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GRANSKNINGSUTSKOTTETS BERÄTTELSE  

 

GRANSKNINGSARBETET 
 

Den huvudsakliga uppgiften för utskottet är uppföljning och granskning av hur uppdrag från 

representantskapet har hanterats av de olika parlamenten och styrelsen. 
 

Utskottets arbete har koncentrerats till granskning av verksamhetsrapporter, protokoll och andra 

relevanta dokument avseende partidistriktets styrelses verksamhet och arbetet inom riksdags-, 

kommun- , region- och stiftsfullmäktigegrupperna. En central del för granskningen har varit 

återrapporteringen av beslut tagna av representantskapet. 
 

Vi har även tittat på närvaron där så varit möjligt och aktiviteten inom respektive parlament samt 

parlamentens arbetsordningar, protokoll m.m. Utskottet har fört samtal med företrädare för 

partidistriktets styrelse avseende dess arbete och företrädare för de olika parlamenten vad gäller arbetet 

i de olika grupperna. 
 

Utskottets olika möten har liksom övrig verksamhet i partidistriktet mot bakgrund av rådande pandemi 

genomförts digitalt. 

 

SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 
 

Utskottet har i flera granskningsrapporter påpekat att det är av största vikt att det av protokollen från 

gruppernas möten tydligt framgår vilka beslut och ställningstaganden som tagits i olika frågor. 
 

Utskottet kunde vid läsningen av protokollen från kommunfullmäktigegruppen och 

regionfullmäktigegruppen notera att dessa också i år på ett bra sätt redovisar vad som avhandlats och 

ger förutsättningar för att förstå vad som beslutats på mötena. 
 

Granskningsutskottet har på olika sätt under de senaste åren betonat vikten av våra förtroendevaldas 

närvaro såväl på gruppmöten som i de organ de valts in i. På gruppmöten och andra interna träffar är 

närvaron viktig för att säkerställa att våra förtroendevalda håller sig välinformerade, inte minst om 

partiets ställningstagande i aktuella politiska frågor, men också delar med sig av egen lokal kunskap. 
 

Utskottet noterar att närvaron vid gruppmötena, som redan tidigare varit god, nu ökat ytterligare, 

vilket möjligtvis beror på att mötena under året genomförts digitalt. Närvarorapporteringen är också 

lätt att följa och rutiner finns för att följa upp frånvaro. 
 

Granskningsutskottet skulle önska att våra valberedningar blev bättre på att följa upp redovisningarna 

så att närvarokriteriet får den tyngd som det förtjänar i samband med framtagande av förslag till listor 

inför val på alla nivåer och till alla parlament. 
 

I verksamhetsberättelserna redovisas de motioner som representantskapet beslutat översända till de 

parlamentariska grupperna för åtgärd.  
 

Utskottet vill återigen understryka att det inte bara för motionärerna, utan för alla, vore önskvärt att få 

så snabba reaktioner som möjligt på motionerna även om svaret är att det som föreslås i motionen inte 

är genomförbart. Reell inflytandemöjlighet handlar både om snabbt agerande och snabb återkoppling. 

Svar ska man inte behöva vänta på i ett år. Möjligheten till påverkan är en viktig grundval för 

medlemmarnas engagemang. 
 

I de senaste årens granskningar har utskottet påpekat vikten av att representantskapets beslut att 

samtliga ledamöter i de tre parlamenten ska avge en årlig skriftlig rapport följs. Redovisningarna utgör 

ett av flera underlag för nomineringsarbetet i grundorganisationerna och valberedningens arbete med 

listorna inför allmänna val samt ger medlemmarna information om vilka frågor ledamöterna arbetat 

med och vilka interna/externa aktiviteter de deltagit i. 

 

Utskottet kan konstatera att rapporten för 2020 har blivit mer lättöverskådlig och informativ än 

tidigare. Även svarsfrekvensen på enkäten från de förtroendevalda i de tre parlamenten har förbättrats  

jämfört med föregående år. Endast ett fåtal uteblivna svar har kunnat noteras.  
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Enkäten innehöll två frågor som av flera svaranden uppfattades som likartade. Flera svaranden 

hänvisade således till svaret på första frågan som svar på andra frågan. Utskottet föreslår att en av 

frågorna tas bort och att den kvarvarande konkretiseras något. Vi föreslår också att en ny fråga tas 

med, som behandlar vilka kontakter ledamoten har haft med partiföreningar och om hen bevistat 

något/några representantskapsmöten. Även arbetet utanför parlamenten är viktigt och ingår i 

ledamöternas åtaganden.. 
 

