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Medlemsantal i grundorganisationerna 
Vid årsskiftet 2020/2021 hade Socialdemokraterna i Stockholm 165 anslutna 
grundorganisationer, vilket är en minskning med 13 organisationer från föregående år.  

 
Medlemsantal 2020 

Vid utgången av 2020 redovisar Socialdemokraterna i Stockholm 14 403 medlemskap, vilket är en 
minskning av antalet medlemskap i våra samtliga grundorganisationer med 548. Av dessa 14 403 
medlemskap är 7 134 partimedlemskap, vilket är en minskning med 959 partimedlemskap från 
föregående år.  
 
Ombudsgrundande medlemmar 

Med anledning av partiets nya stadgar 2015 är endast betalande medlemmar ombudsgrundande. I 
egen förteckning finns listan med enbart betalande medlemmar. Föreningarnas 
representantskapsombud beräknas enligt den.  

Medlemsantal 31 december 2020 

A= partimedlemskap B=extramedlemskap C=totalt 

 

Bromma-Kungsholmen A B C 
Blackeberg s-förening 35 11 46 
Centrala Bromma 82 8 90 
Kungsholmen s-förening 247 53 300 
Mariehäll-Bällsta s-förening 17 5 22 
Minneberg Traneberg s-förening 69 11 80 
Ängby s-förening 43 12 55 
Totalt 493 100 593     

Norra Innerstaden A B C 
Adolf Fredrik s-förening 64 18 82 
Engelbrekts s-förening 64 12 76 
Johannes-Gustav Vasa s-förening 129 30 159 
Matteus s-förening 105 14 119 
Värtans s-förening 33 6 39 
Östermalm-Gärdet s-förening 121 26 147 
Totalt 516 106 622     

Sydost A B C 
Bagarmossens s-förening 50 20 70 
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Bandhagen Högdalens s-förening 75 18 93 
Dalens s-förening 37 5 42 
Enskede s-förening 67 11 78 
Farsta Strands s-förening 29 7 36 
Farsta-Fagersjö s-förening 85 18 103 
Hammarbyhöjden- och Björkhagens s-för. 70 19 89 
Kärrtorps s-förening 66 17 83 
Rågsved-Hagsätra s-förening 48 9 57 
Skarpnäcksfältet s-förening 43 9 52 
Sköndals s-förening 43 10 53 
Stureby s-förening 22 8 30 
Söderleds s-förening 94 22 116 
Vantörs s-pensionärsförening  3 5 8 
Årsta Johanneshovs s-förening 123 41 164 
Örby s-förening 23 7 30 
Östberga s-förening 23 6 29 
Totalt 901 232 1133     

Sydväst A B C 
Aspuddens s-förening 45 15 60 
Fruängens s-förening 47 7 54 
Gröndal Liljeholmen s-förening 119 22 141 
Herrängen s-förening 15 10 25 
Hägerstens s-förening 121 23 144 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 58 20 78 
Skärholmens s-förening 124 21 145 
Älvsjö s-förening 91 19 110 
Totalt 620 137 757     

Södermalm A B C 
Gamla Stans s-förening 49 12 61 
Hammarby Norra s-förening 76 18 94 
Katarina s-förening 126 32 158 
Katarina Västra s-förening 97 27 124 
Maria-Södra Stations s-förening 129 32 161 
Reimersholme s-förening 45 14 59 
Sjöstadens s-förening 76 23 99 
Sofia s-förening 88 20 108 
Tanto-Zinken s-förening 157 20 177 
Totalt 843 198 1041     

Västerort A B C 
Akalla s-förening 34 11 45 
Grimsta s-förening 5 2 7 
Hjulsta s-förening 6 7 13 



4 
 

Husby s-förening 29 6 35 
Hässelby Gård s-förening 40 10 50 
Hässelby Strand s-förening 28 5 33 
Hässelby Villastad s-förening 54 7 61 
Kista s-förening 45 10 55 
Rinkeby s-förening 42 9 51 
Spånga-Bromsten s-förening 43 11 54 
Tensta s-förening 48 9 57 
Vällingby s-förening 100 29 129 
Totalt 474 116 590     

Stockholms Fackliga utskott A B C 
AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 17 15 32 
Byggsossen i Stockholm 28 17 45 
El-sossen 36 27 63 
FastighetsSossen 26 29 55 
Försäkringstjänstemännens s-förening 5 8 13 
Handels förbundskontors s-förening 10 34 44 
Handels-sossen 48 92 140 
Hotell och Restaurang Sossen 12 23 35 
Hyresgästanställdas s-förening 5 15 20 
IF Metallsossen 39 82 121 
Kommunal Stockholms läns s-förening 100 91 191 
Kommunalanställdas s-förening 14 9 23 
Kooperativa s-föreningen 9 14 23 
Livs avd 4 s-fackklubb 16 19 35 
LO-Borgens s-arbetsplatsförening 13 52 65 
LO-fackens s-förening i Stockholm 11 42 53 
Lokaltrafikens s-förening 15 16 31 
Målarsossen 18 16 34 
Polstjärnans s-förening 13 49 62 
SEKO-sossen 57 67 124 
S-fackklubben Löftet 57 82 139 
S-klubben Kommunal Stockholm Mitt 3 5 8 
Socialdemokrater i statlig tjänst 17 20 37 
S-sjuksköterskor 10 23 33 
Transport s-fackklubb 15 27 42 
Tulltjänstemännens s-förening 4 2 6 
Totalt 598 876 1474     

Stockholms öppna utskott A B C 
(S)nack 9 43 52 
Afghanistan Solidaritet S-förening 4 2 6 
Afrikanska s-föreningen 3 10 13 
Anatoliska s-föreningen 5 4 9 
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Bajensossen 0 44 44 
Eritreanska s-föreningen 4 3 7 
Etiopiska s-föreningen 22 7 29 
Franska s-föreningen 3 3 6 
Gnagarsossen i Stockholm 4 72 76 
Grekiska s-föreningen i Stockholm 6 2 8 
Hazara Socialdemokratiska förening 14 5 19 
HBTs Stockholm 66 173 239 
Idrottssossar 1 26 27 
Kampanjföreningen 2 4 6 
Klimatsossarna - Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet 13 80 93 
Kulturarbetarnas s-förening 30 101 131 
Kurdiska s-föreningen i Stockholm 5 7 12 
Latinamerikanska socialdemokrater  4 4 8 
Onsdagsklubben 16 441 457 
PES Aktivisterna Stockholm 12 59 71 
S Palestinavänner i Stockholm 2 19 21 
Seniorsossarnas s-förening 12 126 138 
S-föreningen Bryssel 3 10 13 
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa 13 47 60 
S-föreningen i Stockholm 12 25 37 
S-föreningen S2000 59 98 157 
Socialdemokratiska föreningen Funktionshinder och Jämlikhet 9 35 44 
Socialdemokraternas säkerhetspolitiska klubb SSÄK 5 38 43 
Socialdemokraternas kriminalpolitiska förening 0 11 11 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- 
och idéutveckling 

1599 2884 4483 

Socialdemokratiska Israelvänner SIV 7 25 32 
Socialdemokratiska skolföreningen 13 45 58 
Somali State Socialdemokraterna 0 1 1 
S-Småföretagarföreningen 5 26 31 
Totalt 1962 4480 6442     

Stockholms SSU-distrikt A B C 
SEK 4 9 13 
SSK 23 95 118 
SSU 127 4 5 9 
SSU 25+ 34 57 91 
SSU Facklig 3 14 17 
SSU Farsta-Hökarängen 5 8 13 
SSU Front 27 31 58 
SSU KG 1 2 3 
SSU Kista 7 3 10 
SSU Kontakt 18 15 33 
SSU Kungsholmen 7 8 15 



6 
 

SSU Linje 17 1 0 1 
SSU Lucidor 26 27 53 
SSU Norra Real 6 1 7 
SSU Tensta 4 4 8 
SSU Wasastan 16 25 41 
SSU Västerort 13 18 31 
SSU Östermalm 5 2 7 
Totalt 204 324 528     

Stockholms S-kvinnodistrikt A B C 
Alina s-kvinnoklubb 10 24 34 
Avantgarde s-kvinnoklubb 23 30 53 
Distriktsklubben Stockholms stad 28 6 34 
Girlpower - Unga kvinnor för Järva 0 0 0 
Hägerstens s-kvinnoklubb 15 9 24 
Hässelby s-kvinnor 13 7 20 
LO-fackens socialdemokratiska kvinnoklubb 3 40 43 
Norra Järva s-kvinnoklubb 8 9 17 
S-kvinnor i östra söderort 6 15 21 
Skärholmen s-kvinnoklubb 5 2 7 
Stockholms allmänna kvinnoklubb 77 76 153 
Södra s-kvinnoklubben 53 41 94 
Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb 21 14 35 
Tulpan s-kvinnor 4 1 5 
Unga S-kvinnor: Rebella 40 57 97 
Vasastadens-Östermalms S-kvinnor 12 13 25 
Vällingby s-kvinnoklubb 30 11 41 
Älvsjö-Herrängens s-kvinnoklubb 18 7 25 
Totalt 366 362 728     

Tro och Solidaritet Stockholm A B C 
Hjärta Sydöst 9 6 15 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm 18 37 55 
Norra Järva troende socialdemokrater 2 0 2 
Romska Kristna Socialdemokrater i Stockholm 0 0 0 
S för Tro och Solidaritet Södermalm 18 22 40 
Solidaritet i Västerort 8 9 17 
Stockholms Sydvästra KSG 16 16 32 
STS Bromma-Kungsholmen 19 9 28 
STS föreningen för världens kultur 0 0 0 
Tro och Solidaritet i Sthlm-Norra Innerstan 14 14 28 
Totalt 104 113 217     
    

Socialdemokraterna i Stockholm A B C 
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Direktanslutna 53 0 53 
Gamla Gardet 0 225 225     

Totalt  7 134 7 269 14 403 
 

Ny förening under 2020  

Anatoliska s-föreningen  

Nedlagda föreningar under 2020  

Angelou  
Arbetsförmedlingens s-förening  
Grekiska s-småföretagarföreningen  
Koptiska s-föreningen  
LO-fackens s-förening i Farsta  
Ryska s-föreningen  
Smedernas Socialdemokratiska Fackklubb  
SSU Handels  
SSU Röda Fanan  
SSU Suomi  
SSU VGY  
Tillsammans S-föreningen  
Transports förbundskontors s-förening  
Tvärfackliga s-föreningen Sterky  

Namnbyte under 2020  

Klimatsossarna - Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet 

Ombudsgrundande medlemsantal i grundorganisationerna 
Enligt partiets stadgar från 2015 är endast betalande medlemmar ombudsgrundande.  

Representantskapet består av ombud från de till Socialdemokraterna i Stockholm anslutna 
organisationerna. Ombuden väljs årligen på de anslutna organisationernas årsmöten och baseras 
på antal betalda partimedlemskap. Grundorganisationernas årsmöten hålls senast sista februari 
varje år.  

Varje grundorganisation erhåller ett ombud för varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar med 
partimedlemskap. För att delta i fördelningen av ombud krävs att grundorganisationen har minst 
12 betalda partimedlemskap. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet den 31 december. 
För varje ordinarie ombud kan tre ersättare väljas.  

Betalande medlemmar med partimedlemskap  

12-50 1 ombud  
51-100 2 ombud  
101-150 3 ombud  
151-200 4 ombud  
o s v  
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Justerat årsmötesprotokoll kan scannas och mejlas till 
medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se, eller via post till  
Socialdemokraterna i Stockholm Medlemsregistret  
Box 1135  
111 81 Stockholm  

Handlingarna ska ha inkommit till expeditionen senast den 31 mars samma år.  

Det nyvalda representantskapet träder i funktion omedelbart efter Socialdemokraterna i 
Stockholms årsmöte som hålls före april månads utgång.  

Grundorganisationer som inte uppfyller kraven för ombud, samt under året nybildade 
grundorganisationer, har rätt att utse företrädare (deltagare) att delta i 
representantskapssammanträden och har där yttrande och förslagsrätt. 

Ombudsgrundande medlemmar 31 december 2020 
Endast partimedlemskap (A) är ombudsgrundande till representantskapet 

Ombudsgrundande medlemmar 31 december 2020 
    

Endast partimedlemskap (A) är ombudsgrundande till 
representantskapet 

    

Bromma-Kungsholmen A B C Ant 
ombud 

Blackeberg s-förening 31 10 41 1 
Centrala Bromma 68 7 75 2 
Kungsholmen s-förening 229 49 278 5 
Mariehäll-Bällsta s-förening 13 5 18 1 
Minneberg Traneberg s-förening 61 11 72 2 
Ängby s-förening 40 12 52 1 
Totalt 442 94 536 12      

Norra Innerstaden A B C Ant 
ombud 

Adolf Fredrik s-förening 56 18 74 2 
Engelbrekts s-förening 55 9 64 2 
Johannes-Gustav Vasa s-förening 117 29 146 3 
Matteus s-förening 95 14 109 2 
Värtans s-förening 29 6 35 1 
Östermalm-Gärdet s-förening 109 25 134 3 
Totalt 461 101 562 13      

Sydost A B C Ant 
ombud 

Bagarmossens s-förening 44 20 64 1 
Bandhagen Högdalens s-förening 65 18 83 2 
Dalens s-förening 34 5 39 1 
Enskede s-förening 62 11 73 2 
Farsta Strands s-förening 27 7 34 1 
Farsta-Fagersjö s-förening 76 18 94 2 



9 
 

Hammarbyhöjden- och Björkhagens s-för. 67 17 84 2 
Kärrtorps s-förening 65 17 82 2 
Rågsved-Hagsätra s-förening 45 9 54 1 
Skarpnäcksfältet s-förening 41 8 49 1 
Sköndals s-förening 38 9 47 1 
Stureby s-förening 22 8 30 1 
Söderleds s-förening 88 22 110 2 
Vantörs s-pensionärsförening  3 5 8 0 
Årsta Johanneshovs s-förening 106 39 145 3 
Örby s-förening 21 7 28 1 
Östberga s-förening 21 6 27 1 
Totalt 825 226 1051 24      

Sydväst A B C Ant 
ombud 

Aspuddens s-förening 42 14 56 1 
Fruängens s-förening 44 7 51 1 
Gröndal Liljeholmen s-förening 110 21 131 3 
Herrängen s-förening 13 10 23 1 
Hägerstens s-förening 107 21 128 3 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 54 20 74 2 
Skärholmens s-förening 97 19 116 2 
Älvsjö s-förening 81 18 99 2 
Totalt 548 130 678 15      

Södermalm A B C Ant 
ombud 

Gamla Stans s-förening 47 10 57 1 
Hammarby Norra s-förening 72 17 89 2 
Katarina s-förening 117 29 146 3 
Katarina Västra s-förening 86 26 112 2 
Maria-Södra Stations s-förening 119 29 148 3 
Reimersholme s-förening 40 14 54 1 
Sjöstadens s-förening 68 21 89 2 
Sofia s-förening 80 16 96 2 
Tanto-Zinken s-förening 142 16 158 3 
Totalt 771 178 949 19      

Västerort A B C Ant 
ombud 

Akalla s-förening 31 9 40 1 
Grimsta s-förening 5 2 7 0 
Hjulsta s-förening 6 7 13 0 
Husby s-förening 20 5 25 1 
Hässelby Gård s-förening 33 8 41 1 
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Hässelby Strand s-förening 25 5 30 1 
Hässelby Villastad s-förening 48 7 55 1 
Kista s-förening 42 10 52 1 
Rinkeby s-förening 30 9 39 1 
Spånga-Bromsten s-förening 41 10 51 1 
Tensta s-förening 43 8 51 1 
Vällingby s-förening 86 27 113 2 
Totalt 410 107 517 11      

Stockholms Fackliga utskott A B C Ant 
ombud 

AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 15 15 30 1 
Byggsossen i Stockholm 28 17 45 1 
El-sossen 35 24 59 1 
FastighetsSossen 22 29 51 1 
Försäkringstjänstemännens s-förening 4 8 12 0 
Handels förbundskontors s-förening 8 31 39 0 
Handels-sossen 44 90 134 1 
Hotell och Restaurang Sossen 12 23 35 1 
Hyresgästanställdas s-förening 5 15 20 0 
IF Metallsossen 37 80 117 1 
Kommunal Stockholms läns s-förening 74 74 148 2 
Kommunalanställdas s-förening 14 9 23 1 
Kooperativa s-föreningen 8 14 22 0 
Livs avd 4 s-fackklubb 16 18 34 1 
LO-Borgens s-arbetsplatsförening 12 51 63 1 
LO-fackens s-förening i Stockholm 11 42 53 0 
Lokaltrafikens s-förening 15 16 31 1 
Målarsossen 17 14 31 1 
Polstjärnans s-förening 12 47 59 1 
SEKO-sossen 56 63 119 2 
S-fackklubben Löftet 56 81 137 2 
S-klubben Kommunal Stockholm Mitt 3 5 8 0 
Socialdemokrater i statlig tjänst 17 19 36 1 
S-sjuksköterskor 8 21 29 0 
Transport s-fackklubb 14 25 39 1 
Tulltjänstemännens s-förening 3 2 5 0 
Totalt 546 833 1379 21      

Stockholms öppna utskott A B C Ant 
ombud 

(S)nack 9 39 48 0 
Afghanistan Solidaritet S-förening 2 2 4 0 
Afrikanska s-föreningen 3 10 13 0 
Anatoliska s-föreningen 3 2 5 0 
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Bajensossen 0 44 44 0 
Eritreanska s-föreningen 3 2 5 0 
Etiopiska s-föreningen 15 7 22 1 
Franska s-föreningen 3 3 6 0 
Gnagarsossen i Stockholm 4 68 72 0 
Grekiska s-föreningen i Stockholm 6 2 8 0 
Hazara Socialdemokratiska förening 4 3 7 0 
HBTs Stockholm 57 165 222 2 
Idrottssossar 0 26 26 0 
Kampanjföreningen 2 4 6 0 
Klimatsossarna - Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet 13 77 90 1 
Kulturarbetarnas s-förening 24 97 121 1 
Kurdiska s-föreningen i Stockholm 5 7 12 0 
Latinamerikanska socialdemokrater  4 4 8 0 
Onsdagsklubben 16 438 454 1 
PES Aktivisterna Stockholm 10 54 64 0 
S Palestinavänner i Stockholm 2 19 21 0 
Seniorsossarnas s-förening 11 126 137 0 
S-föreningen Bryssel 2 9 11 0 
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa 12 46 58 1 
S-föreningen i Stockholm 12 24 36 1 
S-föreningen S2000 54 95 149 2 
Socialdemokratiska föreningen Funktionshinder och Jämlikhet 9 35 44 0 
Socialdemokraternas säkerhetspolitiska klubb SSÄK 4 35 39 0 
Socialdemokraternas kriminalpolitiska förening 0 10 10 0 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- och 
idéutveckling 

1235 2710 3945 25 

Socialdemokratiska Israelvänner SIV 6 25 31 0 
Socialdemokratiska skolföreningen 13 43 56 1 
Somali State Socialdemokraterna 0 1 1 0 
S-Småföretagarföreningen 5 24 29 0 
Totalt 1548 4256 5804 36      

Stockholms SSU-distrikt A B C Ant 
ombud 

SEK 4 9 13 0 
SSK 19 89 108 1 
SSU 127 2 4 6 0 
SSU 25+ 29 48 77 1 
SSU Facklig 2 13 15 0 
SSU Farsta-Hökarängen 5 7 12 0 
SSU Front 21 29 50 1 
SSU KG 0 2 2 0 
SSU Kista 4 2 6 0 
SSU Kontakt 17 14 31 1 
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SSU Kungsholmen 6 8 14 0 
SSU Linje 17 1 0 1 0 
SSU Lucidor 23 25 48 1 
SSU Norra Real 5 1 6 0 
SSU Tensta 3 4 7 0 
SSU Wasastan 15 25 40 1 
SSU Västerort 11 16 27 0 
SSU Östermalm 4 2 6 0 
Totalt 171 298 469 6      

Stockholms S-kvinnodistrikt A B C Ant 
ombud 

Alina s-kvinnoklubb 8 23 31 0 
Avantgarde s-kvinnoklubb 23 29 52 1 
Distriktsklubben Stockholms stad 28 6 34 1 
Girlpower - Unga kvinnor för Järva 0 0 0 

 

Hägerstens s-kvinnoklubb 15 8 23 1 
Hässelby s-kvinnor 10 7 17 0 
LO-fackens socialdemokratiska kvinnoklubb 3 39 42 0 
Norra Järva s-kvinnoklubb 8 9 17 0 
S-kvinnor i östra söderort 6 15 21 0 
Skärholmen s-kvinnoklubb 4 2 6 0 
Stockholms allmänna kvinnoklubb 68 71 139 2 
Södra s-kvinnoklubben 53 40 93 2 
Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb 19 13 32 1 
Tulpan s-kvinnor 2 0 2 0 
Unga S-kvinnor: Rebella 35 54 89 1 
Vasastadens-Östermalms S-kvinnor 12 13 25 1 
Vällingby s-kvinnoklubb 30 9 39 1 
Älvsjö-Herrängens s-kvinnoklubb 17 7 24 1 
Totalt 341 345 686 12      

Tro och Solidaritet Stockholm A B C Ant 
ombud 

Hjärta Sydöst 8 6 14 0 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm 13 35 48 1 
Norra Järva troende socialdemokrater 2 0 2 0 
Romska Kristna Socialdemokrater i Stockholm 0 0 0 0 
S för Tro och Solidaritet Södermalm 16 22 38 1 
Solidaritet i Västerort 7 9 16 0 
Stockholms Sydvästra KSG 16 15 31 1 
STS Bromma-Kungsholmen 16 7 23 1 
STS föreningen för världens kultur 0 0 0 0 
Tro och Solidaritet i Sthlm-Norra Innerstan 13 12 25 1 
Totalt 91 106 197 5 
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Socialdemokraterna i Stockholm A B C Ant 
ombud 

Direktanslutna 49 0 49 
 

Gamla Gardet 0 221 221 0      

Totalt  6 203 6 895 13 098 174 
 

Studier 
Medlemsutbildningar och introträffar 
I början av året genomfördes både introträff och Steg 1 som vanligt. När coronapandemin kom 
över oss gå gick vi snabbt över till att köra introträffar och medlemsutbildningar digitalt resten av 
året. Det digitala upplägget har fungerat väldigt bra och det uppskattas av många att kunna vara 
med på ett smidigt sätt hemifrån samtidigt som vardagssysslor kan rulla på.  

Medlemsutbildning Steg 1 genomfördes vid 7 tillfällen (1 fysiskt, resten digitalt), ca 100 deltagare 
(från både stad och län) totalt över året  

Introträff genomfördes vid  

 

Ledarskapsutbildningar 
Partidistriktet har under flera år jobbat med ett mål om att göra vår verksamhet roligare. Vi har i 
det arbetet identifierat behovet att göra våra möten roligare och effektivare. Som ett led i den 
ambitionen inledde vi 2020 med en två dagars faciliteringsutbildning för distriktets personal.  

Facilitering betyder ”att underlätta” och är ett arbetssätt för att effektivisera möten, projekt, 
diskussioner och andra förändringsprocesser. Möten är grunden i hela vår verksamhet och att 
medvetet facilitera möten handlar om att skapa delaktighet, motivation och personligt 
ansvarstagande.  

Personalens faciliteringsutbildning har genomsyrat partidistriktets arbete under hela 2020 och vi 
har tillsammans lyft och förbättrat såväl distriktets egna möten som stöttat upp i 
föreningsverksamheten.  

 

I november fick de första 25 deltagarna i partidistriktets nya ledarskapsprogram sina diplom. 

Ungefär samtidigt som den första gruppen fick sina diplom valdes deltagarna till nästa omgång av 
programmet ut, bland nästan 250 sökande. På grund av pandemins fortsatta inverkan på vårt 
samhälle har starten av den nya gruppen flyttats fram till april 2021 och kommer då ske digitalt.  

Kassörutbildning genomfördes. 
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Representantskap  
Representantskapsmöte den 18 februari i ABF-huset 
Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Daniel Carlstedt. 

Val av nytt oppositionsborgarråd Kadir Kasirga 

Klimatreformer – prioriterade klimatreformer för Stockholm,  

fortsättning från föregående möte 

Biffen/Konsumtionen 
Från ord till handling 
Motionsbehandling 
Verksamhetsinriktning 2020 

Representantskapsmöte den 25 mars på Zoom 

Till mötesordförande valdes Andrea Törnestam och Alexander Hallberg. 

Val av ny kommunsekreterare. Till ny kommunsekreterare valdes Catharina Piazzolla. 

Representantskapsmöte, årsmöte, den 18 april på Zoom 

Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Daniel Carlstedt. 

Motionsbehandling 

Representantskapsmöte, fortsatt årsmöte, den 11 juni på Zoom 

Till mötesordförande valdes Andrea Törnestam och Alexander Hallberg.  
 
Motionsbehandling 

Representantskapsmöte den 4 oktober på Zoom 

Till mötesordförande valdes Alexander Hallberg och Teres Lindberg. 

Första representantskapet med de nya ombuden.  

Förändring för regler vid val till svenska kyrkan (Bilaga till stadgarna) 

Representantskapsmöte den 26 november på Zoom 

Till mötesordförande valdes Daniel Carlstedt och Malin Malm. 

Äldrepolitisk reformagenda 

F d kommunsekreterare Johan Sjölander avtackades. 

Första maj 
I år tog vi första maj till allas vardagsrum.  

Det nationella digitala arrangemanget var en livesändning innehållande bland annat tal av Stefan 
Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson och inslag från olika håll i landet. Sändningen kunde följas 
på Facebook och på Youtube.  
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I anslutning till det nationella arrangemanget så sände vi på Stockholmsregionens facebooksida 
tal av Karin Wanngård, Anders Ygeman och Jessica Klementsson. 

Vi uppmanade också alla att visa sin delaktighet i Första maj på olika sätt digitalt. Exempelvis 
genom att: 

• Uppdatera sin profilbild med årets Första maj-märke.  
• Köpa årets Första maj-märke och fota och dela med dina vänner när du har det på dig.  
• Följa livesändningen, delta i kommentarsfälten och uppmana partikamrater att göra det 

samma. 

I år jobbade vi gemensamt i hela landet med hashtagen #förstamaj. 

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

Den 28 februari lades kransar ned på Olof Palmes grav av Ingvar Carlsson och partisekreterare 
Lena Rådström Baastad. Från SSU-förbundet lade förbundsordförande Philip Botström och 
förbundssekreterare Andrea Törnestam ned en krans och för partidistriktet Sultan Kayhan. 

Det traditionella blomsterhjärtat med blå riddarsporre och vita rosor lades på Anna Lindhs grav 
11 september av partidistriktets ordförande Anders Ygeman och kommunsekreterare Catharina 
Piazzolla. Partistyrelsens krans lades ned av utrikesminister Ann Linde, SSU-förbundets krans 
lades ner av förbundssekreterare Andrea Törnestam. Hedersvakten anordnades av Södra 
Kvinnoklubben. 

Facklig-politisk samverkan 
Fackliga rådet 
Under hösten 2020 tog vi nya tag med det fackliga råd som tidigare funnits mellan ledningarna 
för LO-distriktet, Stockholms läns partidistrikt och Stockholms partidistrikt. Ett första möte hölls 
för att diskutera gemensamma politiska frågor och hur samarbetet mellan de tre kan stärkas. 
Anders Ygeman stod värd för det första mötet.  
 
