockholms län) 
Daniel Färm (Tankesmedjan Tiden) 
Jonas Cronebäck* (klusterledare, Nordväst) 
Sarah Nordenswan (klusterledare, Nordost) 
Alfred Esbjörnsson (klusterledare, Mitt) 
Pia Sjöstrand (klusterledare, Sydväst) 
Erisa Goolkar (klusterledare, Sydost) 
 
* Jonas Cronebäck lämnade uppdraget under fjärde kvartalet. 
 
 
Verksamhetens inriktning 
Studieverksamheten har följt den studieplan som upprättades 2017, med tydliga mål 
för introkurser och medlemsutbildningarna Steg 1 och Steg 2. I studieplanen ingår 
också en fördjupningskurs för de som gått Steg 1 och 2 under året samt en alumni 
träff för alla som deltagit i medlemsstudier under året. Studieplanen upprättades av 
Stockholms stads och Stockholm läns partidistrikt och samtliga medlemsutbildningar 
genomfördes tillsammans. Gällande deltagande var målen satta strax över 
Stockholms del av de nationella målen.  

 

I den verksamhetsplan för 2019-2020 som partidistriktet antagit angavs ”utbildning” 

som ett av tre fokusområden. Ambitionsnivån har ökat såväl vad gäller 

studieverksamhetens inriktning (nå fler) som genom nya insatser, bl a 

funktionsutbildningar för förtroendevalda. Studieklustren ges ökad stabilitet genom 

förstärkt samarbete med ABF. 

 

Utbildningsdag för kommunalt förtroendevalda 

Den 31 mars anordnades en utbildningsdag riktad till de närmare 500 personer som 

2018 valdes in som ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige i våra 25 

länskommuner. Totalt 137 personer anmälde sig till arrangemanget som bestod dels 

av plenarföreläsningar, dels av ett tiotal valbara seminarier om aktuella frågor såsom 

skolan, LSS och socialtjänsten, plan- och bygglagen, kommunalt budgetarbete, 

arbetsplanering med hjälp av årshjul, digitalisering, media, retorik samt hur vi 

bemöter SD. Varje deltagare hade möjlighet att vara med på tre seminarier. Dagen 

avslutades med kulturinslag samt fokus på det kommande EU-valet. 

 

Medlemsutbildningar  
Under året genomfördes tretton introduktionskurser, varav nio var Steg 1 och fyra 
var Steg 2. Detta var en ökning med tre kurser (två respektive en) jämfört med 2018. 



 

Kurserna samlade totalt 156 deltagare på Steg 1 och 77 deltagare på Steg 2. Detta var 
en ökning med 48 respektive 30 deltagare, jämfört med 2018. Alumniträffen i 
december sköts upp till efter årsskiftet. 
Utbildningarna hålls av ett centralt handledarlag som distriktet har rekryterat 
tillsammans med Stockholms stads partidistrikt. Detta handledarlag står också till 
förfogande för de Arbetarekommuner som önskar anordna egna 
medlemsutbildningar (steg 1 och 2), företrädesvis gemensamt i studieklustren. Under 
hösten anordnade Södertälje AK en lokal medlemsutbildning med stöd av 
handledarlaget. Därefter har efterfrågan ökat och fler planerats till våren 2020. 
 
Samarbetet i studiekluster 
Samarbetet i studieklustren har under året utvecklats, även om det fortfarande 
varierar kraftigt och är starkt personberoende. Samarbetet med ABF har stärkts, och 
under året har varje kluster fått en kontaktperson som ska ge administrativt och 
annat stöd, oberoende av ABF-organisationens organisatoriska indelning (som 
varierar i länet). 
 
Under hösten genomfördes tre idé-seminarier kring politikutveckling i 
Stockholmsregionen, i samarbete med tankesmedjan Tiden. Dessa följdes upp av 
flertalet studiekluster, vilka anordnade egna idéseminarier för medlemmar i resp 
grupp av arbetarekommuner. Resultatet av dessa arrangemang har tagits med i 
distriktets arbete med politikutveckling. 

 

Kommunikation 
Under 2019 har Stockholms partidistrikt och Stockholms läns partidistrikt samordnat 

det kommunikativa arbetet i regionen med fokus på att förbättra och utveckla 

kommunikationen inför framtida valrörelser och kampanjer. Partidistriktet anställde 

en ny ombudsman i mitten på oktober vars uppgifter är Kampanj- och 

Kommunikation.   

 

För att stärka det regionala arbetet har gemensamma press- och 

kommunikationsmöten med samtliga politiska hus och partidistrikt i regionen 

genomförts för att hålla varandra informerade och utbyta tips samt råd vilket 

kommer fortsätta under 2020. 

 

En kommunikationsstrategi som är byggd utifrån eftervalsanalysen har tagits fram 

och dess syfte är att öka koordineringen för att dra fördelar av varandras 

arbetsinsatser. 

 



 

Ett mer sammanhållet och intensifierat kommunikationsarbete mellan husen syftar 

till att kvalitetssäkra och tydliggöra kommunikationen och sprida den bredare, både 

internt och externt. 

 

Sociala medier  

Vi har i regionen förstärkt vår närvaro på sociala medier under 2019 för att ha en 

stark närvaro inför framtida valrörelser och ge en större spridning för kampanjer.  

 

Ett par nyckelsiffror från året som gått: 

 

• Bilden som fick mest interaktioner: 48 023 

• Filmen som fick mest interaktioner: 117 471 (Betald) 

• Antalet personer som nåtts av vårt material fram till 4 dec: 1 581 060 

• Antalet personer som gillar vår sida på Facebook: 33 729 

 

Europaparlamentsvalrörelsen 2019 
 
Även 2019 var ett valår. Precis som valrörelsen 2018 samordnade regionens två 

partidistrikt sin valrörelse och fältkampanj. Vi hade en gemensam politisk samt 

operativ valledning bestående av: 

 

Politisk valledning 
Helene Hellmark Knutsson  
Anders Ygeman  
Sofie Ågren Mandoki  

Johan Sjölander 

 

Operativ valledning 
Johan Sjölander  
Sofie Ågren  
Cecilia Clausen  
Tina Rönngren  
Mia Malmgren  
Kalle Hindrikes  

Andreas Kjellander 

Martin Fröjd, LO, adjungerad 
 

 
På plats fanns även en operativ folkrörelse och digital kampanjgrupp bestående 
av: 



 

Cecilia Clausen  
Tina Rönngren  
Kalle Hindrikes  
Andreas Kjellander 

Valrörelsen gick på många sätt över förväntan. Trots en ganska trött organisation och 

slitna aktivister efter 2018 års valrörelse så gjorde partiet i regionen en stor insats i EP-

valrörelsen. 

Regionens kandidat var Jytte Guteland. Därmed blev också miljö och klimat en viktig 

fråga jämte de andra prioriterade frågorna som handlade om demokrati, en schysst 

arbetsmarknad och en hållbar migrationspolitik.  

Den prioriterade metoden var samtal vid dörrar och i telefon. Stockholms läns 

partidistrikt satte ett samtalsmål om 53 440 förda samtal. Arbetarekommunerna i länet 

såg tillsammans till att vi nådde dit, och till och med mer därtill.  

Det anordnades superknackar, studiecirklar, filmer och delningsbilder, affischering 

och annat som hör en valrörelse till. 

Några nyckeltal 

Förda samtal i Stockholms läns partidistrikt: 58 300 

Valresultat: Ökade 1,5 % i regionen 

Antal Jyttekryss i regionen: 17 696  

Kampanjer 
 

Partidistriktet genomför två större kampanjer per år. 2019 blev 

europaparlamentsvalrörelsen vårkampanj.  

 

Höstkampanjen bar vårdtema. ”Korta väntan!” gick bra och det som verkade 

funkade allra bäst var den lokala anknytningen i materialet där vi kunde skräddarsy 

texten utifrån arbetarkommunernas önskemål och situation. Det lokala budskapet 

gick också på de allra flesta håll hand i hand med de lokala handslag som gjordes 

mellan Socialdemokraterna i regionen och partiet lokalt i valrörelsen.  

 

 

Kommunala gruppen 
Kommunala gruppen träffades totalt fyra gånger under 2019. 



 

Fokus på arbetet i kommunala gruppen har legat på hur vi på kan hitta gemensamma 

plattformar för att stärka vårt arbete i kommunerna. Under året har det även bytts 

ordförande samt att uppdraget för kommunala gruppen har omformulerats  

Fackliga utskottet  
Sammansättning 
Fredrik Sirberg Facklig ledare 
Mikko Svensson 
Linda Pettersson 
Anette Pettersson 
Claes Thim 
 
Adjungerade 
Patrik Khosravi/Adnan Habibija, Representant från SSU-distriktet  
Kristoffer Hernbäck, representant från LO-distriktet 
Ingrid Rudin, Facklig-politisk ombudsman för Socialdemokraterna i 
Stockholmsregionen 
 
Fackliga utskottet har under året varit sammansatt av fackliga ledare från 
arbetarekommuner i Stockholms län, ledda av Fredrik Sirberg, facklig ledare i länet. 
LO-distriktet i Stockholm och SSU-distriktet har haft möjlighet att adjungera en 
person vardera. 
 
Utskottet har genomfört fem möten under året samt haft två träffar för länets 
fackligaledare. 
 

Verksamhet 

Sedan ett par år tillbaka har inriktningen på fackliga utskottets arbete ändrats, från att 

ha haft huvudfokus på de olika fackliga förbundsavdelningarna till att rikta ett större 

fokus mot Arbetarekommunernas facklig-politiska samverkan med varandra och LO-

distriktet, samt LO-facken i kommunerna.  

 

Kontakten med de fackliga förbundsavdelningarna organiseras av LO-distriktet i 

samarbete med de två fackliga ledarna från Stockholms läns partidistrikt och 

Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun. 

 

Under året har en nätverksträff genomförts i syfte att stärka kontakterna mellan 

arbetarekommunerna och LO-facken i kommunerna. 

Inbjudna till varje nätverksträff har varit LO-facken i kommunerna tillsammans med 

fackliga ledare från regionens alla arbetarekommuner. Träffarna har genomförts 

kvällstid på LO-borgen. 

 



 

Under träffarna har det funnits möjlighet att lära känna varandra bättre, diskutera 

kring gemensamma problem och frågeställningar, lära sig mer om nätverkande samt 

utveckla samarbete. 

 

Det utökade fackligt rådet ställdes tyvärr in även detta år det inte gick att få till ett 

gemensamt datum. 

 

Möten med LO distriktet och de facklig politiskt ansvariga från 

förbundsavdelningarna har under våren genomförts en gång i månaden med uppehåll 

i juli. Länets och stadens fackligaledare har varit representerade vid mötena. Under 

hösten har arbetet i den valda kommittén startats upp dock med varierande närvaro, 

även här har länets och stadens fackligaledare har varit representerade.  

En konferens för att stärka kommunpolitiker med facklig bakgrund har genomförts 

där även representanter i LO facken i kommunerna samt länets facklige ledare var 

representerade. 

 

Partistyrelsen har under året fattat beslut om en ny och uppdaterad facklig politisk 

strategi. Den facklige ledaren har under året vid ett flertal tillfällen informerat om 

denna samt distriktets facklig politiska mål som följt av detta. Detta har bland annat 

skett vid möten med de fackliga S föreningarna och vid LO facken i kommunernas 

årliga planeringskonferens. 

 

Arbetarekommunernas fackliga ledare 

De flesta arbetarekommuner i länet har idag fackliga ledare och några har fackliga 

utskott. I nästan alla arbetarekommuner i länet anges det finnas minst en facklig S-

förening, men vid närmare undersökning är de fackliga S-föreningarna inte alltid 

aktiva. I några fall känner arbetarekommunens styrelse inte till att det finns någon 

facklig S-förening registrerad, eftersom det inte förekommer något styrelsearbete i 

den fackliga S-föreningen och vare sig årsmöten eller medlemsmöten i övrigt 

rapporteras till arbetarekommunen. 

 

Under året har den facklig-politiske ombudsmannen tillsammans med den facklige 

ledaren i länet arbetat med att kartlägga arbetarekommunernas förutsättningar för att 

starta upp tvärfackliga LO S-föreningar, det arbetet kommer att fortsätta. 

Dessutom har de fackliga ledarna själva angett under nätverksträffarna att de vill 

stärka sin kunskap kring sitt eget uppdrag och vad de förväntas göra i rollen som 

facklig ledare. 

 

Uppdraget och rollen behöver förtydligas och förväntningarna klargöras så att 

förväntningarna från både arbetarekommunen, den facklige ledaren och 



 

partidistriktet synkroniseras. 

 

Internationella utskottet (nu kommittén) 
 

Internationellt arbete ligger i det socialdemokratiska partiets DNA. Det är viktigt 

både för vår självbild, men också för att vi gör skillnad i världen. Stockholms läns 

partidistrikt har en ambition att stärka det Internationella arbetet och 2019 har 

handlat om att förbereda inför detta arbete.  

 

Kommitténs/utskottets mål och form 

Utskottet har under året bytt namn och form till kommitté. Anledningen är att ett 

utskott är en del av en styrelse emedan en kommitté också kan bestå av personer 

utifrån. Detta är en viktig formfråga, men även i sak är den viktig, eftersom arbetet 

framgent handlar om att utveckla verksamheten och öppna upp den för fler.  

Internationella kommittén har bestått av Mathias Tegnér från Tyresö (Internationell 

ledare distriktsstyrelsen), Ruben Wågman från Solna och Julia Ekedahl Lotoft från 

Värmdö. Ansvarig ombudsman har varit Ingrid Rudin. 

Stockholms läns partidistrikt övergripande mål för året är att växa, utbilda och 

påverka. Dessa tre ledord har varit styrande för det internationella arbetet. Det 

internationella arbetet står på tre ben, medlemsrekrytering, förbättra 

medlemserbjudandet och utveckla och påverka politiken.  

I praktiken har det handlat om att inventera antalet internationella ledare i 

arbetarekommunerna och verka för att fler av arbetarekommunerna har 

internationell ledare. Vi har också initierat ett internationellt projekt och förberett för 

mer utåtriktad verksamhet under kommande år.  

 

Partiets centrala internationella verksamhet 

Under året har partiets centrala internationella verksamhet formerats i regionvisa 

grupperingar. Flera personer från partidistriktet och den internationella kommittén 

finns med i dessa grupperingar, såsom Ruben Wågman, Ingrid Rudin, Azadeh 

Rojhan Gustavsson och Mathias Tegnér.  

 

Samarbete med Olof Palmes Internationella Center (OPC) 

I varje partidistrikt finns en palmeambassadör, vilket i Stockholms län varit Ingrid 

Rudin. Under året har kommittén försökt informera om OPC:s verksamhet till 

medlemmar i partidistriktet på olika sätt. Bland annat gavs information på den extra 

distriktskongressen i september.  

 

Utåtriktad internationell verksamhet i länet 



 

Under året har den internationella kommittén fokuserat på att bygga upp en 

långsiktig strategisk verksamhet. Mycket tid har därför lagts på inventering av 

internationella ledare i arbetarekommunerna och medlemmar med internationellt 

intresse. Syftet med inventeringen av både internationella ledare men även 

medlemmar med internationellt intresse är att få fler arbetarekommuner att 

identifiera vilka som skulle kunna tänka sig engagera sig i dessa frågor oavsett om de 

har en roll med internationell karaktär idag i AK eller inte.  
 

Under hösten sattes det upp en kombinerad träff för internationella ledare med 

efterföljande seminarium med Burma i fokus. Vi fick genom träffen med 

internationella ledare nya uppslag på aktiviteter arbetarekommunerna skulle kunna ta 

sig an.  

 

Burmaprojektet 

Partidistriktet har under året beslutat att delta i ett projekt i Burma tillsammans med 

Socialdemokraterna Göteborgsregionen och OPC. 

Partner i Burma är DPNS, Democratic Party for a New Society, ett parti som 

Socialdemokraterna har en långvarig relation med. Syftet med projektet är att hålla 

utbildningar i Burma med olika teman efter önskemål från DPNS. 

I november hölls en utbildning i Burma för DPNS med ämnen såsom ledarskap, 

kampanj, politisk kommunikation och konflikthantering. Ett 35-tal personer deltog i 

utbildningen som bestod av föreläsningar och workshops. 

Utbildningen var mycket lyckad och fler utbildningar planeras under 2020. 

 

Seminarium Burma 

Den 12 november arrangerade den internationella kommittén ett seminarium om 

situationen i Burma med fokus på landets situation ur ett socialdemokratiskt 

perspektiv. Bakgrunden till seminariet var det projekt med systerpartiet i Burma som 

initierats under året, samt det faktum att val kommer äga rum i Burma under 2020. 

Seminariet kretsade därför kring förväntningar på det stundande valet samt hur 

socialdemokratin i Sverige kan stötta progressiva krafter i landet. Medverkande i 

seminariets panelsamtal var riksdagsledamot Olle Thorell, Frida Perjus från 

Palmecentret, samt den S-märka Burmakännaren Johanna Kvist. Seminariet lockade 

ett drygt tjugotal åhörare.   

 

Seniorutskottet 
Inom Stockholms läns Partidistrikt finns ett Seniorutskott bestående av 25 ledamöter 

som representerar länets Arbetarekommuner. Några Arbetarekommuner har egna 



 

seniorutskott, några har seniorombud och inom ett par Arbetarekommuner hanteras 

äldrefrågorna av särskilda (S)-föreningar 

 

I arbetsutskottet har ingått 

Bruno Landstedt, Sigtuna Ordförande 

NilsErik Eriksson, Södertälje v. ordförande 

Lena Ingren, Botkyrka  Sekreterare 

Karin Holmberg, Sundbyberg v. sekreterare (invald juni) 

Anette Jellve, Danderyd  (invald nov.) 

 

Under året har två ledamöter av olika anledningar lämnat sina uppdrag i AU. Stina 

Bergman och Monica Rudenfelt. Distriktsstyrelsen har beslutat att riksdagsledamoten 

Azadeh Rojhan Gustafsson och regionrådet Jens Sjöström skall vara adjungerade. 

Tyvärr har de inte haft möjlighet att delta i AU:s sammanträden. 

Arbetsutskottet har haft 11 dokumenterade sammanträden. Utskottet har haft 

tillgång till deltidsombudsman Thore Nyman och viss övrig personal på distriktets 

kansli. 

 

Första maj 
I Stockholm talade finansminister Magdalena Andersson 

 

Följande 1 maj-firanden genomfördes 2019 i Stockholms län; 

 

Botkyrka  Anna Ekström 

Danderyd  Markus Selin 

Ekerö  Arne Öberg 

Haninge  Erika Ullberg 

Huddinge  Leif Nysmed  

Järfälla  Helene Hellmark Knutsson 

Lidingö  Anna Vikström 

Nacka  Alva Dahn 

Norrtälje  Gabriella Lavecchia/Ulrika Falk 

Nynäshamn  Daniel Suhonen 

Salem  Gunnar Lassinanti/Arne Närström 

Sigtuna  Marie Axelsson 

Sollentuna  Linda Palmetzhofer 

Solna/Sundbyberg Magdalena Andersson 

Södertälje/Nykvarn Anna Ekstörm 

Tyresö  Anita Mattson 



 

Täby  Åsa Westlund 

Upplands-Bro Camilla Jansson 

Upplands Väsby Marie Axelsson 

Vallentuna  KG Wanngård 

Värmdö  Carl Kangas 

Österåker  Ann-Christine Furustrand 

 

 

Talarförmedling 
Samspelet/informationen mellan departement, partistyrelse och partidistrikt kan 

utvecklas. Vid ett flertal tillfällen har statsråd varit på besök i länets 

arbetarekommuner utan partidistriktets vetskap. Det gjorde att bl. a Södertälje hade 3 

statsrådsbesök på kort tid vilket uppmärksammades i Södertälje tidning, dock inte 

någon positiv uppmärksamhet. 

 

En del arbetarekommuner har tagit direktkontakt med departementen för att få 

besök av statsråd vilket gör att partidistriktet inte vet när det finns statsråd i länet.  

Det försvårar utspel av olika slag där statsrådet är en bra draghjälp för att få 

uppmärksamhet i media. 

 

I stort har dock samarbetet med länets arbetarekommuner har fungerat mycket bra.  

Under EP-valet var ett stort antal statsråd och kandidater till EP-parlamentet på 

besök i länet, över 30 besök genomfördes. 

 

De övriga månaderna genomfördes ca 15 besök per månad, både av statsråd och 

andra företrädare. 

 

 

 

Slutord  
 

Så lägger vi ännu ett valår till handlingarna. 2019 var året då Socialdemokraterna i 

Stockholmsregionen åter igen drog partiet i en valrörelse. Ett varmt tack till alla 

arbetarekommuner som trots ett tufft 2018, en tuff och lång regeringsbildningsperiod 



återigen med kraft samlade sig till valrörelse. 2019 blev året då ett blocköverskridande 

regeringssamarbete vann mark i svensk politik. Genom Januariavtalet hölls 

Sverigedemokraterna ute från regeringsmakten och ytterligare medel till välfärden 

och landets kommuner kunde säkras.  

Under året valde Stockholms läns partidistrikt och stockholmsregionen ett nytt 

regionråd. Aida Hadzialic tillträdde som råd i september och har sedan dess varit ett 

återkommande inslag i både den mediala debatten och runt om i partidistriktet och 

Stockholms arbetarekommun.  

2019 var också året då partidistriktets politikutvecklingsarbete satte igång på allvar 

igen efter valet. En rad publika seminarium har genomförts och fler står på tur.  

2019 har varit ett hårt år för det Socialdemokratiska partiet, såväl nationellt som 

regionalt/lokalt tappar partiet medlemmar och det upplevs på många håll att 

värvningen går trögt. Socialdemokraterna har under året legat alltför lågt i 

förtroendesiffrorna i opinionsundersökningarna och debatten har alltför ofta drabbat 

partiet negativt.  

Styrelsen ser fram emot att 2020 blir året då vi vänder utvecklingen för 

Socialdemokraterna. Studieverksamheten har tagit ny fart, den facklig-politiska 

samverkan utvecklas i en positiv riktning, politikutvecklingen fortsätter med intensiva 

diskussioner och vi har höga ambitioner för medlemsvärvningen och nya strategier 

tas fram. Den nya styrelsen kommer att arbeta under ny ledning och vi önskar dem 

all lycka till med att föra Socialdemokraterna i Stockholms län mot nya höjder. 

Framåt Alltjämt! 