Utskottet vill återigen understryka att det enligt vår uppfattning ingår i det egna ansvaret för alla 

förtroendevalda i de olika parlamenten att skaffa sig kännedom om representantskapets beslut och att 

utgå från dem i det löpande politiska arbetet. 

 

RIKSDAGSGRUPPEN 
 

Granskningsutskottet har granskat relevanta handlingar som protokoll och verksamhetsberättelse samt 

fört diskussioner med bänkansvarig ledamot.   
 

Utskottet har tagit del av minnesanteckningar. De är från andra halvåret/hösten medan första halvårets 

saknas. Minnesanteckningar har förts mestadels i punktform. Här finns utrymme att utveckla dessa för 

att ge en tydligare bild av vilka ställningstaganden som görs. 
 

Av verksamhetsberättelsen, VB, framkommer att tidigare uppdelade bänkorganisation mellan 

partidistrikten i stad och län efter senaste valet ersatts av en gemensam, Region Stockholm. De arbetar 

ofta tillsammans och har successivt hittat formerna för arbetet. Detta samarbete betyder även att 

Region Stockholm finns representerad i alla utskott. 
 

Granskningsutskottets arbete omfattar emellertid endast Stockholms partidistrikt. 
 

Vidare framgår det vad gruppen arbetat med, vilka motioner de lagt samt vilka frågor som ställts. Det 

finns i VB en överskådlig sammanställning av de motioner som skickats till riksdagen från 

representantskapet med syfte/intention samt hur de hanterats. Riksdagsgruppen påpekar att flera att-

satser har fått ändras för att passa riksdagens format eller för att frågan är föremål för utredning eller 

beredning på Regeringskansliet. Vilka motioner som berörs framgår inte och inte heller har frågan om 

detta framkommit i någon återredovisning till representantskapet. 
 

I VB finns redovisat motioner inlämnade från länsbänken men även bifallna motioner från Stockholms 

läns distriktskongress 2020. Utifrån granskningsuppdraget att utskottet endast granskar Stockholms 

partidistrikt hade det varit önskvärt att tydliggöra vilka av motionerna som har initierats av 

partidistriktets riksdagsledamöter samt i vilka de endast ställt sig bakom länets motioner. 
 

Det framgår av VB vad ledamöterna har arbetat med och vilka utskott de sitter i. De motioner från 

representantskapet som skickats till riksdagsgruppen har delats upp utefter vilka utskott man finns i. 
 

Enligt riksdagsgruppen har givetvis pandemin förändrat situationen och möjligheten till aktiviteter 

med fysiska möten har begränsats. Flera ledamöter har periodvis varit förhindrade att delta på grund 

av rådande restriktioner, att de personligen tillhör riskgrupp eller varit drabbade av sjukdomen. 
 

Under 2020 har ledamöter från Stockholms stad och län deltagit i riksdagsarbetet på plats i mycket 

större utsträckning än ledamöter från andra delar av landet p.g.a. rådande restriktioner. De flesta ute i 

landet jobbade hemifrån. Under omröstningar har bara cirka 60 ledamöter varit närvarande 

företrädesvis från stockholmsregionen. Utskotten har träffats digitalt och kunnat sköta arbetet på det 

sättet. 
 

Normalt brukar ledamöterna delta i resor, möten, konferenser samt arbetsplatsträffar. Detta har tyvärr 

inte kunnat genomföras i den utsträckning som varit tänkt. Även här har möten varit digitala. 
 

Granskningsutskottet föreslår 

att riksdagsgruppens verksamhetsberättelse för 2020 godkänns. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN 
 

Granskningsutskottets granskning av våra förtroendevaldas arbete i Stadshuset inleddes med en 

genomgång av alla protokoll från grupp- och gruppstyrelsemötena. Efter att ha fått möjlighet att ta del 

av en ännu ofullständig verksamhetsberättelse mötte vi de ansvariga för gruppledningen för vissa 

klargöranden, ytterligare information och diskussion. 
 

Efter studium av fullmäktigegruppens färdigställda verksamhetsberättelse hade utskottet ett 

uppföljande möte med samma personer för sammanfattande synpunkter och avslutande kommentarer. 
 