Facklig-politisk aftonskola 
Gott ledarskap är en grundförutsättning för att lyckas att nå visionen om att bli Stockholms 
starkaste politiska folkrörelse. I det arbetet är den fackligt/politiska aftonskolan viktig. 
Aftonskolan genomförs årligen tillsammans med ABF Stockholm, LO Stockholm och 
Socialdemokraterna i Stockholms län. Under ledning av Mirja Räihä och Anette Petersson har 
aftonskolan som så mycket annan verksamhet under året tvingats bli digital. Det har fungerat 
fantastiskt bra och nu fortsätter arbetet med att vidareutveckla aftonskolan. 

Styrelsen och expeditionen 
Äldrepolitiska rådet 
Äldrerådet har under året bestått av representanter från partikretsarna med Catarina Carbell som 
ordförande.  Från kretsarna har Berit Nyberg, Inger Lagerman, Inger Edvardsson, Gert Abelt, 
Kerstin Mannerqvist och Alfhild Petrén deltagit.  
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Äldrepolitiska rådet består av äldreansvariga i föreningarna, ca 50 personer. Under våren 
påbörjades ett arbete med att ta fram en Lathund för äldreansvariga inom partidistriktet.  

Under februari månad hade de äldreansvariga ett möte på Sveavägen 68 där det diskuterades 
erfarenheterna som äldreansvariga och vägen framåt. Rådet har också spridit information och 
debattinlägg i äldrefrågor bland de äldreansvariga. 

 

Ett webinarium på temat boende ägde rum den 17 juni. Då beslutades också att ha ett ytterligare 
ett möte under sommaren där Talla Alkurdi skulle medverka. Det ägde rum den 22 juli och ett 
40-tal äldreansvariga deltog. Vårt regionråd för hälso- och sjukvårdsfrågor ledde ett samtal om 
äldres hälsa och ohälsa. 

Äldrerådets ordförande Catarina Carbell drabbades av sjukdom under sommaren och var 
sjukskriven resten av året. Elsemarie Bjellqvist, ersättare i partidistriktets styrelse, tog över en del 
av ansvaret och kallade till en del aktiviteter under andra halvåret. 

Temat för partidistriktets höstkampanj var äldreomsorgen. En fråga som aktualiserats inte minst 
på grund av den pågående pandemin. Dessutom arbetade partidistriktetet med att ta fram en 
reformagenda för äldreomsorgen som var upp för beslut på representantskapet den 26 
november.  

Äldrepolitiska rådet har haft möjlighet att påverka reformagendan, dels via ett särskilt remissmöte 
den 6 november och dels som representantskapsombud den 26 november.  Eftersom 
partikongressen flyttades till november 2021, antogs inte partidistriktets motioner under året.  

Inför partikongressen 2021 har många i äldrepolitiska rådet medverkat till att skriva motioner till 
partikongressen både om äldreomsorgen och om pensioner. 

Den 5 oktober hade äldrepolitiska rådet ett möte där vi diskuterade corona-läget, höstkampanjen 
och kongressmotionerna. Dessutom diskuterades kommande verksamhet. Vi planerade bland 
annat att ha ett möte om kommunens och regionens budgetar. Men budgetbesluten antogs senare 
än vanligt på grund av pandemin, varför detta möte sköts upp.  

Vi kan konstatera att partidistriktet har ägnat en stor del av året åt äldreomsorg. Men äldrepolitik 
är mycket mer än äldreomsorg. Så ännu återstår mycket att göra. 

 
Kyrkopolitiska rådet 
Olle Burell, ordförande 
Ove Andersson 
Inger Edvardsson 
Gunnel Jonsson Monikander 
Wanja Lundby-Wedin 
Carl-Michael Palmér 
Mirja Räihä 

Rådets arbete under 2020 präglades av förberedelserna inför kyrkovalsåret 2021 med fokus på att 
partidistriktet skulle lyckas med uppgiften att mobilisera tillräckligt många S-medlemmar till de 25 
lokala kyrkofullmäktigelistorna runt om i Stockholm. Utöver detta har rådet löpande hållit 
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kontakt med S-grupperna i kyrkomötet, stiftsfullmäktige och församlingar som velat stämma av 
olika slags vägval. 

 
Utskotten 
Fackliga utskottet 
 
Fackliga utskottet har under året bestått av:  
Ordinarie ledamöter  
Alexander Ojanne, SEKO- sossen, ordförande  
Carina Lenngren, Kommunal Stockholms läns S-förening, vice ordförande  
Emmelie Renlund, Byggsossen, sekreterare  
Felix Finnveden, Kommunal Stockholms läns S-förening  
Lowisa Anderzon, Kommunal Stockholms läns S-förening  
Cassandra Solback, Handelssossen  
Björn Almroth, Centralbyråkraterna  
 
Ersättare  
Fredrik Boeke, Målarsossen  
Mats Lundström, Handelssossen  
Erik Persson, Seko-sossen  
Alexander Petersson, Seko-sossen  
Martin Fröjd, Transportsossen  
Johnny Ekdahl, Elsossen  
Silvio Siles, Fastighetssossen  
 
Adjungerade  
Kristoffer Hernbäck, LO-distriktet  
Ellinor Eriksson, Socialdemokraterna i Stockholms stad  
David Johansson, SSU-distriktet  
 
Fackliga utskottet har haft sex styrelsesammanträden under året. 

Organisation  
Årsmöte hölls i mars som ett av årets sista fysiska möten innan pandemin tvingade oss att bli 
digitala. Det har ställt nya krav på utskottet och det har tagit ett tag anpassa oss till de nya tiderna. 
Till exempel tog fackpubarna ett uppehåll och kom inte tillbaka förrän mot slutet av året i digital 
form.  
Höstrepresentantskapet ställdes in eftersom vi inte ville samla ombuden fysiskt och var osäkra på 
hur vi skulle hantera en sådan stor digital samling. 

Utåtriktade aktiviteter  
Fackliga utskottet har tillsammans med Löftet, ABF och LO- distriktet i Stockholms län 
arrangerat en fackpub på restaurang Hubertus. Mot slutet av året anordnades även två digitala 
fackpubar.  
 
Partikongressen 2021  
Fackliga utskottet har behandlat och författat många motioner som ska till partikongressen i 
november 2021 och kommer följa upp det arbetet under nästa verksamhetsår genom valet av 
kongressombud samt motionsbehandlingen på representantskapet. 
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Fackliga utskottets medlemsutveckling har varit negativ under 2020. I och med det förlorar vi 
inflytande i partiet. Därför måste medlemsvärvning prioriteras en lång tid framöver. 

 

Öppna utskottet 
Under året 2020 har öppna utskottet haft svårt att upprätthålla en önskad nivå av verksamhet. 
Dels beror detta på den rådande pandemin som har försvårat avsevärt för många föreningar. 
Fokus har istället legat på att lägga en grund för att året 2021 skall bli ett så framgångsrikt år som 
möjligt och att, där det har önskats, understödja med digitala möten. 

Vidare har Öppna Utskottet numera en ny mailadress med tillhörande Drive där målsättningen är 
att kunna samordna verksamheten på ett bättre sätt under kommande verksamhetsår. Mot slutet 
av förra året hölls även en större styrelseträff där samtliga styrelser i Öppna Utskottet bjöds in att 
delta med syfte att diskutera Utskottets roll i framtiden. Resultatet av denna träff bidrog starkt till 
förslaget till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.  

Fokus för utskottets arbete är att understödja S-föreningarnas verksamhet, och agera som 
plattform för den breda socialistiska politiken och bildningen i vår stad. Under 2020 har 
utskottets föreningar växt, både till antalet medlemsföreningar och till storleken. Vi är idag 
Stockholms partidistrikts största utskott/krets med 34 föreningar och 5804 medlemmar, nästan 
6000!  Den största ökningen av medlemmar har föreningen Reformisterna stått för. Under året 
som gått har Öppna Utskottets föreningar visat stor vilja och fantastisk förmåga att anpassa sig 
till de digitala plattformarna som har varit avgörande för att upprätthålla verksamheten. Denna 
kunskap ska vi ta med oss in i nästa verksamhetsår och inte minst in i valåret 2022!  

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av följande personer: 

Emil Hrafn Stensson - Ordförande  
Estanislao Mboro  
Camilla Salazar  
David Persson  
Eva Carlsson  
Bawer Kevir  
Zeinab Hussein 

Ersättare: 
Alfhild Petrén  
Jakob Sahlin  
Yeshiwork Wondmeneh  
Nadja Sandberg  
Moissis Nikolaidis  

 
Anställda på expeditionen 2020 

Catharina Piazzolla, kommunsekreterare, fr o m 2020-03-25  
Johan Sjölander, kommunsekreterare, t o m 2020-02-29 
Siyad Abdullahi, ombudsman, fr o m 2020-10-21 
Eleonor Eriksson, ombudsman  
Ivar Forstadius, ombudsman 
Sophia Holm, verksamhetsassistent 
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Noor Karim, vikarierande ombudsman, fr o m 2020-03-01 
Andreas Kjellander, ombudsman, tjänstledig 50% 2020-01-13-2020-06-12 
Eva-Marie Malmgren kassör/kanslichef 
Tina Rönngren, ombudsman  
Marie Sher, verksamhetsassistent 
Annie Säll, ombudsman  
Lena Tiihonen, verksamhetsassistent  
Lotta Wiklund Hedin, ombudsman, föräldraledig 100% 2020-04-01-2020-09-22, 50% fr o m 
2020-09-23 
 

Rapporter från grupperna 
 
Riksdagen 
Verksamhetsberättelse 2020 för den socialdemokratiska regionbänken i 
Stockholms län 

Sammanfattning av det politiska året 2020 

2020 blev ett år som vi inte kommer att glömma på länge. Redan i januari så hördes det 
larmsignaler från andra sidan jorden om ett nytt okänt virus som härjade i Wuhan, Kina. Då 
trodde nog många att det inte skulle påverka vårt land- dom hade fel. Ett år senare så kan vi 
konstatera att nästan 10 000 människor mist sitt liv i den farligaste pandemin sen spanska sjukan i 
början av 1900 talet.  Ingen vet ännu hur många fler som kommer att bli sjuka eller mista livet 
innan pandemin är över.  

Det är för tidigt att dra definitiva slutsatser om pandemibekämpningen. Men några saker är redan 
uppenbara. Sverige var inte rustat för att möta en pandemi trotts framtidscenarior som 
uttryckligen varnat för riskerna för en global pandemi. De nationella centrala läkemedelslagren 
hade avvecklats i samband med den förra borgerliga regeringens avreglering av 
apoteksmonopolet. Marknadens krafter skulle på frivillig väg organisera reservlager. Vilket visade 
sig inte stämma.  

De nationella lagren av skyddsutrustning lades ner i samband med försvarsnedrustningen efter 
kalla krigets slut. Istället så skulle regioner, kommuner och privata äldreboenden hålla sig med 
egna krislager. När pandemin slog till så visade det sig, att det hade man inte gjort. 

Pandemin har alltför tydligt illustrerat att vår äldreomsorg har stora brister. i flera avseenden 
bristande personalpolitik i kombination med otillräckliga medicinska resurser kopplade till 
äldreomsorgen har bidragit till de höga dödstalen bland de som bor på Särskilda boenden för 
äldre, (SÄBO). 

De definitiva lärdomarna ska först dras när Corona kommissionens slutrapport är klar. Men för 
oss ter det sig uppenbart att välfärden, i synnerhet äldreomsorgen behöver resursförstärkningar, 
inte privatiseringar eller fortsatta skattesänkningar. 

Riksdagsarbetet påverkades mycket tidigt av pandemin. Redan i början av mars så begränsades 
riksdagens normala arbete. Ledamöter som inte är bosatta i Stockholmsregionen har i omgångar 
blivit tillsagda att inte åka till Stockholm. Vilket lett att ledamöter från vår region fått ta på sig 
extra uppgifter under vissa perioder.  Riksdagens olika utskott har gått över till att genomföra sina 
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sammanträden i digital form. Flera utskott (bland annat finansutskottet och socialutskottet har 
haft en mängd extra sammanträden. 12 extra budgetar och en mängd propositioner har hanterats 
av riksdagen i syfte att minska pandemins skadeverkningar. 

Samtidigt finns skäl att omnämna den mycket offensiva budget för 2021 som lades fram av den 
socialdemokratiskt ledda regeringen i början av hösten.  Budgeten för 2021 innebär stora 
välfärdssatsningar på sjukvård och äldreomsorg (Bland annat 8 miljarder i ökade statsbidrag till 
kommunernas äldreomsorg under 2021) 

Dag Larsson   Mathias Tegnér 

Regionbänksansvarig  Vice regionbänksansvarig 

Leif Nysmed 

Vice regionbänksansvarig 

(från  1/12) 

  

Gruppens sammansättning Stockholms valkrets 

Dag Larsson 

Ordinarie ledamot 
Ledamot i Socialutskottet  
Suppleant i EU-nämnden  
Suppleant i OSSE-delegationen  
Vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 
Regionbänksansvarig 

Annika Strandhäll 

Ordinarie ledamot  
Ledamot i Utrikesutskottet  
Suppleant i Arbetsmarkandsutskottet 
Suppleant i EU nämnden  

Anders Österberg 

Ordinarie ledamot 
Arbetande Suppleant i Utrikesutskottet (t.o.m 1/9) 
Suppleant i Skatteutskottet (från den 1/9) 
Suppleant i OSSE-delegationen  
Suppleant i Försvarsutskottet  

Lawen Redar 

Ordinarie ledamot 
Tredje vice ordförande i Kulturutskottet 
Suppleant i EU nämnden  

Kadir Kasirga  (tom 9/3) 
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Ordinarie ledamot 
Ledamot i Socialförsäkringsutskottet  
Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet  
Ersäattare Eu nämnden 

Teres Lindberg 

Ordinarie ledamot 
Tredje vice ordförande i Trafikutskottet (fr.o.m. 10/9) 
Ledamot i Trafikutskottet 
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande arbete  
Suppleant i Finansutskottet  
Suppleant i EU-nämnden (t.o.m. 12/10) 
Viceordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen (tom 28/9)  

Thomas Hammarberg  

Ordinarie ledamot  
Suppleant i Konstitutionsutskottet  
Ledamot i Europarådets svenska delegation  
Suppleant i Socialutskottet   

Sultan Kayhan 

Ordinarie ledamot 
Ledamot i Skatteutskottet  
Suppleant i Finansutskottet 

Mattias Vepsä 

Statsrådsersättare för Anders Ygeman 
Arbetande suppleant i socialförsäkringsutskottet 
Suppleant i EU nämnden 

Gruppens sammansättning Stockholms läns valkrets 

Helene Hellmark Knutsson  

Ordinarie ledamot (t.o.m. 31/7) 
Vice ordförande Näringsutskottet 
Ledamot Krigsdelegationen 

Åsa Westlund 

Ordinarie ledamot 
Ordförande i EU-nämnden (t.o.m. 13/10) 
Ordförande i Finansutskottet (från13/10) 
Ledamot i Utrikesnämnden  
Ledamot i Krigsdelegationens 
Suppleant i EU nämnden 

Leif Nysmed 
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Ordinarie ledamot 
Ledamot i Civilutskottet 
Suppleant EU-nämnden 
Vice regionbänksansvarig (från 1/12) 

Alexandra Völker  

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  
Suppleant i EU nämnden 

Ingela Nylund Watz 

Ordinarie ledamot 
Ledamot i Valberedningen  
Ledamot i Finansutskottet  
Suppleant i Konstitutionsutskottet  
Vice ordförande i Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond  

Mathias Tegnér  

Föräldraledig från (30/11) 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Näringsutskottet  
Suppleant i EU-nämnden  
Suppleant i Riksbanksfullmäktige  
Vice Regionbänksansvarig (t.o.m. 30/11) 

Anna Vikström 

Ordinarie ledamot 
Ledamot i Skatteutskottet  
Suppleant i EU-nämnden  
Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 

Azadeh Rojhan Gustafsson  

Statsrådsersättare för Magdalena Andersson  
Arbetande Suppleant i Kulturutskottet  
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Suppleant i EU-nämnden  
Suppleant i Europarådets svenska delegation  

Markus Selin  

Statsrådsersättare för Mikael Damberg  
Arbetande Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet  
Ledamot i EU-nämnden  

Abraham Halef  

Statsrådsersättare för Ibrahim Baylan 
Suppleant i Trafikutskottet 

Solange Olame Baybsa (från 1/12) 

Ersättare för Mathias Tegner 
Suppleant i Näringsutskottet 

  

Vårt interna arbete 

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 landat i en modell där vi i huvudsak träffas varannan vecka 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. 

  

Pandemin och riksdagsarbetet 

Redan tidigt i våras så blev det alltmer uppenbart att riksdagens normala arbetsformer skulle vara 
omöjliga att upprätthålla. Ledamöter från resten av Sverige blev tillsagda att i omgångar, 
beroende på pandemiläget, stanna hemma och att endast delta i riksdagens arbete via internet.  

Endast begränsad skara ledamöter i huvudsak från Stockholmsregionen skulle delta i 
kammardebatter och voteringar. 

Utskottsmöten, gruppmöten och andra möten sker sedan mars i regel via Skype eller Zoom. Det 
fungerar till nöds. Informella samtal mellan partier och ledamöter påverkas definitivt i negativ 
riktning. 

Stockholmsregionens möten har övergått i digital form. En lång rad olika gäster har bjudits in till 
våra överläggningar. Information och samtal på våra digitala möten har i huvudsak handlat om 
pandemin och dess effekter på stockholmsregionen.  
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Arbetsplats- och studiebesök som i regel är en mycket viktig del av inhämtandet av 
kunskapsunderlag för ledamöterna har endast kunnat genomföras i begränsad utsträckning. Ävn 
besök samt arrangemang i riksdagen har begränsats kraftigt. 

Sen 2019 så regiongruppen indelad i temagrupper. Den indelningen kvarstår formellt även om 
arbetet delvis gått i stå på grund av Covid 19. Vi hoppas på att temagruppsarbetet skall kunna 
upptas med full kraft så fort pandemin är över.  

Temagrupp 1 har ansvar för frågor som rör näringsliv, skola och Temagruppens arbete. Anna 
Wikström har varit sammankallande. Dessutom har Serkan Köse, Ingela Nylund Watz, och 
Mathias Tegnér ingått i gruppen.  

  

  

Temagrupp 2 har arbetat med meningsfull fritid och kultur och letts av Lawen Redar. Även 
Azadeh Rojhan Gustavsson ingår i gruppen.  

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.  

Temagrupp 4 med Markus Selin som sammankallande har ansvar för frågor som rör 
infrastruktur, klimatomställning, bostadsförsörjning och miljö.. Gruppen har utöver 
sammankallande bestått av, Teres Lindberg, Leif Nysmed, Åsa Westlund, Mattias Vepsä och 
Abraham Halef 

Intern organisation och representation 

Region bänkansvarig Dag Larsson 

Vice regionbänkansvarig Mathias Tegnér till den 30/11 därefter Leif Nysmed 

Kassör  Ingela Nylund Watz 

Valberedning  Ingela Nylund Watz 

Representation i gruppstyrelsen 

Lawen Redar, Åsa Westlund och Teres Lindberg 

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, Järfällla 
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Anders Östberg Stockholm Krets 6 

Anna Vikström Sollentuna, Vallentuna 

Azadeh Rojhan  Upplands Väsby, Upplands-
Bro, Sigtuna 

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 
Bromma/Kungsholmen K2 

Leif Nysmed Huddinge, Ekerö 

Markus Selin Täby, Vaxholm, Österåker 

Mathias Tegnér/Solange Olame Bayibsa Tyresö, Värmdö, Nacka 

Mattias Vepsä Stockholm Krets 1 och 5 

Annika Strandhäll Stockholm Öppna utskottet 

Serkan Köse Botkyrka, Salem, Danderyd 

Sultan Kayan Stockholm Krets 3 Östermalm 

Teres Lindberg Stockholm Fackliga Utskottet 

Thomas Hammarberg  Stockholm Krets 4 

Åsa Westlund Haninge, Nynäshamn 

Abraham Halef Norrtälje, Lidingö 

  

Möten och träffar – Regionbänken  

Riksdagsledamöterna arbetar kontinuerligt med att i olika former 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. Normalt så sker 
detta i form av Partidagar, Fackliga möten samt Arbetsplatsbesök. Pandemin och dess 
restriktioner har medfört betydande svårigheter att genomföra dessa i fysisk form under 2020. 
Istället så har mängder med möten arrangerats i form av Zoom, Skype och teams möten. 

Fackliga möten  

Under året har flera fackliga möten genomförts, mestadels digitalt. Syftet med dessa har varit att 
knyta kontakterna med de fackliga organisationerna och få en förståelse för hur fackens 
medlemmars vardag ter sig. Det har varit extra viktigt under den pandemi som rått under nästan 
hela 2020.  
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Ofta har det innefattat att ledamöterna samtalat med de ledande företrädarna fackliga 
organisationerna och LO-distriktet. Pandemin har begränsat möjligheterna att få träffa 
fackmedlemmar på arbetsplatser och på fackliga utbildningar, vilket annars är en oerhört viktig 
del i den facklig-politiska samverkan. Ledamöter från länsbänken har bland annat träffat 
Byggnads, Kommunal, Handels, IF Metall, Fastighets, Seko, Målarna, Elektrikerna, Musikerna. 
Detta år har tyvärr LO-distriktets kurs ”Facket i samhället”, som brukar anordna 12 välbesökta 
träffar i riksdagen, fått ställa in verksamheten, dock så han två tillfällen genomföras i början av 
året med ca 50 deltagare som kom till riksdagen. 

Arbetsplatsbesök 

Pandemin har, mer eller mindre, satt stopp för arbetsplatsbesök. Några få mindre träffar har 
genomförts, men inte alls i den omfattning som tidigare. 

I stället har mycket fokus varit på digitala möten, digitala seminarier och ”gamla hederliga” 
telefonsamtal. Även ett ökat tryck har varit i fackliga frågor från ledamöterna i sociala medier där 
gemensamma delningsbilder med ett gemensamt budskap samt Youtubefilmer delats, för att 
försöka fylla ut det tomrum som de inställda arbetsplatsbesöken lämnat efter sig. 

Klassbesök i riksdagen 

Har varit omöjliga att genomföra större delen av 2020. 

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 
partiföreningsarrangemang och andra event.   

Ledamöterna har att delta på digitala möten med Arbetarekommuner/kretsar och partiföreningar 
för att genomföra budgetpresentationer samt uppdaterat dem om det politiska läget. Utöver detta 
träffade ledamöterna regelbundet partiorganisationen företrädesvis i digital form. Dessutom så 
har vi medverkat vi vid debatter och seminarier, deltagit i aktiviteter hos olika 
intresseorganisationer.  

I pandemins tidevarv så har det digitala partiarbetet blivit viktigare än någonsin. Ledamöterna har 
är mycket aktiva på sociala medier för att sprida information om arbetet och delta i den politiska 
debatten. Gruppen och dess medlemmar har haft möten med för Stockholms stad och de andra 
kommunerna samt med landstingsgruppen men också med inbjudna gäster, t ex statsråd och 
olika intresseorganisationer i vårt län. Så gott som 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 vanstyret i Stockholms läns landsting. Inte minst bristerna i delar av Stockholms 
äldreomsorg som blivit alltmer uppenbara och den höga dödligheten i Stockholm har blivit 
föremål för flera enskilda frågor riktade till statsråd.  

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.  
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Vad gäller aktivitet i kammaren så har ju pandemin förändrat situationen avsevärt. Flera 
ledamöter har periodvis varit förhindrade på grund av de personligen tillhör riskgrupp eller varit 
drabbade av sjukdomen.  Dessutom så bör det noteras at merparten av ledamöternas arbete sker i 
riksdagens utskott. Flera ledamöter har dessutom ställt ett antal skriftliga frågor i angelägna 
ämnen till statsråden. 

Ledamöternas aktiviteter 

Ledamot Motioner Antal debatter i kammaren 
      
Dag Larsson 5 (10) 10 
Annika strandhäll 1 (18) 9 
Anders Österberg 6 (30) - 
Lawen Redar 12 (25) 5 
Kadir Kasirga -  1 
Teres Lindberg  9 (29) 9 
Thomas Hammarberg 2 (13) - 
Sultan Kayhan 14 (32) 8 
Mattias Vepsä 10 (28) 7 
    - 
      
      
Helene Hellmark 
Knutsson 

(1) 4 

Åsa Westlund 5 (8) 2 
Leif Nysmed 3 (17) 8 
Alexandra Völker 7 (10) 3 
Serkan Köse 10 (21) 4 
Ingela Nylund Watz 11 (14) 2 
Mathias Tegnér 10 (18) 5 
Anna Vikström 5 (14) 4 
Azadeh Rojhan 
Gustafsson 

12 (18) 5 

Markus Selin 5 (10) 5 
Abraham Halef 11 (18) - 
Solange Olame Bayibsa - - 

 
Det bör noteras att när gäller motioner så anger det första antalet huvudmotionär, antal inom 
parentes 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 Årsmötes
beslut 

Hantering 
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B4 Bättre lagstöd för 
vildförtöjda båtar 

Partiet i Stockholms kommun och 
riksdagen och EU verkar för att 
kommuner ska kunna utfärda 
förtöjningsförbud vid allmänna stränder 
vid sjöar och vattendrag och avhysa 
båtar och fartyg som förtöjts på sådana 
platser. Avhysning bör kunna ske på ett 
rimligt enkelt sätt. Bötfällning samt 
avgift för att bekosta avhysning bör 
kunna ske där ägaren går att identifiera. 
I likhet med problematiken för 
felparkerade bilar som ägs av 
”målvakter” bör regler sättas för hur 
båtar ska kunna återfås efter 
omhändertagande.  

Bifall Motion 
2020/21:2530  

B22   
Stärk företagens 
skyldighet att ta 
ansvar för både 
människa och miljö  

Socialdemokraterna i Stockholm verkar 
för ett lagförslag i riksdagen om en 
obligatorisk Human Rights Due 
Diligence  

Bifall Motion 
2020/21:2208 

Motion D9   
Förbättrade villkor 
och ersättningar för 
Nämndemännen  

Stockholms partidistrikt ska verka för 
en förbättring av Nämndemännens 
villkor  

Bifall Motion 
2020/21:2047 

E9 estetiska ämnen i 
grundskolan och 
gymnasiet 

Socialdemokraterna i Stockholm verkar 
för att elever i grundskolan och 
gymnasieskolan i Stockholms kommun 
ska ha regelbunden undervisning varje 
vecka i estetiska ämnen  
motionen skickas till riksdagsgruppen 
med uppmaning att verka för att alla 
elever i  
grundskolan och i gymnasieskolan i hela 
landet ska ha regelbunden undervisning 
varje vecka i estetiska ämnen 

Bifall  Motion 
2020/21:2066 

E21 Skolan måste bli 
grunden i det 
gemensamma 
samhällsbygget 

.Vi yrkar att årsmötet beslutar att  
Socialdemokraterna i Stockholm verkar 
för att partiet i sitt skolpolitiska program 
stryker att vi ”värnar rätten att välja 
skola”.  
Socialdemokraterna i Stockholm verkar 
för att partiet framöver inte endast ska 
se kunskap och bildning som skolans 
främsta syfte utan även 
tydliggör/skriver fram att 
Socialdemokraterna ser skolan som 
grunden i det gemensamma 
samhällsbygget och därför vill 
återupprätta den blandade skolan.  
Socialdemokraterna i Stockholm verkar 
för att regeringen reformerar det 

Årsmötets 
beslut  
Avslag 
E21:1, 4, 
Bifall 
E21:2, 3  

 Motion 
2020/21:2198 
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nuvarande skolvalssystemet i syfte att 
öka blandningen av barn och unga från 
olika samhällsgrupper och 
bostadsområden i de skolor som idag är 
starkt segregerade.   
Socialdemokraterna i Stockholm ställer 
sig bakom motionen och antar den som 
sin egen.   