 

Distriktsstyrelsens förslag till bokslutsdisposition 
 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta; 

 

att av årets överskott, kr 1.000.000, tillförs valfonden 

att  av årets överskott, kr 700 000, tillförs dispositionsfonden 

att  av årets överskott, kr 1.277 028,77 tillförs kapitalbehållningen 

 

 

 

Bilagor 

Länsriksdagsgruppen  

Sammanfattning av det politiska året 2019 

2019 kommer i ljuset av historien troligen ses som ett stökigt politiskt år. När vi nu lämnar 

året bakom oss, så kan vi konstatera att vi också går in i ett nytt decennium. På nyårsdagen 

2019, så hade ingen regeringsbildare utsetts efter valet i september 2018. 

Regeringsbildningsprocessen slutade i Januariavtalet, som var ett sätt för Sverige att få en 

regering som kan styra landet. Samtidigt är Januariavtalet en kompromiss, dessutom med 

partier vi inte har samarbetat förut. Det har påverkat det politiska året i riksdagen, både i 

termer av politikens innehåll, men också arbetsformer i riksdagen. 

 

Under 2019 så har också Europarlamentsval genomförts, regionens 

riksdagsledamöter var alla mycket aktiva på hemmaplan.  

 

De makrotrender som påverkade valet och därmed också verksamhetsåret 2019 är att 

Sverigedemokraterna ökar i styrka och vi socialdemokrater backar. I världen utanför 

Sverige har högerpopulismen än mer tydligt flyttat fram sina positioner under hela 

decenniet. I USA styr Donald Trump. I Brasilien styr den diktatorshyllande Jair 

Bolsonaro och i Ungern och Polen styr högerpopulister länderna bort från den 

västerländska demokratin mot auktoritära enpartistyren.  

 

Dessa politiska trender har naturligtvis påverkat året. Högerpopulistiska krafter har 

under året varit framgångsrika i att sätta dagordningen och styr det politiska samtalet 

i sociala medier. Det är uppenbart att socialdemokratin och den progressiva rörelsen 

under 20-talet måste vara den dominerande motkraften för en mer jämlik värld, där 

klimathotet tas på allvar.  



 

 

Detta måste vara ett fokus för regionbänken under det kommande året. Det finns en 

hunger i vår samtid för progressiva lösningar på svåra problem, som inte tar sin 

utgångspunkt i den populistiska högerns världsbild, men samtidigt tar de problem 

som vi står inför på allvar.  

 

 

 

 

 

 

 

Teres Lindberg   Mathias Tegnér 

Regionbänksansvarig   Vice regionbänksansvarig 

 
  



 

Gruppens sammansättning Stockholms valkrets 
 

Anders Ygeman  

Ordinarie ledamot och gruppledare tom 2019-01-21 (statsråd from 2019-01-22) 

 

Dag Larsson 

Ordinarie ledamot 

Ledamot i Socialutskottet  

Suppleant i Socialförsäkringsutskottet  

Suppleant i EU-nämnden  

Suppleant i OSSE-delegationen  

 

Annika Strandhäll 

Ordinarie ledamot from 2019-10-01 (statsråd tom 2019-09-30) 

Ledamot i Utrikesutskottet  

 

Anders Österberg 

Ordinarie ledamot 

Arbetande Suppleant i Utrikesutskottet  

Suppleant i OSSE-delegationen  

Suppleant i Försvarsutskottet  

 

Lawen Redar 

Ordnarie ledamot 

Tredje vice ordförande i Kulturutskottet  

 

Kadir Kasirga 

Ordinarie ledamot 

Ledamot i Socialförsäkringsutskottet  

Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet  

Suppleant i EU-nämnden  

 

Teres Lindberg 

Ordinarie ledamot 

Ledamot i Trafikutskottet  

Suppleant i Finansutskottet  

Suppleant i EU-nämnden  

Vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen  

Regionbänkansvarig 

 



 

Thomas Hammarberg  

Ordinarie ledamot from 2019-09-05 

Statsrådsersättare tom 2019-09-04 

Suppleant i Konstitutionsutskottet  

Ledamot i Europarådets svenska delegation  

Suppleant i Socialutskottet  

 

Sultan Kayhan 

statsrådsersättare för Anders Ygeman (Ylva Johansson tom sept) 

Suppleant i Skatteutskottet  

Suppleant i Finansutskottet 

Mattias Vepsä 

Statsrådsersättare tom 2019-07-14 

 

Elsemarie Bjellqvist  

Statsrådsersättare 2019-07-15 –2019-10-01 

 

Gruppens sammansättning Stockholms läns valkretsHelene Hellmark 

Knutsson  

Ordinarie ledamot from 2019-01-22 

Vice ordförande Näringsutskottet 

Ledamot Krigsdelegationen 

 

Åsa Westlund 

Ordinarie ledamot 

Ordförande i EU-nämnden 

Ledamot i Utrikesnämnden  

 

Leif Nysmed 

Ordinarie ledamot 

Ledamot i Civilutskottet 

Suppleant EU-nämnden 

 

Alexandra Völker  

Föräldraledig 2018-10-15–2019-07-31 

Ordinarie ledamot 

Ledamot i Försvarsutskottet  

Suppleant i Utbildningsutskottet  

Suppleant i Utrikesnämnden  



 

Suppleant i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling  

Revisor i Systembolaget AB  

Suppleant i EU-nämnden  

 

Serkan Köse  

Ordinarie ledamot 

Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet  

Suppleant i Justitieutskottet  

 

Ingela Nylund Watz 

Ordinarie ledamot 

Ledamot i Valberedningen  

Ledamot i Finansutskottet  

Suppleant i Konstitutionsutskottet  

Vice ordförande i Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond  

 

Mathias Tegnér  

Ordinarie ledamot 

Ledamot i Näringsutskottet  

Suppleant i EU-nämnden  

Suppleant i Riksbanksfullmäktige  

Vice Regionbänksansvarig 

Anna Vikström 

Statsrådsersättare för Magdalena Andersson 

Ledamot i Skatteutskottet  

Suppleant i EU-nämnden  

Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 

 

Anders Lönnberg  

tom 2019-01-31 

Statsrådsersättare  

 

Azadeh Rojhan Gustafsson Statsrådsersättare för Mikel Damberg  

Arbetande Suppleant i Kulturutskottet  

Suppleant i EU-nämnden  

Suppleant i Europarådets svenska delegation  

 

Markus Selin  

Statsrådsersättare för Ibrahim Baylan  

Arbetande Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet  

Ledamot i EU-nämnden  



 

 

Marie Axelsson  

Ersättare tom 2019-07-31 

 

Ny organisation 
Den centrala riksdagsgruppen beslutade efter valet 2018 att skrota den tidigare 

länsbänksorganisationen och i stället inrätta en struktur byggd på regioner. 

Valkretsarna Stockholm och Stockholms län utgör numer Stockholms regionbank. 

 

De totalt 18 ledamöterna finns representerade i nästan samtliga av Riksdagens 

utskott. Det ger en bra spridning där vi kan bidra med kunskap och dialog samt driva 

viktiga frågor för vår region inom samtliga politikområden. 

 

Vi har under året arbetat med våra mötesformer och prövat några olika modeller. Vi 

har landat i en modell där vi varannan vecka träffas i hela regionen och varannan i 

respektive valkrets (stad/län). Vi arbetar aktivt med att öka förståelsen för 

Stockholmsregionens utmaningar internt i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. 

 

Temagrupper 

Vi arbetare med en gemensam verksamhetsplan, gemensam planering och 

regionbänksmöten. Som en del av arbetet med att utveckla våra mötesformer har vi 

bland annat inrättat fyra tematiska arbetsgrupper som arbetar med olika politiska 

frågor. Genom temagrupperna har vi deltagit i paritets centrala 

politikutvecklingsarbete. Vi har besökt företag och intresseorganisationer. 

 

Temagrupp 1 har ansvar för frågor som rör näringsliv, skola och Temagruppens 

arbete påbörjades före sommaren 2019. Anna Wikström har varit sammankallande. 

Dessutom har Serkan Köse, Ingela Nylund Watz, och Mathias Tegnér ingått i 

gruppen.  

 

Målbilden för temagruppens arbete var: 

Näringslivets utveckling inom vissa utvalda branscher som är viktiga för Stockholm 

relaterat till kompetensbehov, hållbarhet och arbetslivets villkor. Hypotesen var att 

branscherna vi fokuserar på de digitala, finansiella och life-sciencebranscherna.  

Studiebesök för att få fram förslag från företag och andra intressenter har varit 

prioriterat för gruppens arbete. Under hösten träffade gruppen ett flertal företag 

inom Life Science området via studiebesök på Flemingsberg Science. Därutöver 

gjordes studiebesök på företaget Sprint Bioscience samt, tillsammans med 

Näringsutskottets S-grupp, till Google. 

 



 

Enskilda medlemmar i temagruppen har också deltagit på arrangemang hos 

Handelskammare, Svenskt näringslivs företagardag, Entreprenörskapsforum och 

gjort studiebesök hos Kommunal regionalt. Gruppens möten gav input till förslag 

som temagruppen lämnade till partiets politikutvecklingsarbete. 

 

Temagrupp 2 har arbetat med meningsfull fritid och kultur och letts av Lawen 

Redar. Även Azadeh Rojhan Gustavsson ingår i gruppen. Under det föregångna året 

har gruppen genomfört studiebesök på bland annat Kungliga Operan, Svenska 

Fotbollsförbundet, Saltsjöö-Duvnäs Tennisklubb och ABF förbundet. Med hjälp av 

riksdagens utredningstjänst har gruppen tagit fram en rapport om kommunernas 

kultursatsningar. Det kommande året avser vi att arbeta främst med 

politikutvecklingsarbetet för Stockholmsregionen där vi kommer att fokusera på 

idrottsanläggningssituationen, tillgång till kultur samt förutsättningen för de kreativa 

näringarna. 

 

Temagrupp 3 har haft ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, samt 

socialförsäkringsfrågor och haft Dag Larsson som sammankallande. Övriga 

medlemmar i gruppen är Sultan Kayhan, Kadir Kasirga och Alexandra Völker. 

Gruppen har genomfört ett antal studiebesök, bland annat på missbrukarvården på 

Södermalm. Temagruppens medlemmar försöker följa upp varje studiebesök med 

debattartiklar. 

  

Temagrupp 4 med Markus Selin som sammankallande har ansvar för frågor som rör 

infrastruktur, klimatomställning, bostadsförsörjning och miljö. Gruppen har arbetat 

med politikutveckling inom nämnda ämnesområden, verksamhetsbesök, planering av 

kommunikation och utspel samt varit stöd åt arbetarkommuner och S-föreningar. 

Gruppen har utöver sammankallande bestått av, Teres Lindberg, Leif Nysmed, Åsa 

Westlund, Mattias Vepsä (fram till 2019-10-01) samt Marie Axelsson (fram till 2019-

07-31).  

 

Intern organisation och representation 

Region bänkansvarig  Teres Lindberg 

Vice regionbänkansvarig Mathias Tegnér  

Kassör    Ingela Nylund Watz 

Valberedning   Ingela Nylund Watz 

 

Representation i gruppstyrelsen 

Helene Hellmark Knutsson, Lawen Redar, Åsa Westlund 

 

Representation i gruppstyrelsens arbetsutskott 

Åsa Westlund 



 

Geografiskt ansvar 

Varje ledamot har också ett särskilt geografiskt ansvar för att garantera en 

regelbunden dialog med hela partiorganisationen. Fördelningen har under året sett ut 

enligt nedan: 

 

Ledamot Geografiskt ansvat 

Alexandra Völker Solna, Sundbyberg, Sigtuna 

Anders Östberg Stockholm Krets 6 

Anna Vikström Sollentuna, Vallentuna 

Azadeh Rojhan  
Upplands Väsby, Upplands-

Bro, Lidingö 

Dag Larsson Stockholm Krets 1 och 5 

Helene Hellmark Knutsson Järfälla, Norrtälje 

Ingela Nylund Watz Södertälje, Nykvarn 

Kadir Kasirga  Stockholm Krets 6 

Lawen Redar Stockholm Krets 6 

Leif Nysmed Huddinge, Ekerö 

Markus Selin Täby, Vaxholm, Österåker 

Mathias Tegnér Tyresö, Värmdö, Nacka 

Mattias Vepsä/Annika Strandhäll Stockholm Krets 1 och 5 

Serkan Köse Botkyrka, Salem, Danderyd 

Sultan Kayan Stockholm Krets 3 

Teres Lindberg Stockholm Krets 2 

Thomas Hammarberg  Stockholm Krets 4 

Åsa Westlund Haninge, Nynäshamn 

 

Möten och träffar – Regionbänken  

Riksdagsledamöterna arbetar kontinuerligt med att träffa invånarna i hela 

Stockholmsregionen för att diskutera viktiga frågor för vår region, för att kommunicera ut 

partiets budskap och för att ta in synpunkter och åsikter. Detta görs ständigt. Vi organiserar 

Partidagar, Fackliga möten samt Arbetsplatsbesök.  

 

Partidagar 

Partidagarna är heldagsbesök av minst tre ledamöter i en av distriktets kommuner. 

Besöken syftar till att synliggöra socialdemokratisk politik och samtidigt ge 



 

ledamöterna en chans att lära sig mer om vad som händer och sker i 

Stockholmsregionen. Dessa dagar planeras tillsammans med Arbetarekommunerna 

och innefattar arbetsplats-, och verksamhetsbesök i kommunerna. Det är också en 

möjlighet för Arbetarekommunens medlemmar att träffa länsbänkens ledamöter. 

Samtliga kommuner har erbjudits att hålla partidagar vid minst fyra tillfällen. Vissa 

arbetarekommuner har kontaktats oftare. Under 2019 har xx partidagar hållits i 

kommunerna xx.  

 

Fackliga möten 

Under året har flera fackliga möten genomförts. Syftet med dessa är att knyta 

kontakterna med de fackliga organisationerna. Ofta har det innefattat att ledamöterna 

deltar som föreläsare på utbildningsdagar anordnade av de fackliga organisationerna. 

Ledamöter från länsbänken har bland annat träffat Byggnads, Kommunal, Handels, IF 

Metall, Fastighets, Seko, Målarna, Elektrikerna, Musikerna. Under året har även LO-

distriktets kurs ”Facket i samhället”, vid 12 tillfällen, besökt riksdagen och träffat Kadir 

Kasirga, Teres Lindberg och Leif Nysmed. Totalt har 220 st fackliga medlemmar fått 

en rundtur i riksdagen med information och diskussion om det politiska läget. 

 

Under året gjordes en extra insats för att träffa förtroendevalda för Kommunal, som 

en led i att stärka de facklig-politiska relationerna. Under fyra måndagar under hösten 

2019, så samordnades verksamhetsbesök på flera olika arbetsplatser tillsammans med 

Kommunal.  

Dessa besök gav god inblick i vardagen för de anställda, främst kvinnor, inom 

välfärdssektorn. Det gav även goda möjligheter för samtal och frågor om det politiska 

läget nationellt.  

 

Arbetsplatsbesök 

Flera arbetsplatsbesök har gjorts i länet. Dessa har gjorts både som enskilda aktiviteter 

men även som en del i Partidagarna. Ledamöterna har fått träffa och samtala med både 

personal och företags-och verksamhetsledningar runt om i länet. Dessa besök har 

gjorts både på privata företag så som offentliga verksamheter samt myndigheter. 

Ledamöter från länsbänken har även besökt flera byggarbetsplatser och samtalat med 

fackliga medlemmar under dessa besök.   

 

Kommunal:  

Under 4 måndagar under hösten 2019, som en led i att stärka de facklig-politiska 

relationerna, samordnades verksamhetsbesök på flera olika arbetsplatser tillsammans 

med Kommunal.  

Dessa besök gav god inblick i vardagen för de anställda, främst kvinnor, inom 

välfärdssektorn. Det gav även goda möjligheter för samtal och frågor om det politiska 

läget nationellt.  



 

 

PRO:  

Under 2019 har initiativ tagits för att skapa kontakt med PRO runt om i 

Stockholmsregionen. Dessa kontakter ska leda till fördjupade samtal om frågor viktiga 

för PRO och för politiken att följa närmare.  

 

Klassbesök i riksdagen 

Riksdagsförvaltningen arrangerar fortlöpande rundvandringar och studiebesök för 

gymnasieklasser från hela Sverige. Till dessa klassbesök kan enskilda riksdagsledamöter 

ansluta och mer personligt berätta om sitt arbete, bakgrund och tankar. 

Stockholmsregionens riksdagsledamöter har identifierat detta som viktiga möten med 

potentiella förstagångsväljare och arbetar sedan 1 juli 2019 med särskilt fokus och 

uppföljning av dessa möten. Sju av Stockholmsregionens 18 riksdagsledamöter har 

under hösten 2019 träffat 650 förstagångsväljare och potentiella S-röstande från 

Stockholms läns valkrets samt Stockholms kommuns valkrets. Detta arbete förväntas 

fortsätta med än högre ambitionsnivå. 

 

Seminarier, rundabordssamtal och paneldebatter.  

Under året har ledamöterna bjudit in PROs lokalorganisationer i stadsdelar och 

kommuner över hela länet för att diskutera regeringssatsningar och socialdemokratisk 

politik. Många av ledamöterna har organiserat seminarier i riksdagen och medverkat 

vid olika debatter. 

 

Med tanke på att de ekonomiska villkoren för pensionärer varit en viktig politisk fråga, 

så har regionbänken under 2019 tagit initiativ till att skapa kontakt med 

pensionärsorganisationer runt om i Stockholmsregionen. Dessa kontakter ska leda till 

fördjupade samtal om frågor viktiga för PRO och SPF och för politiken att följa 

närmare.  

  

Regionbänken – en naturlig del av partidistriktens verksamhet  

Ledamöterna har förstås också gjort andra utåtriktade aktiviteter och partiaktiviteter i 

regionen. Ledamöterna deltar aktivt i organiserade kampanjer och dörrknackningar 

organiserade av Arbetarekommuner och/eller partiföreningar. Vi får ofta förfrågningar om 

att delta på partiföreningsarrangeman och andra event.   

 

Ledamöterna har erbjudit sig att åka ut till sina fadderkommuner/kretsar och 

partiföreningar för att genomföra budgetpresentationer samt uppdaterat dem om det 

politiska läget. Utöver detta träffade ledamöterna regelbundet partiorganisationen i 

olika former, medverkade vid debatter och seminarier, genomförde studiebesök, 



 

deltog i aktiviteter hos olika intresseorganisationer och träffade väljare enskilda eller i 

grupp. 

 

Ledamöterna har också varit aktiva på sociala medier för att sprida information om 

arbetet och delta i den politiska debatten. Gruppen samordnade också gemensamma 

möten med Stockholms stads ledamöter och landstinget men också med inbjudna 

gäster, t ex statsråd och olika intresseorganisationer i vårt län. Varje vecka ställer någon 

av ledamöterna en fråga till ett av statsråden utifrån utvecklingen i vår region. Under 

året handlade många av dessa frågor om situationen i Stockholms läns landsting och 

bygget av Nya Karolinska. Andra exempel på frågor som vi tagit upp är utvecklingen i 

skolan, regional tillväxt och regeringens miljöarbete.  

 

Länsbänksgruppen träffas varje tisdag för kontinuerlig uppdatering och för att gå 

igenom kommande händelser.  

ännu inte gjorts.  

 

Motioner och aktivitet i kammaren 
Ledamöterna har hanterat ett antal motioner som sänts över från respektive 

partidistrikts årsmöte för behandling under främst allmänna motionstiden. Dessa 

redovisas nedan. Det bör noteras att flera att-satser har fått ändrats för att passa 

riksdagens format eller för att frågan är föremål för utredning eller beredning på 

regeringskansliet. 

 

Ledamöternas aktiviteter 

Ledamot Motioner Antal debatter i kammaren 

Anders Ygeman - - 

Dag Larsson 4 (13) 4 

Annika strandhäll - - 

Anders Österberg 18 (31) 3 

Lawen Redar 10 (27) 5 

Kadir Kasirga 8 (27) 7 

Teres Lindberg  18 (27) 4 

Thomas Hammarberg 2 (15) 4 

Sultan Kayhan 11 (24) 6 

Mattias Vepsä - 4 

Elsemari Bjellqvist 3 - 

   

   



 

Helene Hellmark 

Knutsson 

(2) 2 

Åsa Westlund 2 (5) 5 

Leif Nysmed 5 (13) 4 

Alexandra Völker 2 1 

Serkan Köse 9 (23) 6 

Ingela Nylund Watz 10 (17) 3 

Mathias Tegnér 6 (15) 8 

Anna Vikström 2 (8) 3 

Anders Lönnberg - - 

Azadeh Rojhan 

Gustafsson 

4 (15) 4 

Markus Selin 3 (8) 5 

Marie Axelsson - 4 

 

Det bör noteras att när gäller motioner så anger det lägre antalet huvudmotionär, 

antal inom parantes är det totala antal motioner inklusive de ledamoten undertecknat 

med annan huvudmotionär. För att motionera måsta man tjänstgöra under allmänna 

motionstiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motioner från årsmöten   

Nedan presenteras samtliga motioner som skickats till riksdagsbänken från respektive 

partidistrikts årsmöten 2019 samt en genomgång om hur dessa hanterats av under 

det gånga året.  

 

Stockholm partidistrikt 

Motion Yrkande Årsmötesbeslut Hantering 

D2 Ett demokratiskt KRG för 

alla 

1. Socialdemokraterna verkar för att Sverige stödjer 

kurdernas rätt till självbestämmande i Södra Kurdistan. 

2. Socialdemokraterna ska verka för att Sverige fortsätter 

utveckla sin relation både politiskt och demokratiskt med 

det kurdiska självstyret i södra Kurdistan 

3. Sverige ska fortsatt verka för stöd till KRG både 

diplomatiskt och politiskt. 

4. SSU Stockholm ska verka för att stötta vårt systerparti 

PUK:s ungdomsförbund ekonomiskt, politiskt och 

demokratiskt. 

5. motionen skickas till Socialdemokraternas 

nästkommande kongress. 

Bifall Motion 2019/20:3270 

D4 EUs framtida inriktning – 

politik inför EU-valet 

1. Stockholms Arbetarekommun verkar för nödvändiga 

omprioriteringar i EUs budget för Unionen  

2. Stockholms Arbetarekommun verkar för oförändrad eller 

lägre EU-avgift 

3. Stockholms Arbetarekommun verkar för att EU ska 

arbeta för klimatåtgärder, insatser för demokrati och mot 

diskriminering och ansvarsutkrävande gentemot 

medlemsstater som inte följer fördraget 

Bifall Aktivt arbete från 

regeringens sida inom 

ramen för EUs 

långtidsbudget 

D5 Tillsätt en utredning om hur 

Sverige ska kunna ta hem 

bortförda barn som gifts bort 

eller riskerar tvångsgifte i 

föräldrarnas tidigare hemland 

1. tillsätta en utredning om hur svenska myndigheter ska ta 

hem bortförda barn och vuxna. 

2. ge i uppdrag till UD att införa en verksamhet för att ta 

hem bortgifta barn och vuxna. 