Utskottet kunde vid läsningen av protokollen notera att dessa också i år ger förutsättningar för att 

förstå vad som avhandlats och beslutats på mötena. Det är gott. Finge vi önska oss något därutöver är 

det att kunna härleda hur de inriktningar av verksamheten som gjorts och de beslut som fattats, t.ex. 

angående förslag från representantskapet lotsats fram till de redovisade insatserna i 

verksamhetsberättelsen. 
 

Utskottet kunde notera att närvaron vid gruppmötena, som redan tidigare varit god, nu ökat ytterligare, 

sannolikt beroende på att mötena övergått till att genomföras digitalt. Rutiner för åtgärder vid stor 

frånvaro finns och får betraktas som tillfredsställande. Granskningsutskottet önskar dock att 

gruppmedlemmarna blir bättre på att anmäla förhinder. 
 

Verksamhetsberättelsen för år 2020 är, i likhet med tidigare års, informativ och omfattande. Vi 

uppskattar att man har lagt in, inte bara de direkta följderna av pandemin på verksamheten, utan också 

lagt in ett stycke om hur det påverkat den interna demokratin. I vissa delar, som beträffande 

gruppnärvaron redovisat ovan och träningen i digitala verktyg positivt, men på de flesta andra 

områden negativt. 
 

De motioner som representantskapet beslutat översända till kommunfullmäktigegruppen för åtgärd 

redovisas i en särskild avdelning som gör det lätt att hitta motionerna. De bifallna förslagen och vad 

som gjorts och inte gjorts redovisas liksom skälen för detta. Vi noterar med tillfredsställelse att 

redovisningen är fortsatt bra och tydlig och att man i Stadshuset bedömt att andra motioner än de som 

sänts över berör husets verksamheter. 
 

Problemet med tidsfördröjningen från beslut i representantskapet och behandling i Stadshuset kvarstår 

dock, så visst fortsatt förbättringsarbete är både önskvärt och möjligt. Och nog hade det varit 

uppmuntrande för SSU att kunna läsa som kommentar till sin bifallna motion B10 Flygförbud mellan 

Stockholm och Göteborg, som inte tagits med i redovisningen, att den inte riktigt hör hemma i 

Stadshuset, men att s-gruppen självklart lever upp till kravet. 
 

Utskottet vill framföra att vi uppskattat de konstruktiva diskussioner vi fört med ledningen i 

Stadshuset. 
 

Granskningsutskottet föreslår  

att kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2020 godkänns. 

  

REGIONFULLMÄKTIGEGRUPPEN 
 

Granskningsutskottet har granskat alla relevanta handlingar. Vi har läst regionfullmäktigegruppens 

verksamhetsberättelse, tagit del av gruppens protokoll och närvarorapportering och överlagt med 

gruppledningen. 
 

Protokollen från regionfullmäktigegruppens sammanträden redovisar på ett bra sätt vad som 

avhandlats. Närvarorapporteringen är god och lätt att följa. Gruppledningen har rutiner för att följa upp 

frånvaro. 
 

Verksamhetsberättelsen ger en bra bild av regionfullmäktigegruppens verksamhet, vilka frågor det rått 

politisk oenighet kring och hur våra företrädare agerat för att påverka både de beslut som fattats och 

den allmänna opinionen. 
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Regionens stora verksamheter – sjukvården och kollektivtrafiken – har påverkats starkt av den ännu 

pågående pandemin. Den har också påverkat förutsättningarna för att bedriva politiskt arbete, både för 

enskilda ledamöter och för den Socialdemokratiska gruppen. Deltagandet vid fullmäktiges 

sammanträden på plats har varit begränsat och dagordningen vid sammanträdena hade under flera 

månader inget utrymme för behandling av motioner och interpellationer. 
 

Vår granskning visar att regionfullmäktigegruppen på initiativ från gruppledningen beslutade att i 

pandemins inledning lägga den politiska debatten åt sidan och upprätthålla det som kallas borgfred. 

Inga motioner eller interpellationer lades under våren och ledamöterna avstod från att söka offentlig 

debatt.  
 

Granskningsutskottet finner att regionfullmäktigegruppen har redovisat hur bifallna motioner från 

Stockholms partidistrikt har behandlats. I många fall redovisas aktiviteter eller ställningstaganden i 

linje med motionens intentioner utan att direkt fullfölja de konkreta yrkandena. I några fall tycks dock 

RF-gruppen inte ha agerat i motionens riktning (motion G18) eller under året inte agerat alls (G9). Om 

det är så att RF-gruppens majoritet finner att motioner från representantskapet inte kan eller bör 

genomföras bör det redovisas och motiveras mycket tydligt.  
 