Motion G2   
Avskaffa 
vårdföretagens 
etableringsfrihet - 
inför 
etableringskontroll 
senast år 2021  

etableringskontroll införs i den öppna 
skattefinansierade vården senast år 2021  
årsmötet antar motionen som sin egen  
motion jämte utlåtande skickas till 
regionfullmäktigegruppen   
motion jämte utlåtande skickas till 
riksdagsgruppen   

Bifall  Motion 
2020/21:2365 

Motion G3   
De 
funktionsnedsattas 
svåra utsatthet  

.Stockholms partidistrikt ställer sig 
bakom motionen och antar den som 
egen.  
Socialdemokraterna i Stockholm verkar 
för en förbättring av assistans och att 
den blir mer allomfattande för 
vardagens alla behov.   
Socialdemokraterna i Stockholm verkar 
för att kommande lagstiftning gör det 
lättare för funktionshindrade att få en 
mer helomfattande assistans.   
Socialdemokraterna i Stockholm verkar 
för att anhöriga till funktionshindrade 
ska få den avlastning och stöd som 
behövs för att kunna arbeta heltid.   

Bifall Motion 
2020/21:2195 

G10 
Missbruksvården 
behöver reformeras 

SiS får anslag för att starta utbildning av 
behandlingsassistenter.   
ge SiS kraftigt ökade anslag till forskning 
om behandlingsmetoder.   
en ny utredning om tvångsvård av unga 
och missbrukare tillsätts.   
vården byggs ut så att man kan ge hjälp 
åt fler.  

Bifall Motion 
2020/21:2057 
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kommunernas kostnader för placering 
på behandlingshem subventioneras av 
staten.   

Motion G11   
Nutritionsrelaterade 
hälsoproblem är 
kostsamt för både 
individ och samhälle  
  
  

ställa sig bakom motionen   
motionen överlämnas till 
riksdagsgruppen för åtgärd,  
motionen överlämnas till 
regionfullmäktigegruppen för åtgärd  
man skyndsamt utreder frågeställningar 
som lagts fram i motionen  
man undersöker om det krävs en modell 
för en övergripande samverkan i frågan 
som skär igenom berörda 
politikområden 

Bifall Motionen har 
lyfts i den 
socialdemokrat
iska gruppen i 
socialutskottet, 
där ett 
utvecklingsarb
ete pågår kring 
såväl yngres 
som äldres 
hälsa. 
  
Dessutom så 
har Anna 
Vikström (S) 
motionerat i 
frågan 
Motion 
2020/21:2019  

Motion G14 Psykisk 
ohälsa för äldre 

behovet av utbildningsinsatser och 
bristen på besök hos specialist vid äldres 
psykisk ohälsa beaktas och åtgärdas, 
enligt ovan,  
självmordsfrekvensen för äldre män 
uppmärksammas mer och förebyggande 
åtgärder ökar,   
motionen bifalls och översändes till 
regionfullmäktigegruppen   
motionen bifalls och översändes till 
riksdagsgruppen   
  
  

Bifall Motion 
2020/21:2193 



31 
 

H10 Lex Knuters Socialdemokraterna verkar för att 
spelreklamen minimeras och på 
allmänna platser helt förbjudas likt vad 
som beskrivs i motionen.   
Socialdemokraterna verkar för att 
spelbolagen regleras hårdare med syfte 
att deras kontroll och övervakning 
förbättras över spelarnas situation.  
Socialdemokraterna verkar för att 
hårdare regler införs för låneinstituten 
likt vad som beskrivs i motionen.  
Socialdemokraterna i Stockholm driver 
dessa frågor gentemot de politiska 
partierna i riksdagen.   
  

Bifall Motion 
2020/21:2194 

H11 Nej till 
tiggeriförbud 

Socialdemokraterna i Stockholms stad 
motverkar att tiggeriförbud införs  
Socialdemokraterna i Stockholms stad 
verkar för att häva redan införda 
tiggeriförbud  
Socialdemokraterna i Stockholms stad 
arbetar för att ta fram långsiktiga förslag 
på hur hanteringen av tiggerifrågan kan 
förbättras som utgår från principen om 
att fattigdom inte kan förbjudas   
  

Bifall Motion 
2020/21:2406 

H12 Statliga 
myndigheter är inte 
till salu 

Stockholms partidistrikt står bakom 
motionen . förbjuda privatisering av 
befintliga statliga myndigheter  
 skickar motionen till riksdagsgruppen 

Bifall Vi har verkat i 
motionens 
anda i 
riksdagsgruppe
n 

H13 kvinnojourer .Ställa sig bakom motionen  
motionen överlämnas till 
riksdagsgruppen för åtgärd  
Socialdemokraterna i regeringen 
förstärker arbetet för direktiv som 
tydligt underlättar för och stödjer 
civilsamhällets organisationer,   
Socialdemokraterna berörda ministrar i 
regeringen förstärker arbetet med att än 
tydligare stå upp för det svenska 
civilsamhällets särart och utrymme i 
EU-parlamentet.   
  
   

Bifall Kontakter har 
tagit med den 
socialdemokrat
iska gruppen i 
EU 
parlamentet, 
med anledning 
av motionens 
krav. Frågan 
bevakas i 
riksdagens EU 
nämnd. 
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Stockholm läns partidistrikt 

Under 2020 blev Stockholms läns distriktskongress framskjuten till oktober månad på grund av 
pandemin. 

De motioner som översänts till länsriksdagsgruppen tas därmed in i arbetet 2021. 

Bifallna motioner från Stockholms läns distriktskongress för överlämnande till 
länsriksdagsgruppen! 

B11 Tillsätt en ny bostadssocial utredning  
FHS3 Journalsekretess och föräldraansvar  
FHS5 Samordna, förenkla och effektivisera insatser för barn och ungdomar som inte mår bra 
FA8 Är vi endast arbetskraft eller har vi inte ett människovärde?  
FA9 Avdragsrätt på medlemskap i A-kassa och facket  
HV6 Höj ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen  
JL3 Kommunala aktivitetsansvaret, KAA, -en samhällsviktig miljardaffär!  
JL4 Skälig levnadsnivå, utevistelse  
JL5 Förändra pensionssystemet så det blir en utjämning mot att minska klyftorna mellan de som 
får mycket och de som får lite pension  
M7 Det är bråttom nu…  
M8 Justera det finanspolitiska ramverket  
M11 Fossilfritt bränsle  
M21 Båtregistrering för fritidsbåtar  
T6 Revidera lagstiftningen med mera vad gäller våld mot kvinnor/män inom ramen för våld i 
nära relationer och våldtäkter  
Ö2 Anpassa de för nuvarande för restriktiva budgetpolitiska målen till de mer expansiva EU-
fördragen  
Ö5Digitalisering i offentlig sektor - personlig service  
Ö6 Tjänstepensionsinbetalningar till nämndemän 
Ö11 Inför nationellt fyrverkeriförbud  
Ö21 Nämndemännens villkor och ersättningar  

Över 100 motioner inlämnade med en socialdemokratisk Riksdagsledamot från 
stockholmsregionen som huvudmotionär under 2020 

Nedan presenteras samtliga motioner inlämnade från ledamöterna regionbänken i Stockholm till 
Sveriges riksdag. 

1. Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet 

Motion 2020/21:2431 av Abraham Halef (S) 

2. Religiösa friskolor 

Motion 2020/21:2429 av Abraham Halef (S) 

3. Förebyggande arbete mot mobbning och utanförskap i skolan 

Motion 2020/21:2432 av Abraham Halef (S) 

4. Folkmordet seyfo 1915 i läroplanen 
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Motion 2020/21:2427 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S) 

5. En inkluderande arbetsmarknad är vägen in i samhället 

Motion 2020/21:2428 av Abraham Halef (S) 

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

Motion 2020/21:1478 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S) 

7. Båtskatt och båtregister 

Motion 2020/21:2426 av Abraham Halef (S) 

8. EBO-lagen 

Motion 2020/21:2425 av Abraham Halef m.fl. (S) 

  

9. Begränsad möjlighet till spelreklam 

Motion 2020/21:2500 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S) 

10. Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien 

Motion 2020/21:2430 av Abraham Halef (S) 

11. En fredlig, icke-aggressiv vädjan om hjälp ska inte utgöra grund för ett förbud 

Motion 2020/21:2406 av Thomas Hammarberg m.fl. (S) 

12. Helhetsgrepp om sjukförsäkringen 

Motion 2020/21:2200 av Sultan Kayhan (S) 

13. En översyn om varför kvinnor är mer sjukskrivna än män 

Motion 2020/21:2199 av Sultan Kayhan (S) 

14. Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget 

Motion 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl.  

15. Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter 

Motion 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 

16. Stärk psykosociala vården för nya föräldrar  

Motion 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 

17. Rätten till helomfattande assistans 

Motion 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 

18. Psykisk ohälsa hos äldre 

Motion 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 

19. Rätt behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
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Motion 2020/21:2192 av Sultan Kayhan (S)   

20. Tryggare sjukskrivningsprocess  

Motion 2020/21:2190 av Sultan Kayhan (S) 

21. Reformera sjukförsäkringen 

Motion 2020/21:2191 av Sultan Kayhan (S)   

22. Hot och våld mot anställda i staten  

Motion 2020/21:909 av Sultan Kayhan (S)   

23. Åtgärder mot spelmissbruk 

Motion 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 

  

24. Utred hörlurar i trafiken 

Motion 2020/21:2115 av Sultan Kayhan (S) 

25. Romernas mänskliga rättigheter 

Motion 2020/21:2201 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 

26. Ny strategi mot hemlöshet 

Motion 2020/21:2206 av Serkan Köse (S) 

27. Kashmir  

Motion 2020/21:2209 av Serkan Köse (S) 

28. Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter  

Motion 2020/21:2208 av Serkan Köse och Mattias Vepsä (båda S) 

29. Socialtjänstlagen och äldres livskvalitet 

Motion 2020/21:2207 av Serkan Köse (S) 

30. Mänskliga rättigheter kränks i Xinjiang  

Motion 2020/21:2205 av Serkan Köse och Thomas Hammarberg     

31. Mänskliga rättigheter i protesternas Chile 

Motion 2020/21:2204 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S) 

32. Räddningstjänsten  

Motion 2020/21:1480 av Serkan Köse  

33. Kurder och Kurdistan 

Motion 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. (S) 

34. Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet  
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      Motion 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. (S)  

35. Flygtrafik i Stockholmsregionen 

Motion 2020/21:1439 av Dag Larsson (S)  

36. Ett folkrörelsernas museum 

Motion 2020/21:2067 av Dag Larsson (S) 

37. Vildförtöjda båtar 

Motion 2020/21:2530 av Dag Larsson m.fl. (S)  

38. En starkare arbetsmarknad i Stockholm 

Motion 2020/21:2477 av Dag Larsson m.fl. (S) 

39. Svenska kraftnät 

Motion 2020/21:2394 av Teres Lindberg (S) 

40. Se över elmarknadens funktionssätt och effekterna av avregleringen av elmarknaden 

Motion 2020/21:2393 av Teres Lindberg (S) 

41. Avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och arbetslöshetskassor 

Motion 2020/21:2048 av Teres Lindberg m.fl. (S) 

42. Förbättrade villkor för nämndemän 

Motion 2020/21:2047 av Teres Lindberg m.fl 

43. Sfi-undervisning är en investering  

Motion 2020/21:1578 av Teres Lindberg (S) 

44. Statens institutionsstyrelse - Sis 

Motion 2020/21:1580 av Teres Lindberg (S) 

45. Undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad 

Motion 2020/21:2127 av (Denis Begic) och Teres Lindberg (båda S) 

46. Folkomröstning om monarkins avskaffande  

Motion 2020/21:2395 av Teres Lindberg (S) 

47. Mänskliga rättigheter i Latinamerika 

Motion 2020/21:2642 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) 

48. Om AP-fonderna  

Motion 2020/21:1464 av Mathias Tegnér (S) 

49. Trygghet för brottsoffer och övergrepp i rättssak  

Motion 2020/21:2063 av Mathias Tegnér (S) 
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50. Marint reservat runt Arktis 

Motion 2020/21:2062 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) 

51. Moderniserade regler för arbetskraftsinvandring 

Motion 2020/21:2065 av Mathias Tegnér (S) 

52. Om konsumtionsbaserade klimatmål 

Motion 2020/21:2061 av Mathias Tegnér m.fl. (S) 

53. Starkare klimatperspektiv i den ekonomiska politiken  

Motion 2020/21:1462 av Mathias Tegnér (S) 

54. Motion för att minska antalet skadade och dödade i trafiken 

Motion 2020/21:1467 av Mathias Tegnér (S) 

55. Om rättspolitik, straffrabatter och jämlikhet 

Motion 2020/21:2064 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) 

56. Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar 

Motion 2020/21:1684 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) 

57. Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad 

Motion 2020/21:1681 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

58. Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning 

Motion 2020/21:1680 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

59. Ge kommunerna en tydligare roll i den myndighetsgemensamma satsningen mot 
organiserad välfärdsbrottslighet 

Motion 2020/21:1685 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

60. Värnplikt för ökad säkerhet, gemenskap och samhällsbärande kunskap 

Motion 2020/21:1486 av Ingela Nylund Watz och Abraham Halef (båda S) 

61. Stärk kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik med en ny bro 
eller tunnel 

Motion 2020/21:1682 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

62. Södertörns högskola  

Motion 2020/21:1683 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

63. Krav på F-skatt för underentreprenörer vid ROT-avdrag 

Motion 2020/21:2070 av Leif Nysmed m.fl. (S)   

64. Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten 

Motion 2020/21:2072 av Leif Nysmed m.fl. (S) 
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65. Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden 

Motion 2020/21:2071 av Leif Nysmed m.fl. (S) 

66. Åtgärder för en levande, dynamisk och konkurrenskraftig konstmarknad 

Motion 2020/21:2382 av Lawen Redar (S)  

67. Återinför en nationell planering av bostadspolitiken 

      Motion 2020/21:2366 av Lawen Redar m.fl. (S) 

68. Avskaffa vårdföretagens etableringsfrihet och inför en etableringskontroll 

Motion 2020/21:2365 av Lawen Redar m.fl. (S) 

69. Skärpta straff för sexköp och kriminalisering av sexköp utomlands 

Motion 2020/21:2364 av Lawen Redar (S) 

70. Ett förstärkt straffrättsligt skydd för yrkesverksamma journalister 

Motion 2020/21:2363 av Lawen Redar (S)  

71. En brottsbalk utan hedersrubricering sätter skugga över statistiken 

Motion 2020/21:2362 av Lawen Redar (S) 

72. Produktionsrabatt för film- och tv-inspelningar 

Motion 2020/21:2361 av Lawen Redar m.fl. (S) 

73. Skydd för oppositionella och insatser för journalister och kulturskapare i Belarus  

Motion 2020/21:2357 av Lawen Redar (S) 

74. Förstärk den straffrättsliga regleringen av de sociala nätverksplattformarna 

Motion 2020/21:2497 av Lawen Redar (S) 

75. Frige Selahattin Demirtas 

Motion 2020/21:2360 av Lawen Redar (S) 

76. Frige Gui Minhai 

Motion 2020/21:2359 av Lawen Redar (S) 

77. Frige Dawit Isaak  

Motion 2020/21:2358 av Lawen Redar (S) 

78. Syskonförtur i kommunala skolor 

Motion 2020/21:2421 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S) 

79. Underlätta krediter till kooperation och ekonomiska föreningar 

Motion 2020/21:2420 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) 

80. Kooperationens förutsättningar 
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Motion 2020/21:2419 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) 

81. Kooperativa hyresrätter 

Motion 2020/21:2408 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) 

82. Avskaffa snabbhetspremien 

Motion 2020/21:2611 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) 

83. Humanitär rätt  

Motion 2020/21:2423 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S) 

84. Hållbar fred i Afghanistan 

Motion 2020/21:2422 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S) 

  

85. Frånta våldsutövande föräldrar vårdnaden 

      Motion 2020/21:2085 av Azadeh Rojhan Gustafsson och (Carina Ohlsson) (båda S) 

86. Upprätta ett data- och digitaliseringsutskott i riksdagen 

Motion 2020/21:2106 av Markus Selin (S) 

87. Ersättningsmodeller till fastighetsägare vid byggnation av elförbindelse 

Motion 2020/21:2109 av Markus Selin m.fl. (S) 

88. Fler kvinnor inom ingenjörsyrkena 

Motion 2020/21:866 av Markus Selin (S) 

89. Kulturella och kreativa näringar behöver en strategi för rättvis immaterialrätt 

Motion 2020/21:2108 av Markus Selin (S) 

90. Inrättande av ett kunskapscentrum för immaterialrätt 

Motion 2020/21:2107 av Markus Selin (S) 

91. Individualiserad föräldraförsäkring 

Motion 2020/21:2338 av (Elin Gustafsson) och Annika Strandhäll (båda S) 

92. Inrätta ett omställningsutskott i riksdagen 

Motion 2020/21:1624 av (Magnus Manhammar) och Mattias Vepsä (båda S) 

93. Hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa 

Motion 2020/21:2056 av Mattias Vepsä (S) 

94. En jämlik skola fri från avgifter 

Motion 2020/21:2024 av Mattias Vepsä (S) 

95. Skatteöversyn för ökad jämlikhet och rättvisa 
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Motion 2020/21:2022 av Mattias Vepsä (S) 

96. Öka hållbart och jämställt svenskt jordbruksbistånd för att bekämpa hungern i spåren av 
Corona 

Motion 2020/21:2023 av Mattias Vepsä m.fl. (S) 

97. Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare  

Motion 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. (S) 

98. Hållbar konsumtion för att nå netto noll senast 2045 

Motion 2020/21:2025 av Mattias Vepsä och (Magnus Manhammar) (båda S) 

99. Ett hållbart och effektivt transportsystem 

Motion 2020/21:863 av (Magnus Manhammar) och Mattias Vepsä (båda S) 

100. Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor 

            Motion 2020/21:1465 av Anna Vikström (S) 

101. Kontinuitet i vården och reglering av nätläkare 

           Motion 2020/21:2021 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S) 

102. Måltidsavgifter i särskilt boende 

            Motion 2020/21:2020 av Anna Vikström (S) 

103. Undernäring bland Sveriges äldre 

            Motion 2020/21:2019 av Anna Vikström (S) 

104. Hälso- och sjukvård i äldreomsorgen 

            Motion 2020/21:912 av Anna Vikström (S) 

105. Livssituationen för kvinnor som lever under hot 

        Motion 2020/21:2110 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) 

106. Nationellt samordnad vård för personer med sällsynta diagnoser 

           Motion 2020/21:2017 av Alexandra Völker (S) 

107. En inkluderande arbetsmarknad 

            Motion 2020/21:2018 av Alexandra Völker (S) 

108. Föräldraledighet för tvillingföräldrar 

           Motion 2020/21:2055 av Alexandra Völker (S) 

109. Lärdomar av den digitalisering som har skett under pandemin 

            Motion 2020/21:2370 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) 

110. Bättre vård efter förlossning 
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            Motion 2020/21:2369 av Åsa Westlund m.fl. (S) 

111. Sätt individen i centrum 

            Motion 2020/21:2368 av Åsa Westlund (S) 

112. En fungerande skola för barn med NPF 

            Motion 2020/21:2371 av Åsa Westlund (S) 

113. Krav på att i större utsträckning beakta klimat och miljö i statens offentliga      
utredningar 

Motion 2020/21:2367 av Åsa Westlund (S) 

  

114. Lagen om offentlig upphandling så att anbud med orimligt lågt pris som förutsätter 
kraftiga försämringar för de anställda kan förkastas 

     Motion 2020/21:1461 av Anders Österberg (S) 

115. Tandvård 

Motion 2020/21:2012 av Anders Österberg (S) 

116. Förstärkt polisutbildning i Järva 

Motion 2020/21:2011 av Anders Österberg (S) 

117. Hemförsäkring för allmännyttan 

Motion 2020/21:2010 av Anders Österberg (S) 

118. Förebyggande arbete mot gängkriminalitet 

            Motion 2020/21:2210 av Anders Österberg (S) 

119. Jämlik barndom 

            Motion 2020/21:2013 av Anders Österberg (S) 

  

Regionfullmäktige  
 

Inledning  

2020 blev ett prövande år och präglades av Coronapandemin och dess omfattande konsekvenser  
för hälsa och liv, och även ekonomi. Under denna tuffa period slöt hela Sverige upp bakom 
vårdpersonalens insatser. Det var tack vare deras hårda arbete som regionen klarade av att 
hantera krisen, som ser ut att fortsätta under 2021. Coronapandemin påverkar hela samhället, och 
även Socialdemokraternas arbete i Region Stockholm. Men trots det har kansliarbetet och det 
politiska arbetet i fullmäktige, i nämnder och styrelser fortsatt i högt tempo. 

Vår region blev olyckligtvis en av de mest drabbade regionerna under våren och vi som parti 
tvingades att helt lägga om vårt oppositionsarbete. Vi har under hela den tuffa perioden tagit 
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ansvar och utgjort en tydlig och konstruktiv opposition. Detta trots att svårigheten för oss att få 
tag på information om det allvarliga läget med smittspridning och sjukvårdsbehov och de oklara 
beslutsgångarna i Region Stockholms stora styrningsorganisation. 

Redan innan covid-19-pandemin befann sig sjukvården i Stockholmsregionen i kris, trots Sveriges 
ekonomiskt bästa förutsättningar att leverera vård i världsklass. I januari 2020, det vill säga, innan 
pandemin bröt ut, fördjupades krisen ytterligare inom akutsjukvården och skrämmande 
vittnesmål från patienter, anhöriga och personal avlöste varandra om överfulla akutmottagningar 
och vårdavdelningar. Patientsäkerheten kunde inte längre säkerställas, enligt vårdpersonalen. Och 
värre blev det efter pandemins utbrott. Som en konsekvens av denna har vårdskulden förvärrats. 
Tusentals operationer har ställts in och svårt sjuka patienter riskerar ständigt att inte få vård i tid.  

Vi krävde redan då – och även under hela året att varslen av vårdpersonal skulle stoppas, liksom 
åtstramningarna på akutsjukhusen och fortsatt underfinansiering av vårdcentralerna. Vi har 
kontinuerligt under våren ställt  många frågor till förvaltning och politiker i de styrande 
nämnderna och styrelserna. Vi har tagit fram flera skrivelser och enkla frågor om testning, 
intensivvårdskapacitet samt kraven på privata vårdgivare att bidra med sjukvårdspersonal på 
sjukhusen under pandemin.  

Moderaterna har under snart femton års tid slösat bort enorma mängder skattepengar på 
vårdmarknader och inhyrd vårdpersonal, konsulter och byråkrati. Regionens sjukhus saknade 
alltså sedan tidigare kapacitet, i stora delar av regionen ges inte vård efter behov, köerna växer 
och patientsäkerheten kan inte garanteras. Covid-19-pandemin förstärkte ett tidigare problem.  

Sjukvården i regionen behöver därför en ny riktning. Regionens sjukhus måste få mer resurser 
och vårdcentralerna måste bli fler - över hela regionen. Regionens sjukhus och vårdcentraler 
behöver också fler, inte färre vårdanställda, det är så personalen  kan få mer tid med patienterna 
och det är så köerna kortas. 

Det var därför vi socialdemokrater föreslog i vår budget att en (1) miljard av resurserna ska 
omfördelas för att stärka sjukvården. Det innebär att vi vill ger sjukhusen dubbelt så mycket som 
Moderaternas och satsar en halv miljard mer på vårdcentralerna. Konkret vill vi  ge sjukhusen tre 
procent i ökade resurser vilket innebär att deras kapacitet stärks, till skillnad från Moderaternas 
svältkur för regionens sjukhus – mitt i en pandemi. 

Coronapandemin kommer även få stora konsekvenser för andra verksamhetsområden. Pandemin 
har på allvar blottlagt de underliggande problemen i regionens ekonomi. Trots att regeringen 
skjutit till miljardbelopp till Region Stockholm både under 2020 och för kommande år så ser den 
ekonomiska situationen dyster ut. Det moderatledda styret för en ekonomiskt ansvarslös politik 
där flertalet verksamheter går med kraftiga underskott, trots att regionen alltså har landets bästa 
ekonomiska förutsättningar, med den högsta skatten och en stark intäktsutveckling till följd av de 
gångna årens högkonjunktur.  

På trafikområdet blev konsekvenserna att resandet störtdök under våren och detta kombinerat 
med att man stängde framdörrarna på bussarna och därmed omöjliggjorde för resenärerna att 
blippa sina SL-kort och därmed betala för sig ledde till stora intäktstapp. I slutet av mars drog SL 
också kraftigt ner på trafiken vilket orsakade stor trängsel. Man hävdade att detta var för att ta 
höjd inför sjukskrivningar men backade snabbt. Vi och många med oss kritiserade detta hårt. Vi 
har lagt flera förslag för att minska trängseln bland annat: öka antalet informanter som vägleder 
människor, ta hjälp av turistbussföretagen för fler bussar, flytta bak kortläsarna för att möjliggöra 
för människor att betala för sin resa.  
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Under detta omvälvande år med de nya förutsättningar det innebär för alla organisationer, har 
Socialdemokraternas regionkansli snabbt ställt om till arbeta helt digitalt. Vi har samtidigt förfinat 
och utvecklat viktiga rutiner och processer och inlett ett pågående arbete med 
verksamhetsutveckling och strategiska prioriteringar. Vi har också haft möjligheten att välkomna 
flera nya medarbetare under året. 

Aida och Talla 

Formalia 

Regiongruppens styrelse   

Ordinarie    Ersättare 

Talla Alkurdi, ordförande   Märvi Mäkinen Andersson 
Aida Hadžialić , vice ordförande  Khashayar Farmanbar 
Rolf Lindell    Hanna Jokio 
Christina Enocsson Mårtensson  Hanna Svensson 
Hanna Stymne Bratt  
Elvir Kazinic 
Sven-Inge Nylund 
Lowisa Andersson 
Elof Hansjons 
 
Adjungerade 

Jens Sjöström  Tove Sander   
Tara Twana  Fredrik Fällman t.o.m augusti  
Sofie Ågren  Anna-Karin Grenninger from augusti 
Lars Bryntesson Sofia Olsson 
Robert Johansson Johan Sjölander tom mars 
Victor Harju  Catharina Piazzolla from mars     
Petra Larsson  Måns Gustafsson from december 
  
 

Regionråd och arvoderade politiker  
Aida Hadžialić   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 
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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 t.o.m augusti 2020 
 
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 
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Personal på kansliet  

Anna-Karin Grenninger (tjänstledig jan-juli) 
Rozgar Watmani (from maj) 
Behrang Behdjou (from februari) 
Jakob Stone (from augusti) 
Simon Andersson (from oktober) 
Frida Gunnarsson (from augusti) 
Lydia Wefer 
Johanna Falk  
Sofia Olsson  
Linda Nygren  
 
Fredrik Fällman (tom augusti) 
Niklas Domeij (tom augusti) 
Fredrik Strelert (tjänstledig pga studier from augusti) 
Maja-Malin Ekelöf (tom augusti)) 
Hadi Ala (tom juni) 
Viktor Stenlöf (juni-september) 
 
Mandatfördelning 

2010-2014 

S V MP C FP KD M 

39 10 15 6 15 7 57 

 

2014-2018 

S V MP C FP KD M SD 

41 12 15 7 13 9 43 9 

 

2018-2022 

S V MP C L KD M SD 

40 16 8 12 12 12 34 15 
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Regiongruppens sammanträden  

Regiongruppen har haft 10 sammanträden samt en digital höstupptakt den 22 augusti 2020. 