Bifall Motion 2019/20:3268  

G3 Frånvaro av en 

bostadspolitik där bostad ska 

vara en social rättighet låser in 

kvinnor i ett liv med våld i nära 

relationer 

1. motionen överlämnas till kommunfullmäktigegruppen 

2. motionen överlämnas till riksdagsgruppen  

3. man skyndsamt arbetar för att understödja adekvata 

åtgärder mot ett bra samarbete mellan kommuner och 

bostadsbolag för att lösa ut bostadsproblemen för 

våldsutsatta kvinnor, 

4. man arbetar för att ta fram adekvata åtgärder för 

hyresgarantier för våldsutsatta kvinnor  

Bifall G3.1-3 

Avslag G3.4 

Bifall G3.5 

Motion 

2019/20:1378, 

Motion 2019/20:854  



 

5. man arbetar för att ta fram adekvata åtgärder om 

speciella förturssystem för våldsutsatta kvinnor. 

H2 För en socialdemokratisk 

hälso- och sjukvårdspolitik 

1. en socialdemokratisk strategi för framtidens hälso- och 

sjukvård ska utarbetas. Strategin ska utgå från 

socialdemokratiska värderingar och i enlighet med hälso- 

och sjukvårdslagen och de etiska principer för prioritering 

som en enig riksdag fastställt.  

2. partiet ska verka för närsjukvård som utgår från ett 

geografiskt områdesansvar med bibehållen valfrihet för 

invånarna.  

3. partiet ska utarbeta en strategi för att motverka den 

oetiska privatisering inom hälso- och sjukvården som 

genomförts under de sista femton åren och att denna 

strategi skall beskriva hur vårdvalsystem kan avvecklas 

inom både primärvård och öppen specialistvård.  

4. partiet ska verka för att införa en stopplag som förhindrar 

privatisering av offentliga sjukhus. 

5. partiet ska verka för att motverka möjligheten att 

vårdgivare som bedriver offentligt finansierad vård också 

får bedriva privat finansierad vård. 

6. partiet ska verka för att tydliggöra hälso- och 

sjukvårdens folkhälsoansvar 

7. årsmötet antar motionen som sin egen 

8. årsmötet skickar motionen vidare till 

socialdemokraternas riksdagsgrupp för genomförande   

9. årsmötet skickar motionen vidare till 

socialdemokraternas landstingsgrupp för genomförande. 

Bifall Motion 2019/20:3280  



 

H8 Mellanvårdsinsatser för 

psykiskt sjuka patienter 

1. det utvecklas mellanvårdsteam som arbetar med 

mellanvårdsinsatser och samordning för psykiskt sjuka 

patienter så att de har någonstans att ”landa” efter en lång 

sjukhusvistelse 

2. det utvecklas stöd till närstående och för patienten andra 

viktiga aktörer, vilka involveras i vårdens insatser kring 

patienten 

3. det inrättas tillfällig självvald heldygnsvård för psykiskt 

sjuka med koppling till mellanvårdsteamen, öppenvården 

och slutenvården. 

4. årsmötet antar motionen som sin egen 

5. årsmötet skickar motionen vidare till 

socialdemokraternas riksdagsgrupp för genomförande   

6. årsmötet skickar motionen vidare till 

socialdemokraternas landstingsgrupp 

Bifall Motion 2019/20:3280  

H11 Ny tandvårdsreform 1. i avvaktan på ny högkostnadsreform som även inbegriper 

tänderna, åldersgränsen för den kostnadsfria tandvården 

utökas att gälla för alla upp till 23 år och för alla 

ålderspensionärer. 

Bifall Motion 2019/20:3130 

därutvöver pågår 

utredningen om 

jämlik tandhälsa (S 

2018:02) som leds av 

Veronica Palm 

H14 Tandhälsan påverkar hela 

kroppen – Ohälsa i munnen 

påverkar kostnaden för 

sjukvården 

1. motionen överlämnas till (S) riksdagsgrupp 

2. motionen överlämnas till (S) landstingsgrupp 

3. representantskapet uppmanar grupperna att arbeta för 

följande att-satser: 

4. ta bort gränsdragningen inom sjukvården mellan 

mun/tänder och kropp, 

5. man upphör att separera rättigheter gällande tandvård 

och övriga kroppen, 

6. man integrerar försäkringssystemen för sjukvård och 

tandvård med varandra,  

7. skillnaden i patientavgifter mellan att gå till en vanlig 

läkare och en tandläkare upphör. 

Bifall Motion 2019/20:3130 

därutvöver pågår 

utredningen om 

jämlik tandhälsa (S 

2018:02) som leds av 

Veronica Palm 

 

Stockholm läns partidistrikt 



 

Motion B4 Stärkt 

samhällsansvar kring 

markägande, planering och 

byggande 

1. Att verka för att en lagstiftning avseende 

kommunal förköpsrätt återinförs, formerna för detta 

bör utredas. 

2. Att verka för att Plan- och bygglagen förändras i 

syfte att möjliggöra en smidig aktualisering av äldre 

stads-/detaljplaner så att de följer kommunens 

intentioner kring samhällsutvecklingen. 

3. Att förändra systemet för kontrollansvariga enligt 

PBL så att ansvaret fullt ut ligger hos staten, t.ex. i 

form av Boverket, alternativt annat organ. 

4. Att oavsett ställningstagande till attsats 3, verka 

för att stärka föreskrifterna från Boverket samt 

säkerställa en rättssäker prövning av 

Kontrollansvarigas verksamhetsutövning. 

5. Att motionen överlämnas till länsriksdagsgruppen. 

Bifall: 1,2,4,5. 

Avslag: 3. 

I motion 2019/2020 Om en 

återintroducerad kommunal 

förköpsrätt inlämnad av 

Mathias Tegnér (S) föreslås 

det som är syftet med de två 

första att-satserna i 

motionen.  

  

Motion B9 Reglera 

andrahandsmarknaden för 

bostadsrätter 

1. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att 

stärka hyresgästernas ställning på 

andrahandsmarknaden för bostadsrätter avseende 

hyran. 

Bifall Länsbänkens representant i 

Civilutskottet Leif Nysmed 

har lyft frågan på det 

berörda departementet. 

Motion FHS2 Idrottsrörelsen – 

Sveriges största folkrörelse 

1. Att motionen skickas till kommunala gruppen med 

syfte att verka för att fler idrottsanläggningar 

kommer till i Stockholms län. 

2. Att idrottsanläggningar införs i Plan- och 

bygglagen. 

3. Att en nationell anläggningsfond instiftas. 

4. Att subvention av idrott även ska gälla äldre. 

Bifall: 1,3. 

Besvarad: 2,4. 

I motion 2019/2020 

Idrottsplatser som en del av 

samhällsplaneringen från 

Lawen Redar (S) och 

Mathias Tegnér (S) föreslås 

att Riksdagen ställer sig 

bakom att se över 

möjligheterna att införa 

behovet av idrottsplatser i 

PBL i syfte att få med detta i 

samhällsplaneringen och 

tillkännager detta för 

regeringen.  



 

Motion FHS8 Motion för en 

stärkt psykisk hälsa 

1. Att PAL-systemet återinförs för att komma tillrätta 

med den ökande påläggsmedicineringen. 

2. Att det på regional nivå inleds ett arbete för att 

stärka kompetens i första linjens psykiatri där 

samtlig personal erbjuds kompetensstärkande 

insatser i bemötande och behandling av patienter 

med olika psykiatriska sjukdomsbilder. 

3. Att inleda ett arbete för fler händer inom den 

psykiatriska slutenvården som omfattas av enbart 

HSL eller HSL i kombination med LPT 

att inleda ett arbete för att specialisera landets och 

regionens slutenvårdsavdelningar för att inte 

sammanblanda psykiatriska sjukdomsbilder i alltför 

stor utsträckning. 

4. Att det nationellt och regionalt inleds ett arbete för 

att avlasta vårdens personal genom att anställa 

personal som arbetar med att administrera 

behandlingsinsatser. 

5. Att regionalt tillskjuta resurser till länets mobila 

enheter i syfte att utöka den patientcentrerade 

vården. 

6. Att arbeta för att resurserna till psykiatrin ökar så 

att de bättre speglar den psykiska ohälsans roll i 

folkhälsoarbetet. 

7. Att motionen antas i sin helhet och 

vidarebefordras till Stockhoms lensbänk i riksdagen 

för vidare behandling i de frågor de har rådighet 

över. 

8. Att motionen antas i sin helhet och 

vidarebefordras till den socialdemokratiska 

landstingsgruppen för vidare behandling i de frågor 

de har rådighet över. 

Bifall: 2,6,7. 

Besvarad: 3,5. 

Avslå: 1,4,8,9. 

Det är i huvudsak regioner 

och kommuner som 

ansvarar för de insatser som 

behövs för att stärka ungas 

psykiska hälsa. De kraftigt 

höjda anslagen till Sveriges 

kommuner och regioner som 

Socialdemokraterna 

prioriterat i samtliga 

budgetförhandlingar är 

därför avgörande för att 

kommuner och regioner ska 

ha möjlighet att fullgöra sitt 

uppdrag i dessa delar på ett 

bra sätt.  

 

Regeringen har utöver detta 

också gjort flera satsningar 

för att stärka ungas psykiska 

hälsa.  

 

Under 2020 satsar 

regeringen, genom 

överenskommelser med 

SKR, cirka 1,7 miljarder 

kronor inom området 

psykisk hälsa. 

Förebyggande och 

främjande insatser, inklusive 

ett stärkt suicidpreventivt 

arbete, identifieras som 

särskilt angelägna åtgärder. 

 

Statens beredning för 

medicinsk och social 

utvärdering (SBU) har fått i 

uppdrag att utvärdera 

insatser för att främja 

psykisk hälsa samt 

förebygga psykisk ohälsa 



 

och suicid bland barn och 

unga. 

 

När det gäller den 

bristfälliga tillgången på 

elevhälsa har regeringen 

tagit ett första steg för att 

skärpa kraven på skolornas 

huvudmän. Regeringen har 

beslutat att Utredningen om 

elevers möjligheter att nå 

kunskapskraven ska 

analysera bestämmelserna 

om tillgång till elevhälsa 

och föreslå hur det kan 

förtydligas vad som är en 

acceptabel lägstanivå. En 

förutsättning för att reglera 

tillgången till elevhälsa är 

att tillgången går att mäta. I 

dag finns ingen skyldighet 

för huvudmän att lämna 

sådana uppgifter. Bristen på 

nationell statistik över 

elevhälsopersonal försvårar 

även uppföljning och 

utvärdering vilket i sin tur 

kan leda till bristande 

underlag för analys och 

utvecklingsarbete. Därför 

ska utredaren även föreslå 

hur det kan göras 

obligatoriskt att redovisa 

uppgifter om hur många 

skolläkare, skolsköterskor, 

psykologer och kuratorer det 

finns i förhållande till 

antalet elever och föreslå 

hur denna redovisning ska 

gå till. 



 

 

Regeringen har också 

uppdragit åt en särskild 

utredare att se över 

förutsättningarna för en 

sammanhållen god och nära 

vård för barn och unga. 

Meningen med uppdraget är 

att nå upp till en mer 

likvärdig vård med 

förebyggande och 

hälsofrämjande insatser för 

barn och unga i hela landet. 

Meningen är också att 

avlasta den specialiserade 

barn-och 

ungdomspsykiatrin. Målet är 

en en köfri barn-och 

ungdomspsykiatri.  

 

S-ledamöterna från 

Stockholms län har aktivt 

stöttat och drivit på i 

ovanstående arbete. När det 

gäller 

kompetensförsörjningen så 

är den prioriterad från 

regeringens sida och S-

ledamöterna lyfter också 

frågan ofta, inte minst 

kopplat till sjukvårds- och 

hälsosektorn.  

Motion FS9 Säker infrastruktur 

i en förändrad omvärld 

1. Att uttala vikten av investeringar i kritisk 

infrastruktur för att skapa ökad robusthet och 

säkerhet för människor, företag och samhällsservice i 

Stockholmsregionen.  

2. Att överlämna motionen till länsriksdagsgruppen 

med ett uppdrag att särskilt beakta säkerhets- och 

sårbarhetsaspekter i planeringen av statens 

infrastrukturinvesteringar i Stockholms län. 

Besvarad Motion 2019/20:3037 av 

Ingela Nylund Watz, Leif 

Nysmed och Serkan Köse.   



 

Motion H3 Trygga 

socialförsäkringar i ny tid 

1. Att taken i sjukförsäkringen höjs. 

2. Att taken i A-kassan höjs. 

3. Att beräkningssystemet för SGI utreds i syfte att 

komma tillrätta med de problem som finns kring 
beräkningen. 

4. Att begreppet ”normalt förekommande arbete” 

förändras för att motsvara begreppets intentioner vid 

införandet. 

5. Att en individuell prövning återinförs i 
sjukförsäkringen. 

6. Att distriktsårskongressen ställer sig bakom att 

återgång till arbete är en huvudprincip i 

sjukförsäkringen och att ersättningen inte ska dras in 

under behandling vid rimlig möjlighet till återgång. 

Bifall: 6. 

Besvarad: 

1,2,3,4 

Avslå: 5.  

Motion 2018/19:2680 av 

Mathias Tegnér 

Motion H11 Skrota 

premiepensionssystemet 

1. Att distriktskongressen beslutar att 

distriktsstyrelsen verkar för att staten skall stå för 

förvaltningen av våra pensionspengar. 

Bifall Socialdemokraterna har  

alltid varit emot 

premiepensionssystemet. 

Under de senaste åren har 

riksdagsgruppen drivit på 

för begränsningar i 

systemet.  

Motion K4 Skolan som 

marknad 

1. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att 

skolvalssystemet ersätts med ett integrerande skolval 

där hänsyn tas till föräldrarnas utbildningsbakgrund, 

elevens bostadsområdes socioekonomiska situation 
samt hur länge eleven bott i Sverige. 

2. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ett 

kommunalt veto mot etablerandet av nya friskolor 

införs. 

3. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att 
religiösa friskolor förbjuds. 

Bifall: 2 

Besvarad: 3 

Avslå: 1 

Ett kommunalt veto för 

etablering av fristående 

skolor ligger i linje med den 

politik som riksdagsgruppen 

driver. Detta är något som vi 

som länsbänk har stöttat upp 

på olika sätt. 

Motion K7 En högskola för alla 
1. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att 

Södertörns högskola erhåller status som universitet. Besvarad Motion 2019/20:3025 av 

Ingela Nylund Watz m.fl. 

Motion M3 Det är dags att göra 

slut! 

1. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för ett 

förbud mot tunna engångsplastpåsar införs. 

2. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för en 

utredning kring förbud mot “engångsplast produkter” 
med låg andel nedbrytbara bioplaster tillsätts. 

1. Bifall. 

2. Besvarad. 

Motion 2019/20:3128 av 

bl.a. Mathias Tegnér.  

Motion T5 Tryggare tillvaro 

med kameraövervakning 

1. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för ökad 

kameraövervakning vid brottutsatta offentliga platser 

och de förvar som finns i anslutning till T-centralen. 

2. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ge 

polisen större befogenheter att besluta om 
kameraövervakning vid inledande förundersökning. 

Besvarad I november 2019 röstade 

Riksdagen igenom 

propositionen 

Kamerabevakning i 

brottsbekämpningen – ett 

enklare förfarande. Lagen 

trädde ikraft 1:a januari 

2020.  



 

Motion T6 Byte av 

registreringsnummer på bil 

1. Att motionen överlämnas till riksdagsgruppen för 

åtgärder enligt motionens intention. Bifall Motion 2019/20:3031 av 

Serkan Köse och Mathias 

Tegnér. 

Motion T7 Säkrare kroggång 
1. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att 

förbjuda åldersdiskriminering inom nöjesbranschen 

2. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att 

kameraövervaka ordningsvakter, ingångar och 
utgångar. 

3. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att dra 

in alkoholtillstånd för verksamheter som gör sig 

skyldiga till diskriminering. 

4. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att 
centralisera uppdragssamordningen och uthyrning av 

ordningsvakter via Polismyndigheten. 

5. Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att 

avsätta statliga medel för krisutbildning för 

ordningsvakter.  

Bifall: 1,5 

Avslag: 2,3,4 

De bifallna att-satserna 

återstår att hanteras under 

kommande riksmöte.  

Motion Ö10 Rätt person på rätt 

adress 

1. Att verka för att en ny folk- och bostadsräkning 

genomförs i Sverige. Bifall Motion 2019/20:3038 av 

Serkan Köse m.fl. 

 

Över 100 motioner inlämnade med en socialdemokratisk Riksdagsledamot 

från stockholmsregionen som huvudmotionär under 2019 

 

Nedan presenteras samtliga motioner inlämnade från ledamöterna regionbänken i 

Stockholm till Sveriges riksdag. 

 
1. Insatser mot psykisk ohälsa bland äldre  

  Motion 2019/20:569 av Elsemarie Bjellqvist (S)  

 
2. Nationellt rehabiliteringsstöd för kommuner och landsting  

  Motion 2019/20:567 av Elsemarie Bjellqvist (S)  

 
3. Tillgängliga bostäder för äldre  

  Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas 

Hammarberg (båda S) 

 
4. Missa inte kvinnorna, jämställdheten och kooperativen i demokratioffensiven 

och den feministiska biståndspolitiken  

  Motion 2019/20:3274 av Azadeh Rojhan Gustafsson 

m.fl. (S) 

 
5. Barnrättsperspektivet i vårdnadsfrågor  

  Motion 2019/20:3276 av Azadeh Rojhan Gustafsson 

och Carina Ohlsson (båda S) 

 
6. Kooperativ arbetsförmedling  



 

  Motion 2019/20:2333 av Azadeh Rojhan Gustafsson 

m.fl. (S 

 
7. Anställda som äger  

  Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) 

 
8. Respekt för den internationella funktionsrättskonventionen  

  Motion 2019/20:2332 av Thomas Hammarberg (S)  

 
9. Nationell plan mot sexuella övergrepp mot barn  

  Motion 2019/20:2287 av Thomas Hammarberg (S) 

 
10. Öronmärkt stöd till ideella kvinnojourer 

  Motion 2019/20:1378 av Kadir Kasirga m.fl. (S) 

 
11. Krav på verksamhetsövergång och meddelarfrihet vid upphandlingar i 

kollektivtrafiken 

  Motion 2019/20:851 av Kadir Kasirga (S) 

 
12. Högre bötesbelopp och utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser 

  Motion 2019/20:850 av Kadir Kasirga (S) 

 
13. Låt arbetsmiljölagstiftningen gälla alla arbetsplatser i Sverige – även sjöfarten 

  Motion 2019/20:854 av Kadir Kasirga (S) 

 
14. Rätt till bostad för kvinnor som lever med våld i nära relationer 

  Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S) 

 
15. Utbildad personal inom energisektorn 

  Motion 2019/20:737 av Kadir Kasirga och Teres 

Lindberg (båda S) 

 
16. Imamutbildning på högskolenivå 

  Motion 2019/20:1440 av Kadir Kasirga och Anders 

Österberg 

 
17. Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus 

  Motion 2019/20:849 av Kadir Kasirga (S) 

  
18. Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter 

  Motion 2019/20:3186 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 

 



 

19. Rätt vård vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

  Motion 2019/20:2101 av Sultan Kayhan (S) 

 
20. En trygg sjukförsäkring att lita på 

  Motion 2019/20:2102 av Sultan Kayhan (S) 

 
21. Ta hem bortförda barn och unga vuxna 

  Motion 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 

 
22. Trygghet när Arbetsförmedlingen reformeras 

  Motion 2019/20:3127 av Sultan Kayhan (S) 

 
23. Lag som stärker äldres rättigheter 

  Motion 2019/20:1824 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 

 
24. Förbättrad kvalitetsbedömning av vården 

  Motion 2019/20:1821 av Sultan Kayhan (S) 

 
25. En fungerande sjukskrivningsprocess 

  Motion 2019/20:1856 av Sultan Kayhan (S) 

 
26. Jämställd hälsa 

  Motion 2019/20:1825 av Sultan Kayhan (S) 

 
27. Helhetsansvar för den som är sjukskriven 

  Motion 2019/20:1823 av Sultan Kayhan (S) 

 
28. Hot mot anställda i staten är hot mot demokratin 

  Motion 2019/20:1822 av Sultan Kayhan (S) 

 
29. Fritidshem för alla barn  

  Motion 2019/20:3030 av Serkan Köse (S) 

 
30. Kashmir  

  Motion 2019/20:3040 av Serkan Köse (S) 

 
31. Xinjiang  

  Motion 2019/20:3027 av Serkan Köse och Thomas 

Hammarberg (båda S) 

 
32. Byte av registreringsnummer på bil  



 

  Motion 2019/20:3031 av Serkan Köse och Mathias 

Tegnér (båda S) 

 
33. Rätt person på rätt adress  

  Motion 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. (S) 

 
34. Omställningspension vid dödsfall  

  Motion 2019/20:3039 av Serkan Köse (S) 

 
35. Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter  

  Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S) 

 
36. Aleviter  

  Motion 2019/20:3028 av Serkan Köse (S)  

 
37. Rusta upp räddningstjänsten  

  Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) 

 
38. Demokratisk kontroll och ökad insyn i Djurgårdsförvaltningen 

  Motion 2019/20:978 av Dag Larsson (S) 

 
39. Garantera hyresgästens bostad och stärk det egna inflytandet vid icke 

självförvållad skada av hyresbostad 

  Motion 2019/20:843 av Dag Larsson (S) 

 
40. Moderniserat uniformsförbud 

  Motion 2019/20:844 av Dag Larsson (S) 

 
41. Elektriska sparkcyklar 

  Motion 2019/20:845 av Dag Larsson (S) 

 
42. En skola för alla är en skola med hbtq-plus-kompetens  

  Motion 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. (S)  

 
43. Internationell solidaritet - hbtq plus i hela världen  

  Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)  

 
44. Lex Sarah inom skolan  

  Motion 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. (S)  

 
45. Internationell solidaritet - hbtq plus i hela världen  

  Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)  



 

 
46. Värna hälso- och sjukvårdens portalparagraf  

  Motion 2019/20:3280 av Teres Lindberg m.fl. (S)  

 
47. Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer  

  Motion 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S)  

 
48. Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla 

människors lika värde  

  Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S) 

 
49. Öka kunskaperna inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade 

mot hbtq-plus-personer  

  Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S) 

   
50. Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare  

  Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S)  

 
51. Undervisningen i sfi är en investering  

  Motion 2019/20:2141 av Teres Lindberg (S) 

 
52. Avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och arbetslöshetskassor  

  Motion 2019/20:2142 av Teres Lindberg m.fl. (S) 

 
53. Svenska kraftnät  

  Motion 2019/20:2140 av Teres Lindberg och Kadir 

Kasirga (båda S) 