Granskningsutskottet föreslår 

att regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2020 godkänns. 

 
STOCKHOLMS STADS PARTIDISTRIKTS STYRELSE  
 

Granskningsutskottet har fört samtal med ordföranden och kommunsekreteraren samt läst protokoll 

och tagit del av andra relevanta handlingar samt ett utkast till styrelsens verksamhetsberättelse.  
 

Utskottet har granskat styrelsens protokoll och funnit dessa i god ordning. Det går bra att utifrån dem 

avläsa vilka beslut som fattats och besluten är väl underbyggda genom bra beslutsunderlag. Samtliga 

protokoll var vid granskningstillfället justerade. Dock noterades att endast ett av protokollen var 

signerade på varje sida av samtliga protokolljusterare. Detta är naturligtvis inte helt tillfredsställande. 

Utskottet önskar att styrelsen framgent är observant på detta. 
 

Utskottet har även tagit del av protokollen från representantskapet och noterar att dessa är i god 

ordning och att det tydligt går att utläsa vilka beslut som fattats. 
 

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

överblickbar. Frånvaro har med några få undantag anmälts. 
 

Styrelsen har arbetat med ett arbetsutskott, AU, som sammanträder en gång i månaden. Utskottet utgår 

från att dess uppgift bl.a. är att bereda ärenden inför styrelsemötena. Utskottet har dock inte av 

styrelseprotokollen kunnat utläsa vilka ärenden på dagordningen som beretts av arbetsutskottet.  
 

Utskottet har i tidigare rapporter pekat på att det är angeläget att protokoll justeras snarast möjligt. 

Mot bakgrund av detta föreslog utskottet i 2020 års rapport att styrelsen undersöker möjligheten till 

digital signering av protokollen. Digital signering skulle enligt utskottet praktiskt och tidsmässigt 

underlätta justeringen och därmed minimera risken för att protokoll blir "liggande". Denna möjlighet 

har nu öppnats från 2021 inte enbart för distriktsstyrelsen utan för hela partiorganisationen vilket 

utskottet ser som positivt. 
 

Balanslistan över styrelsens pågående ärenden uppdateras inför varje styrelsemöte. Utskottet 

konstaterar att den har blivit tydligare avseende avslutade och pågående ärenden samt vem/vilka som 

är ansvariga och har därmed har en bättre aktualitet och lättare att följa. 
 

Utskottet vill särskilt framhålla att styrelsen förhållandevis snabbt fick verktyg på plats så att 

verksamheten i partidistriktet kunnat upprätthållas trots rådande pandemi och därmed 

sammanhängande restriktioner. 
 

Utskottet har tagit del av ett utkast till verksamhetsberättelse för 2020. Utkastet är informativt och ger 

en god bild av verksamheten. Utskottet hade dock önskat att styrelsen lagt in en beskrivning/analys av 

de direkta följderna av pandemin på verksamheten i partidistriktet samt om och hur det påverkat den 
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interna demokratin. 
 

I verksamhetsplanen för 2020 angavs att partidistriktet skulle genomföra minst två 

medlemsomröstningar. Så har inte skett. Utskottet menar att detta är olyckligt då 

medlemsomröstningar är ett utmärkt medel att nå ut till och engagera medlemmarna i politiska frågor 

speciellt under de omständigheter som rått under verksamhetsåret. 
 

Granskningsutskottet föreslår  

att distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020 godkänns. 

 

STIFTSFULLMÄKTIGE 
 

Granskningsutskottet har tagit del av stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse som informativt 

redogör för organisation, representation och viktigare frågor under året. Granskningsutskottet har 

också fört samtal med gruppledningen. 
 

Den etablerade majoriteten inom stiftet, bestående av Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centern, 

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK) och ÖKA (Öppen kyrka) har inneburit att det finns ett starkt 

stöd för den folkkyrka som är grunden för vår socialdemokratiska kyrkopolitik. 
 

Det har inte varit så många separata möten för s-ledamöter men det finns välutnyttjade digitala s-fora 

där information ges och där frågor kan tas upp och bollas. 
 

Granskningsutskottet föreslår  

att stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2020 godkänns. 