Gruppens möten har haft följande innehåll, utöver sedvanliga punkter som motioner, 
interpellationer och frågor samt fullmäktiges föredragningslista: 

 
6 februari 
Representanter från Vårdförbundet, Stockholms läkarförening och Kommunal gästade 
gruppmötet för och prata om läget på våra akutsjukhus.  
 
18 mars 
Årsmöte där bland annat verksamhetsberättelsen antogs 

29 april 
Bland annat resterande delar av årsmötet 

14 maj 
Styrande principer för budgetarbetet 
 
4 juni 
Sommaravslutning 

17 juni 

Gruppmöte inför extrainsatt regionfullmäktige 

21 augusti  
Höstupptakt med deltagande av bland andra Irene Wennemo och Axel Björneke. 
 
10 september 
Budgetprocessen 
 
8 oktober 
Information om höstkampanj och beslut om inriktning för budget 
 
12 november 
Strategi inför budgetfullmäktige med fokus på tonalitet och budgetdebatten. 
 
3 december 
Julavslutning 
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Finans- och allmänpolitiska frågor  

Regionens ekonomiska läge 

Coronapandemin har medfört omfattande konsekvenser för hälsa och liv, och så även för 
ekonomin. Redan vid årsskiftet 2019/2020 hade konjunkturen mattats av och den förväntade 
nedgången både fördjupades och gick i snabbare takt till följd av pandemins konsekvenser. 
Nödvändiga åtgärder som sattes in för att stoppa smittspridningen har samtidigt slagit hårt mot 
ekonomin och jobben. Stockholmsregionen har ett ekonomiskt läge som är sämre än vid den 
senaste finanskrisen och en kraftigt ökande arbetslöshet. Regionen står för upp emot hälften av 
Sveriges tillväxt och hälften av alla nya jobb som skapats under de senaste åren, därav är en 
återhämtning av ekonomin i Stockholmsregionen central för hela landet.  

Region Stockholms ekonomi är satt under omfattande ekonomisk press till följd av pandemin. 
Covid-19 har under året medfört betydande merkostnader för vården och biljettintäkterna från 
kollektivtrafiken har fallit kraftigt i jämförelse med budget. Regionens stora utmaning framåt är 
att hantera den uppskjutna vården, samtidigt som beredskap för nya utbrott bibehålls. För 
kollektivtrafiken krävs en budgetmässig anpassning där antalet resande till följd av 
reserestriktionerna är lägre än tidigare, samtidigt som antalet avgångar måste upprätthållas för att 
minska smittspridningen. 

När denna text skrivs är inte det ekonomiska resultatet för 2020 presenterat ännu, men enligt den 
senaste prognosen så ser regionen ut att gå med ett överskott på 3,3 miljarder kronor. Den 
socialdemokratiskt ledda regeringens beslutade extrastöd är helt avgörande för regionens 
ekonomiska återhämtning. Det är ett styrkebesked för landets finanser att Sveriges största region 
som även har varit hårdast drabbad av pandemin väntas att gå med ett så stort överskott. Då vi 
redan under hösten kunde se att ett stort överskott var väntat har det varit prioriterat att driva på 
för att nyttja mer resurser nu, istället för att lägga allt på hög. Nu befinner sig Region Stockholm i 
en andra våg av pandemin och planerad vård ställs åter in. Hade en större del av regionens 
resurser tidigare i höstas kunnat läggas på att hantera den uppskjutna vården hade patienter som 
nu får se sin operation uppskjuten ännu en gång kunnat genomföra den och istället gå mot ett 
tillfrisknande.  

Trots att regeringen skjutit till miljardbelopp till Region Stockholm både under 2020 och för 
kommande år så ser den ekonomiska situationen dyster ut. Pandemin har på allvar blottlagt de 
underliggande problemen i regionens ekonomi. Det moderatledda styret har under 14 år fört en 
ekonomiskt ansvarslös politik där flertalet verksamheter går med kraftiga underskott, trots att 
regionen har landets bästa ekonomiska förutsättningar, med den högsta skatten och en stark 
intäktsutveckling till följd av de gångna årens högkonjunktur. Majoritetens omfattande slöseri 
med skattebetalarnas pengar har fortsatt och bara under det första halvåret 2020 spenderade de 
över en halv miljard på konsulter, trots brinnande pandemi med sjukvårdspersonal med stora 
behov av fler kollegor. Denna ansvarslöshet resulterar i att regionens akutsjukhus återigen kan 
räkna med skamlösa 1,5 % i budgetökning. En ökning som långt ifrån motsvarar varken 
personalens löneökningar eller höjda hyreskostnader. Socialdemokraternas oppositionsbudget 
innehöll tydliga prioriteringar med kraftiga satsningar på sjukhusen och vårdcentralerna genom 
minskade kostnader för administration, konsulter och vårdmarknaderna.  

Investeringar inom kollektivtrafik och vårdfastigheter 

För att möta behovet av en växande region har Region Stockholm under det senaste decenniet 
fört ett ambitiöst investeringsprogram. På vårdfastighetssidan ligger många omfattande projekt 
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bakom oss, såsom det rekorddyra bygget av NKS och flertalet andra nybyggnationer på regionens 
sjukhus. Kollektivtrafiken står i ett annat läge, där stora projekt så som utbyggnaden av 
tunnelbanan är pågående.  

Den ekonomiskt ansträngda situationen i Region Stockholm får konsekvenser för regionens 
investeringsplan och kräver tuffa prioriteringar så att resurser används rätt. Den moderatledda 
majoriteten har i budgeten för 2021 strukit investeringar tänkta att genomföras under det 
kommande decenniet till ett värde av drygt 11 miljarder. Vi socialdemokrater ser att 
investeringsplanen till viss del behöver rationaliseras utifrån det ekonomiska läget, samtidigt visar 
siffror från Konjunkturinstitutet att det bästa sättet för att stimulera en ökad sysselsättning är 
offentliga investeringar. Vi valde därför att i vårt budgetförslag tillföra cirka 4 miljarder i 
investeringsplanen 2021-2030. Prioriterat var investeringar som enligt beräkningar är att betrakta 
som samhällsekonomiskt lönsamma. Det är en politik för att få hjulen att rulla igen och stötta 
regionens ekonomiska återhämtning.  

Ett återkommande problem på investeringssidan är fördyrade investeringsobjekt. Två talande 
exempel är bygget av världens dyraste sjukhus, NKS, och att en översyn av det nya 
tunnelbanebygget visade på 9 miljarder i ökade kostnader. Givet pandemin är det förståeligt att 
upparbetningsgraden på trafiksidan varit lägre än planerat. Dock är problemet inte tillfälligt utan 
återkommande med stora konsekvenser som följd. Upparbetningsgraden för investeringarna var 
under 2019 bara 76 procent. När över en fjärdedel av beslutade investeringar inte blir av skjuts 
kostnader på framtiden och fördyringarna, med ökade ränte- och avskrivningskostnader som 
konsekvens, riskerar att tränga undan välbehövliga satsningar på regionens verksamheter. Region 
Stockholm måste vända denna utveckling.   

För att säkerställa att investeringarna och regionens övergripande mål går hand i hand krävs mer 
utförliga nyttokalkyler och analyser. Prognosticerade kostnader för försenade projekt måste 
indexeras upp kontinuerligt. Idag sker uppindexeringen först när investeringsprojektet väl startas 
vilket kan leda till kraftiga och plötsliga kostnadshöjningar. De investeringar som genomförs 
måste även, på ett bättre sätt än vad som görs i dagsläget, styras och följas upp. En viktig del är 
att sluta använda konsulter i investeringsprojekteten och att stärka planering och kontroll kring 
investeringarna. Ett sådant arbetssätt minskar risken för fördyringar och skapar således bättre 
ekonomiska förutsättningar för verksamheterna. 

Med den så kallade Framtidsplanen som grund fortsätter ny- och ombyggnationer av 
vårdfastigheter i Region Stockholm. Flertalet stora projekt är avslutade och har kantats av såväl 
förseningar som fördyringar. När regionen blickar framåt mot 20-talets investeringsbehov är det 
centralt att tidigare misstag inte upprepas. Det krävs en tydligare sammanlänkning mellan 
investeringsplaner och vårdbehov. Mot bakgrund av detta har en prioriterad fråga under året varit 
att regionen ska genomföra en uppdaterad analys av vårdlokalsbehovet på såväl kort som lång 
sikt. Det finns en principiell skillnad mellan hur Socialdemokraterna och den styrande 
moderatledda majoriteten ser på regionens innehav och förvaltning av vårdfastigheter. 
Moderaterna har under de senaste 14 åren backat allt mer från sitt politiska ansvar att säkerställa 
en tillräcklig mängd vårdplatser, sett över hela länet. 

Parallellt har en prioritet varit att kräva att flertalet av majoritetens planerade 
fastighetsförsäljningar dras tillbaka. Vi ser exempelvis att den moderatledda majoritetens planer 
på att sälja flera fastigheter inom psykiatriområdet kan komma att ge förödande konsekvenser om 
dem genomförs, eftersom vårdbehovet har utökats kraftigt. Även på geriatrikens område sker 
försäljningar utan långsiktiga konsekvensanalyser. Bromma sjukhus som såldes under året är ett 
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sådant exempel, där ingen garanti finns att det kommer bedrivas vård där om 5 år. Ett ytterligare 
krav är att beslutet som fattades av majoriteten under våren rivs upp och därmed att de delar av 
Gamla Karolinska som bedöms vara lämpliga för framtida användning för sjukvårdsändamål, 
inklusive forskning, utbildning och kompetensutveckling samt eventuellt behov av 
personallägenheter avförs från försäljningslistan. 

Hälso- och sjukvård  

På hälso- och sjukvårdensområdet blev år 2020 verkligen inte som någon hade planerat. I januari, 
innan pandemin bröt ut, fördjupades krisen inom akutsjukvården och skrämmande vittnesmål 
från patienter, anhöriga och personal avlöste varandra om överfulla akutmottagningar och 
vårdavdelningar. Patientsäkerheten kunde inte längre säkerställas, enligt vårdpersonalen. En ny 
sjukvårdsdemonstration planerades mot regionstyrets misskötsel av stockholmsvården och 
debatten intensifierades. I debatten var vi socialdemokrater i högsta grad delaktiga. Vi lyfte våra 
krav om att stoppa varslen av vårdpersonal, åtstramningar på akutsjukhusen och fortsatt 
underfinansiering av vårdcentralerna. Sedan kom pandemin. Region Stockholm blev en av de 
mest drabbade regionerna under våren och vi som parti tvingades att helt lägga om vårt 
oppositionsarbete.  

När den andra vågen av pandemin i skrivande stund drabbar oss samtidigt som mycket av den 
övriga vården inte längre kan skjutas upp konstaterar vi att våra varningar om att regionen 
fortfarande inte har tillräcklig beredskap stämmer. Regionen har minskat sin kapacitet inom 
intensivvården över tid, bristen på specialistutbildad personal kvarstår och regionen ställer inte 
krav på privata vårdgivare att ställa upp i krislägen. När pandemin slog till i våras kunde vi även se 
hur klassamhället drabbade många av våra invånare i socialt utsatta områden särskilt hårt. Dagens 
ojämlika sjukvård hade inte beredskap för det. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det 
fanns en enorm vårdskuld till stockholmarna på flera områden redan innan pandemin – en skuld 
som har byggts upp i över ett decennium med ett moderatstyrt regionstyre. Detta har varit vårt 
fokus i vårt oppositionsarbete under året. 

Oppositionsarbete i pandemin 

Vårt oppositionsarbete har under hela året präglats av att få tag på information om det allvarliga 
läget med smittspridning och sjukvårdsbehov, vilka beslut som planerats samt var någonstans i 
Region Stockholms stora styrningsorganisation som beslut har fattats. Inledningsvis rådde 
borgfred både nationellt och i regionen – vi socialdemokrater ”la den politiska debatten åt sidan” 
och tog ansvar för situationen. När dock detta bröts på nationell nivå av partiledaren för 
Moderaterna ändrade vi vårt arbetssätt. Vi har under våren arbetat med flera 
politikutvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvårdsområdet relaterat till erfarenheterna av 
coronapandemin. Inom beredskapsfrågor, folkhälsa, personal samt äldrevården har vi fördjupat 
våra kunskaper om nuvarande läge samt utvecklat politiska förslag genom åtskilliga intervjuer och 
möten med sakkunniga och förtroendevalda inom respektive område. Detta arbete har vi tagit 
med oss under hösten och kommer fortsätta använda igenom hela pandemin och även efteråt.     

 
Det har varit en utmaning att få svar på frågor från förvaltningen kring pandemin. Nya 
organisationer har bildats och informationsspridningen har lämnat mycket att önska. Trots detta 
har vi kontinuerligt under våren ställt allt många frågor till förvaltning och politiker i de styrande 
nämnderna och styrelserna. Våra skrivelser och enkla frågor om testning, intensivvårdskapacitet, 
smittspridning på särskilda boenden, hanteringen av smittspridningen på Järvaområdet samt 
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kraven på privata vårdgivare att bidra med sjukvårdspersonal på sjukhusen under pandemin är 
bara några av dem.   

Krisen inom akutsjukvården har förvärrats 

Krisen på regionens akutsjukhus förvärrades som nämndes inledningsvis ytterligare under årets 
första månader – innan pandemin – och fick stor nationell uppmärksamhet. Här tog vi debatten 
gentemot ansvarigt finansborgarråd och föreslog vårt ”Räddningspaket för akutsjukvården i 
regionen”. I februari genomförde statsminister Stefan Löfvén och Aida Hadžialić  ett besök på 
Södersjukhuset. Där träffade de personal och fackliga representanter från Kommunal, 
Vårdförbundet samt Läkarföreningen och fick höra vittnesmål från den pressade akutsjukvården i 
regionen.   

Under året har det blivit mer och mer uppenbart att Region Stockholm behöver ett robust 
sjukvårdssystem och en stabil akutsjukvård som klarar att växla upp i kriser under lång tid. Därför 
blir det också uppenbart att det under lång tid har satsats för lite på sjukvården i Region 
Stockholm och att beredskapsfrågorna nedprioriterats av den moderatledda majoriteten. Istället 
för att gå till vård och beredskap har pengar försvunnit iväg till haveriet med Nya Karolinska, till 
nya vårdmarknader och till dyra konsultnotor. 

Ta hand om dem som tar hand om oss 

Under den pågående pandemin har vårdpersonalen på sjukhusen stått i frontlinjen med risk för 
sin egen hälsa. Redan långt innan pandemin drabbade regionen rådde en stor arbetsmiljöskuld 
gentemot personalen. Situationen var allvarlig med stress, påfrestande arbetstider och arbetsmiljö 
samt bristande respekt för personalens yrkeskunnande. Detta var särskilt svårt att rekrytera och 
behålla vårdpersonal inom akutsjukhusen. Pandemin har ytterligare förvärrat läget. Moderaterna 
har under året bedrivit en personalpolitik med hot om massvarsel och besparingskrav på redan 
tungt belastade sjukhus. Samtidigt betalade Region Stockholm över 800 miljoner kronor för 
hyrpersonal per år. Under hösten fick vi även svar på vår skrivelse om övertidsarbete som visade 
att personalen inom den regiondrivna sjukvården arbetat 850 000 övertidstimmar under förra 
året, det är en häpnadsväckande siffra. 

Vi fortsätter att hävda att resurserna måste gå till vårdpersonalen, inte till dyra privatiseringar. 
Därför förslår vi  att akutsjukhus ska få mer resurser genom en årlig uppräkning på 3 procent 
vilket är en fördubbling jämfört med idag. Vi menar i vårt budgetförslag att detta behövs för att 
vi ska kunna göra ett lönelyft inom dygnet-runt-verksamheterna och göra satsningar avseende 
arbetsmiljö och nya arbetstidsmodeller för personalens återhämtning. I ett första steg driver vi att  
undersköterskor och sjuksköterskor ska prioriteras. På så sätt kan även antalet erfarna 
medarbetare på akutsjukhusen bli fler och de hundratals stängda vårdplatser som finns på 
akutsjukhusen idag kan åter öppnas Vårdpersonalen ska känna politikens fulla stöd – och de ska 
få fler kollegor, inte färre.  

Tät facklig samverkan 

Under 2020 har den täta dialogen med vårdfacken Kommunal Stockholm, Vårdförbundet 
Stockholm och Stockholms läkarförening samt med regionavdelningen inom Vision varit 
viktigare än någonsin. Övergången till digitala möten har möjliggjort än fler möten än tidigare år. 
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Vi har kunnat uppdatera oss om läget under pandemin och vi har kunnat diskutera våra politiska 
förslag på personalområdet. Dessutom har Socialdemokraterna i Region Stockholm fortsatt 
kämpa för innehållet i den överenskommelse som skrevs med LO-distriktet 2018 för att driva 
kraven på fler heltids- och tillsvidaretjänster.  

Smittspridning på SÄBO 

Region Stockholms uppsplittrade sjukvårdssystem har märkts av särskilt tydligt när det gäller 
vården för äldre stockholmare. Smittspridningen har slagit hårt mot länets äldreomsorg, och inte 
minst särskilda boenden. Allvarliga brister har uppmärksammats som regionens ansvar för 
läkarinsatser på särskilda boenden. 

Smittspridningen på särskilda boenden har påtalats sedan pandemins start från oss 
socialdemokrater. Tidigt under våren begärde vi att särskilda granskningar skulle tillsättas för att 
granska bristerna i regionens vård. Genom att studera kostnadsutvecklingen vad gäller 
läkarinsatserna på SÄBO uppmärksammade vi även hur det under en lång tid satsats för lite på 
denna vård.  

Under hösten har alarmerade resultat från granskningar av det moderatledda styrets hantering av 
vården för äldre stockholmare kommit fram i ljuset. På boenden i Stockholms stad har endast 
fyra av tolv granskade boenden haft fysisk läkarnärvaro överhuvudtaget under vårens pandemi. 
Det är häpnadsväckande uppgifter.  

Inspektionen för vård och omsorg har granskat regionernas ansvar för läkarvården på särskilda 
boenden under pandemin. I granskningen prickas Region Stockholm på samtliga punkter, inte 
minst vad gäller avsaknaden av individuella bedömningar av patienter. Allvaret i detta har lyfts i 
samtliga berörda politiska organ samt medialt av oss socialdemokrater.  

Smittspridning på Järva 

Befolkningen i Järvaområdet och i flera andra socialt utsatta områden har drabbats mycket hårt av 
pandemin. Klassamhället i regionen har fått ödesdigra konsekvenser med tydlig överpresentation av 
både smitta och antal avlidna. Många invånare har inte kunnat följa rekommendationerna eftersom 
de har jobbat i vården, kört bussar och taxibilar och hållit igång mataffärerna under pandemin. 
Samtidigt har det under lång tid satsats alldeles för lite på sjukvården i dessa förorter. Det är en 
skandal och ett stort svek att fler insatser inte sattes in tidigare för dessa invånare. Vi 
socialdemokrater i Region Stockholm i samarbete med socialdemokraterna i Stockholms stad gick 
tidigt ut och krävde evakueringsbostäder för invånare på Järvaområdet för att möjligheten att isolera 
sig vid sjukdom även skulle finnas i flergenerationsboenden. Vi krävde även en bättre samordning 
mellan kommunen och regionen genom en aktionsgrupp för att förbättra insatserna. Vi har även 
gjort medieutspel med lokala S-företrädare i frågan.  
 
Satsningar på cancervården 
Cancervården har drabbats särskilt hårt under pandemin. Det är uppenbart att det krävs krafttag 
för att hantera den stora gruppen oupptäckta cancerfall, långa operationsköer och uppskjutna 
screeningprogram. Vårdbehovet är stort nu och kommer vara flera år framåt. Vi har därför drivit 
förslaget om en särskild regional satsning på cancervården på 100 miljoner – tillsammans med 
den  utökade statliga satsningen på 115 miljoner kronor. Det behövs för att stärka det 
förebyggande arbetet inom screeningprogrammen, insatserna på vårdcentralerna där flest 
cancerfall upptäcks och för att korta köerna på akutsjukhusen. Vi har även drivit en satsning på 



51 
 

mobil mammografiverksamhet i regionen med särskilt fokus på områden med lägst 
screeningdeltagande. Arbetet har tillsammans med lokala S-företrädare nått framgång i den 
mediala debatten särskilt i Norrtälje.  

Testning 

En viktig fråga under året har varit Region Stockholms oförmåga att skala upp testningen för 
Covid-19. Bristerna har försvårat bekämpningen av smittan samt orsakat förlängd isolering och 
oro för stockholmarna. Under hösten har möten hållits med ansvariga på Karolinska 
universitetslaboratoriet och en mycket uppskattad träff med personal inom labbverksamheten 
genomfördes. Vi har redan innan pandemin lyft förslag om att återta kritiska delar av 
labbverksamheten i egen regi.  

Problemen med privat vård fortsätter  

Under pandemin har det blivit allt mer uppenbart att regionen inte kan ställa hårda krav på 
privata vårdgivare att hjälpa till i den offentligt drivna vården under en pandemi. Det blev 
uppenbart under den andra vågen att all tillgänglig personal krävs för att öppna fler 
intensivvårdsplatser och avlasta den utarbetade vårdpersonalen. I detta läge måste alla 
skattefinansierade vårdgivare bidra med personal och annan sjukvårdsmateriel där så behövs. Vi 
har därför drivit ett skarpt krav på att uttömma alla möjligheter för att säkerställa att vårdpersonal 
från alla vårdgivare ställs till akutsjukvårdens förfogande där så behövs. Det förslaget röstade det 
moderatledda styret nej till i december – mitt under den andra vågen av pandemin. 
 
Under året har arbetet med regionens stora översyn av vårdvalområdena inte presenterat några 
större strukturella förändringar. Däremot fortsätter revideringarna av vårdvalen som  
återkommande uppmärksammar såväl problem med vårdkvalitet, ojämlik etablering samt orimlig 
kostnadsutveckling på bekostnad av annan vård. Vi följer det arbetet mycket noggrant eftersom 
vi vill att patientens behov med självklarhet ska gå före vårdbolagens. Majoriteten beslutade i sin 
budget för 2020 om betydande kostnadsneddragningar på specialistvården på privata 
vårdmarknader samt om en paus i införandet av fler privatiseringar. Så sent som på hälso- och 
sjukvårdsnämnden i december röstade man dock själv för att återuppta arbetet om införandet av 
vårdmarknader inom fler vårdområdet efter nästa år. Den oerhört dyra privatiseringspolitiken ska 
alltså fortsätta.  
 
Vi har under året påbörjat ett arbete för att ytterligare utveckla den socialdemokratiska politiken 
för att ge ett tydligt alternativ till den moderata privata vårdmarknadspolitiken. Vi vill sätta stopp 
för de dyra vårdmarknaderna som idag bedrivs inom flera vårdområden och som ger en ojämlik 
vård för invånarna. Vi har även fortsatt nätverkandet med professionsföreträdare och 
patientorganisationer kring privatiseringspolitikens många negativa konsekvenser för en jämlik 
vård.  
 
I budget 2021 har vi återigen lagt förslag om att utarbeta en etableringsstrategi som ska säkerställa 
jämlik tillgång till såväl primär- som specialistvård i hela länet. I vår budget finns även förslag om 
att se över vårdvalens utformning och föreslå förändringar som ökar samordningen, höjer 
kvaliteten för patienten och effektiviserar specialistvården med motsvarande 450 miljoner kronor 
i lägre kostnader 2019.  
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Den som är i störst behov ska få vård först. Det är en självklar princip för oss socialdemokrater, 
men dessvärre inte för det blågröna styret i Region Stockholm. Under året har vi tillsammans 
med representanter från akademin, PRO och patientorganisationer aktivt drivit frågan om att 
skattefinansierade vårdgivare inte ska tillåtas låta personer med privata sjukvårdsförsäkringar gå 
före i vårdkön. Privata sjukvårdsförsäkringar förkroppsligar borgerlig sjukvårdspolitik dragen till 
sin spets. Det handlar om att privata vårdgivare för skattebetalarnas pengar låter patienter som 
har råd med egna försäkringar gå före de som omfattas av våra gemensamma trygghetssystem.. 

 
Krisen inom förlossningsvården fortsätter 

Under 2020 har situationen inom förlossningsvården varit fortsatt kritisk på grund av 
platsbristen. Personalen inom förlossningsvården fortsätter att larma om en omöjlig 
arbetssituation och äventyrad patientsäkerhet. Nära 800 kvinnor i Region Stockholm blev 
inskrivna på en överfull förlossningsavdelning mellan januari till augusti. Samtidigt görs inga 
satsningar på ökat personalbemanning och regionen beslutat att skjuta upp öppnandet av en ny 
förlossningsmottagning på Capio St. Görans sjukhus. 
 
Vi har fortsatt att driva förslag för att stärka de psykosociala insatserna inom förlossnings- och 
mödravården. I vårt budgetförslag för 2021 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. 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. Pandemin har 
dock drabbat blivande föräldrar genom att möjligheten för båda föräldrar att närvara vid BVC-
besök, övernattning på BB och liknande har begränsats. Vi vet att oron bland blivande föräldrar 
har ökat och kommer att följa upp detta under nästkommande år då allt fler riskerar att drabbas 
av detta pga en utdragen pandemi.   
 
Under året har vi även lagt skrivelse om utflyttningen av amningsvården från sjukhusen som inte 
har följts av en motsvarande utbyggnad inom öppenvården. Vi ser framemot den efterföljande 
debatten i början av nästa år.  
 
De statliga satsningarna på förlossningsvården fortsatte under år 2020 och regionerna fick 
ytterligare närmare en miljard varav Region Stockholm fick 215 miljoner kronor. Inför 2021 
kommer ytterligare 155 miljoner till regionen. Pengarna har varit avsedda att få till mer personal i 
förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt eftervård för kvinnor som fött barn. 
Vi kan bara beklaga att den nuvarande regionledningen slår ned på de förbättringar som påbörjats 
genom statliga satsningar.  
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Den nära vården 

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.  

Tidigt 2020 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om en primärvårdsstrategi, vilket föranlett 
mycket arbete från oss socialdemokrater. Vår självklara utgångspunkt är att mer vård måste 
komma närmare stockholmarna och att denna utbyggnad ska utgå från vårdbehov och inte 
marknaden. Vi har uppmärksammat behovet av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
genom hälsosamtal och områdesansvar. Denna prioritering tydliggjorde i vårt budgetförslag som 
innehöll 500 miljoner mer till den nära vården. 