 
54. Elmarknadens funktionssätt och effekterna av avregleringen  

  Motion 2019/20:2139 av Teres Lindberg och Kadir 

Kasirga (båda S)  

 
55. Indexering av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen  

  Motion 2019/20:2138 av Teres Lindberg (S) 

 
56. Låt regionerna bestämma hur trängselskatten ska användas  

  Motion 2019/20:729 av Teres Lindberg (S) 

 
57. En bred, hållbar skatteöversyn  

  Motion 2019/20:739 av Teres Lindberg (S) 

 
58. Likställ energiskatten för elektrifierad kollektivtrafik  



 

  Motion 2019/20:730 av Teres Lindberg (S) 

 
59. Sjukförsäkringen  

  Motion 2019/20:738 av Teres Lindberg (S) 

 
60. Ett modernt land behöver ett modernt och demokratiskt statsskick  

  Motion 2019/20:736 av Teres Lindberg (S)  

 
61. Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten  

  Motion 2019/20:3129 av Leif Nysmed m.fl. (S) 

 
62. Åtgärder för att uppnå målet om minskade utsläpp från inrikes transporter  

  Motion 2019/20:1850 av Leif Nysmed och Azadeh 

Rojhan Gustafsson (båda S) 

 
63. Översyn av schablonbelopp för traktamente  

  Motion 2019/20:1384 av Leif Nysmed m.fl. (S)  

 
64. Nollvisionen mot dödsolyckor  

  Motion 2019/20:1423 av Leif Nysmed m.fl. (S) 

 
65. Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden  

  Motion 2019/20:557 av Leif Nysmed (S)  

 
66. Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande   

  Motion 2019/20:3270 av Lawen Redar m.fl. (S)  

   
67. Strategier för en långsiktigt hållbar utveckling 

  Motion 2019/20:3133 av Lawen Redar (S)  

 
68. Nationell satsning på förebyggande insatser i brottsutsatta bostadsområden  

  Motion 2019/20:3134 av Lawen Redar (S)  

 
69. Idrottsplatser som en del av samhällsplaneringen  

  Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias 

Tegnér (båda S)  

 
70. Samtyckeskultur  

  Motion 2019/20:1847 av Lawen Redar (S)  

 
71. Frigivning av Selahattin Demirtas  

  Motion 2019/20:2068 av Lawen Redar (S)  



 

 
72. Produktionsrabatt för film- och tv-inspelningar  

  Motion 2019/20:1404 av Lawen Redar m.fl. (S) 

  
73. Kriminalisera sexköp utomlands  

  Motion 2019/20:2067 av Lawen Redar (S)  

 
74. En brottsbalk utan hedersrubricering eller straffskärpningsgrund kastar 

skugga över statistiken  

  Motion 2019/20:1846 av Lawen Redar (S) 

 
75. Avveckla fideikommissen  

  Motion 2019/20:1848 av Lawen Redar (S)  

 
76. En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart  

  Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S)  

 
77. Ledarskapsutbildning på vetenskaplig grund inom statsförvaltningen  

  Motion 2019/20:949 av Markus Selin (S) 

 
78. Regelförenklingar inom socialförsäkringssystemen för medborgare som 

flyttar inom Norden 

  Motion 2019/20:636 av Markus Selin (S) 

 
79. Om trygghet och brottslighet i skolan  

  Motion 2019/20:2071 av Mathias Tegnér (S) 

 
80. Om idrott och buller  

  Motion 2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif 

Nysmed (båda S)  

 
81. Om en grön investeringsbank  

  Motion 2019/20:1841 av Mathias Tegnér (S)  

 
82. Om en återintroducerad kommunal förköpsrätt  

  Motion 2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S)  

 
83. Stärk Sveriges talangattraktion 

  Motion 2019/20:3138 av Mathias Tegnér och Helene 

Hellmark Knutsson (båda S) 

 
84. Om att främja en cirkulär ekonomi 



 

  Motion 2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa 

Westlund (båda S) 

 
85. Hälsobistånd till forskning om global hälsa  

  Motion 2019/20:948 av Anna Vikström (S)  

 
86. Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor  

  Motion 2019/20:936 av Anna Vikström (S)  

 
87. Samordning av vården för personer med sällsynta diagnoser 

  Motion 2019/20:1207 av Alexandra Völker (S) 

 
88. Föräldraledighet för tvillingföräldrar 

  Motion 2019/20:1270 av Alexandra Völker (S) 

 
89. Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i 

Sverige 

  Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S) 

 
90. Södertörns högskola 

  Motion 2019/20:3025 AV Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

 
91. Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik 

  Motion 2019/29:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

 
92. Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig 

andrahandsuthyrning 

  Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

 
93. Öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att stävja 

välfärdsbrottslighet 

  Motion 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

 
94. Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad 

  Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

   
95. Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien 

  Motion 2019/20:2114 av Ingela Nylund Watz 

 
96. Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar 

  Motion 2019/20:2123 av Ingela Nylund Watz och   

Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) 



 

 
97. Omvandla EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända 

flyktingar 

  Motion 2019/20:1851 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

 
98. Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet 

  Motion 2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz 

 
99. Stärkt uppföljning av skolan 

  Motion 2019/20:1267 av Åsa Westlund och Azadeh 

Rojhan Gustafsson (båda S) 

 
100. Minskad användning av högflourerade ämnen (PFAS) 

  Motion 2019/20:1191 av Åsa Westlund (S) 

 
101. Jämlik tandvård  

  Motion 2019/20:3130 av Anders Österberg m.fl. (S 

 
102. Handlingsplan för jämlik barndom  

  Motion 2019/20:1224 av Anders Österberg (S) 

 
103. Regnbågsblod  

  Motion 2019/20:1214 av Anders Österberg m.fl. (S) 

 
104. Inför lex Knuters  

  Motion 2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. (S) 

 
105. Förbättra villkoren för ungas organisering  

  Motion 2019/20:1213 av Anders Österberg (S)  

 
106. Hedra Janusz Korczak  

  Motion 2019/20:1227 av Anders Österberg (S)  

 
107. Franchising  

  Motion 2019/20:1226 av Anders Österberg (S) 

 
108. Hemförsäkring i allmännyttan  

  Motion 2019/20:1223 av Anders Österberg (S) 

 

 



 

Landstingsgruppen 

Regiongruppens styrelse 

Ordinarie    Ersättare 

Talla Alkurdi, ordförande   Märvi Mäkinen Andersson 

Erika Ullberg, vice ordförande  Khashayar Farmanbar 

Rolf Lindell    Hanna Jokio 

Christina Enocsson Mårtensson  Hanna Svensson 

Hanna Stymne Bratt  

Elvir Kazinic 

Sven-Inga Nylund 

Lowisa Andersson 

Elof Hansjons 

 

Adjungerade 

Jens Sjöström  Tove Sander  Robert Johansson 

Tara Twana  Fredrik Fällman  Sofie Ågren 

Lars Bryntesson Victor Harju   Yvonne Österlund  

Johan Sjölander Petra Larsson  Aida Hadzialic (from sept)  

 

Regiongruppens sammanträden 

Regiongruppen har haft 9 sammanträden inklusive en heldagsöverläggning i 

september. 

 

Regionråd och arvoderade politiker 

Aida Hadžialić (from sept) Regionråd i opposition med ansvar för allmänpolitiska 

och  

  finansiella frågor, gruppledare 

Erika Ullberg (tom sept) Regionråd i opposition med ansvar för allmänpolitiska 

och  

  finansiella frågor, gruppledare 

Talla Alkurdi  Regionråd i opposition med ansvar för hälso- och 

sjukvårdsfrågor, vice gruppledare 

Jens Sjöström  Regionråd i opposition med ansvar för trafikfrågor 

 

Robert Johansson Heltidsarvoderad med ansvar för personalpolitiska frågor 

samt tillväxt och regionplanering 

 



 

Petra Larsson Arvoderad politiker, gruppledare i Produktionsutskottet 

och Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen 

 

Lars Bryntesson Arvoderad politiker, gruppledare i Vårdens 

kunskapsstyrningsnämnd och Länsplane- och 

samhällsplaneringsutskottet 

 

Victor Harju Arvoderad politiker, gruppledare i Innovations- och 

utvecklingsutskottet 

 

Elinor Odeberg Deltidsarvoderad politiker 

 

Liselott Vahermägi Deltidsarvoderad politiker, 

 

Bawer Kevir Deltidsarvorderad politiker 

 

Regionfullmäktiges presidium 

Mikael Sundesten 1:e vice ordförande i regionfullmäktige 

Gruppledare 

 

Mervi Mäkinen Andersson   Miljö och hållbarhetsberedningen 

Robert Johansson Arbets- och personalutskottet, Tillväxt- 

och regionplanenämnden och 

Kompetensförsörjningsrådet 

Elinor Odeberg  Psykiatriberedningen 

Tara Twana  Kulturnämnden 

Rolf Lindell  Fastighets och servicenämnden, Locum 

AB 

Hanna Jokio  Folkhälsoberedningen 

Talla Alkurdi  Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Victor Harju  Innovation- och utvecklingsutskottet 

Petra Larsson Produktionsutskottet, Valfrihet- och 

tillgänglighetsberedningen 

Christina Enocson-Mårtensson  Patientnämnden 

Tove Sander  Avtalsutskottet 

Conny Fogelström  Färdtjänstnämnden, Färdtjänstutskottet 

Hanna Stymne-Bratt  Kvalitetsrådet 

Aida Hadžialić  Regionstyrelsen, Regionfullmäktige 



 

Jens Sjöström  Trafiknämnden, SL AB, WÅAB 

Ola Hägg  Forskningsberedningen 

Elof Hansjons Beredningen för pilotförsök inom 

kollektivtrafiken 

Ayla Eftekhari  Sjötrafikberedningen, Sjötrafikutskottet 

Lars Bryntesson Vårdens kunskapsstyrningsnämnd, 

Länsplane-och samhällsplaneringsutskottet 

Susanne Lund Beredningen för framkomlighet och 

tillgänglighet 

 

 

 

 

  



 

Personal på kansliet  
Fredrik Fällman 

Yvonne Österlund (tom december) 

Niklas Domeij (föräldrarledig jan-aug) 

Anna-Karin Grenninger (tjänstledig aug-dec)  

Andreas Enbuske (tom april) 

Lydia Wefer 

Fredrik Strelert 

Maja-Malin Ekelöf (föräldrarledig jan-okt) 

Amanda Runsiö (tom maj) 

Johanna Falk (föräldrarledig jan-mars, tjänstledig maj-nov) 

David Åhlén (tom maj) 

Sofia Olsson (from dec) 

Frida Gunnarsson (aug-dec) 

Linda Nygren (from nov) 

Hadi Ala (from maj) 

 

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: 

7 februari 

Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör region Stockholm gästade gruppmötet 

 

7 mars 

Årsmöte 

 

11 april 

Den politiska strategin 

 

2 maj 

Den politiska strategin 

 

4 juni 

Sommaravslutning 

11 juni 

Gruppmöte inför RF 

 

14 september  

Heldagsöverläggning, val av ny gruppledare – Aida Hadžialić 

 

10 oktober 

Information om höstkampanj och beslut om inriktning för budget 

 

14 november 

Strategi inför budget 

 

5 december 

 

 

  



 

Regionpolitiken under 2019 
Det första året på en ny mandatperiod i Region Stockholm kom för 

Socialdemokraternas del att präglas av uppstartsarbete, i två faser. Årets början 

präglades av den uppstart som den nya mandatperiodens nya nämnder och styrelser 

innebär, där nya skolades in i det parlamentariska arbetet. Efter sommaren 

påbörjades ännu en uppstart, efter bytet av gruppledare, som formellt skedde i 

september. 

Det parlamentariska och politiska läget 
Årets början präglades av att det på nationell nivå samtidigt pågick segslitna 

förhandlingar för att bilda en regering. Ovissheten om vilken regering som skulle 

komma att bildas skapade osäkerhet om vilken politik som staten skulle komma att 

föra gentemot kommuner och regioner och därmed de ekonomiska 

förutsättningarna. Samtidigt frågade sig många hur en ny regeringsbildning skulle 

påverka de politiska förutsättningarna här i Regionen.  

Vi kan efter detta år konstatera att på kort sikt har partiernas relationer inte 

förändrats i någon formell mening. Det blågröna styre som formerades efter valet 

2018, och före regeringsbildningen på nationell nivå, har under året styrt Region 

Stockholm på det sätt de deklarerade vid sitt tillträde. Socialdemokraterna har i 

egenskap av största parti utgjort en tydlig och konstruktiv opposition.  

Eftersom det blågröna styret, till skillnad från föregående mandatperiods alliansstyre, 

har egen majoritet i fullmäktige är den samlade bilden att intresset för samarbete och 

dialog från de styrandes sida varit lågt. En organisatorisk förändring som skett och 

som illustrerar detta är att den regionrådsberedning som föregår 

Regionstyrelsesammanträdena nu endast omfattar de blågröna partierna, och inte 

som förra mandatperioden även inkluderar oppositionens regionråd.  

Regionpolitisk strategi 
Under året har regionfullmäktigegruppen antagit en uppdaterad politisk strategi för 

mandatperioden. Strategin anger bl.a. att fokus ska vara på att utveckla vår egen 

politik och konkreta förslag, och att målet är att maximera vårt väljarstöd i nästa val 

och ge oss en stark förhandlingsposition efter valet. Denna strategi kommer att vara 

vägledande för arbetet i Region Stockholm fram till dess att partidistriktens 

valstrategi träder i kraft. 

Viktigare händelser under året 
Under våren lämnade Region Stockholm sitt yttrande över betänkandet Lite mer lika - 

översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74) till Regeringen. 

Yttrandets lydelse föregicks av samtal mellan Moderaterna och Socialdemokraterna 



 

som resulterade i att vi socialdemokrater kunde enas om ett yttrande med partierna i 

det blågröna styret. Endast vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.  

Under våren meddelade också vår gruppledare Erika Ullberg sin avsikt att ställa sin 

plats till förfogande från och med efter sommaren. Det politiska arbetet i fullmäktige, 

i nämnder och styrelser pågick under våren som vanligt och i oförminskad styrka. Av 

respekt för processen att utse en efterträdare och för den tillträdande gruppledaren 

kom dock arbetet under senare delen av våren att präglas av återhållsamhet med att 

initiera större projekt eller långtgående politiska initiativ.  

I september, på höstens första möte med Regionfullmäktigegruppen, valdes Aida 

Hadzialic till ny gruppledare. Höstens mediegenomslag har varit stort och gett vår 

nya gruppledare en bra start.  

Höstens stora politiska fråga kom att bli omfattande varsel från flera sjukhus i 

regionen. Från fullmäktigegruppens, våra regionråds- och andra förtroendevaldas 

samt kansliets sida arbetades det hårt för att via media och egna kanaler 

medvetandegöra att de omfattande varslen är en direkt konsekvens av en politik som 

under en följd av år underfinansierat sjukhusen. Våra politiker har vid flera olika 

tillfällen besökt sjukhusen och träffat personal för att få deras bild av läget och för att 

diskutera lösningar. En dialog som kommer att fortsätta också 2020.  

Problemen på regionens akutsjukhus är inte nya. Överbeläggningar, långa väntetider, 

inte minst på akutmottagningarna, och en tung personalsituation har under en längre 

tid varit vardag.  I det socialdemokratiska budgetförslag som utarbetades under 

hösten fanns därför en omprioritering av resurser till akutsjukhusen och till 

primärvården. För att möjliggöra sådana satsningar innehöll S-budgeten bl.a. också 

förslag om att dämpa den snabba kostnadsökningstakten inom de privata 

vårdvalsmarknaderna, effektiviseringar i den centrala förvaltningen och minskad 

konsultanvändning.  

När de omfattande varslen av personal under hösten blev kända utarbetade 

Socialdemokraterna ett förslag för att tillskjuta ytterligare resurser till akutsjukhusen, 

ett räddningspaket som totalt omfattade ett resurstillskott på 500 miljoner kronor för 

2020. De blågröna avvisade förslaget, men vårt arbete för att utarbeta nya förslag till 

lösningar på kort och lång sikt fortsätter.  

 

Media och kommunikation 
Vår kommunikation under året har till stor del utgått ifrån den 

kommunikationsstrategi som successivt tagits fram under året. Enligt sökverktyget 

Retriever sjönk vår mediala exponering jämfört med valåret 2018. Antalet pressklipp 

landar på 1 239 (2019) jämfört med 2 561 klipp (2018). Minskningen beror dels på att 

det inte var valår samt att vår gruppledare annonserade sin avgång i april och en ny 



 

gruppledare inte utsågs förrän i september. Ser man till perioden efter att Aida 

Hadzialic utsågs till ny gruppledare ligger snittet för antal pressklipp per vecka över 

valåret 2018. 

Nytt för 2019 är att vår största exponering är i kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen, jämfört med tidigare år då morgontidningarna SvD och DN hamnade 

högst upp i antal pressklipp. 2019 hamnar de på plats tre respektive fyra. Detta beror 

dels på att stort fokus har lagts på att hamna i kvällstidningarna som sällan omfattas 

av betalvägg på nätet samt att vår gruppledare kan göra sig relevant i 

kvällstidningarna.  

Några av rubrikerna som handlar om S i regionen under 2019 är: Aida Hadzialic (S), 

ex-minister som nu gör politisk comeback, Slakten av sjukhusen är en katastrof, Hadzialic (S): 

Ett yxhugg mot de svårast sjuka, S: Vårdköerna kommer bli längre, Sluta förväxla patientens 

valfrihet med vårdbolagens, Socialdemokraterna: "Låt skolungdomar åka gratis under alla lov" 

samt Moderaterna monterar ner vården i Stockholm, S: Haverikommission bör reda ut 1177-

skandal, S: Rädda gynmottagningen i Nynäshamn, S och V kräver förbud mot privata 

sjukvårdsförsäkringar inom vårdvalet, ”Mer resurser bör gå till primärvården”, 

Socialdemokraterna: ”Låt skolungdomar åka gratis under alla lov”, Politiskt bråk om 

spelreklamen i Stockholm: "Ett enormt hyckleri.  

Vårdkaoset och varslen på regionens sjukhus, var prioriterade frågor under året, där 

presenterade Socialdemokraterna förslag på proaktiva lösningar så som ett 

Räddningspaket för att stoppa varslen, något som också uppmärksammades både i 

media och i våra egna kanaler. 

Erika Ullberg samt Aida Hadžialić var våra främsta talespersoner under året. Erika 

Ullberg till och med september och Aida Hadžialić från och med september. Erikas 

framträdanden i media var sparsamma från och med april då hon annonserade sin 

avgång. Aida Hadžialić var synlig på många olika plattformar, hon medverkade 

exempelvis i flera riks-tv-sändningar, så som i debatt mot Irene Svenonius i Aktuellt, 

Morgonstudion och TV4 Nyhetsmorgon. Aida Hadžialić personporträtterades 

liksom andra partiers företrädare i DN under julledigheten. Aida Hadžialić har även 

medverkat i andra rikstäckande medier så som nyheterna, TT och dylikt.  

Sociala medier 
Aida Hadžialićs Facebooksida är stor och har 14 082 gilla-markeringar, Irene 

Svenonius Facebooksida har 3 459.  

Vi kan konstatera att innehåll kopplade till aktuella händelser och med tydlig konflikt 

sprids väl, och att frågor kopplade till sjukvården och vårdpersonalens villkor är 

exempel på frågor som engagerar. Men inlägg som handlar om vår gruppledares 

person väcker mycket engagemang.  

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

 



 

1. Rekordvarsel på Karolinska: 729 gilla-markeringar  

2. Aida Hadžialić vald till gruppledare: 709 gilla-markeringar 

3. Aida Hadžialić nominerad till gruppledare: 623 gilla-markeringar 

4. Aida Hadžialić fotograferas av SvD: 608 gilla-markeringar 

5. Sjukvården behöver fler medarbetare, inte färre: 467 gilla-markeringar 

 

Finans- och allmänpolitiska frågor 

Regionens ekonomiska läge 
Region Stockholm gjorde ett positivt resultat (exklusive omställningskostnader) om 

1,7 miljarder kronor 2019. Det är högre än det budgeterade resultatet om 140 

miljoner kronor, men lägre än 2018 års resultat om 2,2 miljarder kronor. Det 

förbättrade resultatet beror på högre skatteintäkter och högre specialdestinerade 

statsbidrag än budgeterat. Dessutom leder förseningar i investeringsprojekten till 

lägre avskrivningar, vilket på kort sikt bidrar till ett bättre resultat. Historiskt vet vi att 

förseningar i investeringsprojekten på sikt genererar fördyringar. 

 

De underliggande problemen i regionens ekonomi är omfattande och såväl 

regionrevisorerna som regionledningskontoret har löpande under det gångna året 

understrukit vikten av att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen i 

verksamheterna. Det handlar inte minst om bemanningskostnaderna som ökade med 

5,9 procent 2019. Utvecklingen bör 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. Under hösten har anställningsstopp införts på regionens samtliga 

sjukhus. Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset 

har utöver det sett sig tvingade att varsla vårdpersonal. Samtidigt som de ekonomiska 

ramarna för akutsjukhusen enbart räknades upp med 1,5 procent 2019 låg 

kostnadsutvecklingen i vårdvalen på 4,9 procent. Kostnadsutvecklingen för köpt 

hälso- och sjukvård i sin helhet låg på 5,2 procent. Kostnaderna för köpt trafik ökade 

med 6,2 procent.  

 

På intäktssidan var utvecklingen av skatteintäkterna något högre än budgeterat. 

Framöver prognosticeras dock en svagare utveckling. Under året klubbade riksdagen 

ett beslut om ny utformning av kostnadsutjämningen, som är en del av det 

kommunalekonomiska utjämningssystemet. Denna förändring kommer generera 



 

stora kostnadsökningar för regionen. Oavsett detta kan konstateras att Region 

Stockholm har landets högsta skattekraft och växande skatteintäkter. Dessutom fick 

regionen stora tillskott i form av specialdestinerade statsbidrag under 2019. 

Regionens ekonomiska rapportering gör tydligt att det senare är en av 

huvudanledningarna till regionens goda ekonomiska resultat.   

 

Under 2019 har flera stora investeringsprojekt på länets akutsjukhus färdigställts. 

Flera av dessa projekt har kantats av förseningar och fördyringar. Samtidigt som flera 

investeringsprojekt nu har avslutats finns fortsatt stora behov kopplat till länets 

vårdfastigheter. Det handlar inte minst om investeringar för att möta det ökade 

behovet av geriatriska platser och psykiatriska slutenvårdsplatser. Socialdemokraterna 

ser här ett stort behov av bättre samordning av investeringarna på sjukvårdssidan. Vi 

efterlyser en samlad strategi för hur morgondagens vårdfastigheter ska optimeras på 

ett sätt som kan möta de behov som framtidens sjukvård kommer att ställa. Våra 

vårdfastigheter kan inte läggas ut för försäljning adhoc-mässigt beroende på det 

tillfälliga behovet av kassaförstärkning till följd av en illa planerad sjukvårdspolitik. 
 

På trafiksidan, där lejonparten av regionens investeringar ligger, är 

upparbetningsgraden återkommande ett stort problem. På kort sikt har den låga 

upparbetningsgraden lett till lägre kostnader men på längre sikt kan man snarast 

räkna med fördyringar då kostnader skjuts på framtiden. 

 

Under året fortlöpte arbetet med att göra fastigheter redo för försäljning, vilket 

kommer att leda till att flera försäljningsärenden kommer upp till behandling 2020. 

Detta trots att besluten om att inleda försäljningar har tagits utan ekonomiska- och 

verksamhetsmässiga konsekvensanalyser, något som framkommer i 

regionrevisorernas rapport nr 8/2019. 

 

Tillväxt, miljö, och regionplanering 
Under 2019 har detta fattats beslut om flera viktiga strategier och planer.  

Godsstrategin blev efter vårt krav på återremiss betydligt bättre, därför ställde vi oss 

bakom den när den antogs i regionfullmäktige. Däremot ansåg vi att den borde ha 

passerat Tillväxt- och regionplanenämnden, och inte gått direkt till beslut i 

regionstyrelsen. Detta klargjorde vi i ett särskilt uttalande.  

Klimatfärdplanen blev även den efter en återremiss betydligt bättre, och vi ställde oss 

därför bakom även den. Vi förklarade närmare vår ståndpunkt i ett särskilt uttalande.  



 

Under året har en del besök genomförts i länets olika kommuner, för att träffa S-

företrädare och besöka verksamheter och företag. Vi har även träffat företrädare för 

byggbranschen, högskolor och ideella organisationer inom politikområdet 

Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm, vilket innebar nytt namn och 

nya ansvarsområden, bland annat över länsplanen. Därför inrättades det ett 

länsplaneutskott som organisatoriskt ligger under regionstyrelsen.  

Miljöfrågor  
Det blågröna styret har inrättat en klimatberedning som ligger under tillväxt- och 

regionplanenämnden. Denna berednings stora arbete under året har varit inrättande 

av ett klimatkansli. Detta invigdes stort, och vi från socialdemokraterna var på plats.  

 

Den beredning som tidigare var känd som miljöberedning, heter numera miljö- och 

hållbarhetsberedning.  

Skärgård  
I december fattade regionfullmäktige beslut om ett nytt avtal med Skärgårdsstiftelsen, 

vi valde då att lägga ett eget förslag till beslut med en frysning istället för sänkning av 

bidraget samt krav på att stiftelsen skulle införa en koldioxidbudget. Detta röstades 

tyvärr ner. Vi kan dock med glädje notera att investeringsbidraget blir kvar för 

ytterligare en period, något som antagligen påverkats av vårt arbete om vikten av 

detta gentemot majoriteten. 

Under året har vi fortsatt besöka skärgårdskommuner, i januari 2019 genomfördes ett 

lyckat öppet möte i Österåkers skärgård, vilket Skärgårdstidningen skrev om.  

Kulturfrågor  
Kulturnämnden är framförallt ansvarig av fördelning av bidrag och verksamhetsstöd 

till olika kulturverksamheter i Stockholms län. I dessa frågor har vi traditionellt en 

samsyn med det blågröna styret. 

Konfliktnivån i nämnden har fortsatt varit låg under 2019, men ett arbete för att ta 

utveckla den socialdemokratiska kulturpolitiken har påbörjats.  

 



 

Hälso- och sjukvård 

Problemen med vårdvalen fortsätter 
Under året har vår kritik av vårdvalsmarknaderna i regionen förstärkts ytterligare. Vi 

konstaterar att enbart under 2018 kostade de 39 olika vårdmarknaderna nära 2,2 

miljarder kronor mer än de skulle ha gjort med en kostnadsutveckling i linje med den 

övriga vården. Förutom en orimlig kostnadsutveckling blir konsekvenserna av det 

ouppfyllda utbildningsuppdraget allt mer synliga. Det råder brist på personal inom 

fler specialistområden, och många vårdgivare har inte kapacitet att utbilda. Vårdvalen 

börjar allt mer kritiserats av professionsföreträdare för att leda till 

undanträngningseffekter av svårast sjuka patienter. Trots detta röstades två nya 

vårdvalsområden igenom i höstas vårdval sammanhållen seniorvård och vårdval 

reumatologi. Vi har nätverket med professionsföreträdare, protesterat mot förslagen i 

budgetdebatten och skrivit debattartiklar för att stoppa införandet.  

 

Den långt drivna vårdvalspolitiken har i synnerhet bidragit till problem vad gäller 

jämlikhet och vård efter behov. Under året har vi särskilt uppmärksammat detta 

problem inom gynekologivården. Efter nedläggning av gynekologi mottagningar i 

sydöst finns nu enbart en mottagning i hela området. Den ligger i Nynäshamn och 

har öppet en dag i veckan. I samarbete med lokala förtroende har vi skrivit 

debattartiklar, startat en namninsamling och drivit debatt i fullmäktige vilket har gett 

frågan fått mycket uppmärksamhet. I budget 2020 har vi återigen lagt förslag om att 

utarbeta en etableringsstrategi som ska säkerställa jämlik tillgång till såväl primär- 

som specialistvård i hela länet. 

 

Under året har en stor översyn av vårdvalområdena påbörjats inom regionen. I 

revideringarna av vårdvalen uppmärksammas såväl problem med vårdkvalitet, 

ojämlik etablering samt orimlig kostnadsutveckling på bekostnad av annan vård fram. 

Vi följer det arbetet mycket noggrant eftersom vi vill att patientens behov med 

självklarhet ska gå före vårdbolagens. 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 400 

miljoner kronor i lägre kostnader 2020.  

Kris på regionens akutsjukhus 
Läget på akutsjukhusen har varit mycket ansträngd pga allt färre öppna vårdplatser 

kombinerat med ett större patienttryck på akutmottagningarna. Under 2019 har 20 

procent av vårdplatserna varit stängda främst på grund av att personal saknas för att 



 

bemanna dem. I september 2019 motsvarade det nästan 600 vårdplatser. 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. Under hösten och vintern har personal i Region 

Stockholm larmat allt högre om bristande patientsäkerhet på akutsjukhusen. Över 19 

000 personer har anslutit sig till Sjukvårdsuppropet och mer än 400 vittnesmål från 

vårdpersonal har samlats in. 

 

Situationen på regionens akutsjukhus har under året försämrats ytterligare. Projektet 

Nya Karolinska sjukhuset har kraftigt överskridit sin budget främst pga av den nya 

verksamhetsmodellen och dålig styrning av organisationen. Den osäkerhet som detta 

gett upphov till, i kombination med bl.a. osäkerheterna kring utvecklingen av 

coronakrisen, gör att tidigare planer på försäljning av delar av Gamla Karolinska 

behöver ses över och analyseras i grunden. Det presenterades ett stort sparpaket med 

stora personalvarsel under våren. Under hösten varslades läkartjänster och 

underskötersketjänster. I de nya sjukhusavtalen i Region Stockholm räknades 

ersättningen upp med endast 1,5 procent – i praktiken en besparing. Samtidigt fick 

sjukhusen ett effektiviseringskrav på 2,5 procent. Sparkraven har lett till 

anställningsstopp och varsel av personal även på Södersjukhuset och Danderyds 

sjukhus. IVO har påbörjat en granskning av akutsjukhusen till följd av sparkraven 

och larmen om hotat patientsäkerhet från patienter och personal. Vi har 

återkommande besökt sjukhusen och träffat personal och patienter för att informera 

oss om läget.  

 

Vårt motförslag var istället en genomsnittliga uppräkning till 2,5 procent vilket 

innebär en ökning av resurserna med 200 miljoner år 2020 för att framtill år 2023 

motsvara en satsning på 2 miljarder, utöver de pengar som majoriteten tillför. I vårt 

budgetförslag för 2020 presenterade vi även ett räddningspaket för vården på en halv 

miljard kronor. Där styr vi om pengar från vårdval, administration och höga 

konsultkostnader samt hyreslättnader. På det sättet finansierar vi extra till 

akutsjukhusen och TioHundra (Norrtälje sjukhus) nästa år.  200 miljoner kronor i 

form av hyreslättnader. Utöver redan aviserade 200 miljoner kronor viker vi 

ytterligare 25 miljoner kronor av avsatta resurser till hälso- och sjukvårdsnämnden till 

sjukhusen. Räddningspaketet kommunicerades internt i partiet, via olika typer av 

medier samt i möten med vårdpersonal och fackliga representanter. 

 

 



 

Krisen inom förlossningsvården fortsätter 
Under 2019 har situationen inom förlossningsvården varit fortsatt kritisk på grund av 

platsbristen. Allt fler föräldrar blir hänvisade att föda utomläns trots att födelsetalen i 

regionen minskar. Trots höjda statsbidrag till förlossningsvården blir arbetsmiljön allt 

tuffare som en följd av de sparkrav som regionen ställer på akutsjukhusen. 

Personalen inom förlossningsvården fortsätter att varna om en omöjlig 

arbetssituation och äventyrad patientsäkerhet. 

 

Förlossningsrädslan bland kvinnorna i Region Stockholm är högre bland 

omföderskor än bland förstföderskor. Detta är ett misslyckande som måste brytas. Vi 

la under 2019 fram förslag för att stärka de psykosociala insatserna inom 

förlossnings- och mödravården. I vårt budgetförslag för 2020 la vi förslag om att 

införa en garanti om en barnmorska per födande för att skapa kontinuitet och en 

trygg förlossningsupplevelse samt att varje barnmorskemottagning ska ha ett 

samverkansavtal med minst en förlossningsklinik. Vi drev även debatt om att 

eftervården ska utvidgas så att kontroller hos både barnmorska och fysioterapeut 

efter förlossning blir norm. Alla ska ha tillgång till kurativa samtal för att bearbeta sin 

förlossningsupplevelse och för att psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar ska kunna 

fångas upp. En kontaktbarnmorska ska inrättas inom eftervården som en 

sammanhållande funktion för vården av förlossningsskador i syfte att dessa ska 

minska. Utbildningsinsatserna för att förhindra förlossningsskador ska utökas. 

 

De statliga satsningarna på förlossningsvården fortsatte under 2019. Pengarna är 

avsedda att få till mer personal i förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och 

förstärkt eftervård för kvinnor som fött barn. Under 2020 fördelas ytterligare 

närmare en miljard till regionerna varav Region Stockholm får 215 miljoner kronor. 

Vi kan bara beklaga att den nuvarande regionledningen slår ned på de förbättringar 

som påbörjats genom statliga satsningar. I vårt budgetförslag avsätter vi även 25 

miljoner särskilt till förlossningsvården och detta ryms inom vårt räddningspaket för 

akutsjukvården. 

Vi står på personalens sida 
De stängda vårdplatserna på akutsjukhusen beror på bristen på personal, främst 

sjuksköterskor. Personalsituationen i Region Stockholm är idag allvarlig. Stress, 

påfrestande arbetstider och arbetsmiljö samt bristande respekt för personalens 

yrkeskunnande bidrar till att många väljer bort regionen som arbetsgivare. Det är 

särskilt svårt att rekrytera och behålla vårdpersonal inom akutsjukhusen. Därför är vi 



 

mycket kritiska till de varsel av undersköterskor och läkare som den blågröna 

majoriteten i det läget genomför sina sparkrav på akutsjukhusen.  

 

Vi socialdemokrater har under året besökt personal och fackligt förtroendevalda på 

regionens akutsjukhus och pratat om läget. Vi har presenterat våra politiska förslag 

om bättre löneutveckling, hälsosamma arbetstidsmodeller med tid för återhämtning 

och fler utbildningsplatser på vårdutbildningar.  

 

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

Sverige – men inte i Stockholmsregionen trots att vi har de bästa förutsättningarna. 

Kostnaderna ökade från 221 mnkr (2011) till 658 mnkr (2018). Vid halvåret 2019 var 

siffran 380 mnkr jämfört med 290 mnkr vid halvåret 2018.  

Facklig samverkan 
Under 2019 har vi fortsatt den täta dialogen med vårdfacken Kommunal Stockholm, 

Vårdförbundet Stockholm och Stockholms läkarförening samt med 

regionavdelningen inom Vision fortsatt. Vi tog även initiativet till att bjuda in fackliga 

representanter till fullmäktigegruppen för en diskussion om krisen på akutsjukhusen.  

 

Sjukvårdskampanj 
 

Under hösten genomfördes en gemensam sjukvårdkampanj såväl på nationell nivå 

som regionalt med de båda partidistrikten i Stockholmsregionen. 

Sjukvårdskampanjen lyfte en av de frågor som engagerar invånarna mest, de långa 

vårdköerna till vårdcentralerna.  

 

Under kampanjen lyftes förslag för en mer tillgänglig och jämlik nära vård. Tre olika 

foldrar togs fram varav en med fokus på vården för äldre och en med fokus på ungas 

psykiska ohälsa. Kampanjen följdes av kommunikationsinsatser i såväl i traditionell 

media som i sociala medier. Under året pågick även politikutvecklingsprojekt kring 

ungas psykiska hälsa samt primärvården och det fanns därmed mycket konkret 

Socialdemokratisk politik att lyfta.  

 

Kampanjen präglades av ett aktivt folkrörelsearbete med dörrknackningar och samtal 

runt om i regionen och regionfullmäktigegruppen gjorde ett tiotal studiebesök på 

vårdcentraler i länet. 

 



 

Vårdcentralerna 

 

Vårdcentralerna har länge varit underfinansierade i Region Stockholm. Detta har 

skapat stora problem med en ansträngd arbetsmiljö, bristande kontinuitet för inte 

minst multisjuka äldre och kroniker samt stundtals långa väntetider till vård.  

 

På nationell nivå förbereds nu en primärvårdsreform med fokus på att bygga ut den 

nära vården och vårdcentralerna. I Region Stockholm har vi fortsatt att utveckla vår 

politik för en starkare och mer jämlik nära vård. Under året har en 

politikutvecklingsprocess pågått som resulterat i en rad nya förslag som presenterats i 

vårt budgetförslag samt som motioner i fullmäktige. Bland dessa förslag ingår 

utökade resurser om 80 miljoner kronor till vårdcentralerna för att korta vårdköerna, 

ett återinförande av vårdcentralernas områdesansvar för en mer uppsökande vård 

och bättre samverkan samt satsningar på utbildning och bättre arbetsvillkor för 

personalen. För att åstadkomma en mer jämlik tillgång primärvård har vi föreslagit en 

etableringsstrategi samt mer resurser till vårdcentraler med stora behov. 

 

Under hösten genomfördes en sjukvårdskampanj med särskilt fokus på 

Socialdemokraterna i Region Stockholm förslag för kortare väntetider till 

vårdcentralen. Detta följdes av en rad debattartiklar, kommunikation i sociala medier, 

kampanjarbete och ett tiotal besök på vårdcentraler runt om i länet.  

 

Under året har regionen antagit mål för en primärvårdsstrategi för åren 2020 - 2025. I 

samband med detta presenterade vi föreslag för en delvis annan inriktning med ökat 

fokus på kontinuitet, sammanhållen vård och jämlikhet. Förslagen gick dessvärre inte 

igenom.  

 

Helhetsansvar för äldres hälsa 

 

Precis som i resten av landet ökar andelen äldre i Region Stockholm, detta delvis till 

följd av framsteg inom vård och hälsa. De brister som finns inom vården i form av 

bristande kontinuitet och långa vårdköer på akuten slår särskilt hårt emot multisjuka 

äldre. Mycket av den politik som Socialdemokraterna i Region Stockholm driver 

skulle därför särskilt gynna denna grupp. För äldre invånare som är friska finns andra 

utmaningar såsom den växande ensamheten.  

 

Vi har under året uppmärksammat de stora brister som finns inom den geriatriska 

vården i länet, det vill säga vården för de mest sjuka äldre. Detta har dels gjorts 

genom att medialt kritisera den nedskärning som moderatstyrts privatisering av den 



 

geriatriska vården kommit att innebära. Vi har även lämnat förslag om att stoppa 

försäljningen av Bromma sjukhus där bland annat geriatrik bedrivs, något som även 

uppmärksammats i media och på sociala medier. I samband med budget 2020 

presenterade den blågröna majoriteten förslag på ytterligare privatiseringar av vården 

för sjuka äldre genom vårdval seniorvård, något vi kritiserat och drivit på för att 

stoppa.  

 

För att stärka den förebyggande vården och se till så att fler äldre kan leva långa och 

friska liv har vi motionerat om införandet av regelbundna hälsosamtal på 

vårdcentralen. Dessa hälsosamtal skulle bland annat erbjudas invånare det år de fyller 

60 respektive 70 år. Vi har även i budgeten för 2020 föreslagit inrättandet av fler 

hälsofrämjande mötesplatser för äldre och ett politikutvecklingsprojekt med fokus på 

psykisk ohälsa bland äldre har precis påbörjats.  

 

Under sjukvårdskampanjen på hösten lyftes särskilt vården för äldre med förslag 

såsom snabbspår för äldre på akuten och en fast läkarkontakt på vårdcentralen. De 

heltidsförtroendevalda har gjort många besök under året i verksamhet som särskilt 

berör äldre såsom geriatriken, akutmottagningarna och vårdcentralerna. 

 

Psykiatrin  

 

Den ökade psykiska ohälsan är en av vår tid stora utmaningar. För att hantera att allt 

fler mår sämre måste sjukvården erbjuda tidiga och hälsofrämjande insatser. Den 

specialiserade psykiatrin måste i sin tur ges förutsättningar för kortare vårdköer och 

en sammanhållen vård för de svårast sjuka.  

 

Under året har ett politikutvecklingsprojekt kring barn och ungas psykiska hälsa 

bedrivits och inom ramen för detta har ett seminarium anordnats.  

Politikutvecklingen resulterade även i en rad nya politiska förslag såsom en ökad 

satsning på tidiga insatser genom ökade resurser och kompetens i elevhälsan, 

ungdomsmottagningarna och barnavårdscentralerna. Förslag om hälsosamtal för 

unga och digitala kontaktvägar till hjälp har även presenterats under året.  För den 

specialiserade psykiatrin har vi föreslagit en upprustning och utbyggnad av 

psykiatrins lokaler, en kompetensförsörjningsplan och förslag för en mer 

sammanhållen vård för patienter med stor samsjuklighet. Genom att säga nej till 

moderatstyrets kraftigt höjda vinstkrav på den offentliga vården har vi i vårt 

budgetförslag tillfört omkring 45 miljoner kronor mer till psykiatrin. Dessa hade 

kunnat användas för att korta de långa vårdköerna. Flera interpellationer som vi lagt i 

fullmäktige har berört psykiatrin. 



 

 

De nya politiska förslagen inom psykiatrin har bland annat presenterats i ett antal 

debattartiklar under året. Andra frågor som har uppmärksammats medialt är vårt 

förslag om att rädda Stockholms stadsmissions ungdomsmottagning samt att inte 

ingå avtal med ett vårdbolag som är polisanmält för fusk.  

 

De förtroendevalda har under året gjort ett flertal studiebesök inom den psykiatriska 

vården och har även träffat experter på området. Besök har bland annat gjorts inom 

första linjens psykiatri på vårdcentralen, ungdomsmottagningar, barn- och 

ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin. 

Jämlik vård  
 

Under året har kampanjen ”Rädda gyn” bedrivits för att uppmärksamma den ojämlika 

tillgången till gynekologiska mottagningar i länet. Som en effekt av vårdval specialiserad 

gynekologi har många kvinnor, i inte minst länets södra delar, väldigt långt till närmaste 

mottagning. Detta har uppmärksammats genom debattartiklar och mediemedverkan 

ibland annat Nynäshamnsposten och tidningen Mitt i. En namninsamling har genomförts 

både digitalt och fysiskt och regiongruppen har lämnat förslag som syftar till att avveckla 

vårdval specialiserad gynekologi och säkra en jämlik tillgång till gynekologisk vård i hela 

länet.  

 

I slutet av 2019 fick debatten om privata sjukvårdsförsäkringar stort medialt genomslag. 

Detta bland annat efter avslöjandet från DN kring att försäkringspatienter ges förtur till 

vård i regionen. I samband med detta lämnade den socialdemokratiska regiongruppen 

förslag om att begränsa möjligheten för offentligt finansierade vårdgivare att bedriva vård 

för försäkringspatienter. Förslaget uppmärksammades medialt vid ett flertal tillfällen.  

 

Övrigt 
I februari avslöjades det att miljontals samtal till 1177 läckt då en underleverantör 

brustit i sin hantering av personuppgifter. I samband med detta krävde den 

socialdemokratiska regiongruppen att verksamheten återtogs i egen regi och att en 

haverikommission tillsattes. Ansvarigt oppositionsregionråd framträdde vid 

flertaltillfällen i media och social medier med krav på att återta verksamheten i egen 

regi. 

 
 



 

Trafikfrågor 
2019 var ett händelserikt år på trafikområdet. Året inleddes med stort fokus på 

spelreklamen som blev extremt aggressiv, så även i kollektivtrafiken, med budskap 

såsom ”vinsten på kontot innan nästa station” och liknande. Vi socialdemokrater 

företrädde linjen att spelreklamen bör förbjudas i kollektivtrafiken och fick stöd av 

bland andra MTR som sköter driften av tunnelbanan. Tyvärr fick vi inte med oss 

majoriteten i denna fråga. I början av året var även SLs vinterberedskap en medial 

fråga. Vi drev flera förslag för bättre beredskap som fick stor medial spridning. 

Senare under våren blev frågan om sommarlovskortets förlängning en stor fråga. 

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. Delar av de medel som regeringen avsatte för sommarlovskort 

2018 hade blivit över varför vi menade att det även detta år borde delas ut ett 

sommarlovskort till stockholmsregionens unga. Även detta vägrade majoriteten gå 

med på.  

Den stora mediala frågan under hösten var fördyringarna av tunnelbaneutbyggnaden 

där fördyringar på minst 12 miljarder jämfört med budgeterat nu är prognostiserat. 

Detta var känt för moderaterna redan innan sommaren men man meddelade inte oss 

eller medborgarna förrän sent på hösten. Detta beror till stor del på att man inte 

projekterat ordentligt utan använt schabloner i sina uträkningar. Bland annat har man 

i Barkarby hittat en helt ny väldigt porös bergssort som det kommer vara väldigt 

svårt att borra tunnel igenom. Man måste även borra en servicetunnel vilket man från 

moderathåll försöker skylla på ökade krav från regeringen – men den tunneln finns 

med i förvaltningens rekommendationer från flera år tillbaka. Denna historia är inte 

avslutad ännu och den lär bli denna mandatperiods stora utmaning.  