Under hösten beslutade det moderatledda styret att lägga ner länets elva husläkarjourer. Detta 
beslut drabbar stora delar av länet som nu blir utan vård på kvällar och helger. Vi 
socialdemokrater i regionen har tillsammans med våra kamrater i partidistrikten och kommunerna 
runt om i länet opinionsbildat för att stoppa detta förslag.  

Vården i Norrtälje är ett föredöme i Region Stockholm. Genom en sammanhållen vård, inte 
minst för äldre, har Norrtälje haft betydligt färre avlidna i Covid-19 än många andra delar av 
länet. Under hösten kom dock chockbeskedet om att Moderaterna nu vill ta steg för att avveckla 
den framgångsrika Norrtäljemodellen. Vi socialdemokrater i regionen och i Norrtälje har arbetat 
aktivt under hösten och vintern för att rädda Norrtäljemodellen, bland annat genom 
debattartiklar, nätkampanjer och namninsamling. 

Etablering av digitala aktörer 

Under hösten har primärvården påverkats kraftigt av etableringen av nya digitala vårdgivare i 
Regionen. I samband med etableringen av nya digifysiska vårdcentraler har en debatt uppstått 
kring vårdgivarens information gällande listning. Vårdgivaren marknadsför listning likt en 
kundklubb hos dem, och har missvisande information om att det går att vara listad på flera 
vårdcentraler eller att det krävs listning för att förnya recept. 

Vi har mottagit många oroliga samtal från patienter, som bland annat oroat sig över att felaktigt 
ha listat sig hos den digitala vårdgivaren, samt vårdgivare och vårdpersonal som oroat sig över att 
resurser ska försvinna från deras mottagningar. Utifrån dessa berättelser har vi socialdemokrater 
riktat kraftig kritik mot det moderatledda styret. Vi har även påtalat brister i nuvarande 
ersättningssystem för vårdcentraler, samt uttryckt stor oro inför förändringar som föreslås till 
2021.  

Socialdemokraterna är i grunden positiva till digital utveckling men Moderaterna saknar kontroll 
över KRY och nätläkarna, vilket gör det möjligt för dem att med aggressiv marknadsföring rikta 
in sig mot friskare patienter med små vårdbehov. Detta gör att övriga vårdcentraler, både privata 
och i regionens egen regi, riskerar att få mindre resurser samtidigt som fler av deras listade 
patienter har större vårdbehov. På sikt anser vi emellertid att det krävs en reglering på nationell 
nivå för att begränsa möjligheten för nätläkarbolagen att utnyttja systemet med 
utomlänsersättning och för att styra mot en integration av digital och fysisk vård. 

Psykiatrin 

I kölvattnet av pandemin växer även den psykiska ohälsan. På vissa håll talas det om den psykiska 
ohälsan som pandemins tredje våg. Isolering, ensamhet, oro och inte minst sorg har präglat året 
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och stockholmarnas vardag. Vårdpersonalens oerhört ansträngda situation har gett lett till ökad 
stress och ohälsa. Vi har utifrån detta lagt förslag om en särskild mottagning riktad till 
vårdpersonal i behov av stöd samt om en riktad hjälplinje för samtal. Vi har även tagit fram ny 
politik vad gäller möjligheten till digital kontakt för anhöriga under livets slutskede.  

Under slutet av året kom slutligen förslag från det blågröna styret att utöka första linjens psykiatri 
till ett obligatoriskt uppdrag för vårdcentralerna. Vi socialdemokrater är i grunden positiva till 
detta, men hyser likväl stor oro inför bristen på resurser till uppdraget samt den ojämlika 
fördelningen av vårdcentraler i vår region. Som exempel är det fyra gånger så sannolikt att ett 
barn på Lidingö fått hjälp av första linjens psykiatri, som ett barn på Järva.  

Det kvarstår dock en del frågetecken kring hur denna övergång ska ske på ett sätt som gör att 
patienter inte faller mellan stolarna. Det är viktigt att det är tydligt för patienterna var de kan 
vända sig för att få hjälp. Denna tydlighet saknas idag. Det gäller särskilt de barn 0-5 år som idag 
ingår i tilläggsuppdraget men som ska flyttas till egna enheter. Vem tar ansvar för deras övergång 
när vården organiseras som vårdval? Vad händer om mottagningar inte anser det ekonomiskt 
lönsamt att bedriva första linjens psykiatri? Dessa frågor kommer att bevakas under kommande 
år.  

I den mån det är möjligt har förtroendevalda bjudits in till digitala besök med sakkunniga samt 
haft en god kontakt med verksamheter och vårdpersonal. 

 

Trafikfrågor  

2020 präglades av coronapandemin även på trafikområdet. Resandet störtdök under våren och 
detta kombinerat med att man stängde framdörrarna på bussarna och därmed omöjliggjorde för 
resenärerna att blippa sina SL-kort och betala för sig ledde till stora intäktstapp. I slutet av mars 
drog SL också kraftigt ner på trafiken vilket orsakade stor trängsel. Man hävdade att detta var för 
att ta höjd inför sjukskrivningar men backade snabbt. Vi och många med oss kritiserade detta 
stenhårt. SL har därefter följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsatt köra full 
trafik och på vissa ställen även utökad trafik för att minska risken för trängsel. Under hösten 
ökade inledningsvis resandet långsamt igen, men det sjönk igen efter att smittspridningen tog fart 
igen och nya lokala råd infördes.  

Vi har även kritiserat moderaten Kristoffer Tamsons utspel kring munskydd som han gjorde som 
”privatperson”. Det ansåg vi vara signalpolitik utan substans då man från moderat håll inte klarat 
av att vidta faktiska åtgärder för att minska trängseln såsom att sätta in mer bussar. När det gäller 
munskyddsfrågan i stort är vår uppfattning att man inte ska politisera smittskyddsåtgärder utan 
låta experterna på Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm göra den bedömningen.  

Vi socialdemokrater har varit en konstruktiv opposition genom den här krisen. Under våren hade 
vi alltså en borgfred medan vi under hösten inte har haft en sådan även om vi fortsatt kommit 
med konstruktiva förslag i samband med vår  kritik. Det finns dock ett antal saker som är värda 
att kritisera i majoritetens coronahantering på trafikområdet. Vi har sett att bristen på 
trafikplanerare centralt på förvaltningen innebär att man behöver låna in kompetens för att ha ett 
helhetsgrepp över busstrafiken under en kris då man inte kan överlåta det till bussoperatörerna 
som vanligtvis har ansvar för trafikplanering i sina delar av regionen. Vi har också sett att vissa 
linjer har haft återkommande trängselproblem (noterbart linje 179 som haft mer 
trängselvarningar än de populäraste innerstadsbussarna). Här säger moderatledda SL att man inte 
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kan göra mer utan att resenärer måste bli bättre på att resa andra tider/med andra trafikslag. Vi 
ser att det finns en socioekonomisk aspekt på trängsel där inte alla kan jobba hemifrån eller välja 
när man börjar arbeta.  

Våra förslag för att minska trängseln har bland annat varit: Öka antalet informanter som vägleder 
människor, ta hjälp av turistbussföretagen för fler bussar, flytta bak kortläsarna för att möjliggöra 
för människor att betala, utred och inför lågtrafikkort för att premiera resande utanför 
rusningstrafik. Kopplat till coronapandemin har vi också drivit frågan om att möjliggöra för 
frysning av årskort och 90-dagarskort då många som köpte dem innan mars månad inte kunnat 
använda dem sen dess. Man ska inte drabbas ekonomiskt för att man följer rekommendationerna!  

Övriga frågor som har varit på tapeten det här året har varit bland annat tunnelbanefördyringen - 
där utsåg regeringen i slutet av året en förhandlingsperson för att lösa ut frågan. Hennes uppdrag 
ska vara slutfört i april.  

Vi har sett en hel del upphandlingar som avbrutits, försenats och startats om för att 
coronapandemin totalt ändrar förutsättningarna. Tidigare har principen ofta varit att 
trafikoperatörerna får ersättning per resenär. Nu när resenärsandelen sjunker lutar man åt att 
åtminstone till att börja med övergå till ett mer produktionsbaserat tillvägagångssätt där man 
enkelt uttryckt får betalt för hur mycket man kör. 

Ett arbete som kommer pågå under resten av mandatperioden är upphandlingen av driften av 
tunnelbanan. Den här upphandlingen har skjutits upp  då den skulle ha inletts under 2020. Vi har 
haft kontinuerlig dialog med SEKO om upphandlingen vilket kommer fortsätta.  

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 har även drivit frågan om att lämna egen-regi 
anbud vid upphandlingar.  

Vi har kontinuerliga möten med facken som verkar inom kollektivtrafiken. Under pandemin har 
vi dock inte kunnat fortsätta med våra arbetsplatsbesök.  

Under året har även arbetet med Nationell plan ägt rum. Partidistrikten i staden och länet utsåg 
en arbetsgrupp under ledning av Jens Sjöström där även Ebba Östlin, Eva Ullberg, Jan Valeskog 
och Robert Johansson ingick för att komma överens om en prioritering för Socialdemokraterna i 
hela Stockholmsregionen inför arbetet med nationell plan. Den prioriteringen blev klar under 
tidig höst och antogs av bägge distriktsstyrelserna och kommunala gruppen i länet. Under hösten 
har arbetet med att föra fram våra gemensamma ståndpunkter i Trafikverkets remissrunda och i 
andra relevanta sammanhang fortgått.  

Politikutvecklingsarbetet fortsätter även om det inte sker i lika snabb takt med tanke på 
pandemin. Arbetet sker för att utveckla en trafikpolitik som möter medborgarnas behov inom 5 
olika områden: klimat, jämlikhet, tillväxt, säkerhet och personalens förutsättningar. Under året 
har en expertgrupp av trafikforskare och andra kunniga personer formerats och mötts digitalt. 
Expertgruppen består av: Maria Börjesson som är forskare på VTI, Christina Axelsson som är 
ordförande för Resenärsforum, Jonas Eliasson som är forskare på LIU och måldirektör på 
Trafikverket, Ann Legeby som är forskare på Stockholms universitet, Mattias Shain som är vice 
ordförande för klimatsossar och tidigare projektledare på STI och Bengt Bengtsson som är 
ordförande för  Företagarna i Stockholm. 
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I budgetarbetet för 2021 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.  

När det gäller sjötrafiken har en utredning om framtidens sjötrafik varit ute på remiss. Vi ser att 
det finns fördelar i utredningens förslag om ett förlängt trafikdygn i skärgården. Men vi ser också 
stora risker med att inte längre trafikera med båt hela vägen in till centrala Stockholm. Detta 
kommer ha stora konsekvenser för turismnäringen tror vi. Där pågår också ett arbete för att 
komma överens om en medelväg. Det här kommer också fortsätta under nästa år. I den här 
frågan har vi gjort utspel tillsammans med S-företrädare i skärgårdskommunerna.  

På färdtjänstens område har påverkan av coronapandemin varit ännu större. Stora delar av 
färdtjänstens kundbas tillhör riskgrupper och har därför undvikit färdtjänstresor. Istället har man 
hjälpt till på sjukvårdsområdet. Man har bland annat haft beredskap för att transportera personal 
och patienter mellan sjukvårdsenheter. Men mest framgångsrikt har varit att man inom ramen för 
färdtjänstavtalen fått till utkörning av hemtester till regionens invånare.  

 
Tillväxt, miljö, och regionplanering  

Arbetet med tillväxt-, miljö- och regionplaneringsfrågorna har som i likhet med alla andra 
områden präglats av coronapandemin.  

Under våren gjordes ett politikutvecklingsarbete med namnet JET (Jobb, ekonomi och tillväxt) 
med fokus på åtgärder under coronapandemin och post-corona. Det mediala intresset var lågt 
men de politiska förslag som utformades har delvis arbetats in i vår budget. 

Under året har majoriteten också påbörjat arbetet med en regional näringslivs- och tillväxtstrategi 
där vi bjudits in med armbågen, om vi ens bjudits in alls. Vi har därför startat en egen grupp 
tillsammans med LO-distriktet i allmänhet och IF Metall i synnerhet för att kunna, facklig-
politiskt, lägga ett kraftfullt remissvar våren 2021. 

De fysiska verksamhetsbesök som vad inplanerade, bland annat till olika företag, kommuner och 
andra verksamheter, har fått ställas in. En del av dessa har ersatts med digitala möten. 

Många andra möten har också kunnat hållas digitalt. Bland annat de bostadssamtal som hållits 
mellan Region Stockholm, Storstockholm och Stockholms stad. 

Miljöfrågor  

Miljö- och hållbarhetsberedningen har arbetat med sin hållbarhetspolicy, som kommer antas 
under 2021. Policyn har varit ute på internremiss i andra nämnder och beredningar. 
Socialdemokraterna har bevakat frågan.  
 
Enligt de styrandes budget för 2021 ska miljö- och hållbarhetsberedningen samt 
klimatberedningen läggas ner, för att istället slås ihop till en ny nämnd. Vad denna nämnds 
uppgifter blir i förhållande till Tillväxt- och regionplanenämnden återstår att se.  
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Skärgård  

På grund av pandemin har de skärgårdsbesök som planerades fått ställas in.  

Arbetet med skärgårdsfrågor har dock fortsatt i Skärgårdsstiftelsen och i trafiknämnden med 
sjötrafikfrågor. Vi har bland annat arbetat för att tillgängliggöra skärgården för fler, en särskilt 
viktigt åtgärd under den pågående pandemin. 

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. 

Även kulturområdet har präglats av pandemin, många kulturaktörer och kulturarbetare har 
drabbats hårt eftersom föreställningar och liknande har fått ställas in.  

Socialdemokraterna har drivit att dessa ska få stöd för att det ska finnas ett kulturliv även efter 
pandemin.  

 

Media och kommunikation  

Enligt sökverktyget Retriever sjönk vår mediala exponering jämfört med 2019. Antalet pressklipp 
landade på 1 010 artiklar jämfört med 1239 artiklar året innan. Minskningen kan till stor del 
tillskrivas den borgfred som rådde under den rådande pandemin. En viss del kan också tillskrivas 
organisationsförändringar på kansliet under sommaren. Beräkningarna gäller perioden 2020-01-01 
till 2020-11-30. 

Ser man till perioden sista mätbara kvartalet 2020 (2020-09-01 – 2020-11-30) – när det inte längre 
råder borgfred mellan partierna – sker en marginell ökning av antalet pressklipp jämfört med 
föregående år. Cirka 400 (2020) jämfört med 391 (2019). 

Den månad som genererat mest media är oktober som noteras för 154 pressklipp. 

Den tidning där vi i särklass är mest publicerade är Dagens Nyheter följt av tidningen Mitti. Mot 
slutet av det sista mätbara kvartalet placerar vi oss dock vid flera tillfällen i kvällstidningar 
(Expressen) och Hadžialić toppar vid flera tillfällen deras förstasida på webbplats. 

Några av rubrikerna som handlar om Socialdemokraterna i Region Stockholm under 
2020 är: Aida Hadžialić (S), ex-minister Vanliga människor är sjuka nu, satsa, S-toppen: Vårdcentraler hotas 
av massnedläggning, S-kritik mot regionen när Moderaterna lägger pengar på hög (Aida Hadžialić ),  Talla 
Alkurdi ”Påskynda vaccinationen med mobila insatser” ”Krys köp en liten skräll (Talla Alkurdi)”Robert 
Johansson: Bara ena sidan på myntet redovisas av Moderaterna”, ”Socialdemokraterna vill omedelbart flytta 
kortläsarna (Jens Sjöström)”. ”Oppositionen kräver att bussarnas plexiglasburar stoppas (Jens Sjöström)” 
Coronapandemin har präglat kansliets kommunikation. Fokus har primärt handlat om frågor om 
vårdskulden, situationen på Stockholms sjukhus, att testningen av covid-19 inte fungerar för 
medborgarna samt Socialdemokraternas proaktiva krav utifrån partiets oppositionsbudget. 
Aida Hadžialić har medverkat i SVT Morgonstudion, SR Studio Ett vid flera tillfällen, Expressens 
debattprogram, TV4-nyheterna samt andra nationella riksmedier som TT, DN, Aftonbladet, 
Expressen och Ekot. Talla Alkurdi har synts i exempelvis DN, SR, Mitti och branschmedia. Robert 
Johansson har synts i DN, Mitti, Skärgårdstidningen och fackpress. Jens Sjöström har synts i SVT, 
DN, SR, Mitti och diverse fackpress. 
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Sociala medier 

Våra företrädare är framförallt aktiva på Facebook, men vi har även ökat vår aktivitet 
på instagram-kontona under verksamhetsåret. Alla företrädare finns också på twitter. 
Företrädarna förekommer också på partidistriktens gemensamma kanaler och framförallt 
på instagram. När det kommer till exempelvis Aida Hadžialićs facebooksida är det närmare som 
15 000 följer henne totalt. Som jämförelse kan nämnas att Moderaternas främsta företrädare i 
regionen, Irene Svenonius, har färre än 5 000 följare. 
Jens Sjöströms facebooksida startade 23 januari 2020 och har i skrivande stund 801 
gillamarkeringar. Även Robert Johansson har en facebooksida med 600 gillamarkeringar.  

 De inlägg som går bäst är kopplade till en företrädare som person och aktuella händelser som 
väcker stort engagemang hos väljarna. Det märks inte minst på den kampanj som i skrivande 
stund pågår både i sociala och traditionella medier gällande KRYs köp av 1177, där vi kräver att 
vårdguiden ska drivas i egen regi. Frågan har fått stor uppmärksamhet och engagemang 
och Talla Alkurdis facebookinlägg i ämnet har fått stor spridning. När vi lyckas som bäst på 
sociala medier når vi upp till över 1 000 delningar och når en bra bit över 100 000 användare (så 
kallat ”engagemang”, att någon lajkar, kommenterar, delar eller klickar in från någon annans 
delning för att läsa inlägget). 
Slutsatsen av våra aktiviteter på sociala medier är att sådant som väcker känslor får människor att 
gå igång, men att det är en balans som behöver hållas. Under kommande år kommer vårt arbete 
med sociala medier utvecklas ytterligare. 
 
Några inlägg med stor räckvidd från 2020: 
  

1. ”Moderaterna har styrt sjukvården i Region Stockholm – tidigare Stockholms läns landsting – i 14 
år.” Svar till Ulf Kristersson (M). 

Räckvidd: 148 300. Interaktioner: 25 300. 

2. ”Gång på gång avslöjas eller uppdagas misskötseln av Region Stockholm.” Svar till Ulf 
Kristersson (M). 

Räckvidd: 22 200. Interaktioner: 4 200. 

3. ”Vaccinering mot covid-19 för alla.” Regeringen meddelar överenskommelse med SKR. 

Räckvidd: 12 600. Interaktioner: 2 000. 

4. ”Jens Sjöström: Flytta kortläsarna!” Kritik mot att Moderaterna vägrar flytta kortläsare i bussar. 
Räckvidd: 67 500.  

  



59 
 

Redovisning av inlämnade motioner, interpellationer och frågor  

Totalt har regionfullmäktigegruppen lagt 26 motioner, 17 interpellationer och ställt 23 enkla 
frågor under regionfullmäktigesammanträdena.  

Inlämnade motioner  

Motion av Petra Larsson m.fl. om stärkt vård för personer med celiaki 

Motion av Rolf Lindell m.fl. angående vårdlokalsbehovet i Region Stockholm 

Motion av Talla Alkurdi och Petra Larsson m.fl. om återinfört högkostnadsskydd 

Motion av Jens Sjöström m.fl om att kollektivtrafiken är en förutsättning för tillväxt, företagande 
och jobb i hela Stockholms län. 

Motion av Victor Harju om sepsis 

Motion av Talla Alkurdi om listning via 1177 

Motion av Jens Sjöström angående elektrifiering av vägtrafiken i Stockholmsregionen 

Motion av Jens Sjöström om lärdomar av coronapandemin 

Motion av Lars Bryntesson om den idéburna sektorn och IOP 

Motion av Victor Harju och Hanna Stymne Bratt om mammografin 

Motion av Talla Alkurdi m.fl. angående att det är dags för en fast vårdkontakt i primärvården 

Motion av Talla Alkurdi m.fl. angående att rädda Norrtäljemodellen 

Motion av Jens Sjöström och Khashayar Farmanbar angående vagnar på Saltsjöbanan 

Motion av Victor Harju m.fl. om sexuella trauman 

Motion av Victor Harju m.fl. om patienter som experter i kris 

Motion av Elinor Odeberg och Robert Johansson om specialistpsykiatri för vårdpersonal 

Motion av Jens Sjöström angående att Region Stockholm bör lägga egen-regi anbud inom 
kollektivtrafiken 

Motion av Jens Sjöström, Robert Johansson, Talla Alkurdi, Petra Larsson och Rolf Lindell 
angående sociala krav vid upphandlingar 

Motion av Talla Alkurdi m.fl. om behovet av att skala upp folkhälsoarbetet i kölvattnet av 
coronakrisen 

Motion av Talla Alkurdi om att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap 

Motion av Elinor Odeberg m.fl. om första linjen 

Motion av Jens Sjöström om kollektivtrafik till Arlanda. 

Motion av Talla Alkurdi om behovet av en akutkommission.  

Motion av Elinor Odeberg, Lars Bryntesson och Rolf Lindell om lokalvård i egen regi.  
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Motion av Victor Harju, Talla Alkurdi och  Tuva Lund om att återuppta kommunalisering av 
hemsjukvården. 

Motion av Jens Sjöström om elväg för SL-trafiken 

Inlämnade interpellationer  

 
Elof Hansjons angående fusk med sjukintyg 
Talla Alkurdi om patientsäkerheten 
Talla Alkurdi om välfärdsmiljarderna  
Conny Fogelström angående färdtjänsten 
Elinor Odeberg om läget i förlossningsvården 
Jens Sjöström om revisorernas granskning av trafiknämnden 
Jens Sjöström om trafikens segregation i Järva 
Talla Alkurdi om den omfattande smittspridningen av Covid-19 i äldreomsorgen 
Talla Alkurdi om uppskjuten vård, personalbrist och sparkraven på akutsjukvården 
Elof Hansjons om hjärtsjukvården i Södertälje 
Robert Johansson om trafiksituationen vid Brommaplan 
Robert Johansson om sjuktransporter 
Talla Alkurdi om digitala läkarkontakter inom äldreomsorgen under vårens pandemi 
Jens Sjöström om schyssta arbetsvillkor 
Robert Johansson om lönedumpning 
Tove Sander om amningsmottagningar 
Hanna Svensson om Brommaplan 
Talla Alkurdi om vaccineringen 
 

Ställda frågor  

 
Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L): 

- Anser du att det är en rimlig prioritering att låta de extra statsbidrag som nu aviserats gå till 
vårdval snarare än till sjukhusen, mot bakgrund av personalens larm om bristande patientsäkerhet 
på sjukhusen?  

Jens Sjöström (S) till Gustav Hemming (C): 

- Är du beredd att genomföra en helhetsanalys av regionens sjötrafikupphandlingar för att 
analysera hur framtida upphandlingar ska kunna resultera i bättre trafik och högre 
kostnadseffektivitet för att undvika onödiga fördyringar? 

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

- Mot bakgrund av personalens vittnesmål om läget i vården av patienter i livets slutskede vill jag 
fråga dig som högst ansvarig för personalpolitiken i Region Stockholm; tycker du det är en rimlig 
arbetsmiljö för vårdpersonalen på våra akutsjukhus att arbeta i? 
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Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L): 

- Anser du att vårdpersonalen har fel när de säger att patientsäkerheten är hotad på våra sjukhus? 

Lars Bryntesson (S) till Ella Bohlin (KD): 

- Kommer regionfullmäktige att få möjlighet att ta ställning till förslaget till ny 
patientsäkerhetsplan? 

 Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):  
- Anser du att färre IVA-platser nu än för sju år sedan är en ansvarsfull politik/lämplig beredskap 
inför krislägen liknande Corona-pandemin?  
 
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M):  
- Anser du att det fanns tillräckliga beredskapsplaner inom kollektivtrafiken då coronakrisen 
startade?  
 
Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M):  
- Kommer du att garantera återhämtning och sommarledighet för vårdpersonalen inom regionens 
verksamheter i egen regi som arbetar under covid-19-pandemin?  
 
Talla Alkurdi (S) till Irene Svenonius (M):  
- Kommer ni att se till att sparkraven och varslen på länets akutsjukhus hävs efter covid-19-
pandemin?  
 

Talla Alkurdi (S) till Ella Bohlin (KD):  
- Kommer ni se till att hälsosjukvårdsnämnden får resurser som möjliggör ökade resurser till 
primärvården för att kunna säkerställa en god rehabilitering för alla de som intensivvårdats för 
Covid-19?  
 

Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M) 

Kan du som ansvarigt regionråd för både ekonomi och personal i Region Stockholm lova 
vårdpersonalen att er budget för nästa år inte innebär ytterligare varsel? 

Petra Larsson (S) till Anna Starbrink (L) 

Som ansvarigt regionråd, är du nöjd med regionens förberedelser inför Kry:s etablering som 
fysisk husläkarmottagning? 

Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M) 

Är du tillfreds med att privata bussbolag som erbjudit sig att bidra och har fordon och förare, inte 
används i SL-trafiken samtidigt som trängseln kvarstår i kollektivtrafiken? 

Petra Larsson (S) till Anna Starbrink (L) 

Finns det en risk att de redan underfinansierade vårdcentralerna kommer att få en ännu större 
arbetsbelastning när husläkarjourerna stänger? 
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Talla Alkurdi (S) till Irene Svenonius (M):  
- Är du nöjd med att Region Stockholm, med den största smittspridningen i hela Sverige, enligt 
den senaste veckostatistiken bara utfört en tredjedel så många tester som Region Norrbotten, 
betydligt färre än Region Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och elva andra 
regioner i vårt land?  
 
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M):  
- Kan resenärer förvänta sig ett svar i närtid om ifall det blir ändringar i återköpsreglerna eller 
besked om annan kompensation för periodbiljetter man betalat, men rekommenderats att inte 
använda?  
 
 Talla Alkurdi (S) till Ella Bohlin (KD):  
- Anser du att regionens unika vårdvalsmarknad för läkarinsatser i kommunernas särskilda 
boenden för äldre, i kombination med en mängd ytterligare vårdval för svårt sjuka äldre, har 
fungerat tillräckligt bra under Corona-pandemin?  
 

Robert Johansson (S) till Anna Starbrink (L):  
- Med anledning av IVO:s granskning av vården för svårt sjuka barn undrar jag om ni kommer att 
öka resurser och bemanning så att patientsäkerheten inte äventyras?  
 

Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):  
- Med anledning av uppgifter i media om att personer nekats IVA-vård och i synnerhet ECMO-
behandling, är du redo att stoppa besparingskraven i syfte att se till att flera IVA-platser öppnas?  
 

Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):  
- Anser du att läkarvården för våra äldre stockholmare har varit välfungerande under pandemin? 

 
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M):  
- Anser du att det är värt risken att installera plexiglas vid förarplatsen i bussarna, innan de är 
godkända av skyddsombuden och arbetsmiljöverket, med tanke på förarnas arbetsmiljö och 
trafiksäkerheten?  

 
 Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M):  
- Duger det att Region Stockholm är bland de sämsta regionerna i landet när det kommer till 
testning för covid-19?  