Den sista dominerande frågan rörde de omdiskuterade ingripandena av 

ordningsvakter. Vi menar att det finns systemfel i hur detta är organiserat idag och att 

Regionen behöver ta ett större ansvar och bland annat ställa krav på längre 

utbildningar, regionen bör själv ta ansvar för att driva dessa längre utbildningar ifall 

det annars inte sker. Nu är även en utredning tillsatt av regeringen.  

På trafikområdet pågår ett väldigt omfattande politikutvecklingsarbete för att 

utveckla en trafikpolitik som möter medborgarnas behov. Arbetet sker inom 5 olika 

områden: klimat, jämlikhet, tillväxt, säkerhet och personalens förutsättningar. Varje 

område har en arbetsgrupp kopplad till sig och därutöver planeras för en expertgrupp 

med trafikforskare för att stämma av reformförslag på.  

Ett arbete som kommer pågå under resten av mandatperioden är upphandlingen av 

driften av tunnelbanan. I detta inledande skede har vi haft en nära dialog med 

SEKO.  

När det gäller upphandlingar generellt driver vi att det behövs ett ökat politiskt 

ansvar då det finns väldigt långtgående delegation på detta område på trafiksidan 



 

samt frågan om krav på arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal. Vi såg även 

under 2019 hur de havererade sjötrafikupphandlingarna ledde till skadestånd som 

resenärerna och skattebetalarna i slutändan får betala. 

Vi har kontinuerliga möten med facken som verkar inom kollektivtrafiken och 

genomför många arbetsplatsbesök där vi diskuterar kollektivtrafiken, dess utveckling 

och situationen för personalen.  

Inom ramen Mälardalsrådet har Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 

samverkan med partikamrater och andra region- och kommunpolitiker i Mälardalen 

för att stärka statens investeringar i kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Jens 

Sjöström har varit (vice ordförande) i temagruppen för internationell tillgänglighet 

och konkurrenskraft och bland annat drivet bättre anslutning för kollektivtrafiken till 

Arlanda. 

I budgetarbetet för 2020 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 kollektivtrafik för hela länet är ett ledord och där har vi bland annat arbetat för 

fler avgångar på belastade pendeltågslinjer men även med vikten av att regionen tar 

ett större ansvar för planeringen av kollektivtrafiknära infartsparkeringar.  

Presidiet genomförde ett studiebesök till RATP som driver tunnelbanan i Paris. 

Detta gjordes för att lära av deras arbetssätt och erfarenheter. De har bland annat en 

snabb och effektiv utbyggnad av plattformsbarriärer men även självkörande tåg på 

vissa linjer. 

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

rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb för resenärerna. I april gick man in i en ny 

avtalsperiod där krav på kollektivavtalsenliga villkor gäller. Men vi får nu istället 

rapporter om att uppföljningen av detta avtal inte fungerar optimalt vad gäller 

utbildning för förarna och arbetsrättsliga villkor vilket vi är kritiska mot och kommer 

fortsätta följa upp. 

  



 

Redovisning av inlämnade motioner, interpellationer 
och frågor 

Inlämnade motioner  
Erika Ullberg om karantänsregler 

Talla Alkurdi om att införa digitala hälsosamtal 

Talla Alkurdi om stängda gynekologiska mottagningar 

Tara Twana om förbättrad vård för förlossningsskador i 

Stockholmsregionen 

Tara Twana om ökat behov av klimakterierådgivning 

Jens Sjöström om infartsparkeringar 

Tara Twana om att motverka digitalt utanförskap 

Talla Alkurdi och Tuva Lund om att se över hur ersättningsmodellerna ska 

ge bättre incitament för samverkan i vården för multisjuka äldre 

Jerri Bergström om regionens ansvar för planering av idrotts- och 

friluftsanläggningar 

Daniel Carlstedt om dags för Stockholm att bli en Fairtrade region 

Elinor Odeberg och Robert Johansson om att barn- och 

ungdomspsykiatrin behöver mer erfaren personal 

Talla Alkurdi m.fl. om behovet av en jämlik primärvård i hela länet 

Tara Twana om migrän 

Robert Johansson m.fl om elsparkcyklar 

Robert Johansson om att stoppa handel med Brasilien 



 

Jens Sjöström om sommarlovskort för barn och unga 

Ing-Marie Elfström m.fl om att utreda behoven av utbildning och ökade 

insatser för patienter med vestibulit 

Jerri Bergström m.fl. om idrottens möjligheter att bidra till en bättre 

folkhälsa 

Jens Sjöström om uppdragsutbildning för synpedagoger 

Talla Alkurdi om fortbildning, utveckling och forskning inom primärvården 

Tara Twana om fler läkare inom allergivården 

Tara Twana om förbättrad hantering av journaler 

Victor Harju om mobil incheckning 

Talla Alkurdi och Robert Johansson om att alla vårdgivare ska ta ansvar 

för utbildningen av ST-läkare 

 

 

 

 

 

  



 

Inlämnade interpellationer  
 
Erika Ullberg – om fastighetsförsäljningar 

Jens Sjöström – om kollektivtrafikens vinterberedskap 

Lars Bryntesson om återflytt av ambulanshelikoptern till Värmdö 

Talla Alkurdi om karantänsregler 

Jens Sjöström om spelreklam i kollektivtrafiken 

Talla Alkurdi om att återta 1177 Vårdguiden i egen regi 

Talla Alkurdi om vården för gravida eller nyblivna mammor som lider av psykisk ohälsa 

Elinor Odeberg om väntetider inom ätstörningsvården 

Hanna Svensson om buss på Slagstafärjan 

Jens Sjöström om plattformsbarriärer 

Robert Johansson om AT-tillsättning 

Talla Alkurdi om nedläggning av BUMM 

Talla Alkurdi om vårdens beredskap inför sommaren 

Talla Alkurdi om kvinnors rätt till fri abort 

Robert Johansson om statliga medel till förlossningsvården 

Talla Alkurdi om vård till försäkringspatienter 

Tuva Lund om sammanhållen vård för sköra äldre 

Lars Bryntesson om patientsäkerhetsplanen som försvann 

 

 

 
  



 

Ställda frågor 
 
Erika Ullberg (S) till Irene Svenonius (M) 
Mot bakgrund av de växande problemen på Karolinska, sparkrav på uppemot en 
miljard, och nedskärningar på 400 anställda, delar du personalens och medborgarnas 
oro för att patienter ska drabbas till följd av besparingarna? 
 
Jens Sjöström (S) till Kristofer Tamsons (M) 
Anser du som ansvarigt regionråd mot bakgrund av de senaste veckorna att SL:s 
beredskap för vinterväder är tillräckligt god? 
 
Talla Alkurdi (S) till Tobias Nässén (M) 
Tycker du att vårdvalet bidrar till en god tillgänglighet av gynekologisk vård i hela 
regionen? 
 
Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M) 
Kan du garantera att en central visselblåsarfunktion kommer på plats snarast möjligt 
så att personalen kan larma anonymt om missförhållanden som råder? 

 
Erika Ullberg (S) till Irene Svenonius (M) 
Mot bakgrund av över 1700 barn i operationskö, stora ekonomiska underskott och 
anmärkningsvärd hantering av antisemitisk läkare, är du ändå nöjd med den politiska 
kontrollen och styrningen av Karolinska universitetssjukhuset? 
 
Talla Alkurdi (S) till Irene Svenonius (M) 
Inom ramen för din uppsiktsplikt, anser du att hanteringen av IT-säkerhet och 
integritetsskydd på 1177 är tillfredsställande? 
 
Jens Sjöström (S) till Kristofer Tamsons (M) 
Anser du som ansvarigt regionråd att revisorerna har rätt i att trafiknämnden inte tar 
ansvar för att investeringsverksamheten sker inom ramen för en god ekonomisk 
hushållning? 
 
Talla Alkurdi (S) till Tobias Nässén (M) 
Anser du som ansvarigt regionråd att det är rimligt att ett vårdbolag som likt PRIMA 
har polisanmälts av Region Stockholm för misstänkt faktureringsfusk, ges ett förnyat 
uppdrag mitt under pågående utredning? 
 
Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M) 
Tycker du som ansvarig politiker att regionens personalpolitik är framgångsrik, mot 
bakgrund av de snabbt stigande kostnaderna för inhyrd personal? 
 
Erika Ullberg (S) till Irene Svenonius (M): 
Anser du att du tagit ansvar för Karolinska sjukhusets ekonomi? 
 



 

Talla Alkurdi (S) till Irene Svenonius (M): 
Gör du allt som står i din makt för att öppna de stängda vårdplatserna innan 
sommaren 2019 börjar? 
 
 
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M):  
Kommer länets ungdomar få avgiftsfritt sommarlovskort även 2019 inom SL-
trafiken, trots den blågröna majoritetens ointresse att ge klart besked i frågan, och då 
det finns pengar över från 2018 års statsanslag? 
 
Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M): 
Tycker du som regionstyrelsens ordförande att den blågröna majoritetens 
personalpolitik varit lyckad när över hälften av personalen på Karolinska 
Universitetssjukhuset inte tycker att de har en attraktiv arbetsgivare, enligt senaste 
medarbetarundersökningen? 
 
Conny Fogelström (S) till Fredrik Wallén (KD) 
Anser du att sänkt ambitionsnivå är rätt väg framåt för färdtjänsten? 
 
Lars Bryntesson (S) till Ella Bohlin (KD) 
Är du nöjd med den eftervård som Region Stockholm idag erbjuder de många 
personer som överlevt cancer som barn? 
 
Erika Ullberg (S) till Irene Svenonius (M) 
Kan du garantera att vårdpersonalen kommer ha tillräckligt med tid för patienterna 
när de tvingas ägna ännu mer tid åt administration, efter att 550 medarbetare på 
Karolinska universitetssjukhuset varslats om uppsägning? 
  
Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L) 
Anser du att vårdval förlossning har gett länets födande kvinnor ökad valfrihet? 
  
Robert Johansson (S) till Gustav Hemming( C) 
Är du beredd att de kommande fem år, fortsatt förstärka det ekonomiska stödet till 
skärgårdsstiftelsen med ett riktat underhållsbidrag? 
 
Lars Bryntesson (S) till Anna Starbrink (L) 
Är du, mot bakgrund av att det legala utrymmet för IOP ska vara klarlagt av en statlig 
utredning i december 2019, beredd att stödja en utveckling av idéburna 
organisationers möjligheter att genom IOP-överenskommelser bidra till 
Stockholmsregionens hälso- och sjukvård? 
  
Conny Fogelström (S) till Ella Bohlin (KD) 
Anser du att förvaltningsrättens dom den 27 maj om att upphäva beslut om 
begränsning av antalet resor med färdtjänst innebär att färdtjänstnämnden bör tänka 
om kring begränsningen av antalet fritidsresor? 



 

 
Meeri Wasberg (S) till Charlotte Broberg (M): 
Kommer ni säkerställa en långsiktig, fortsatt utbildning vid Berga 
naturbruksgymnasium även vid en försäljning? 
  
Talla Alkurdi (S) till Irene Svenonius (M): 
Tycker du i efterhand att det var klokt att pressa priset i den omfattning som skedde 
vid upphandlingen av företaget Unilabs?  
  
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M) 
Anser du att det är rimligt att vänta på förelägganden från brandförsvaret innan SL 
åtgärdar redan kända och allvarliga säkerhetsrisker i Sveriges mest trafikerade 
spårtrafiksystem, tunnelbanan? 
  
Robert Johansson (S) till Tobias Nässén (M)  
Tycker du det är rimligt att ni tillåter privata vårdgivare att inte ta sin del i 
utbildningsuppdraget? 

 
Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):  
Känner du dig trygg med att patientsäkerheten inte kommer försämras av att över 
8oo läkare, undersköterskor och övrig viktig stödpersonal varslas på länets 
akutsjukhus? 
 
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M):  
Är du beredd att utreda möjligheten att utöka antalet tåg på linje 43 under högtrafik 
så att det blir tiominuterstrafik istället för i5-minuterstrafik fram till Västerhaninge? 
 
Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M): 
Håller du med om enkelsalar på våra sjukhus kräver högre bemanning än flersalar? 
 
Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):  
Anser du att era nedskärningar på primärvården är förenliga med skrivningarna i 
Framtidens 
hälso- och sjukvårdsplan om omställning till god och nära vård? 
 
Jens Sjöström (S) till Krisoffer Tamsons (M): 
Är du beredd att ta det politiska ansvaret för tidstabellsförändringarna genom att låta 
beslutet tas av Trafiknämnden och inte av Trafikförvaltningen? 
 

 

 

 

Talla Alkurdi  Aida Hadžialić  Christina Enocson Mårtensson 

 



 

Robert Johansson Elof Hansjons  Hanna Stymne Bratt 

  

Rolf Lindell  Elvir Kazinic  Sven-Inge Nylund 
 

Lowisa Andersson 

   
Stockholm den 2 mars 2020 

 



 

Motioner 

Stockholms läns partidistrikt 
Stockholms läns partidistrikts distriktsårskongress 2019 beslutade skicka följande 

motioner och att-satser till den socialdemokratiska regiongruppen: 

 
Motion FHS8 Motion för en stärkt psykisk hälsa 

 

I motionen yrkas: 

att PAL-systemet återinförs för att komma tillrätta med den ökande 

påläggsmedicineringen. 

 

att det på regional nivå inleds ett arbete för att stärka kompetens i första linjens 

psykiatri där samtlig personal erbjuds kompetensstärkande insatser i bemötande och 

behandling av patienter med olika psykiatriska sjukdomsbilder. 

 

att inleda ett arbete för fler händer inom den psykiatriska slutenvården som omfattas 

av enbart HSL eller HSL i kombination med LPT  

 

att inleda ett arbete för att specialisera landets och regionens slutenvårdsavdelningar 

för att inte sammanblanda psykiatriska sjukdomsbilder i alltför stor utsträckning.  

 

att det nationellt och regionalt inleds ett arbete för att avlasta vårdens personal 

genom att anställa personal som arbetar med att administrera behandlingsinsatser.  

 

att regionalt tillskjuta resurser till länets mobila enheter i syfte att utöka den 

patientcentrerade vården. att arbeta för att resurserna till psykiatrin ökar så att de 

bättre speglar den psykiska ohälsans roll i folkhälsoarbetet  

 

att motionen antas i sin helhet och vidarebefordras till Stockhoms lensbänk i 

riksdagen för vidare behandling i de frågor de har rådighet över.  

 

att motionen antas i sin helhet och vidarebefordras till den socialdemokratiska 

landstingsgruppen för vidare behandling i de frågor de har rådighet över. 

 

Distriktskongressen beslutade 

Att  bifalla att-sats 2,6, 7. 

Att  avslå att-sats 1, 4, 8, 9 

Att  anse att-sats 3, 5 besvarade.  



 

 

Under året har den socialdemokratiska fullmäktigegruppen arbetat aktivt med förslag 

kring att stärka såväl första linjens psykiatri som den specialiserade psykiatrin. I 

budgetförslaget för 2020 lämnades förslag om att stärka första linjens psykiatri på 

vårdcentralen samtidigt som tillgången till psykosocial kompetens utökas i elevhälsan 

och på barnavårdscentralerna. För att möjliggöra detta föreslogs även en 

resurshöjning på ytterligare 80 miljoner kronor till primärvården utöver majoritetens 

budget.  För att säkerställa en god tillgång till kompetens avseende till exempel 

psykisk hälsa i första linjens vård har även en motion lämnats in med förslag om 

ökade medel för fortbildning och en fortbildningsgaranti för personal inom 

primärvården.  

Gällande den specialiserade psykiatrin har fullmäktigegruppen genom att säga nej till 

ökade vinstkrav för egen regi-verksamheten tillfört ytterligare omkring 40 miljoner 

kronor till psykiatrin i sitt budgetförslag. Detta i kombination med förslag på en ny 

kompetensförsörjningsplan, fler slutenvårdsplatser och en förstärkning med fler 

mobila team. Totalt skulle samtliga av dessa budgetförslag innebära en betydligt 

bättre psykiatrisk vård i länet.  

 

Motion FS8 Egen drift i ett trafikområde 

I motionen yrkas: 

att man ska ta tillbaka ett trafikområde i egen drift när det är dags för nästa 

upphandling 

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa följande:  

Regiongruppen har kontinuerligt arbetat med upphandlingsfrågan under 2019. Vi 

driver konsekvent frågor om personalens arbetsvillkor och vikten av samverkan med 

facket i alla upphandlingar. Vi har även drivit frågan om att förvaltningen ska räkna 

på att lägga ett ”eget-regi” anbud i en bussupphandling. Detta för att dels säkerställa 

att de andra anbuden som läggs är rimliga men även för att kunna jämföra ifall det 

finns möjlighet till bättre verksamhet och ekonomi genom drift i egen regi. Inget av 

detta har vi inte fått igenom utan här krävs att vi vinner valet för att kunna 

genomföra vår politik i frågan om personalens arbetsvillkor, samverkan med facket 

och egen-regi anbud. 

 

Motion B1 Utred regional allmännytta för fler och billigare hyresrätter 
Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

Detta är en välkommen motion, eftersom bostadsbristen är ett enormt problem i 

hela vår region. RUFS 2050 slår fast att minst 22 000 nya bostäder behöver 

tillkomma varje år i Stockholmsregionen för att lösa den allvarliga bostadsbrist som 

finns idag, ett mål som inte på långa vägar nåddes 2019.  



 

Region Stockholm har numera det regionala utvecklingsansvaret, medan ansvaret för 

bostadsförsörjningen ligger fortsatt kvar på kommunerna. Det finns med andra ord 

begräsningar i vad vi kan göra politiskt i Region Stockholm utan att gå in på 

kommunernas ansvarsområde.  

 

Motionen yrkar på att Socialdemokraterna ska verka för att utreda möjligheten att 

starta ett regionalt allmännyttigt bostadsbolag för byggande och förvaltning av 

allmännyttiga hyresrätter. Det är ett intressant förslag, men det bortser inte från det 

faktum att det är kommunerna som har planmonopol och ansvar för 

bostadsförsörjningen i sin kommun. Vi tror därför att det är rimligare att sådant 

bostadsbolag i första hand skapas som ett interkommunalt sådant. Det är i första 

hand, med andra ord, fortsatt upp till kommunerna att ingå i ett sådant bolag, och det 

är osäkert om (borgerliga) kommuner i Stockholms län är intresserade att ingå i ett 

sådant.  

 

Socialdemokraterna i Region Stockholm har under året lyft bostadsfrågan, blanda 

annat genom en skrivelse till Tillväxt- och regionplanenämnden för att få en 

redovisning av effekterna av de bostadssamtal som förs med kommunerna. Vi har 

även sedan länge föreslagit bindande bostadsmål för kommunerna.  

Socialdemokraterna i Region Stockholm har en del politiska förslag för ökat 

bostadsbyggande, men framöver ser vi ett behov av en politikutveckling på området. 

Ett sådant arbete kommer påbörjas andra eller tredje kvartalet 2020. Då ska vi 

självklart ta med oss denna motions idéer in i det arbetet även om vi just nu fortsatt 

gör bedömningen att det bör göras på interkommunal nivå. 

 

Stockholms stads partidistrikt 
Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2019 beslutade skicka följande motioner och 

att-satser till den socialdemokratiska regiongruppen: 

 

Motion C1 Egen drift i ett trafikområde 

I motionen yrkas: 

1. att man ska ta tillbaka ett trafikområde i egen drift när det är dags för nästa 

upphandling 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa följande 

Regiongruppen har kontinuerligt arbetat med upphandlingsfrågan under 2019. Vi 

driver konsekvent frågor om personalens arbetsvillkor och vikten av samverkan med 

facket i alla upphandlingar. Vi har även drivit frågan om att förvaltningen ska räkna 

på att lägga ett ”eget-regi” anbud i en bussupphandling. Detta för att dels säkerställa 

att de andra anbuden som läggs är rimliga men även för att kunna jämföra ifall det 



 

finns möjlighet till bättre verksamhet och ekonomi genom drift i egen regi. Inget av 

detta har vi inte fått igenom utan här krävs att vi vinner valet för att kunna 

genomföra vår politik i frågan om personalens arbetsvillkor, samverkan med facket 

och egen-regi anbud. 

 

Motion E1 Det är vi socialdemokrater som ska försvara demokratin 
I motionen yrkas: 
 
Att ge fullmäktigegrupperna i kommun och region i uppdrag att arbeta med en 
översyn av reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till 
förtroendevalda med syftet att väsentligt minska gapet mellan medborgares och 
politikers ekonomiska förutsättningar. 
 
Regionfullmäktigegruppen har att redovisa följande: 

I samband med beslut om E1 har Stockholms arbetarekommun i en tilläggsats 

uppdragit åt regionfullmäktigegruppen att se över ekonomiska och andra förmåner 

till förtroendevalda med syftet att väsentligt minska gapet mellan medborgare och 

politikers ekonomiska förutsättningar. 

Frågan är komplicerad då förmåner oftast är kopplade till det demokratiska 

uppdraget. Exempelvis resor till och från möten samt förlorad arbetstid ska inte vara 

en förlustaffär för de förtroendevalda. Ibland görs möten på kvällstid och vissa 

ledamöter i länets yttre delar kan ha relativt långa reseavstånd. Utvärderingar har 

gjorts tidigare och konstaterat att det finns svåra avvägningar mellan att inte begränsa 

de förtroendevaldas möjligheter att fullgöra det demokratiska uppdraget utan 

merkostnad och jämlika förutsättningar med medborgarna. Det är också i 

medborgarnas intresse att inte ersättning för möten och resor leder till administration 

som kostar mer än själva ersättningarna. Däremot har socialdemokraterna 

tillsammans med de rödgröna partierna i Region Stockholm avskaffat möjlighet för 

regionråd att få förmånsbil, något som inte varit kopplat till det demokratiska 

uppdraget.  

 

Nivåer för mötesarvoden är lättare att påverka. Socialdemokraterna i Region 

Stockholm har under 2019 ställt krav på en översyn av arvoderingarna, något som 

det blågröna styret varit tveksamma till. Trots att Socialdemokraterna pekat på att 

Region Stockholm har höga arvoden relativt andra regioner. Efter påtryckningar 

gjordes en schematisk översyn som inte tog hänsyn till att arvoderingarna har väldigt 

olika utformning och som styret menade visade att Region Stockholm inte stack ut. 

Under press från den socialdemokratiska gruppen gick till slut styret med på att frysa 

arvodena och att ta fram en jämförelse med andra regioner som ska redovisas på ett 

jämförbart sätt. Arvodesnivåerna kommer därmed att frysas från och med juni 2020. 
 



 

 

Motion H1 En servicegaranti för våra förorter - målet är att du ska bli fri 
 

I motionen yrkas: 

1. Stockholms partidistrikt driver frågan om att ha fler Folktandvårdsmottagningar i 

Stockholm.  

 

Representantskapets årsmöte beslutade  

att  bifalla motionen 

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa.  

 

Fullmäktigegruppen har under året drivit frågan om en mer jämlik tillgång till vård i 

hela vår region. Gruppen har lämnat en motion om att en etableringsstrategi ska 

antas där regionen säkerställer att vård finns tillgängligt i de områden där det idag 

saknas mottagningar. Detta gäller såväl den ordinarie hälso- och sjukvården som 

tandvården. I Socialdemokraternas budgetförslag för regionen finns även förslag om 

att ge folktandvården i uppdrag att arbeta mer uppsökande, på så vis kan fler nås av 

folktandvårdens insatser och tillgången till service stärkas.  
H2 - För en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik 

 

I motionen yrkas: 

att  en socialdemokratisk strategi för framtidens hälso- och sjukvård ska 

utarbetas. Strategin ska utgå från socialdemokratiska värderingar och i 

enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och de etiska principer för 

prioritering som en enig riksdag fastställt. 

att  partiet ska verka för närsjukvård som utgår från ett geografiskt 

områdesansvar med bibehållen valfrihet för invånarna. 

att partiet ska utarbeta en strategi för att motverka den oetiska 

privatisering inom hälso- och sjukvården som genomförts under de 

sista femton åren och att denna strategi skall beskriva hur 

vårdvalsystem kan avvecklas inom både primärvård och öppen 

specialistvård. 

att  partiet ska verka för att införa en stopplag som förhindrar privatisering 

av offentliga sjukhus. 

att partiet ska verka för att motverka möjligheten att vårdgivare som 

bedriver offentligt finansierad vård också får bedriva privat finansierad 

vård. 

att  partiet ska verka för att tydliggöra hälso- och sjukvårdens 

folkhälsoansvar 

att årsmötet antar motionen som sin egen 



 

att årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas 

riksdagsgrupp för genomförande 

att årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas 

landstingsgrupp för genomförande. 

 

Representantskapets/årsmöte beslutade 

att bifalla motionen 

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa följande:  

På regional nivå bedriver socialdemokraterna i regionen aktivt en sjukvårdspolitik för 

en mer sammanhållen vård och tydligare vårdkedja. Under 2019 presenteras 

Socialdemokraternas budgetförslag innehåller flera yrkanden om att införa 

områdesansvar för vårdcentralerna, satsa på förebyggande arbete och införa en ny 

politik för vårdvalen. Under 2019 har socialdemokraterna i regionen även 

uppmärksammat hur privata sjukvårdspatienter riskerar att gå före i kön för offentlig 

vård. Vi har även aktivt röstat för ett regionalt förbud för detta. Socialdemokraterna i 

Region Stockholm är starkt kritiska till de privatiseringsexperiment som den 

dåvarande Alliansen och nuvarande majoriteten i regionen bedriver. Vi kräver att 

kostnadsutvecklingen stoppas och att politiken återtar kontrollen över 

öppenspecialistvården för att skapa en jämlik vård efter behov. 

 

Motion H3 Förebygg psykiska ohälsa hos unga 

 

I motionen yrkas: 

1. verkar för att den psykosociala kompetensen i förskolor och skolor förstärks 

 

Representantskapets årsmöte beslutade  

att  bifalla motionen 

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa  

 

Under året har representanter för regionfullmäktigegruppen bedrivit ett 

politikutvecklingsarbete gällande hur den psykiska ohälsan bland barn och unga kan 

motverkas genom tidiga insatser. Projektet har resulterat i en rad förslag som antagits 

av Stockholms partidistrikt gällande att öka den psykosociala och psykologiska 

kompetensen i förskolor och skolor. I Socialdemokraterna i Region Stockholms 

budgetförslag för 2020 framgår det att elevhälsan ska förstärkas och ingå i den så 

kallade första linjens psykiatri. Detta innebär att elevhälsan ska tillföras psykologisk 

kompetens från regionen och i samverkan med kommunerna arbeta aktivt för tidiga 

insatser till elever med psykisk ohälsa.  

 



 

Motion H4 Förstärk sjuk- och socialvården med ett socialmedicinskt team för 

att förbättra psykiskt sjukas situation. 

 

I motionen yrkas:  

1. sjuk- och socialvården förstärks med socialmedicinska team så att patienter med 

mångfacetterade både psykiska och sociala problem inte hamnar ”mellan stolarna” 

2. årsmötet antar motionen som sin egen 

3. årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas riksdagsgrupp för 

genomförande 

4. årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas landstingsgrupp  

 

Representantskapets årsmöte beslutade  

att  anse motionen besvarad  

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa 

 

Många patienter med samsjuklighet i form av till exempel sociala och psykiska 

problem samt missbruk faller idag mellan stolarna. Under året har den 

socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen lämnat ett budgetförslag som 

adresserar detta problem på olika sätt. Dels föreslogs en samlokalisering av resurser 

från beroendevård, psykiatriskvård samt missbruksvård i form av till exempel 

gemensamma vårdplatser samt en förstärkning av den psykiatriska vården med fler 

mobila team. Gruppen har även lämnat in en motion om att återinföra 

vårdcentralernas områdesansvar och ge vårdcentralerna ett utökad uppsökande 

uppdrag. På så vis skulle fler invånare med sociala och psykiska problem kunnat 

fångas upp i tid och erbjudas insatser.  

 

Motion H5 - Införande av individuell prövning av blodgivare vid uppnådd 

åldersgräns samt stopp av diskrimineringen av män som har sex med män 

I motionen yrkas:  

att Socialdemokraterna verkar för ett system med individuell medicinsk 

prövning införs vid uppnådd åldersgräns för blodgivning, som 

möjliggör eventuell fortsatt blodgivning 

att  Socialdemokraterna verkar för att stoppa diskrimineringen av män som 

har sex med män så att de kan få bli blodgivare på samma premisser 

som övriga blodgivare 

 

Representantskapets/årsmöte beslutade 

att bifalla H5:2 men avslå H5:1 

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa följande:  



 

Yrkandet avser ett område som regleras nationellt. Socialdemokraterna driver på 

arbetet att Region Stockholm aktivt ska arbeta för att alla individer oavsett sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska ges en likvärdig och fullgod hälso- och 

sjukvård. I detta ingår arbetet med att fler vårdenheter ska HBTQ-certifieras. 

Vårdens kunskaper och bemötande av HBTQ-personer måste förbättras, detta 

kräver kompetenshöjande insatser. 
 
Motion H6 - Inrättande av avgiftningsenhet för kvinnor inom sjukvården i 
Stockholms läns landsting 

 

I motionen yrkas: 

att  våra representanter i landstinget tar sig an denna fråga och arbetar för 

att en avgiftsenhet för kvinnor inrättas inom sjukvården i Stockholms 

läns landsting 

 

Representantskapets/årsmöte beslutade 

att bifall motionen 

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa följande:  

I Socialdemokraternas budgetförslag för 2020 finns förslag att införa 
särskilda avgiftningsenheter för kvinnor. På Capio S.t. Göran sjukhus finns 
idag en avgiftsenhet för kvinnor. Vidare vill vi socialdemokraterna utreda hur 
en heldygnsmottagning, likt Pelarbackens verksamhet, för missbrukande 
och/eller hemlösa kvinnor ska utformas för att motsvara dessa kvinnors 
behov.  

 

 

Motion H8 Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter 

 

I motionen yrkas:  

1. det utvecklas mellanvårdsteam som arbetar med mellanvårdsinsatser och 

samordning för 

psykiskt sjuka patienter så att de har någonstans att ”landa” efter en lång 

sjukhusvistelse 

2. det utvecklas stöd till närstående och för patienten andra viktiga aktörer, vilka 

involveras i 

vårdens insatser kring patienten 

3. det inrättas tillfällig självvald heldygnsvård för psykiskt sjuka med koppling till 

mellanvårdsteamen, öppenvården och slutenvården. 

4. årsmötet antar motionen som sin egen 



 

5. årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas riksdagsgrupp för 

genomförande 

6. årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas landstingsgrupp 

 

Representantskapets årsmöte beslutade 

att  bifalla motionen  

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa följande  

 

Regionfullmäktigegruppen har under året arbetat aktivt med att åstadkomma en mer 

sammanhållen vård för människor med psykisk ohälsa. I budgeten för 2020 förslog 

Socialdemokraterna i Region Stockholm en översyn av den psykiatriska vården där 

det ingick förslag om att öka antalet vårdplatser i den psykiatriska slutenvården, 

stärka öppenvården genom bland annat fler mobila team, samt säkerställa att 

patienter och närstående för tillräcklig stöd och information. Mellanvård finns redan i 

dagsläget inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm men genom att 

socialdemokraterna totalt tillför närmare 50 miljoner kronor till psykiatrin i länet 

samt föreslår en genomgripande översyn är det vår bedömning att mellanvård skulle 

kunna bli verklighet även inom vuxenpsykiatrin. Slutligen har 

regionfullmäktigegruppen under året även föreslagit i sitt budgetförslag att sprida 

arbetet med självvald inläggningen i heldygnsvården för att öka patienternas 

autonomi och trygghet.  

 

Motion H10 Mottagning för äldre vuxna 

 

I motionen yrkas: 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att införa mottagningar för äldre i 

samverkan mellan kommunen och Stockholm läns landsting.  

 

Representantskapets årsmöte beslutade  

att  bifalla motionen 

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa följande 

 

Ensamhet bland äldre är ett stort problem som kräver insatser från hela samhället. 

Under året har Socialdemokraterna i Region Stockholm presenterat budgetförslag om 

att i samverkan mellan regionen, kommuner, idéburna aktörer och 

pensionärsorganisationerna utveckla fler mötesplatser för äldre för att främja hälsa 

och social gemenskap. Liknande projekt har gjorts genom till exempel ”Mötesplats 

Tumba” och föreslaget gick ut på att regionen skulle ta initiativ till fler liknande 

mötesplatser.  



 

 

Den socialdemokratiska gruppen har även under året föreslagit att vårdcentralernas 

äldremottagningar utvecklas och stärks för att bättre kunna hålla ihop vården för 

äldre, arbeta förebyggande samt samverka med kommunerna.  Under året har vidare 

ett politikutvecklingsprojekt kring äldres psykiska hälsa och ensamhet startats. Detta 

projekt kommer under året återkomma med konkreta förslag på hur regionen kan 

arbeta mer aktivt kring denna fråga. 

 

H14 - Tandhälsan påverkar hela kroppen – Ohälsa i munnen påverkar 

kostnaden för 

sjukvården 

I motionen yrkas: 

att  motionen överlämnas till (S) riksdagsgrupp 

att motionen överlämnas till (S) landstingsgrupp 

att representantskapet uppmanar grupperna att arbeta för följande att-

satser: 

att  ta bort gränsdragningen inom sjukvården mellan mun/tänder och 

kropp, 

att man upphör att separera rättigheter gällande tandvård och övriga 

kroppen, 

att  man integrerar försäkringssystemen för sjukvård och tandvård med 

varandra, 

att skillnaden i patientavgifter mellan att gå till en vanlig läkare och en 

tandläkare upphör. 

 

Representantskapets/årsmöte beslutade 

att Bifall motionen 

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa följande:  

Inom ramen för regionens ansvarsområde har vi förslagit flera åtgärder på området 

eftersom tandhälsan har stor betydelse för hela kroppen och det psykiska välmående. 

I Stockholm har tandhälsan förbättrats kontinuerligt men det finns stora skillnader, 

inte minst bland barn. Vi vill därför utvärdera allmäntandvården och vidta åtgärder 

för att även de med sämst tandhälsa ska få del av den generellt förbättrade 

tandhälsan. Ett aktivt förebyggande arbete, särskilt hos barn, unga och äldre är 

avgörande för att stärka den generella hälsan hos befolkningen Enligt 

Tandhälsorapporten har cirka 11 procent av treåringar i Rinkeby Kista kariesskadade 

tänder, jämfört med Södermalm där mindre än en procent har karies. Vi ser just nu 

en oroande utveckling där barn med sämst tandhälsa får ännu sämre tandhälsa. 

Därför har vi socialdemokrater föreslagit att förstärk Folktandvårdens förebyggande 

uppdrag gentemot barn och unga för att minska kariesskadorna i de områden där 



 

problemen är störst. Vi vill t ex ge folktandvården i uppdrag att i samverkan med 

förskolorna inrätta tandborstningsprojekt i de områden där tandhälsan är sämst. 

 

 

Motion H15 Utveckling av folkhälsan i Sverige 

 

I motionen yrkas: 

 

1. Socialdemokraterna i Stockholm driver att staten, landstingen och kommunerna 

snarast 

tillsätter en nationell grupp med uppdrag att utveckla strategier och handlingsplaner 

för att 

utveckla folkhälsan 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att folkrörelser och 

intresseorganisationer inbjuds 

att delta liksom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan för att ta ett 

helhetsgrepp kring 

folkhälsan 

 

Representantskapets årsmöte beslutade  

att  anse motionen besvarad 

 

Regionfullmäktigegruppen har att redovisa följande 

 

På nationella nivå arbetar jämlikhetskommissionen med förslag för ökad jämlikhet 

och presenterar sitt slutbetänkande den 31 maj i år. Under året har även utredningen 

”Styrning för en mer jämlik vård” lämnat sitt slutbetänkande.  Socialdemokraterna i 

Region Stockholm har med utgångspunkt i förslagen från den senare utredningen 

motionerat om förslag för en mer jämlik primärvård. Det handlar till exempel om att 

i ökad utsträckning styra resurser och etablering av vårdcentraler efter invånarnas 

behov.   

 

Under 2020 kommer en folkhälsopolicy tas fram i Region Stockholm. 

Socialdemokraterna ser positivt på detta men menar att den måste fyllas med innehåll 

som faktiskt leder till en ökad och mer jämlik folkhälsa. Under året har 

regionfullmäktigegruppen bland annat motionerat om införandet av regelbundna 

hälsosamtal på vårdcentralen för att åstadkomma detta. Gruppen har även 

motionerat om införandet av en etableringsstrategi för att se till att etableringen av 

vårdmottagningar styrs av vårdbehov och inte enskilda vårdbolags vinstintresse. 

Regionfullmäktigegruppen har slutligen lämnat en rad förslag som innebär en ökad 



 

samverkan med till exempel förskolan, skolan och intresseorganisationer för att 

åstadkomma en bättre folkhälsa. Ett sådant förslag är införandet av 

tandborstningsprojekt för barn i förskolan i de områden där tandhälsan är som 

sämst. Under det kommande året kommer vi fortsatt lyfta detta perspektiv i arbetet 

med folkhälsopolicyn.  

  

 

Motion H16 Återinförande av autismcentrum 

 

I motionen yrkas: 

1. Stockholms partidistrikt verkar för ett återinförande av autismcentrum 

2. motionen skickas vidare till nästkommande partikongress.  

 

Representantskapets årsmöte beslutade  

att  bifalla motionen 

 

Regionfullmäktige har att redovisa följande 

 

Under året har den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat förslag om att hela 

den psykiatriska vården bör ses över. Vidare har fullmäktigegruppen lämnat förslag 

om att utreda framtida centrumbildningar för att bättre kunna samla expertis och 

kompetens samt verka för utbildning och forskning. Genom att säga nej till 

moderatstyrets ökade vinstkrav på den offentliga vården tillför vi även mer pengar till 

habiliteringen. Det kan även konstateras att autismcenter för små barn i dagsläget 

finns inom habiliteringen i regionen men fullmäktigegruppen kommer arbeta vidare 

med frågan kring hur vården för barn och unga med autism kan stärkas under året.  

 

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, 

förslagsvis 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 

rapporterat 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.  

 

 

 

Stiftsfullmäktige  
 

STIFTSFULLMÄKTIGEGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

S-ledd majoritet i Stockholms stift 

Sedan det senaste kyrkovalet i september 2017, då Socialdemokraterna gick tydligt 

framåt, styrs Stockholms stift av en S-ledd majoritet där också Centerpartiet, Fria 

liberaler i Svenska kyrkan samt Öppen kyrka – en kyrka för alla ingår. Samarbetets 

utgångspunkt uttrycks i ett majoritetsprogram framskrivet som en ny stiftspastoral: 

”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. 

• 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 (Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen 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. 

Såhär halvvägs in i mandatperioden, kan vi konstatera att samarbetet mellan 

socialdemokrater, centerpartister, fria liberaler och öka:iter i Stockholms stift präglas 

av tillit och samsyn på Svenska kyrkans utmaningar och möjligheter. 

Socialdemokraterna har en konstruktiv relation också till 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 13 från Stockholms läns 

partidistrikt. Därutöver finns 15 socialdemokratiska ersättare. 

Ledamöter 

Amanda Almstedt Valldor, Anders Wallner, Ernst Håkan Levander, Ove Andersson, 

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  Holmström, Ann-

Charlotte Persson Tjäder, Nanna Tranströmer, Olle Burell, Jan Forsell, Irene 

Pierazzi, Jan Andersson, Monica Sundström, Jösta Claesson, Mårten Risdal Svensson 

och Wanja Lundby-Wedin.  



 

Ersättare 

Karin Gunilla Schöldström, Raimond Molander, Kurt Roland Sjöberg, Inga-Britt 

Rova, Birgitta Segerström, Stig Nyman, Jörgen Silén, Johnny Lundell, Inger 

Edvardsson, Kristina Lejdström, Gunilla Fredlund, Jonny Tedenfors, Ulla-Liza 

Blom, Britt Stenervall och Göran Dahlstrand.  

Stiftsfullmäktige har haft två ordinarie sammanträden under året, i maj för 

fastställande av bokslutet för 2018 samt i november för fastställande av budget för 

2020. 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, Iréne Pierazzi, Daniel Larson och Amanda 

Valldor, vilka också är våra ordinarie ledamöter i stiftsstyrelsen. I november lämnade 

Olle Burell över gruppledarskapet till Daniel Larson, som också valdes till ny förste 

vice ordförande i stiftsstyrelsen. 

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 kyrkan och Kristdemokrater för en levande kyrka.  

Stiftsstyrelsens nya majoritet efter kyrkovalet 2017 valde att omstrukturera 

utskottsorganisationen så att följande underorgan finns: 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. 

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 t o m 30 november), Iréne Pierazzi,                        

Daniel Larson (1:e vice ordförande fr o m 1 december) 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 2019 

Minskning av antalet valkretsar inom stiftet inför kyrkovalet 2021 

Valutskottet, ett utskott utsett av stiftsstyrelsen, har under året arbetet med frågor om 

eventuell valkretsförändring och eventuell förändring av antalet ledamöter i 

stiftsfullmäktige. Beslut togs i stiftsfullmäktige i maj 2019 om minskning av antal 

valkretsar från 13 till tre inför stiftfullmäktigevalet 2021. Antal ledamöter i 

stiftsfullmäktige beslutades vara oförändrat 91 mandat. I valutskottet har vi 

representerats av Birgitta Nilsson, ordförande och Anders Wallner, ledamot. 

Förberedelse av biskopsval 

Biskop Eva Brunne nådde under 2019 pensionsålder och lade ned sin biskopsstav i 

Storkyrkan i september månad. Dessförinnan hade biskopsval, för att utse hennes 

efterträdare, genomförts i februari och mars 2019. De kandidater som fick över fem 

procent av rösterna i den första valomgången var: Andreas Holmberg (182 röster), 

Marika Markovits (133), Jonas Eek (76), Sven Milltoft (67), Bengt Kristensson Uggla 

(66) och Gunilla Hallonsten (52). Av dessa gick Holmberg och Markovits vidare till 

omgång nummer två, där Holmberg segrade. Den nya biskopen vigdes av 

ärkebiskopen i Uppsala domkyrka den 22 september och mottogs i Storkyrkan den 

29 september. 

Struktur- och indelningsfrågor 

En svår och infekterad fråga som vi i den nuvarande majoriteten har fått ärva av 

tidigare stiftsstyrelser är den om Svenska kyrkans lokala struktur och indelning i 

centrala Stockholm. Under 2019 lade stiftsstyrelsen ner mycket tid och stor möda på 

att utarbeta olika alternativ som blev föremål för samråd med berörda församlingar i 

Stockholms innerstad inför beslut 2020. 

 

 

Nytt stiftscentrum i S:t Jacob 

Stockholms stift har förvärvat fastigheten Lantmätaren 2 (Jakobs kyrka och 

församlingshem) av Stockholms domkyrkoförsamling. Köpet ses som en långsiktig 

lösning för stiftets behov av plats för möten, verksamhet och som dessutom kan 

inrymma ett kontor för stiftets kansli. Under 2019 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 föränd-ras. 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 har de senaste åren drivit en 

servicebyrå, som aldrig har uppnått en ekonomi i balans. Stiftsstyrelsen diskuterade 

därför under 2019 en avveckling av denna verksamhet, vilket kommer att bli fallet. 

Internationellt arbete 

Stiftsstyrelsen har avsatte 800 000 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete 

för 2019. 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. Det internationella utskottet under stiftsstyrelsen har under 2019 bidragit till att 

mejsla ut en långsiktig internationell strategi, som bygger på lokalt engagemang. 

Partidistriktets kyrkopolitiska råd  

På uppdrag av distriktsstyrelsen har ett kyrkopolitiskt råd bestående av Irene Pierazzi, 

Lars Jonsson, Daniel Larson och Birgitta Nilsson, med Ingrid Rudin som 

sammankallande, träffats för att diskutera och ta fram underlag för hur det 

kyrkopolitiska arbetet inom Stockholms stift kan stödjas, såväl på stifts- som 

församlingsnivå. Förslag till insatser har tagits fram med syfte att stödja 

socialdemokratiska kyrkopolitiker kring roll, mandat och ansvar, för uppföljning och 

verkställande av det kyrkopolitiska programmet för mandatperioden. Rådet har 



 

verkat för ett strategiskt agerande för att stärka det kyrkopolitiska arbetet med sikte 

på att valrörelsen, inför kyrkovalet 2021, ska resultera i att vi som den redan största 

nomineringsgruppen inom Stockholms stift går fram ytterligare. 

Sammanfattning 

2019 var ett arbetsintensivt verksamhetsår i Stockholms stift. Ett biskopsval i 

Svenska kyrkan är en stor apparat och eftersom vi är det största stiftet betyder det att 

många involveras. Även struktur- och indelningsfrågorna tog mycket tid under 2019 

och innebar givande och viktiga möten mellan stiftets förtroendevalda och lokalt 

förtroendevalda i innerstadsförsamlingarna. En tredje sak som krävt stora 

ansträngningar är arbetet med att få stiftets ekonomi i balans. Här råder det en stor 

samsyn mellan majoriteten och minoriteten inom stiftsstyrelsen kring att orka ta sitt 

ansvar under innevarande mandatperiod istället för att skjuta fram problemen till 

framtiden. 