 
Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):  
- Är du nöjd med regionens beredskapsarbete när ni inte lyckas säkerställa tillräckligt med vaccin 
inför den vanliga säsongensinfluensan?   
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Talla Alkurdi  Aida Hadžialić  Christina Enocson Mårtensson 

 

Elof Hansjons  Hanna Stymne Bratt  Rolf Lindell   

 

 

Elvir Kazinic  Sven-Inge Nylund Lowisa Andersson 

   

Stockholm den 8 februari 2021 
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Motioner 

Stockholms läns partidistrikt 

Stockholms läns partidistrikts distriktsårskongress 2020 beslutade skicka följande motioner och 
att-satser till den socialdemokratiska regiongruppen: 

Motion Ö1 -  Inrätta ett regionalt utvecklingsstöd för dataspel 

Att-satser: 

1. ge regionfullmäktigegruppen i uppdrag att verka för utveckling av de Kulturella och kreativa 
näringarna i Stockholms län, däribland spelutveckling. 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

De kreativa näringarna är viktiga för både det kulturella livet och för tillväxten i regionen. För oss 
socialdemokrater är det viktigt att regionen är en attraktiv plats för företag att etablera sig i, och 
även en plats man vill stanna kvar som företag när man expanderar. Detta gäller även kreativa 
näringar.  För att uppnå detta behöver regionen ha bostäder, lokaler samt en fungerande 
infrastruktur och kollektivtrafik. Detta gäller för hela regionen, inte bara Stockholms innerstad. 
Allt detta har Socialdemokraterna verkat för, samt haft möten med olika aktörer inom tillväxt och 
näringsliv i regionen. Dessvärre har året med pandemi förhindrat många fysiska möten och krävt 
fokus på annat håll, till viss del.  

 

Motion Ö5 – Digitalisering i offentlig sektor – personlig service 

Att-satser: 

1. motionen jämte dess utlåtande skickas till länsriksdagsgruppen, regionsfullmäktigegruppen och 
kommunala gruppen för bevakning och vidare arbete. 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Digitalisering som leder till en förbättrad tillgänglighet, förenkling och högre kvalitet är en 
prioriterad fråga för oss. Att det finns en hög nöjdhet kopplat till de medborgarnära offentliga 
tjänsterna är, likt vad motionären anför, en viktig fråga för att upprätthålla förtroendet för det 
offentliga hos allmänheten. Coronapandemin har även inneburit ett digitalt språng, särskilt inom 
vården. Digitala vårdbesök inom primärvården har ökat med 1450 procent under året. Efter 
pandemin kommer viss vårt att gå tillbaka till det normala, medan en insikt fötts att en del 
vårdtjänster lik väl kan utföras på distans, till samma kvalitet och med samma nöjdhet hos 
patienten. Vi vill att den utvecklingen ska fortsätta och driver bland annat att det, för att skapa en 
jämnare fördelning mellan länets akutmottagningar, ska tillföras en funktion i regionens 
mobilapplikation Alltid Öppet som tillåter användaren att se aktuella väntetider i realtid. Alltid 
öppet ska även utvecklas för att möjliggöra digital incheckning på vårdcentraler och i 
öppenvården. I utvecklingen av digitala tjänster ska användarperspektivet vara drivande och 
tillgänglighet för alla medborgare ska garanteras. Hand i hand med den digitala utvecklingen 
måste även säkerhetsperspektivet vara gällande. Patientdata räknas till mycket känslig och 
sekretessbelagd information och får under inga omständigheter röjas. Här lyfter vi återkommande 
vid upphandlingar av nya tekniska lösningar bland annat att data om möjligt ska lagras inom 
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landets gränser. Digitalisering där innovations- och säkerhetsperspektivet går hand i hand tror vi 
på, och det kommer vi fortsatt driva under kommande år.  

Motion Ö7 – Stärk den socialdemokratiska kulturpolitiken i Region Stockholm 

Att-satser: 

1. att utifrån det kulturpolitiskaprogrammet ta fram ett tydligt reformförslag för kommande 
kulturpolitiska regionala insatser under perioden 2022-2026. 

2. att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Socialdemokraterna i region Stockholm har under 2020, i likhet med tidigare år, verkat i 
kulturnämnden för ett jämlikt kulturliv, samt tillsammans med regionfullmäktigegruppen tagit 
fram en budget där kulturen lyfts fram.  

Motionens förslag om att tillsätta en kulturpolitisk arbetsgrupp fick avslag av kongressen, och det 
ligger inte på regionkansliet att tillsätta någon sådan. Arbetet med att politikutveckla och agera 
kulturpolitiskt fortsätter dock i sedvanlig ordning.  

Motion M2 – Ny färdriktning för hållbart byggande 

Att-satser: 

1.att kongressen överlämnar motionen till den socialdemokratiska gruppen i regionfullmäktige 
och kommunala gruppen för att där driva en regional strategi för hållbart byggande vidare med 
den inriktning som motionären föreslår 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Socialdemokraterna i region Stockholm har, i likhet med tidigare år, drivit frågan om att det 
behövs byggas mer, och det behövs byggas smart.  

Det är dock främst kommunerna som bygger bostäder, skolor och platser för fritid. Regionen har 
det stora ansvaret för regionplanering.  

 Den socialdemokratiska gruppen i Tillväxt- och regionplanenämnden har lyft frågan om klimatet 
kopplat till byggande och regionplanering, på olika sätt. I ett särskilt uttalande till en 
vänsterpartistisk motion skrev man bland annat: ” det [är] angeläget att möjligheterna att 
förstärka jordbruks- och skogslandskapets funktion som kolsänka beaktas bl.a. i samband med 
regionplaneringen.” 

Motion FS8 – Utred utformningen och införandet av ett enkelriktat gångtrafiksystem 
inom kollektivtrafikens stationer och färdmedel 

Att-satser: 

1. Att ge regionfullmäktigegruppen i uppdrag att arbeta för bättre resenärsflöden och information 
i kollektivtrafiken i syfte att minska trängseln och öka attraktiviteten. 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Vi arbetar kontinuerligt för bättre resenärsflöden och information i kollektivtrafiken. Det är en 
grundpelare för en attraktiv kollektivtrafik. Vi kräver (bl.a i budgetsammanhang) ett nytt 
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realtidsinformationssystem för att kunna ge resenärerna korrekt information i realtid. Vi har även 
drivit frågan i relation till SLs reklampolicy då reklamskyltar ej får försvåra för resenären att 
uppfatta information som kommer från SL. Under pandemin har vi särskilt fokuserat på 
informationsfrågan då den varit extra viktig för att människor som  måste resa ska veta var 
trängsel uppstår och vilka alternativa resvägar som finns. Det här har vi drivit både medialt och 
internt. Tyvärr fortsätter moderatstyrets senfärdighet i frågan. 

Motion FHS18 – Utred behoven av utbildning och ökade insatser för patienter med 
vestibulit 

Att-satser: 

1. att överlämna motionen till regionen för bevakning i regionfullmäktige 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Socialdemokraterna i Region Stockholm har lagt en motion om att utreda behoven av utbildning 
och ökade insatser för patienter med vestibulit. Motionen behandlades av regionfullmäktige i 
november år 2020. Den moderatstyrda regionledningen gjorde bedömningen att det mot 
bakgrund av det arbete som görs på nationell nivå inte motiverat att i dagsläget påbörja ett 
regionalt arbete kring utökat kunskapsstöd utifrån kunskapsstyrningens prioriteringar. 

Motion FHS14 – om kraftig satsning på suicidprevention 

Att-satser 

1. Att regionfullmäktigegruppen får i uppdrag att prioritera suicidprevention i kommande 
budgetarbeten 

 
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Psykiatriambulansen (PAM) utför ett viktigt uppdrag i att bland annat förhindra självmord. Vi 
socialdemokraterna i Region Stockholm menar att det finns behov av ytterligare en 
psykiatriambulans och vill inrätta en sådan. Vi vill även att möjligheten till självvald inläggning ska 
spridas så att det kommer fler patientgrupper till del.  

Under året har en strategi för suicidprevention tagits fram där vi socialdemokrater har fokuserat 
vårt arbete. Socialdemokraterna välkomnar framtagandet av en strategi för suicidprevention i 
Region Stockholm och anser att det är av stor vikt att intensifiera det suicidpreventiva arbetet 
med anledning av coronapandemin. Vi har tidigare föreslagit införandet av en stödlinje för att 
förebygga psykisk ohälsa och suicid, vi menar att den rådande pandemin gör detta behov akut. I 
vårt budgetförslag finns förslag om fler psykiatriambulanser, vilket är en viktig insats för att 
motverka självmord.  

Stockholms stads partidistrikt  

Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2020 beslutade skicka följande motioner och att-satser till 
den socialdemokratiska regiongruppen: 
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Motion G1 – Använd hyrföretagens vinster till höjda löner och god arbetsmiljö i regionens 
egen produktion 
Att-satser: 

1. partiet i Region Stockholm ska verka för ett omedelbart stopp for avtal som tillåter 

bemanningsföretag att fakturera Region Stockholm for kostnader som överstiger landstingets 
egen kostnad for personal. 

2. frigjorda resurser tillställs ansvariga chefer i landstingets vårdproduktion for att användas till 

bättre arbetsmiljö och högre löner for anställda 

3. årsmötet antar motionen som sin egen 

4. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Vi instämmer i motionärens kritik mot hyrföretagens ökande vinster. Kostnaderna för inhyrd 
personal fortsätter att öka i Region Stockholm år efter år. År 2019 la Region Stockholm närmare 
800 miljoner kronor på inhyrd personal jämfört med exempelvis år 2018 då 
inhyrningskostnaderna var 658 mnkr. Region Stockholm hade skrivit under på att bli oberoende 
inhyrd personal till årsskiftet 2019/2020 men där misslyckas man fullständigt. Tio andra regioner 
lyckas att minska kostnaderna men där är inte Region Stockholm på långa vägar. 

Vi socialdemokrater i Region Stockholm har återkommande kritiserat det moderatledda styret för 
deras misslyckade personalpolitik och ovilja att ta ansvar för vårdens största problem – hotet mot 
patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö. Kostnaderna för inhyrd personal tränger undan 
nödvändiga satsningar på sjukhusens egen personal. Vi socialdemokrater i Region Stockholm vill 
därför, som ett första steg, minska inhyrningen till två procent, enligt Sveriges kommuner och 
regioners definition av oberoende av inhyrd personal. Dessutom stödjer vi det arbete som 
bedrivs på SKR-nivå som under 2021 innebär att en bättre upphandling av vårdpersonal ska 
genomföras genom en samordnad gemensam upphandling mellan regioner och kommuner. Ett 
gemensamt ramavtal för hyrpersonal kan leda till att regionerna blir en stark och tydlig 
kravställare. Vi kommer aktivt att följa utvecklingen av detta och hur det påverkar kostnader och 
vårdkvaliteten framåt.  

Motion G6 – Framtidstankar om institutionsvård för svårt sjuka personer 

Att-satser: 

1. Socialdemokraterna i Stockholm stad verkar for att utreda möjligheten att bygga vårdboenden 
för psykiskt sjuka 

2. uppmana Socialdemokraterna i Region Stockholm att verka for att utreda möjligheten att bygga 
vårdboenden for psykiskt sjuka 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Socialdemokraterna i Region Stockholm har länge lyft behovet av att utöka antalet vårdplatser 
inom psykiatrin, särskilt inom allmänpsykiatri. I vårt budgetförslag vill vi bland annat se 
investeringar i vårdplatser på St:Görans sjukhus. Vi har även drivit förslag om ett 
specialistcentrum inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska inrättas med 
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inriktning mot psykiatri så att praktik, forskning och utbildning kan knytas samman. Vi vill 
påskynda implementeringen av nationella riktlinjer och regionala vårdprogram. Och har drivit 
frågan om att standardiserade vårdförlopp ska införas, enligt samma princip som använts inom 
cancervården. Den psykiatriska öppenvården ska förstärkas med fler mobila team och vi har lagt 
förslag om fler psykiatriambulanser.  

Motion G9 – Låt regionen äga och förvalta ambulansstationer och ambulansfordon 

Att-satser: 

1. Region Stockholm ska strategiskt placera ut samt äga och förvalta alla lokaler till 

ambulansstationer i hela regionen 

2. Region Stockholm ska aga och förvalta alla prehospitala fordon. 

3. anta motionen som sin egen 

4. skicka motionen vidare till socialdemokraterna i Region Stockholm for genomförande 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Socialdemokraterna i Region Stockholm har länge varit kritiska till att det viktigaste kravet vid 
upphandling av ambulansverksamhet har varit priset. Vi tycker att det är viktigt att regionen inte 
bara får ett bra pris, utan även schyssta villkor för personalen och hög kvalitet på vården. Därför 
tyckte vi att det var positivt att upphandling av vägburen ambulanssjukvårdstjänst i Stockholms 
län som genomfördes 2017-18 la större tyngd än tidigare på kvalitet och schyssta villkor för 
personalen för att åstadkomma en långsiktigt bättre situation för ambulanssjukvården. Det var 
också glädjande att det skedde en kapacitetsökning genom att antalet ambulansbilar och drifttiden 
ökar. Det har länge varit ett krav från vår sida. Behovet är stort av ambulanssjukvård och 
kommer att öka. 

Däremot uttryckte vi kritik mot upphandlingen och menade att en större andel av 
ambulanssjukvården borde bedrivas i egen regi framgent genom att AISAB (Ambulans i 
Stockholm AB) skulle ges ett utökat uppdrag. Det är viktigt för att bibehålla kompetens, insyn 
och kostnadskontroll. Den senaste upphandlingen gällde fem av sju affärsområden, vilket innebär 
att 64 procent av drifttiden upphandlades från privata aktörer. Vi föreslog istället att AISAB 
skulle tilldelas fyra av sju av affärsenheter så att deras uppdrag motsvarar minst halva drifttiden. 

Motion G13 – Patientens rättigheter vid privat vård 

Att-satser: 

1.Äldre avtal med läkare ses över och sägs upp om de inte medger de kontroller som kan göras 
enligt de nyare avtalen. 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Under året har vi bedrivit ett aktivt oppositionsarbete i patientnämnden. Vi har även i en skrivelse 
till hälso- och sjukvårdsnämnden lyft problematiken med avvikelserapportering och hantering. På 
grund av den ansträngda personalsituationen inom vården är det svårt för personalen att hinna 
skriva ordentliga avvikelserapporter.  
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Motion G14 – Psykisk ohälsa hos äldre 

Att-satser: 

1. behovet av utbildningsinsatser och bristen på besök hos specialist vid äldres psykiska ohälsa 
beaktas och åtgärdas, enligt ovan, 

2. självmordsfrekvensen for äldre man uppmärksammas mer och förebyggande åtgärder ökar, 

3. motionen bifalls och översändes till regionfullmäktigegruppen 

4. motionen bifalls och översändes till riksdagsgruppen  

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

I vårt socialdemokratiska förslag till plan- och budget lyfts vikten av att ha äldrepsykiatrisk 
kompetens kopplad till samtliga av regionens vårdcentraler. Utöver detta har vi även tagit in 
förslag om att motverka äldres ensamhet och stärka civilsamhället kopplat till äldre, för att på så 
vis arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa bland äldre.  

Motion G11 – nutritionsrelaterade hälsoproblem är kostsamt för både individ och 
samhälle  

Att-satser: 

1. ställa sig bakom motionen 

2. motionen överlämnas till riksdagsgruppen for åtgärd, 

3. motionen överlämnas till regionfullmäktigegruppen for åtgärd 

4. man skyndsamt utreder frågeställningar som lagts fram i motionen 

5. man undersöker om det kravs en modell for en övergripande samverkan i frågan som skar 

igenom berörda politikområden. 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Under 2021 ska en ny folkhälsopolicy tas fram i regionen. Vi socialdemokrater i regionen ser 
detta som ett viktigt tillfälle att lyfta de nutritionsrelaterade hälsoproblemen. 

I vårt budgetförslag föreslår vi att ge vårdcentralerna ett utökat ansvar för förebyggande 
folkhälsoinsatser genom ett områdesansvar vilket är särskilt viktigt för att öka samverkan mellan 
olika aktörer i frågor som rör folkhälsan. 

Motion G20-Åldersgräns för gratis mammografi 

Att-satser: 

1. gränsen for kallelse till gratis mammografiscreening upphör eller förlängs 

2. motionen antages av Stockholms partidistrikt 

3. motionen överlämnas till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen for utredning av 
möjligheten att ta bort/förlänga åldersgränsen. 
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Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Alla kvinnor i Stockholms län mellan 40 och 74 år kallas till screeningundersökning vartannat år. 
Man kan inte själv boka tid för mammografi utan att vara kallad till mammografiscreening eller ha 
remiss från en läkare. Motionären yrkar på att åldersgränsen för att bli kallad till 
mammografiscreening upphör eller förlängs. Socialdemokraterna i Region Stockholm håller med 
om att bröstcancer inte har någon åldersgräns. 

På regional nivå har socialdemokraterna under 2018 bidragit till att Regionalt Cancercentrum 
Stockholm Gotland fått i uppdrag att utreda denna viktiga fråga. Dock hänvisade hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen till att detta skulle kräva studier av mycket stora grupper under lång tid för 
att få tillräckliga vetenskapliga underlag för att bedöma värdet av utvidgad screening. Därför 
ansågs inte frågan kunna hanteras på regional nivå. Istället föreslogs att Region Stockholm skulle 
lyfta frågan med Socialstyrelsen under hösten 2019 om en nationell utredning. För närvarande 
utreds alltså frågan av Socialstyrelsen som är den myndighet som ansvarar för utformning av 
screeningprogrammen i Sverige. Därmed inväntar vi svaret på den utredningen och återkommer i 
frågan. 

Motion G2 – Avskaffa vårdföretagens etableringsfrihet – inför etableringskontroll senast 
år 2021 

Att-satser: 

1. etableringskontroll infors i den öppna skattefinansierade varden senast ar 2021 

2. årsmötet antar motionen som sin egen 

3. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen 

4. motion jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Etableringsfriheten inom primärvården enligt Lagen om valfrihetssystem är i grunden en 
nationell fråga. På regional nivå har vi i vår budget förslag om att regionen ska ta fram en 
etableringsstrategi för att i högre grad kunna styra vårdutbudet runt om i länet. Vårdvalssystemet i 
Region Stockholm öppnar upp för en utökad etableringsfrihet, och vi har i vår budget förslag om 
en ökad kontroll genom en minskning av antalet vårdval. Vi har exempelvis lagt förslag om att 
avskaffa vårdvalsområdena barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, Specialiserad palliativ 
vård samt läkarinsatser på särskilda boenden, för att nämna några. För att öka kontrollen över 
etableringen har vi även föreslagit mer resurser till SLSO samt ett utökat uppdrag till 
husläkarmottagningarna (vårdcentralerna) vad gäller bland annat första linjens psykiatri, 
geografiskt områdesansvar samt medicinsk fotvård.  

Motion G18 – Utveckling av Dalens sjukhus 

1. uppdra till regionfullmäktigegruppen att utreda förutsättningarna sa att Dalens sjukhus blir ett 
närsjukhus for södra Storstockholmsomradet. 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Den demografiska utvecklingen med allt större andel äldre i befolkningen aktualiserar ett 
utvecklingsbehov för regionens geriatriska ansvar. Det gäller både inom det regionala 
ansvarsområdet samspelet mellan geriatrisk och övrig sjukvård, men även samverkan mellan den 
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regionala och den kommunala omsorgen. Särskilt anpassade geriatriska akutmottagningar bör 
kunna bli ett viktigt inslag i regionens framtida sjukvård.  

För två år sedan vidare en regional utredning att ”för att säkerställa geriatrisk slutenvård i hela 
länet behöver landstinget utreda möjligheterna till nybyggnationer vid ett antal av de mindre 
sjukhus så som Handen och Dalen”. Utredningen underströk att efter år 2022 finns ett tydligt 
glapp mellan behovet av geriatriska platser och det planerade utbudet. Planen för Dalen är att 
uppföra en ny sjukhusbyggnad med 200 geriatriska platser under den andra halvan av 2020-talet. 
Vi ser att geriatriska vårdplatser är högprioriterade investeringar och vi valde därför i vårt 
budgetförslag år 2021 att behålla nybyggnationen av Dalens sjukhus, till skillnad från den 
styrande regionledningen. 

Motion G16 – Upphandling i sjukvården  

Att-satser: 

1. Regionfullmäktige och Socialdemokratiska partiet ser över ett ev. lagstiftningsbehov för 

upphandling. 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Socialdemokraterna i Region Stockholm instämmer i kritiken mot alla misslyckande 
upphandlingar som har genomförts i regionen. Vi har återkommande kritiserat den moderatledda 
regionledningen för detta. Vi har presenterat åtgärder på regional nivå för att styra upp och 
strama upp kontrollprocesserna kring upphandlingar i regionen – det gäller såväl inom sjukvård 
som inom trafiken. 

Vi har även lagt förslag om att regionen alltid ska ställa arbetsrättsliga krav vid upphandlingar 
som garanterar goda arbetsvillkor, däribland villkor enligt kollektivavtal, trygga 
verksamhetsövergångar och att antalet underleverantörsled begränsas. Dessutom kräver vi att 
regionen ska ställa krav på att offentligt finansierade vårdgivare inte får ta emot 
försäkringspatienter. 

Lagstiftningsfrågor hänvisar vi till statlig nivå. 

Motion A7 - Kräv kollektivavtal vid offentlig upphandling 

Att-satser: 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka for att kollektivavtal ska krävas vid alla offentliga 
upphandlingar i Stockholms kommun och region Stockholm 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka for att upphandling utformas sa att det finns 

möjlighet att följa upp och stalla krav på underentreprenörer i alla led 

3. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka for att upphandlingarna utformas sa att de varnar 
kvalité och trygghet for löntagare 

4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att det ska stallas krav på att leverantörerna ska 
kunna erbjuda lärlingsutbildningsplatser och praktikplatser for yrkesutbildningselever vid mer 
omfattande upphandlingar 

5. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen 
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Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Motionärerna lyfter ett viktigt och prioriterat ämne för oss socialdemokrater i Region Stockholm. 
Vi har länge drivit frågan om goda arbetsvillkor vid upphandlingar, såväl inom trafik och hälso- 
och sjukvård som inom fastighetsområdet. Under året har vi pressat den politiska majoriteten att 
genomföra förändring på flertalet sätt. Vi har bland annat lagt interpellationer på 
regionfullmäktige där vi frågat majoriteten om de är beredda att ställa krav på goda arbetsvillkor i 
alla trafiknämndens upphandlingar och efterfrågat vad regionen gör för att främja sund 
konkurrens vid upphandling och säkra att personalens löner och villkor inte pressas ner. Vidare 
så hade vi som förslag i vår oppositionsbudget att regionen ska ställa arbetsrättsliga krav vid 
upphandlingar som garanterar goda arbetsvillkor, däribland villkor enligt kollektivavtal, trygga 
verksamhetsövergångar, att delade turer minimeras, krav på försäkringar i nivå med FORA-paket 
och att antalet underleverantörsled begränsas. 

Motion J4 – Likvärdig kommunal service i hela landet 

Att-satser 

1. fastställa som princip att Stockholms stad och Region Stockholm ska medverka till 

skatteutjämning mellan landets kommuner och regioner och utifrån fastlagda regler bidra med 
resurser till systemet. 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

För oss är det en självklarhet att var du bor i landet inte ska avgöra om du har tillgång till en god 
välfärd. Hela landet ska inte bara leva, utan också växa och självklart ska Stockholmsregionen 
vara med och ta ansvar. Vad vi dock har ifrågasatt är att Region Stockholm ska bära en så stor del 
av den ekonomiska bördan. Till och med 2019 fick Region Stockholm ett 
kostnadsutjämningsbidrag. Enligt den nya modell för kostnadsutjämning som trädde i kraft i 
januari 2020 betalar Region Stockholm 2020 istället en avgift om 610 kronor per invånare. 
Regionen har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och har stora behov av satsningar på vård 
och kollektivtrafik. Därför uppmanade vi regionen innan sommaren att initiera en dialog med 
regeringen om att genomförandet av ändringarna i det kommunala skatteutjämningssystemet 
skjuts upp till 2023. 

Motion B23 – Ta över skärgården 

Att-satser: 

1. Att SL ska ta över all skärgårdstrafk i egen regi med egna fartyg 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Vi har i trafiknämndens sjötrafikutskott lagt förslag om att lägga egen-regi anbud när 
upphandlingar påbörjas. Dessa har blivit nedröstade. Vi har även lagt en motion om att lägga 
egen-regi anbud vid alla upphandlingar inom trafiknämndens område 

Motion B12 – Förbättra säkerheten kring Tvärbanan 

Att-satser: 

1. anta motionen och uppdra till partiets regiongrupp (s) att ta initiativ till förändrat 
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varningssignalsystem utmed Tvärbanan och Nockebybanan från gult sken till rött sken. 

Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar: 

Socialdemokraterna i Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att öka säkerheten i 
Stockholms kollektivtrafik. När det gäller specifikt varningssignaler finns det internationella och 
nationella principer för hur trafiksignaler och skyltar ska utformas. Region Stockholm är heller 
inte väghållare i staden vilket försvårar för våra möjligheter att driva frågan. 

 
Kommunfullmäktige 
 
Inledning  

År 2020 var det år då coronapandemin präglade såväl våra liv som stadens verksamheter. En bit 
in på år 2021 har närmare 140 000 invånare i region Stockholm drabbats av sjukdomen och drygt 
3 700 personer har avlidit med sjukdomen. Många har förlorat nära och kära. Oron har varit en 
del av vår vardag och bland de som varit sjuka finns det många som lever med långvariga men. 
Sociala problem och ökad arbetslöshet har varit två andra tydliga effekter som drabbat vår stad 
till följd av pandemin. 

Det har blivit uppenbart för de flesta vilken betydelse ett väl fungerande välfärdssamhälle har. 
Vårdens personal har varit satt under hård press men samtidigt klarat att ge vård, omsorg och 
trygghet i en svår tid. Samma sak gäller för välfärdsarbetarna i exempelvis äldreomsorgen och 
förskolan och skolan. Tack vare heroiska insatser har Stockholms stad kunnat upprätthålla 
samhällsviktiga funktioner under året. 

Med det sagt har också pandemin blottlagt samhällets tillkortakommanden. Vi redovisar nedan 
fullmäktigegruppens arbete med att möta pandemin och dess effekter. Av denna redogörelse 
framkommer tydlig kritik mot hur den borgerliga majoriteten i Stockholms stad hanterade 
pandemins inledande skede och hur ledningens oförmåga bidrog till alltför hög grad av 
smittspridning – inte minst bland stadens mest utsatta medborgare. 

Men kritiken handlar inte bara om enskilda politikers eller tjänstemäns förmågor eller oförmågor 
utan också om marknadsorienterade system som gjort vårt samhälle svagare när vi behöver vara 
som starkast. Här har det borgerliga styret med en överdriven marknadstilltro och ovilja att se 
sociala klyftor bidragit till att samhället varit alltför svagt. Beredskap för kriser kan inte hanteras 
med just-in-time-leveranser, trångboddhetens konsekvenser kan inte bara mötas med 
informationsinsatser och behovet av personal som kan ge kvalitativ och säker omsorg kan inte 
lösas med fler timanställda. Ändå är det vad vi sett när krisen skulle hanteras detta år 2020. 

Utifrån de förutsättningar som givits har ändå den socialdemokratiska fullmäktigegruppen gjort 
vad den kunnat för att stärka stadens förmåga att möta pandemin. I ett första skede har vi försökt 
påverka genom att internt påtala de brister vi sett och föreslå åtgärder. I många fall har det 
inneburit att stadens insatser stärkts. I andra fall har våra krav mötts med tystnad och vi har då 
försökt påverka genom att externt påtala behoven. Det har inte funnits, och finns inte, behov av 
konfrontation för sakens skull men när passivitet varit alternativet har vi inte tvekat att påtala de 
brister vi sett.  
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Då behoven av att stärka stadens beredskap varit tydlig har fullmäktigegruppen presenterat flera 
konkreta förslag. Då dessa oftast mötts med passivitet från den styrande majoritetens sida blir det 
en uppenbar uppgift att fortsatt driva och genomföra senast efter kommande val. 

Parallellt med pandemins akuta faser har staden ställts inför stora utmaningar inte minst när det 
gäller den tilltagande arbetslösheten. Under året fördubblades ungdomsarbetslösheten och även i 
övrigt drabbades många stockholmare av förlorade jobb. Trots detta uteblev insatser helt från 
stadens sida för att minska arbetslösheten. Det blev, och blir även framgent, därför en viktig 
uppgift för fullmäktigegruppen att kräva fler åtgärder för jobb och utbildning.  

I skuggan av pandemin har därtill många av de frågor fullmäktigegruppen tidigare drivit fortsatt 
krävt ett starkt engagemang.  

Det borgerliga styret har missat målen för bostadsbyggandet för tredje året i rad. Samtidigt har 
utförsäljningarna av hyresrätter tagit ny fart vilket inneburit att det under år 2021 kommer 
avvecklas fler allmännyttiga hyresrätter än vad det byggs nya. Det är i sanning en trist illustration 
på den borgerliga bostadspolitiken som leder till ökade klyftor i vår stad. 

Många av stadens välfärdsverksamheter fick i budgeten för år 2020 stora sparkrav. Inte minst 
gällde det skola och förskola. Till följd av pandemin och ökat stöd från staten har verksamheterna 
under året klarat sin ekonomi bättre än vad som annars skulle ha varit fallet. Det innebär dock att 
när läget normaliseras går de in med en historiskt svag ekonomi och sämre förutsättningar. Ett 
område där detta redan märks är de ökande klyftorna i stadens skolor. Såväl dåliga ekonomiska 
förutsättningar som ett dåligt fungerande skolvalssystem bidrar till dessa klyftor. 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har på flera olika områden försökt visa på detta och krävt 
ändringar. 

Arbetet med att utveckla stadens miljö- och klimatpolitik har fortsatt. Under året har framtiden 
för Bromma flygplats ånyo debatterats och den socialdemokratiska gruppen har drivit på för att 
staden ska ta initiativ till en ny stadsdel med uppemot 30 000 nya bostäder och samtidigt minska 
flygets klimatpåverkan. Vi fick under året stöd av Swedavia, det statliga bolag som driver 
flygplatsen, som visade att Bromma flygplats inte har någon framtid. Trots denna historiska 
möjlighet att avveckla flygplatsen förhåller sig den styrande majoriteten i stadshuset obegripligt 
passiv till frågan. 

Ett aktivt oppositionsarbete har förts under året. Som en följd av pandemin har detta arbete i 
stora delar behövts organiseras på ett annat sätt än tidigare. Såväl interna möten som kontakt med 
externa aktörer och stadens invånare har fått föras digitalt. Kunskapen och förmågan att använda 
de digitala verktygen har ökat succesivt och det finns många lärdomar att ta med sig också efter 
pandemin. Tyvärr är det också uppenbart att vi saknar mycket av kraften i folkrörelsen och 
dialogen direkt med väljarna. Vi ser fram emot att återstarta det arbetet under år 2021.  

Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen avger härmed sin berättelse över 
verksamheten år 2020. 

 

Covid-19-pandemin 

Det virus som i slutet på år 2019 började spridas i världen fick gradvis under året en allt mer 
ingripande effekt i hela vårt samhälle. Individer drabbades på värsta tänkbara sätt och många hart 
förlorat närstående i denna sjukdom. Även om stadens medarbetare gjort storartade insatser har 
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staden som helhet misslyckats med att skydda våra invånare och framförallt de äldre och mest 
sårbara. Detta framgår inte minst tydligt av den nationella coronakommissionens rapport om 
äldreomsorgen. 

Redan tidigt under pandemin sökte vi socialdemokrater ett brett samförstånd. Vi ville att 
majoritet och opposition skulle samarbeta för att möta pandemins effekter. Det innebar att det 
löpande under året har hållits veckovisa informationsmöten. Därtill har krisledningsnämnden 
fattat ett antal beslut om exempelvis besöksförbud vid olika verksamheter och att under vissa 
perioder stänga ner verksamheter eller kraftigt begränsa dem. Besluten i krisledningsnämnden har 
varit eniga och så långt har ambitionen att samverka för Stockholms bästa fungerat. 

Det ska dock inte dölja det faktum att många beslut i krisledningsnämnden fattats först efter att 
vi under drivit på för detta. Det ska heller inte dölja att den borgerliga majoriteten i flera 
avseenden inte velat fatta nödvändiga beslut. 

I pandemins inledningsskede hävdade stadens ledning och det moderata finsanborgarrådet att 
stadens beredskap var god. Det dröjde inte många dagar innan smittspridningen tog fart på de 
särskilda boendena och att tillgången på skyddsutrustning då visade sig helt otillräcklig. När detta 
blev tydligt valde stadens moderatledda ledning att ta strid mot personalens rätt till 
skyddsutrustning samtidigt som man skyllde bristen på skyddsmaterial på staten och regeringen. 
Det finns förvisso berättigad kritik i hur Socialstyrelsen fördelade skyddsutrustning under det 
mest kritiska skedet men det döljer inte det faktum att stadens ledning helt misskötte sitt 
lagstadgade ansvar att ha beredskap. En fråga som närmare behöver granskas är därför vilka 
initiativ som togs av staden innan pandemins utbrott i Stockholm, för att säkerställa en god 
beredskap.  

Det blev tidigt tydligt att äldre och omsorgen om äldre var en kritisk faktor. Beslut om 
besöksförbud fattades, men inom övriga områden var stadens ledning och det kristdemokratiska 
borgarrådet uppseendeväckande passiva eller rentav kontraproduktiva. I pandemins inledning, i 
början av år 2020, fattade exempelvis den borgerliga majoriteten beslut om att ta bort kraven på 
fler fasta anställningar på heltid inom äldreomsorgen. Otrygga anställningar försämrade stadens 
möjlighet att minska smittspridningen både genom sämre kontinuitet, missad 
kompetensutveckling och genom sämre möjlighet att vara hemma vid sjukdom. Trots att detta 
uppenbart har bidragit till ökad smittspridning har den borgerliga majoriteten vägrat ändra 
beslutet eller medge en koppling mellan otrygga anställningar och ökad smittspridning. 

På samma sätt dröjde det mer än en månad från det att vi påtalade behovet av kohort vård, när 
man avskiljer smittade personer från övriga boende, tills det att beslut kunde fattas som 
säkerställde detta på boenden och i hemtjänsten. Att personal inom äldreomsorgen inte jobbar 
med både smittade eller misstänkt smittade och ej smittade, var uppenbart en framgångsfaktor i 
de kommuner som tillämpade detta arbetssätt. Ändå dröjde det lång tid innan beslut fattades i 
Stockholms stad. Det var först efter åtskilliga krav från oss detta blev verklighet – men då var det 
i många fall försent.  

Den granskning som IVO (inspektionen för vård och omsorg) genomförde mot slutet på året 
visade på tydliga brister i hur äldre fick vård utifrån sina individuella behov. Detta underströk 
såväl kritiken mot en uppsplittrad och privatiserad vårdsektor som värdet av att kommunalisera 
hemsjukvården, något som vi socialdemokrater drivit under en längre tid.  

Ett parallellt exempel på när senfärdighet från staden och regionen (genom Smittskydd 
Stockholm) drabbat många Stockholmare handlar om den smittspridning som uppstod i stadens 
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utsatta områden. Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen fick tack vare folkrörelsen, innan 
det var medialt uppmärksammat, kännedom om att det förekom en kraftig smittspridning 
framförallt i stadsdelarna på Järvafältet. Denna information framfördes direkt till stadens ledning. 
De åtgärder som vidtogs inskränktes till kommunikativa insatser. När vi krävde insatser för att 
tillfälligt minska trångboddhet i generationsboenden svarade majoriteten att Smittskydd 
Stockholm inte med säkerhet kunde säga att det fanns en ökad smittspridning i området. När stor 
smittspridning sedan kunde bekräftas ansåg Smittskydd Stockholm att det nog var för sent att 
genomföra åtgärder eftersom smittspridning då kunde spridas på evakueringsboenden. Istället för 
att vidta försiktighetsåtgärder väntade majoriteten mer än en månad med att vidta åtgärder, vilket 
fick mycket stora konsekvenser. 

Listan på insatser som borde ha gjorts, men inte gjordes, kan göras längre. Inte minst när det 
gäller insatser mot arbetslöshet och för att stötta utsatta sektorer som kultursektorn.  

 

Vi har krävt en oberoende och extern granskning av stadens agerande. Detta har den borgerliga 
majoriteten vägrat och mycket av det som nu är angelägen kunskap inför kommande kriser får 
därför erhållas från andra utvärderingar såsom den statliga coronakommissionen. 

 

Budget 2021 – Stockholm kan bättre 

Budgetprocessen försköts till följd av den stora osäkerhet som präglade de ekonomiska 
förutsättningarna. Under årets gång framgick det tydligt att stadens verksamheter såg såväl sänkta 
kostnader som att staden på en övergripande nivå såg ökade intäkter till följd av statliga beslut 
syftande till att värna välfärden genom pandemin.  

Den i grunden extremt svaga budgeten för år 2020 avseende skola, förskola och äldreomsorg 
klarades därmed utan större synliga sparkrav. När staten tog hela sjuklönekostnaderna och 
beläggningen på äldreomsorgen sjönk klarade helt enkelt verksamheterna ekonomin trots vad 
som normala år skulle ha varit tydliga sparkrav. 

Inför år 2021 gav regeringen samtidigt besked om stora ökningar av statsbidrag vilket innebar att 
kommunerna trots sjunkande skattetillväxt hade goda ekonomiska förutsättningar. Den 
borgerliga majoriteten använde detta utrymme till att kompensera för de tydligaste bristerna i 
äldreomsorg och skola som skapats till följd av tidigare borgerliga budgetar och skattesänkningar.  

Samtidigt var det mycket som uppenbart saknades. Insatserna för att bryta en fördubblad 
ungdomsarbetslöshet lyste helt med sin frånvaro. Beslut för att skapa fler trygga anställningar i 
äldreomsorgen uteblev. Och behovet av fler bostäder möttes med kraftigt sänkta mål för 
allmännyttans byggande. 

Parallellt fortsatte den borgerliga strategin att höja avgifterna för verksamheter för barn och unga. 
Tidigare års höjningar för simskola och kulturskola kompletterades nu med kraftiga höjningar för 
fritidsklubbsverksamheten. Trots att polisen bett staden jobba mer med förebyggande 
verksamhet blev det nu alltså ytterligare ett beslut som puttade ut många barn från en bra 
pedagogisk verksamhet. För barn och unga som befinner sig i riskzon kan detta få förödande 
konsekvenser.   
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I vårt budgetförslag visade vi hur en begränsad skattehöjning om 14 öre tillsammans med 
prioriteringar och effektiviseringar kunde frigöra medel för en stor satsning på jobben, omsorgen, 
barn och unga samt tryggheten.  

Där borgerligheten föreslog chockhöjda avgifter för fritidsklubben ville vi tvärtom avgiftsbefria 
den. Där Moderaterna var helt passiva kring det förebyggande arbetet föreslog vi en kraftfull 
satsning på skolans och förskolans möjligheter att tidigt arbeta med barn och ungdomar. Vi 
lanserade ett stort paket riktat mot barn och ungdomar mellan 10 och 15 år för att de ska finna 
tryggheten och möjligheten i skolan. Pengar anslogs till extra stöd i skolan, bättre elevhälsa, mer 
fritidsaktiviteter samt närmare samverkan med socialtjänsten. Även i övrigt utvecklade vi förslag 
för att stärka stadens trygghetsskapande arbete. Det handlade exempelvis om ett utökat arbete 
mot drogmissbruk, ett förstärkningsteam med erfarna socialchefer samt förstärkt arbete för att 
underlätta avhopp från kriminella miljöer genom exempelvis en avhopparlinje. 

När borgerligheten för tredje året i rad misslyckades med bostadsbyggandet, och som svar på det 
sänkte målet för allmännyttan, lanserade vi en annan politik med målet att bygga fler bostäder för 
vanligt folk. Fler Stockholmshus och fler allmännyttiga lägenheter är viktiga delar i denna politik.  

 

Vi återupprepade kraven på att stoppa utförsäljningarna av allmännyttan men tvingades samtidigt 
konstatera att utförsäljningar genom ombildning i stor skala fortsätter ske under år 2021. I 
budgetprocessen ville därtill Moderaterna driva igenom utförsäljningen av ett helt bostadsbolag. 
Vi opponerade skarpt mot detta och kunde se att vårt arbete gav effekt. Förslaget stoppades till 
slut av andra partier i majoriteten. 

Den totala avsaknaden av aktiva insatser mot den fördubblade ungdomsarbetslösheten är 
uppseendeväckande i den borgerliga majoritetens budget. Vi föreslog en ungdomspakt, mer 
uppsökande verksamhet samt både fler Stockholmsjobb och fler feriejobb. 

Till följd av coronapandemin och riktade statsbidrag till äldreomsorgen slopade majoriteten 
effektiviseringskraven på äldreomsorgen. Det liksom tydligt ökad schablon till hemtjänsten var 
välkommet. Samtidigt är det angeläget att i princip alla satsningar man gjorde var en konsekvens 
av och finansierat med ökade statsbidrag. Vi föreslog en ökad budget och la fram konkreta 
förslag exempelvis för fler trygga anställningar, ökad kontinuitet och kvalitet. Därtill la vi förslag 
för att stärka stadens beredskap genom fler korttidsplatser och stopp för avveckling av 
äldreboenden. 

Den kritik vi tidigare riktat avseende stadens klimatarbete kvarstår även kommande år. Det 
borgerliga budgetförslaget präglades åter av symbolfrågor medan stora strukturella insatser 
uteblev. Vi redovisade förslag om bland annat klimatkompensation, klimatneutral byggsektor, 
koldioxidlagring och att verksamheterna skulle få lägre kostnader när de genomförde 
klimatinvesteringar. 

Budgeten omfattar mycket mer än vad som är beskrivet ovan. Men detta är viktiga delar av vår 
politik som utgör alternativet till nedskärningar och utförsäljning i välfärden, alternativet till 
passivitet i klimatfrågan och alternativet till en allt sämre fungerande ekonomi och arbetsmarknad 
i Stockholm. 

I det budgetalternativ vi föreslog för år 2021 visade vi hur en politik för ökad sammanhållning 
samt ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet fortsatt kan prägla stadens arbete. Mot 
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detta stod en borgerlig politik som öppet övergav ambitionen att Stockholm ska vara en stad för 
alla. Vår slutsats var och är att Stockholm kan bättre. 

 

Ett Stockholm i arbete 

Arbetslösheten i Stockholm har legat på låga nivåer under många år men trenden är nu bruten. 
Coronakrisen har lett till att arbetslösheten har ökat markant inom många branscher. Bland annat 
har service- och besöksnäringen drabbats hårt och de många stockholmare som av olika 
anledningar stod utanför arbetsmarknaden fick det ännu svårare att ta sig in. Trots hög 
arbetslöshet och ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd höll den borgerliga majoriteten sig 
fast vid en passiv arbetsmarknadspolitik. Inga extra resurser tillfördes för att förstärka stadens 
arbetsmarknadsinsatser under år 2020 för att kunna möta krisen. Under hela året drev vi 
socialdemokrater på att staden skulle sätta in fler verktyg för att fler skulle få stöd att komma till 
egen försörjning. Några av frågor som vi lyfte var:   

 

1. Inga effektiviseringskrav på arbetsmarknadsområdet. När arbetslösheten är hög och 
ungdomsarbetslösheten har fördubblats i jämförelse med föregående år behöver flera 
insatser sättas in. Vi vill att stadens jobbtorg ska ta emot sökanden inom max en månad 
och att unga snabbt ska få komma i arbete eller studier. De insatser staden gör för att 
unga ska studera eller arbeta är en viktig del i det förebyggande arbetet och i arbetet för 
ett tryggare Stockholm.  
 

2. Fler, inte färre, sommarjobb. Under våren framkom det att 3 200 sommarjobb som 
tidigare år har varit förlagda inom äldreomsorg och förskola skulle utebli på grund risken 
för smittspridningen. Istället för att finna nya arbetsplatser gick majoriteten ut med att 
löner skulle betalas ut till ungdomar trots att sommarjobbet uteblev. Tack vare att vi 
protesterade och presenterade förslag med andra typer av arbeten inom stadens regi men 
även i samarbete med civilsamhället backade majoriteten. 6 832 ungdomar fick till slut 
möjlighet att sommarjobba. Gruppen kommer att fortsätta verka för att fler unga ska få 
möjlighet att jobba på lov.  
 

3. Snabbare etablering för de nya stockholmarna. Inom vuxenutbildningen finns det många 
yrkesutbildningar som har varit framgångsrika för nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden. Genom att utveckla utbildningarna som riktar sig mot bristyrken kan 
fler komma i arbete. Vi har lagt förslag att metoder som Yrkesutbildning med integrerad 
språkutbildning för invandrare (YFI), som kombinerar SFI med yrkesutbildning ska 
användas inom fler utbildningar.  
 

4. Flera arbetsmarknadsinsatser för fler i arbete. Pandemin har haft en enormt negativ 
påverkan på olika gruppers möjlighet att närma sig arbetsmarknaden. Unga, nyanlända 
och personer med kort utbildningsbakgrund har fått det svårare när lågtröskeljobb blivit 
färre. Gruppens förslag om att utöka antal Stockholmsjobb hade verkligen behövts. 
Stockholmsjobb infördes under förra mandatperioden i syfte att stödja de personer som 
står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete. Istället för ekonomiskt bistånd får 
individer en sysselsättning och möjlighet att förstärka sina kunskaper med studier. 
Resultaten från tidigare år har varit goda när de flesta har gått vidare till ett arbete eller 
studier.  
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5. Utöka antal utbildningsplatser på vuxenutbildningen. Coronakrisen har visat hur viktig 
vuxenutbildningen är för människor när de vill ställa om och ta nya jobb. Några månader 
in i krisen ökade efterfrågan på vuxenutbildning kraftigt. Vi har drivit på att 
vuxenutbildningen ska skalas upp för att underlätta omställningen när arbetsmarknaden är 
ansträngd. Studerande på yrkesutbildningar har haft begränsad möjlighet att göra 
praktiska momenten ute på arbetsplatser. Gruppen påtalade tidigt vikten av att skolorna 
arbetar med alternativa lösningar för att möta problemet. Samt att jobbtorgen ska på ett 
innovativt sätt utveckla det uppsökande arbetet och stödet till arbetslösa. 
 
 

Ett Stockholm där äldre kan känna trygghet  

Pandemin har med all önskvärd tydlighet visat att Stockholms äldreomsorg behöver få bättre 
förutsättningar för att kunna leva upp till att äldre kan känna trygghet i Stockholm.  

1. Då personalen spelar en stor roll för den enskildes trygghet har vi under året lagt flera 
förslag för tryggare anställningar, med målet att skapa arbetsvillkor för äldreomsorgens 
personal som ökar tryggheten och kontinuiteten, samt säkerställer att all personal får del 
av kompetensutveckling. Det borgerliga styrets beslut i början på år 2020, att avskaffa 
kraven på att minska andelen otrygga anställningar har inte bara lett till ökad otrygghet för 
de anställda utan också till sämre kvalitet och mindre trygghet för de äldre.  
Vi genomförde under den förra mandatperioden flera åtgärder för att förbättra 
arbetsvillkoren inom bland annat äldreomsorgen och under året har vi lämnat in 
motioner, interpellationer och skrivelser för att fortsätta detta arbete. Bland annat har vi 
krävt 90 procent tillsvidareanställningar och 90 procent heltidsanställningar för ökad 
kontinuitet, kompetens och kvalitet samtidigt som risken för smittspridning minskar. 
 

2. Under året har den borgerliga regionledningen fortsatt att prioritera vårdval och 
privatiseringar framför en fungerande sjukhusvård. Mitt under pandemin försökte 
regionen säga upp vårdpersonal på regionens sjukhus. Inte minst har stadens äldre 
drabbats av sparkraven på sjukvården. Det som blivit det nya normala, att äldre under 
lång tid får ligga i korridorer på akutmottagningar utan att få den vård de har rätt till 
kompletterades nu med att äldre inte fick individuell bedömning av sina vårdbehov.  
Sällan har behoven av de förslag på en mer sammanhållen vård som garanterar 
Stockholms äldre en värdig vård och omsorg som gruppen föreslagit varit tydligare. 
Exempel på sådana insatser har handlat om att förstärka tryggt mottagande vid 
utskrivning från vård samt att driva på för fler korttidsplatser för att kunna garantera en 
trygg omsorg när det behövs. Vi har därtill fortsatt ställa krav på kommunaliserad 
hemsjukvård. Pandemin visar att mer behöver göras för att stärka sambanden mellan vård 
och omsorg och att kommunerna behöver få rätt att ha mer medicinsk kompetens i 
verksamheten. 

 

3. Sedan pandemins början har vi aktivt spelat in förslag till den nuvarande majoriteten för 
att minska smittspridningen inom hemtjänsten och på särskilda boenden. Vi påtalade 
tidigt exempelvis vikten av kohortvård, särskilda covidteam inom hemtjänsten, 
besöksförbud på särskilda boenden, något majoriteten tagit till sig och efter en tid 
genomfört. 
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4. Mot slutet på året följde vi aktivt upp Coronakommissionens och IVO´s rapporter med 
syfte att säkerställa att de åtgärder som föreslogs (och som i mycket sammanfaller med 
punkt 1-3 ovan) implementerades i stadens verksamheter. 
 

Ett Stockholm som bygger – för alla  

Bostadsbyggandet har fortsatt varit en av de mest prioriterade frågorna. Under året har bland 
annat följande frågor drivits. 

1. Belysa det blågröna misslyckandet i bostadspolitiken. Under mandatperioden har 
bostadsbyggandet sjunkit kraftigt och de grönblå har hittills presterat knappt 5 000 
bostäder per år, vilket är inte är i närheten av behovet. Detta har gruppen kommunicerat 
medialt. 

 

2. Att stoppa majoritetens ombildningar av allmännyttiga bostäder är en annan prioriterad 
fråga för gruppen. För varje ombildning ökar kötiden hos Bostadsförmedlingen samtidigt 
som lägenheter med lägre hyra ofta försvinner från bostadsmarknaden. Majoriteten 
bedriver en politik som gör det svårare och dyrare att få en bostad i Stockholm. Vi 
motsätter oss ombildningar och utförsäljningar och vill istället bygga fler bostäder så att 
vanligt folk kan få en bostad genom bostadsförmedlingen. 
 

3. Bygg ihop Stockholm genom att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra 
och omgivande kommuner. Genom att identifiera stadsutvecklingsområden kan vi bygga 
ihop vår stad, minska segregationen och samtidigt få upp volymerna i bostadsbyggandet. 
Den styrande majoriteten har fortsatt nedprioritera många av de viktiga projekten för att 
ett sammanhållet Stockholm som pekas ut i översiktsplanen som antogs föregående 
mandatperiod.  
 

4. Ett sätt att bygga hyresrätter med lägre hyra är de så kallade Stockholmshusen. De 
innebär att priser pressas och ledtider kortas. Stockholmshusen är också utformade för att 
klara kraven för att få investeringsstöd vilket minskar hyran med 1 000-2 000 kr beroende 
på lägenhetens storlek. Majoriteten har dock inte markanvisat en enda bostad till 
Stockholmshus på två år. Detta har gruppen kritiserat starkt i bl.a. interpellationer, 
kommunfullmäktigedebatter och mediala utspel. 
 

5. Majoriteten har öppnat upp för byggandet av en mängd ägarlägenheter i Stockholm. Fler 
ägarlägenheter riskerar att leda till fler dyra bostäder och dyrare boende för alla 
stockholmare. Det är också en uppenbar risk att spekulation i boende ökar när ägare till 
ägarlägenheter kan hyra ut i andra hand utan tillstånd från hyresvärden eller 
bostadsrättsföreningen. Utöver att boendekostnaderna riskerar att skena kan systemet 
också leda till att fler bor med osäkra hyresförhållanden. Detta har gruppen 
uppmärksammat på flera sätt, främst i exploateringsnämnden men också i 
kommunfullmäktiges debatter och genom interpellationer. 
 

6. Genom att stänga Bromma flygplats kan en ny stadsdel växa fram med bostäder, 
arbetsplatser, tunnelbana, skolor, förskolor, idrottshallar och kultur. Vid en nedläggning 
möjliggörs 30 000-35 000 bostäder för cirka 70 000 nya invånare, och en stadsdel lika stor 
som Kungsholmen kan skapas. 30 000 arbetsplatser blir också möjliga att förlägga i 
området. Därtill öppnas möjlighet för exploatering i andra områden som idag begränsas 
av flygplatsens inflygningslinjer. Exploateringsnämnden ska bistå i stadens arbete med att 



81 
 

lägga ner flygplatsen i närtid och planera för en ny stadsdel med tunnelbana. Detta har 
gruppen drivit kontinuerligt under hela året, både medialt och i kommunfullmäktige. 
Bland annat genom motioner, interpellationer, skrivelser, budgettexter samt debattartiklar 
och andra mediala utspel. 

 

Ett Stockholm för alla barn och unga 

Stadens skolor och förskolor har under året ställts inför stora utmaningar och omställningar för 
att hantera pandemins effekter vilket har påverkat skoldebatten under stora delar av året. 
Samtidigt har året också präglats av de stora nedskärningar som den moderatledda majoriteten 
gjort i budget 2020 och en resultatutveckling i skolan där elever med sämre förutsättningar får allt 
svårare att klara gymnasiebehörighet. Under året har vi bland annat drivit: 

1. En tuff oppositionspolitik mot den grönblå majoritetens nedskärningar på skolan. I 
fullmäktige, utbildningsnämnden och i media har vi riktat en stark kritik mot att stadens 
barn och unga prioriterats ner för att kunna ha råd med skattesänkningar.  
 

2. I ett läge där debatten handlade om skolor skulle stänga eller inte och hur 
distansundervisningen skulle gå till drev vi likvärdiga förutsättningar för digital 
undervisning, tillgång till skolmat för gymnasielever vars skolor var stängda. Skolans 
utjämnande uppdrag måste värderas högt trots att undervisningen drevs på distans. 
Vikten av att elever i behov av särskilt stöd fortsatt skulle få undervisning i skolans lokaler 
var en annan fråga vi drev. 
 

3. En mer likvärdig skola har varit en aktuell fråga både i staden och på riksnivå där vi 
skrivit antal olika debattartiklar på ämnet. Tillsammans med Socialdemokraterna i Malmö 
och Göteborg drev vi att det är dags att göra upp med marknadsstyrningen av skolan. 
Under hösten skrev vi som svar den statliga likvärdighetsutredningen att fristående skolor 
måste sluta överkompenseras och för att klyftorna i samhället ska minska måste 
skolsegregationen brytas. 
 