 

Stockholms läns SSU-distrikt 
 
Verksamhetsåret har varit händelserikt med många distriktsaktiviteter som har samlat 
medlemmar från länets alla kommundelar. Medlemmar har mötts över stadsdelar och 
utbytt erfarenheter och tankar. Vi har knackat dörr och besökt skolor för att prata 
om våra idéer och vår politik. Vi har välkomnat nya medlemmar och lärt oss av 
varandra. Tillsammans är vi starkare! 

 
EP-valrörelse 
Distriktets EP-valrörelse började sista veckan i april. Vi besökte skolor i hela 
Stockholms län dagligen under valrörelsens sista veckor. Utöver det knackade vi dörr 
i bland annat Södertälje, Botkyrka, Järfälla och Sundbyberg. Distriktet hade under 
valrörelsen en mycket nära och regelbunden kontakt med partidistriktet såväl som 
arbetarekommunerna. Några av distriktets medlemmar fick även äta frukost med 
Socialdemokraternas partiordförande 
Stefan Löfvén under slutspurtsveckan och tre medlemmar fick även åka runt med i 
Stefans valbuss på valdagen. Vi deltog även på alla superknackar som partidistriktet 
arrangerade. 
 
Samarbete med kommunerna 
Med arbetet som kommunansvarig i distriktsstyrelsen har varit att ha det 
övergripande ansvaret för våra kommuners verksamhetsutveckling. En del av arbetet 
ska ha gått ut på att hjälpa SSU-styrelserna att synliggöra deras verksamhet, skapa 
bättre kommunikationsvägar för de till distriktets styrelse samt arbeta fram någon 
form av relation mellan respektive arbetarekommun till SSU-kommunen. 
 
Studier 



 

Under året som gått så har distriktet haft tre kurshelger, en styrelseutbildning och 
även arrangerat en handledarutbildning. Vi har haft tre Lensettor och tvåor och två 
stycken Lenstreor. Vi har traditionsenligt haft sommarhelg på Bommersvik och även 
en kurshelg på Bommersvik där vi samarbetade med SSU Uppland. 128 medlemmar 
har deltagit på distriktets kurser. Vi har också satsat på att göra studierna mer 
inkluderande och börjat med diplomering för avslutade kurser. 
 
Första maj 
Många firade första maj i sina hemkommuner på förmiddagen, för att därefter 
ansluta till det stora tåget i Humlegården. Distriktet hade arrangerat förberedande 
plakatmålningworkshops inför firandet. 
 
Distriktsårskongress 
Den 16-17 mars 2019 arrangerades SSU Stockholms läns 72:a kongress i 
Landstingshuset i Stockholm. Kongressen behandlade tre program, 54 motioner och 
traditionsenligt hölls kongressfesten under lördagen på Piperska muren. 
 
Lensrådet 
Under hösten arrangerade distriktet Lensrådet där varje kommun kunde 
representeras med två ombud för att diskutera program och inspel inför DÅK:en. 
Det fanns även möjlighet att öva sin debatteknik. 
 
Månadsmöten 
Månadsmötet arrangeras en gång i månaden och alla medlemmar bjuds inför att 
lyssna och ställa frågor till en gäst. Mötet har utgjort ett bra tillfälle för medlemmar 
att träffas över kommungränserna. Lenet har bland annat gästats av Philip Botström, 
SSU:s förbundsordförande, Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, 
Hans Dahlgren, EU-minister, Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och Anna 
Ekström, utbildningsminister. 
 
 
 
 
Internationella nätverket 
Under verksamhetsåret 2019 har internationella nätverket haft sex aktiviteter. Året 
började med ett besök av vice ordförande i utrikesutskottet, Kenneth G Forslund. 
Under besöket diskuterades utrikesfrågor, specifikt frågor gällande Sveriges bistånd, 
NATO, folkmordet 1915 samt situationen i Syrien. Vidare besökte internationella 
nätverket Utrikesdepartementet och Magnus Nilsson som var politisk sakkunnig hos 
före detta utrikesminister Margot Wallström. 
Lenets sommarläger 2019 hade ett internationellt tema och deltagarna fick 
föreläsningar om bland annat världsekonomin, folkmordet 1915 med mera. 
Dessutom träffade internationella ledarna för distriktet den nyvalde 
socialdemokratiske europaparlamentarikern Evin Incir för ett samtal kring en 
sponsrad resa till Bryssel och Europaparlamentet som genomförs i mars 



 

2020. Vidare har det internationella nätverket haft en föreläsning av 
riksdagsledamoten Serkan Köse om den allvarliga situationen i Kashmir. Även 
distriktets tidigare internationell ledare i Stockholms län, Shahin Khosravi, har 
föreläst om Turkiets invasion av nordöstra Syrien. 
 
Fackliga nätverket 
Det fackliga nätverket har varit inaktivt då det tagits beslut om att slå ihop ett antal 
nätverk och istället anordna månadsmöten med olika teman för medlemmarna. 
Arbetsmarknads och fackliga frågor har varit ett tema under ett av mötena då 
arbetsmarknadsministern och LO:s vice ordförande medverkade. 
Under året har distriktsstyrelsen varit delaktig i debatten om ungas arbetsvillkor efter 
att media rapporterat om usla förhållanden och kollektivavtalsbrott inom kafékedjan 
Espresso House och om ungas kunskaper om fackliga rättigheter efter att Skolverket 
har övervägt att ta bort undervisning om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatser 
ur läroplanen. 
 
Övriga nätverk 
Tjejnätverket har arrangerat tre träffar under året och har bl.a. gästats av 
riksdagsledamöterna Erica Nådin och Alexandra Völker. Nätverket leds av Hanna 
Hayas. HBTQ-nätverket finns till för HBTQ-personer eller medlemmar som vill lära 
sig mer om HBTQ+ frågor. Nätverket leds av Roxanna Samuelsson och har haft tre 
träffar under året. Kommunala gruppen återupplivades under 2018 men lades ner av 
distriktsstyrelsen under verksamhetsåret 2019 på grund av bristande intresse från 
medlemmar. Miljönätverket och 23+nätverket har under året legat på is. 
Distriktsstyrelsen har istället lagt mer fokus på 
månadsmötena. 
 
Distriktsstyrelsen 
Ledning 
Makram Ben Dharir, ordförande (t.o.m. 2019-08-20) 
Esma Yagci, vice ordförande och kommunansvarig. Tillförordnad ordförande 
(fr.o.m. 2019-08-26) 
Andreas Andersson, kassör 
Fanny Prager, studieledare (fr.o.m. 2019-08-26) 
Ledamöter 
Adnan Habibija, personalansvarig och facklig ledare 
Arian Vassili, IT-ansvarig (t.o.m. 2019-08-13) 
Martin Persson, distriktsaktivitetsansvarig 
Melissa Aghassi, internationell ledare 
Parisa Khosravi, PR-ansvarig 
Sarkis Khatchadourian, internationell ledare 
Semsem Abdiaziz Ahmed, medlemsansvarig 
Distriktsstyrelsen har gett varje enskild ledamot ansvar för ett område. De tidigare 
organisationsenheterna har tagits bort för att ge var och en av styrelseledamöterna 
mer ansvar och mer utrymme att jobba mer självständigt inom sitt område. 



 

Adjungerade 
Till distriktsstyrelsens arbete och sammanträden har hela arbetsutskottet varit 
inadjungerade. Till ledningen har försteombudsmannen varit inadjungerad. 
Sammanträden 
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 19 protokollförda möten. 
Revisorer 
Ayla Eftekhari, SSU-Sundbyberg, sammankallande (t.o.m. 2020-01-17) 
Tuva Lund, SSU-Botkyrka (varav sammankallande fr.o.m. 2020-01-17) 
Petter Edler, SSU-Sundbyberg 
Revisorssuppleanter 
Elof Hansjons, SSU-Södertälje (tjänstgörande fr.o.m. 2020-01-17) 
Fredrik Johansson, SSU-Solna 
Magdalena Andersson, SSU-Nacka 
Valberedning 
Thomas Vakili, SSU-Botkyrka 
Linda Nygren, SSU-Värmdö 
Tania Bohlin, SSU-Järfälla 
Fanbärare 
Evin Dagdeviren, SSU-Huddinge 
Fanbärarsuppleant 
Chris Alm, SSU-Järfälla 
Redaktör Reformisten 
Anisha Ullah, SSU-Huddinge 
Nätverksansvarig 
Martin Persson, distriktsstyrelsen 
Personal 
Patrik Khosravi, försteombudsman (fr.o.m. 2016-08-10) 
Ayla Eftekhari, tf. försteombudsman (fr.o.m. 2020-02-10) 
Oscar Cederlund Fridell, organisationsombudsman, (fr.o.m. 2016-11-02 t.o.m. 2019-
08-31) 
Sandra Albeer (fr.o.m. 2018-10-02) 
Alice Nilsson (fr.o.m. 2019-02-19 t.o.m. 2019-08-05) 
Emil Nordfjell (fr.o.m. 2019-11-11 t.o.m. 2020-01-10) 
Expedition 
Distriktsexpeditionen är belagd på Sveavägen 68 i Stockholm. 
Distriktets representation Stockholms läns partidistrikts styrelse, Makram Ben Dharir 
(t.o.m. 2019-08-20) och Esma Yagci (fr.o.m. 2019-08-26) 
SSU:s förbundsstyrelse, Rassoul Pourassad (t.o.m. 2019-08-12) Martin Persson 
(fr.o.m. 2019-08-12) 
Unga Örnars förbundsstyrelse, Semsem Abdiaziz Ahmed (t.o.m. 2019-06-30) 
SSU-förbundets valberedning, Youbert Aziz (t.o.m. 2019-04-30) 
Stockholms läns partidistrikts valberedning, Patrik Khosravi 
 
Slutord 



 

Under året har distriktet genomgått en EP-valrörelse, arrangerat tre lensettor och 
lenstvåor, tre lenstreor, en styrelseutbildning och en handledarutbildning samt haft 
välbesökta månadsmöten med ett flertal ministerbesök. En omorganisering har gjorts 
i distriktsstyrelsen där man från att ha arbetat i enheter tilldelats individuella 
ansvarsuppgifter. Ett generationsskifte i distriktet har bidragit till att ett stort fokus 
varit att bygga upp organisationen internt. 

 

Stockholms läns S-kvinnodistrikt 2018 
 

2019 års aktiviteter och engagemang flätade samman historia och samtid. Vi 

uppmärksammade 100 år av kvinnlig rösträtt i samband med valet till 

Europaparlamentet när vi uppmanade väljare att ta vara på sin röst och rösta på 

socialdemokraterna. I likhet med det allmänna valet föregående år blev valet till 

Europaparlamentet en nytändning för jämställdheten och feminismen i Sverige. Med 

veckor kvar innan valdagen diskuterades kvinnors rätt till sina kroppar, aborträtten 

och andra snarlika frågor flitigt bland väljarna och i medierna. 2019 var också året 

som miljöfrågorna verkligen fick fäste i Sverige och i världen. Mycket tack vare Greta 

Thunbergs framgångsrika och angelägna budskap. Vi ser en ny generation unga 

kvinnor växa upp med stort socialt engagemang för jämlikhet, feminism och miljö. 

 

 

 

 

 

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden och bestått av 11 ledamöter 

varav 4 ersättare. 

Styrelsen 2019 
Nina Unesi    Ordförande   
Anna Vikström  Vice ordförande  
Gunilla Fredlund  Kassör   
Åsa Norrman-Grenninger  Studieledare  
Johanna Kvist  Ledamot   
Jill Melinder   Ledamot 
Gill Lindroos   Ledamot  
Linnea Costa Lindgren  Ersättare  
Helena Skoglund  Ersättare 
Charlotte Franzelius  Ersättare 
Annett Haaf   Ersättare 

 

 



 

Nina Unesi har representerat kvinnodistriktet i förbundsstyrelsen som ledamot och som 
samordnare i det internationella utskottet. Johanna Kvist som ersättare och som deltagare i 
det internationella utskottet. Nina Unesi har även varit adjungerad i partidistriktets styrelse.  
 
Under året har det funnits 18 kvinnoklubbar i följande kommuner: Botkyrka, Ekerö, 
Haninge, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna, 
Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Värmdö och 
Österåker. Dessutom en Distriktsklubb som samlar medlemmar som saknar 
geografisk kvinnoklubb. 
 
Antal medlemmar i distriktet var vid årets slut 663 (634 år 2018). 
 
Den uppåtgående medlemsutvecklingen fortsätter. Distriktet har ökat med 29 
medlemmar sedan förra året. S-kvinnor Stockholms län är ett av de distrikt som 
växer snabbast i S-kvinnor. Det beror på många saker, men en förklaring kan vara att 
våra aktiviteter, inklusive digitala aktiviteter, lockar många att bli medlemmar. 
Distriktet gjorde också särskilda insatser för att stötta länets S-kvinnoklubbar och 
medlemmarna bland annat genom studier, besök, möten och kampanjer.  
 
Studier 
Kvinnodistriktet satsade stort på studier under verksamhetsåret och 
studieverksamheten har under året har uppfyllt målen i verksamhetsplanen. Under 
2019 har att två Steg 1-utbildningar (26 januari och 21 september) och två Steg 2-
utbildningar genomförts (19 januari och 26 oktober). Steg 1 genomförs i distriktets 
regi och 31 deltagare från 12 klubbar diplomerats. Steg 2 genomfördes av förbundet 
men har organiserats av distriktet. Totalt har 42 medlemmar deltagit i Steg 2 varav 1 
medlem deltog i den förbundsövergripande utbildningen. Distriktet genomförde 
årskongressens beslut att inbjuda till en studiecirkel om att stärka motståndskraften 
mot högerpopulismen och SD:s argumentation ur ett feministiskt perspektiv. Vid 
årsskiftet hade 14 anmälningar inkommit. 
 
Distriktets studieledare deltog i S-kvinnors utbildning för studieledare, där digital 
utbildning var en central del. Tidigare under året deltog vi också i Stockholms läns 
partidistrikts studieledarträff. 

 

Sociala media 

S-kvinnor Stockholms län har den största sociala media-närvaron av alla 

kvinnodistrikt. Vi använder väldigt mycket sociala media i vårt styrelsearbete och i 

vår kommunikation med ordföranden och medlemmar. Våra inlägg delas och sprids 

många.  

 

Antalet följare ökade enormt efter en övning i digitalt systerskap. Vi uppmanade våra 

medlemmar på ett utbildningstillfälle i mars månad att bjuda in sina vänner att gilla 

vår sida. Den övningen gjorde att vi fick flera hundra nya följare. Vår följarskara 



 

ökade med 30 procent, från 990 till 1287 följare. Vid verksamhetsårets slut hade vi 

1328 stycken följare på Facebook och cirka 290 följare på Instagram. Vi gläds extra 

mycket åt våra följare på Instagram. Trots att vi inte haft Instagram så länge har 

många hittat vår sida.  

 

I distriktsstyrelsen har Helena Skoglund ansvarat för att ta fram och publicera inlägg, 

med stöd av Nina Unesi. 

 

Verksamheten 2019 

 

Internationella kvinnodagen 8 mars 

S-kvinnor Stockholms län stöttade klubbarna att kampanja på Internationella 

kvinnodagen. Vice ordförande i kvinnodistriktet, riksdagsledamoten Anna Vikström, 

talade på S-kvinnor Sundbybergs arrangemang på kvinnodagen.  

 

Seminarium: Arbetarrörelsen och kvinnorna med Yvonne Hirdman, 14 april 

S-kvinnor Stockholms län, i samarrangemang med S-kvinnor Stockholm stad och 

Unga S-kvinnor, bjöd in till en föreläsning med Yvonne Hirdman om 

arbetarrörelsens kvinnor. Hörsalen på Sveavägen 68 fylldes till bredden på detta 

oerhört uppskattade seminarium.  

 

Debattartikel om kvinnojourernas framtid, 25 april 

Framtiden för de ideellt drivna kvinnojourerna är skakig i en handfull kommuner i 

Stockholms län. Ordförande för S-kvinnor Stockholms län och stad skrev en 

debattartikel med anledning av den upphandling som kommunerna initierat. Den 

publicerades i Aktuellt i Politiken 25 april. 

 

Barnvagnsmarschen, 11 maj 

Ledamöter ur distriktsstyrelsen och klubbrepresentanter deltog  på flera orter i 

distriktet i Barnvagnsmarschen som arrangeras av bland annat RFSU i syfte att väcka 

opinion för bättre mödravård, förlossningsvård och för rätten till att kunna 

bestämma över sin kropp.  

 

100-åriga kvinnoklubbar, 21 maj och 12 december 

Under verksamhetsåret fyllde två kvinnoklubbar i distriktet 100 år. Lidingö och 

Solnas klubbar firades av sina arbetarekommuner. Även kvinnodistriktet 

uppmärksammade den fina åldern med tal och gåva. 

 

 

 

100 år av kvinnlig rösträtt, 24 maj  



 

Vi uppmärksammade 100 år av kvinnlig rösträtt i samband med valet till 

Europaparlamentet 26 maj. Vid Europahuset i Stockholm uppmanade vi väljare att ta 

vara på sin röst och rösta på socialdemokraterna.  

 

Feministisk kampanjbuss inför Europarlamentsvalet, 24 maj 

Tillsammans med S-kvinnor Stockholm stad anordnades en kampanjbussresa den 24 

maj. Bussresan, som hade 60 platser, blev nästan fullsatt. S-kvinnors ordförande 

Carina Ohlsson, Europaparlamentariker Jytte Guteland och dåvarande statsråd 

Annika Strandhäll deltog. Kampanjbussen stannade utanför valstugorna vid 

Segelstorg och i Rinkeby centrum. Bussen åkte till Järfälla där vi knackade dörr med 

Järfälla arbetarekommun. På vägen mellan platserna hölls pepptal i bussen av våra 

inbjudna gäster. Denna kampanjmetod provade vi förra året för första gången. Den 

uppskattades mycket av deltagarna då och även denna gång. 

 

Sommarmingel med föredrag - tema kvinnors löner, 18 juni 

Ett ämne som vi visste skulle väcka intresse och samtal var teamet för vårt 

sommarmingel: kvinnors löner. Vi bjöd in Markus Kallifatides eftersom han skrivit 

en läsvärd debattartikel i Dagens Nyheter (2/4 - 19) på ämnet. Han föreslog tre 

alternativa sätt att halvera eller utplåna löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det 

blev ett stundvis ivrigt samtal mellan gästerna och föreläsaren som förklarades av de 

starka känslorna mot ojämlikhet.  

 

S-kvinnors kongress i Malmö, 16 - 18 augusti 

Sex stycken ombud från S-kvinnor Stockholms län tog tåget till Malmö för tre dagar 

av debatter, omröstningar och intressanta samtal med S-kvinnor från hela Sverige. 

Det var högt tempo och flera bra beslut fattades. Kongressen gästades av dåvarande 

socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och PRO:s ordförande Christina 

Tallberg som hade ett samtal om kvinnors pensioner. Nytillträdda EU-

parlamentariker Heléne Fritzon besökte kongressen. Heléne inspirerade och 

informerade oss om vad de kommer att arbeta för under denna mandatperiod. 

Dåvarande utrikeshandelsminister Ann Linde gästade kongressen och inspirerade oss 

bland annat med jämställdhetens tre R; rättigheter, representation, resurser.   

 

Tjejmilen, 31 augusti 

S-kvinnor Stockholms län peppade och hejade på alla löpare. Vi delade ut kåsor och 

annat kul till våra medlemmar som sprang. En av löparna var forskningsminister 

Mathilda Ernkrans som stannade upp och pratade oss. Vårt material tog slut snabbt 

och vi hade över ett hundratal bra samtal. Många av de som pratade med oss var 

unga tjejer, som bestämt sig för att vara feminister och miljöaktivister.  

 

 



 

Styrelsens planeringsdag, 9 september  

S-kvinnor Stockholms län planerade höstens kalender med tankeväckande och 

spännande aktiviteter. 

 

Avtackning av regionråd, 19 september 

S-kvinnor Stockholms län överlämnade en gåva till Erika Ullberg, som tackades av 

efter åtta år som regionråd. Vi tackade henne för insatsen som en av länets främsta 

sjukvårdsföreträdare.  

 

Ordförandeträff, 10 oktober 

Ordförande i S-kvinnoklubbar runtom i Stockholms län träffades för att prata 

organisation, medlemsutveckling, aktiviteter och mer. 

 

Internationellt projekt, förstudieresa till Sydafrika, 8 - 12 november   

Genom vårt samarbete med Olof Palmes Internationella Center intensifierade 

kvinnodistriktet sitt internationella engagemang. Vi blev en partnerorganisation för 

kvinnoorganisationen Dutywa Women’s support centre i Sydafrika. Under 

verksamhetsåret träffade två personer från distriktsstyrelsen organisationer som 

arbetar för kvinnor och barns rättigheter på Östra Kapprovinsen. Tillsammans med 

S-kvinnor genomförde de en konferens i East London, Sydafrika, där de planerade 

kommande programperiod 2020 - 2024.  

 

Inspirations- och mingelkväll: Aida Hadzialic, finansregionråd, 9 december 

Regionens nya finansregionråd i opposition Aida Hadzialic gästade oss på vårt årliga 

julmingel. Vi ställa intressanta frågor med ett lite annorlunda upplägg till henne och 

lärde känna henne bättre. Det blev många bra samtal om värderingar och politik. 

 

Till sist 

För S-kvinnor Stockholms län var 2019 ett intensivt och roligt verksamhetsår. I en 

tid när föreningsengagemanget i samhället sviktar, går vi mot strömmen. Vi växer 

som distrikt för andra året i rad.  

 

Det finns mycket som glatt oss under året: medlemmarnas uppskattning för våra 

studier, vårt sociala media-engagemang som öppnat för nya sätt att kommunicera och 

våra ibland tokiga men framgångsrika sätt att kampanja (feministisk bussresa och 

digitalt systerskap). De senaste två åren har vårt genomslag i de digitala kanalerna 

skjutit i höjden. Inget annat kvinnodistrikt har en större sociala media-närvaro än oss. 

 

Vi fortsätter in i nästa år med en förhoppning om att vi blir fler medlemmar och fler 

klubbar. Vi hoppas också att de internationella frågorna får en naturlig plats i vår 

verksamhet. 



 

 

Styrelsen vill tacka för insatserna under ett mycket feministiskt intressant politiskt år. 

Nu samlar kraft så att vi blir fler S-kvinnor som stöttar varandra i medgång och 

motgång.  

 

 

Styrelsen för S-kvinnor i Stockholm län 

 

 

 

Motionshantering - uppföljning (INVÄNTAR) 
Nedan beskrivs samtliga motioner bifallna/besvarade av distriktsårskongressen 2019 

samt hur dessa sedan har hanterats. 
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