4. I takt med att stadens skolor byggs ut har vi varit tydliga med att en sammanhållen 
skolgång måste prioriteras där F-9 skolor ska vara norm. När den borgerliga majoriteten i 
flera fall valt att skjuta upp eller skära ner på nödvändiga investeringar i skollokaler och 
skolgårdar har vi riktat en skarp kritik och påtalat konsekvenserna som besluten riskerar 
att få för barn och elever.  
 

5. Läsa, skriva- och räknagaranti i förskoleklass. Utöver den låga schablonen till skolan 
anslog den borgerliga majoriteten inte en enda krona till att säkerställa att skolorna har 
förutsättningar att uppfylla garantin. Läsa-, skriva- och räknagarantin är oerhört viktig för 
att säkerställa att ingen elev lämnas efter. För att reformen ska bli verklighet behöver 
också resurser skjutas till. Det har gruppen drivit på olika sätt bland annat genom 
interpellationer i fullmäktige och i budgettext.   

 

Ett Stockholm som minskar klimatpåverkan – på riktigt 

Under året byggde gruppen vidare på det utvecklingsarbete som gjorts kring klimatpolitiken. Som 
grund har gruppen använt sig av det programarbete som gjorts i partidistriktet för att utveckla 
partiets miljö- och klimatarbete. Fullmäktigegruppen har tagit ett flertal initiativ i motioner, 
interpellationer och budgetförslag. I flera fall bidrog dessa till medialt genomslag. 
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Några viktiga beståndsdelar i arbetet var: 

1. Kopplingen mellan den sociala och ekologiska dimensionen av hållbar utveckling måste 
stärkas. Olika grupper i samhället påverkas olika hårt av miljö- och klimatproblem och 
politiken för att möta klimatproblemen måste gå hand i hand med en aktiv politik för 
jämlikhet och jämställdhet. 

 

2. Kolsänkor och klimatkompensation. En av de viktigaste åtgärderna för att nå stadens mål 
är att skala upp arbetet med att fånga in och lagra koldioxid från förbränning av 
biobränslen (BECCS). Vi föreslog samtidigt att staden borde inrätta ett eget system för 
klimatkompensation som kunde finansiera kolsänkan. 

 

3. Ökade klimatinvesteringar och incitament för fler. Precis som förra året föreslog den 
socialdemokratiska gruppen att klimatinvesteringarna skulle förstärkas genom att 
nämnderna fick större inflytande över de medel som staden avsatt. Dessutom föreslogs 
flera investeringar som inte fanns med i den borgerliga budgeten. Viktigast var dock 
förslaget att bortom tillfälliga satsningar på investeringar föreslå en långsiktig modell där 
klimatrelaterade investeringar blir billigare för verksamheterna genom en varaktigt lägre 
kalkylränta. 

 

4. Klimatvänliga transporter. Investeringar i gång- och cykeltrafik behöver fortsätta. Det 
behövs en storskalig cykelsatsning och stadens arbete för att underlätta kollektivtrafikens 
framkomlighet behöver stärkas. Bromma flygplats måste avvecklas. Dessa förslag var 
viktiga delar av gruppens politik under året. 
 

5. En klimatneutral byggsektor. Hela byggkedjans klimatpåverkan måste minskas och det 
behövs ett strategiskt arbete för detta. Konkreta förslag som ändrade regler för 
massgodstransporter och fler masshanteringsplatser kompletterade förslagen om 
strategiska styrdokument. Även fjärrvärmens roll i klimatomställningen har lyfts fram. 

 

Ett tryggt Stockholm – för alla 

Antal skjutningar har varit historiskt många under året och antal sprängningar rekordmånga. 
Istället för att ta ansvar och sätta in insatser har den borgerliga majoriteten fortsatt fokusera på 
vad regeringen och andra ska göra för att få stopp på våldet. Polisen har vid flertal tillfällen 
uppmanat kommuner att prioritera det förebyggande arbetet för att stävja gängkriminalitet och 
brottslighet. Majoriteten har inte hörsammat uppmaningen och har istället fortsatt att göra stora 
neddragningar på det förebyggande arbetet. Skolor, föreningar, fritidsgårdar är några som har 
drabbats av nedskärningspolitiken. Den socialdemokratiska gruppen fortsätter vidhålla att det 
behövs olika typer av insatser för att möta otryggheten. Vi behöver satsa på alltifrån 
ordningsvakter och trygghetsinvesteringar till socialt förebyggande arbete. Våra förslag för ett 
tryggare Stockholm:   

1. Uppsökande arbete under pandemin. Vid ett flertal tillfällen har gruppen lyft vikten av att 
stadens uppsökande verksamheter ska stärkas. Både för att nå unga som vistas i 
riskmiljöer och för att erbjuda hjälp till våldsutsatta. Vi har föreslagit att samtliga 
stadsdelsnämnder ska ha fältassistenter som bedriver fältförlagt socialt arbete för att 
hindra att unga dras in i kriminalitet. För att nå våldsutsatta under isoleringen ska staden 
samarbeta med kvinnojourer och via olika kanaler informera om var stöd kan fås.  
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2. Tidigare misstag ska inte upprepas. Nedskärningarna som Anna König Jerlmyr och det 

moderata styret gjorde på socialtjänsten och det förebyggande arbetet i början av 2010-
talet ska inte upprepas. Lärdomarna är hårda, skär man ner på det förebyggande arbetet 
idag kommer de framtida kostnaderna vara stora, i både mänskligt lidande och 
samhällsekonomiskt. S-gruppen har tagit varje tillfälle i akt för att påtala vikten av att 
tidiga insatser prioriteras. I dialog med polis och akademi ska en Stockholmsmodell för 
det förebyggande arbetet tas fram.  
 

3. Vi vill se satsningar på förskola och skola som är en av de viktigaste skyddsfaktorerna. 
Föräldrastödsprogram, särskilda insatsteam som riktar sig till familjer med unga som har 
kriminella tendenser och förstärkningsteam för att stoppa rekryteringar av unga till 
kriminalitet är andra satsningar som vi vill se. I skolan gör vi i vårt budgetförslag stora 
satsningar på att alla barn och ungdomar ska ha bra möjligheter att växa upp utan att 
fångas in av kriminella nätverk. I vårt förslag förstärks exempelvis samverkan med civila 
samhället, fler vuxna ska kunna ge stöd i den öppna skolan, lärfritids utvecklas i utsatta 
områden, elevhälsan förstärks och fritidsklubbens verksamhet görs avgiftsfri. 
 

4. Snabbt stöd för den som vill lämna kriminalitet. När fler visar intresse för att lämna 
kriminaliteten ska staden snabbt erbjuda insatser. Därför föreslår vi att en avhopparlinje 
inrättas, att fler får stöd att lämna drogmissbruket och att staden ska erbjuda en första 
kontakt till den som behöver stöd för att lämna en kriminell livsstil. Genom samarbete 
med polisen och andra kommuner ska personer kunna lämna Stockholm snabbt om det 
behövs för att kunna bryta helt med kriminaliteten. Samverkansöverenskommelse ska 
upprättas med Kriminalvården för att stärka stadens planeringsförutsättningar inför 
frigivningar samt minska antal personer som återfaller i kriminalitet.  
 

5. Fler trygghetsinvesteringar i det offentliga rummet. Trygghetsfonden som inrättades av 
oss har tyvärr begränsats. Den borgerliga majoriteten har under sina två år byråkratiserat, 
försvårat och stoppat insatser. Gruppen har under året lyft områden som omgående 
behöver trygghetsinvesteringar. Lek- och mötesplats i Spånga C, Björns trädgård och 
Akalla Bussterminal är några av platserna. Utöver det har vi krävt att 
tillgänglighetsperspektiv ska finnas med för att trygghetsmedel ska ges.  
 

6. Stoppa välfärdsfusket. Den socialdemokratiska gruppen vill att Stockholm ska stärka 
arbetet för att motverka den svarta ekonomin och organiserad brottslighet. En analys av 
stadens samtliga upphandlingar ska göras för att täppa till kriminellas möjlighet att 
infiltrera staden och utnyttja välfärdssystemet.  

 

Kommunikationsinsatser 

Kommunikationsarbetet har under året, precis som de flesta andra verksamheter, präglats av 
hanteringen av Covid-19. Det mediala utrymmet för att diskutera och uppmärksamma andra 
politiska sakfrågor har varit begränsat, särskilt inledningsvis under pandemins första månader.  

Arbetet har till stor del gått ut på att uppmärksamma den senfärdighet och andra former av 
brister som präglat majoritetens hantering av pandemin. Genom att medialt uppmärksamma 
bristen på flertalet nödvändiga beslut, särskilt i pandemins inledningsskede, så har vi fått gehör 
från sittande majoritet för insatser som vi ansett vara nödvändiga. Ett sådant exempel är att styret 
till slut svängde i frågan om att erbjuda trångbodda i riskgrupp alternativa boenden för att kunna 
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säkerställa karantän. Något som styret först bestämt sade nej till. Även frågan om 
anställningsvillkoren i äldreomsorgen tog plats i debatten efter att våra företrädare lyft den i 
media.  

Trots att Covid-19 tog den största delen av det mediala utrymmet under året har vi arbetat med 
att lyfta och belysa andra frågor. Elsparkcyklarna och framkomlighet har varit en sådan, en fråga 
som är viktig för många Stockholmare, inte minst bland äldre och de som har svårt att röra sig. 
Där har staden även backat efter att vi uppmärksammat frågan i media. För första gången har 
man medgett att det är ett problem, och har även efter förslag från oss till slut börjat plocka bort 
felparkerade fordon (något man tidigare hävdat varit omöjligt).  

 

Frågan om Bromma flygplats har även fått medial uppmärksamhet efter initiativ från oss. Bilden 
som har börjat sätta sig är att sittande majoritet, inklusive de partier som vill lägga ner flygplatsen, 
nu öppet erkänt att de inte tänker driva frågan alls. I slutet av året rapporterade flera redaktioner 
om att majoriteten röstade nej till vårt förslag om att driva på för en nedläggning. 

Ett axplock av andra frågor som vi har skapat medial uppmärksamhet kring på nyhetsplats under 
året: 

• Alla företag och organisationer som staden samarbetar med ska ha schyssta villkor 
• Stopp för utförsäljningar av allmännyttan  
• Behovet av fler hyresrätter med lägre hyror 
• Utveckla det offentliga rummet med t ex fler badplatser och plaskdammar 
• Behovet av ytterligare insatser för klimatet  
• Mer resurser till stadens klimatarbete 
• Mot försämrade öppettider på biblioteken  
• Mot höjda avgifter i kulturskolan 
• Stopp för nedskärningar inom skola och förskola 
• Behovet av förebyggande insatser i tidiga åldrar 

Politikområden där borgarråden har haft debattinlägg i de stora rikstidningarna under året (DN, 
SvD, Aftonbladet, Expressen) innefattar bland annat: trygghet och brottslighet, skolan, 
äldreomsorgens villkor, hanteringen av Covid-19, Bromma flygplats m.m.  

Parallellt med det traditionella mediala arbetet så har kansliet under året inlett ett mer strukturerat 
arbete med att öka vår närvaro och räckvidd i sociala medier. Som ett resultat har vi sett en 
kraftig ökning av engagemang, spridning och räckvidd för främst Karin Wanngårds 
Facebooksida.  

Under år 2020 hade Karin Wanngårds Facebooksida rekordstor räckvidd och interaktioner. De 
populäraste inläggen handlade om trygga anställningar i vården, om aborträtt, om en socialchef 
som slog larm men fick sparken, om Moderaternas samarbete med SD. Genom att blanda både 
nationell politik och lokalpolitik blev fler av hennes följare engagerade i kommentarsfältet.  

Under året startades också Facebooksidan Stadshussossarna. Det är en sida som lyfter fram 
pressklipp och utspel från Socialdemokraterna i stadshuset. Kadir Kasirga blev under året vald 
som nytt borgarråd och med det startades en ny Facebooksida för honom som har nästan 4000 
följare.  
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Inför Socialdemokraternas budgetpresentation publicerades en film med Karin Wanngård med 
namnet Stockholm kan bättre. Filmen fick över 100 000 visningar. 

I nuläget arbetar kansliet med att ta fram nya digitala plattformar för att ytterligare öka räckvidden 
och genomslaget för vår politik. Syftet är att försöka möta upp den brist på lokalpolitisk 
bevakning av Stockholm som råder, med bantade redaktioner generellt och den hopslagning av 
de två viktiga lokaltidningarna som gjordes under året (Mitt-i och Direktpress blev en 
publikation). Det arbetet beräknas vara klart inom kort.  

 

Gruppstyrelsen 

Gruppstyrelsen har från årsmötet den 12 februari 2020 haft följande sammansättning under året: 

Gruppordförande 
Karin Wanngård  

Vice gruppordförande 
Karin Gustafsson 

Fem ordinarie ledamöter 
Stefan Hansson (tom 10/6 2020) 
Mirja Räihä 
Rana Nasrindotter 
Salar Rashid 
Johan Sjölander (tom 10/6 2020) 
Catharina Piazzolla (from 10/6 2020) 
Anders Göransson (from 10/6 2020) 

Tre ersättare i gruppstyrelsen 
Ulla Sjöbergh  
Anders Göransson (tom 10/6 2020) 
Arvid Wikman 
Alexander Ojanne (from 10/6 2020)  

Gruppstyrelsens arbete 

Under 2020 har gruppstyrelsen haft 16 sammanträden. Mötena har som regel legat på onsdag 
eftermiddag före onsdagens KF-grupp.  

Revisorer 

Revisorer under 2020 har varit: 
Alexander Ojanne (tom 10/6 2020) 
Lisa Carlsson 

Revisorsersättare under 2020 har varit: 
Ingela Edlund 
Ulf Walther  

Borgarråd och arvoderade 
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Borgarråd har under året varit: 
Karin Wanngård Borgarråd  
Jan Valeskog  Borgarråd  
Emilia Bjuggren Borgarråd (föräldraledig 2020-04-17 till 2020-12-31) 
Kadir Kasirga  Borgarråd (fr.o.m. 2020-03-02) 

Arvoderade förtroendevalda var Karin Gustafsson, Salar Rashid och Rana Nasrindotter.  

 
Gruppledare i nämnder och bolag 2020 

Arbetsmarknadsnämnden  Salar Rashid 

Exploateringsnämnden  Emilia Bjuggren (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-04-20) 

   Maria-Elsa Salvo (fr.o.m. 2020-04-20)  

Fastighetsnämnden  Jan Valeskog     

Idrottsnämnden  Alexander Ojanne  

Kulturnämnden  Emilia Bjuggren (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-04-20) 

   Mirja Räihä (fr.o.m. 2020-04-20) 

Kyrkogårdsnämnden  Inger Edvardsson 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Emilia Bjuggren (fr.o.m 2020-01-01 t.o.m. 2020-04-20) 

   Karin Lekberg (fr.o.m. 2020-04-20) 

Servicenämnden  Ingela Edlund 

Socialnämnden  Karin Gustafsson 

Stadsbyggnadsnämnden  Jan Valeskog     

Trafiknämnden  Jan Valeskog 

Utbildningsnämnden  Kadir Kasirga 

Äldrenämnden  Mirja Räihä 

Överförmyndarnämnden  Björn Sjöberg 

AB Familjebostäder Åsa Odin Ekman (fr.o.m. 2020-01-01  
t.o.m. 2020-03-23) 

   Ingela Edlund (fr.o.m. 2020-03-23) 

AB Stockholmshem  Karin Gustafsson 

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB  Margareta Stavling  

Stockholm Exergi Holding AB Ingela Lindh (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-03-23) 

   Petra Engman (fr.o.m. 2020-04-20) 

Kulturhuset Stadsteatern AB Olle Burell 
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Micasa Fastigheter i Stockholm AB Mirja Räihä   

Mässfastigheter i Stockholm AB Karin Wanngård 

SGA Fastigheter AB  Ulf Walther  

SIWI   Karin Wanngård 

Skolfastigheter i Stockholm AB Ingela Håkansson (fr.o.m. 2020-01-01  
t.o.m. 2020-03-02) 

   Kadir Kasirga (fr.o.m. 2020-03-02) 

Stockholm Business Region AB Stefan Hansson (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-03-04) 

Arvid Vikman (fr.o.m. 2020-03-04) 

Stockholm Vatten AB  Joanna Abrahamsson (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-
04-20)   Ellinor Vikman Rindevall (fr.o.m. 2020-04-20) 

Stockholms Hamn AB  Ulla Sjöbergh  

Stockholms Stads Parkerings AB Arvid Vikman  

Stockholms Stadshus AB  Karin Wanngård 

AB Stokab   Stefan Johansson  

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm Karin Gustafsson 

AB Svenska Bostäder  Alexander Ojanne  

Storstockholms brandförsvarsförbund Claes Elmgren (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-14) 

   Ingela Edlund (fr.o.m. 2020-12-14) 

Bromma SDN  Johan Heinonen 

Enskede-Årsta-Vantör SDN Veronica Palm  

Farsta SDN   Kjell Backman  

Hässelby-Vällingby SDN   Lisa Carlsson  

Kungsholmen SDN  Arvid Vikman 

Hägersten-Liljeholmen SDN Eva Fagerhem (t.o.m. 2020-06-30) 

(T.o.m. 1 juli 2020) 

Hägersten-Älvsjö SDN   Eva Fagerhem (fr.o.m. 2020-07-01) 

(Fr.o.m. 1 juli 2020)    

Norrmalm SDN  Ulla Sjöbergh 

Rinkeby-Kista SDN  Elvir Kazinic  

Skarpnäck SDN  Monica Lövström 

Skärholmen SDN  Salar Rashid 



88 
 

Spånga-Tensta SDN  Anna Jonazon 

Södermalm SDN  Anders Göransson 

Älvsjö SDN   Stefan Johansson (t.o.m. 2020-06-30) 

(T.o.m. 1 juli 2020)   

Östermalm SDN  Birgit Marklund Beijer 

 

 

S-kansliet 

Personalen på s-kansliet har under år 2020 bestått av följande personer: 
Martin Nilsson, kanslichef  
Elin Nordmark, biträdande kanslichef  

Borgarrådssekreterare:  
Sarah Heidenborg 
Alaa Idris 
Adam Valli Löfgren 
Sonja Pagrotsky  
André Beinö (fr.o.m. 17/8) 
Daniel Wolski (tjänstledig till 1/6 2020 då han slutade) 

Borgarrådssekreterare med kommunikationsansvar: 
Ömer Oguz 
Tomas Gustavsson 
Yasmin Hussein  

Biträdande borgarrådssekreterare: 
Petra Lawton  

Fullmäktigegruppens möten 

Kommunfullmäktigegruppen har hållit 17 möten, ordinarie årsmöte i februari samt extra årsmöte 
i juni år 2020. Stora frågor som har diskuterats under året har bland annat varit: 

• Budget 2021 
• Pandemin och behovet av insatser till följd av denna 
• Ombildningar av allmännyttans hyresrätter 
• Trygghetsfrågor, inklusive gängkriminalitet och skjutningar 
• Politikutveckling 

 
Året inleddes med fortsatt fokus på att utveckla nya förslag för att möta de samhällsproblem vi 
ser. I början av mars genomförde gruppen en överläggning med syfte att diskutera strategi och 
fokus mot valet 2022. Gruppen lyssnade också till en föreläsning från stiftelsen Expo om 
Sverigedemokraterna med en efterföljande diskussion. Kort efter överläggningen infördes dock 
de hårdare rekommendationerna kring hanteringen av pandemin och gruppens arbete fick ställas 
om. I mitten av mars övergick gruppens möten till att vara helt digitala och det har i stort 
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fungerat smidigt och inneburit många lärdomar som vi tar med oss framöver. En positiv effekt av 
digitala möten är att närvaron har ökat markant.  

Innehållsmässigt har mycket fokus naturligtvis legat på pandemin och hanteringen av denna. Ett 
antal gånger har personer utifrån bjudits in till gruppens möten för att föredra aktuella frågor. 
Några exempel på detta är: 

- Martina Norrman, stadsbyggnadskontoret, om utbyggnaden av Gröna Lund 
- Staffan Ingvarsson, biträdande stadsdirektör, om pandemins påverkan på stadens 

ekonomi 
- Niklas Bergman, förvaltningschef för förvaltningen för utbyggd tunnelbana, om 

tunnelbaneutbyggnaden 
- Emma Lennartsson, statssekreterare, om regeringens budgetproposition och påverkan på 

kommunerna 
- Petter Lindencrona och Anna-Stina Bokander från stadsbyggnadskontoret om 

utbyggnaden av Telestaden 
- Erik Begler, stadsledningskontoret, om integrationen i Stockholm 

Därtill har kansliets personal vid ett flertal tillfällen gjort föredragningar kopplade till budget 
2021.  

SDN-gruppledarträffar  

Under verksamhetsåret har gruppledarna i stadsdelsnämnderna i huvudsak träffats digitalt under 
ledning av Karin Gustafsson. Gruppledarna har även varit adjungerade till KF-gruppen. Gruppen 
har i huvudsak diskuterat aktuella ärenden i nämnderna och budget. Det har också varit ett forum 
för reflektion och utbyte av idéer. Vid träffarna har gruppledarna kunnat framföra synpunkter 
och ställa frågor till kansliet i stadshuset. Under året har samarbetet med andra partier, budget för 
2021 och oppositionsarbetet hanterats. Även gemensam hantering av ärenden har diskuterats.  

En Facebookgrupp har startats för att underlätta meningsutbyte och kunskapsdelning, vilket visat 
sig vara särskilt viktigt under pandemin. 

Under året har även två föreläsare från staden bjudits in till SDN-gruppen för att djupare belysa 
ett verksamhetsområde. Det har bland annat handlat om äldreomsorg och upphandling och egen 
regi-anbud. Även frågor om sociala delegationens arbete har diskuterats vid gruppens möten. 

 

Det parlamentariska arbetet under pandemin 

Som vi konstaterat ovan påverkades det politiska arbetet kraftigt under året. Det utåtriktade 
arbetet har med nödvändighet förändrats men också det interna arbetet har påverkats. 
Fullmäktigegruppen, men också nämnds- och styrelsegrupper har fått ställa om arbetet och ha 
digitala möten. Det har efterhand fungerat allt bättre samtidigt som det är en utmaning att skapa 
utrymme för det mer långsiktiga och policyutformande arbetet. Arbetet med att ta fram 
budgetförslag blev här en viktig läroprocess där vi blev allt bättre på att föra diskussioner i olika 
digitala former.  

Med detta sagt är det också uppenbart att pandemin inneburit stora problem. Ett exempel är att 
Stockholm stad avseende de formella beslutsmötena i mycket litet utsträckning bedömt det som 
möjligt att ha digitala möten. Såväl juridiska som tekniska begränsningar har gjort att den politiska 
majoriteten ofta hanterat frågan om digitala möten senfärdigt och inkonsekvent. Vi har kraftfullt 
drivit på för en tydlig och enhetlig hantering med målet att kunna ha fler digitala möten. 



90 
 

Dessvärre har detta mött begränsad framgång varför många beslutsmöten (däribland 
kommunfullmäktige) fortfarande är i fysisk form. Detta är självklart inte bra beroende på risken 
för smittspridning men innebär i praktiken också att förtroendevalda i riskgrupper haft betydligt 
svårare att utöva det uppdrag de blivit valda till.   

 
Motioner, interpellationer och skrivelser 

I opposition är motioner, interpellationer och skrivelser viktiga verktyg för den 
socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Till följd av pandemin och dess konsekvenser har 
fullmäktigegruppen i år i vissa tillfällen valt att skjuta på initiativ som bedömts mindre lämpliga 
att väcka mitt i det akuta läget för att istället fokusera på de frågor som varit mer angelägna nu.   

Under året lämnades följande motioner, interpellationer och skrivelser in till kommunstyrelsen 
för behandling: 

Motioner 

Wanngård Motion om att en frivillig resursgrupp tillskapas i Stockholm och att 
den civila beredskapen stärks 

Wanngård  En mer likvärdig friskvård 

Walther  Fritidsgården i Rågsved 

Walther  Säkra Fryshusets trygghetsskapande verksamhet i Östberga  

Bjuggren  Stockholm bör ansluta sig till Glokala Sverige  

Valeskog  Motion om Djurgården  

Bjuggren/Valeskog Motion om elbussar  

Räihä  Garantera Stockholms äldre en bra omsorg och vård  

Bjuggren   Stockholmarnas deltagande i klimatomställningen 

Bjuggren/Walther Gör det lättare att återvinna – öka öppethållandet på 
återvinningscentralerna 

Bjuggren  Inför klimatlådan i Stockholm 

Ojanne/Lekberg Lägg konstgräs på Sköndals BP 

Lekberg  Ett nytt digitaliseringsgymnasium 

Wanngård Tryggare anställningar och goda arbetsvillkor ger bättre välfärd och 
säkrare verksamheter 

Vikman  Inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond 

Lekberg  Screening för psykisk ohälsa 

Wanngård Stockholms stads verksamheter finns till för dess invånare – inte för 
dess byråkrati 

Wanngård  En stärkt beredskap som ger trygghet 
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Ojanne  Behåll och utveckla spelplaner i Bandhagen-Högdalen 

Wanngård/Valeskog Omvandla Bromma flygplats till Stockholms nya stadsdel – bygg 
30 000 nya bostäder 

Valeskog  Storskalig cykelsatsning 

Interpellationer 

Valeskog  Centralbron 

Valeskog  Kommunala poliser 

Valeskog  Luftkvalitet 

Bjuggren  Om att cykla till skolan  

Rashid  Flytt till ytterstaden  

Bjuggren  Stockholmshusen  

Valeskog  Uppställning av elsparkcyklar  

Eriksson  Stadens antagna program för lika rättigheter och möjligheter 

Ojanne  Löftet att ersätta Stadshagens 11-mannafotbollsplan i närområdet 

Valeskog  Behovet av reinvesteringar av stadens simhallar 

Lekberg  Införandet av läsa-, skriva- och räknagarantin i Stockholms skolor 

Lekberg  Resurser till förskoleklass 

Bjuggren  Voluntary local review 

Valeskog  Effektbristen 

Lekberg  Utbyggnad av Hässelby villastads skola 

Salvo  Ägarlägenheter 

Valeskog  Brommaplan 

Räihä  Timanställda 

Valeskog  Spårutbyggnaden till Norra Djurgårdsstaden 

Valeskog  Gång- och cykelbro från Strandvägen till Djurgården  

Skrivelser 

Wanngård m.fl.  Avseende alla Stockholmares rätt till en fungerande vård 

Wanngård m.fl. Om fördelning av statsbidrag till välfärden 

Wanngård m.fl. Angående stadens arbete för att begränsa spridningen av Covid-19 

Wanngård m.fl.  Angående utvärdering av stadens arbete för att begränsa spridningen 
av covid-19 
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Wanngård m.fl.  Om att genomföra en ny upphandling av lånecyklar utan villkorad 
reklamfinansiering 

Valeskog m.fl. Vikten av att kraftsamla för att stoppa skjutningarna i Stockholm 

Valeskog m.fl. Aktiviteter för Stockholms äldre för att motverka social isolering 

Wanngård m.fl. Gör ny stadsdel möjlig på Bromma – minska flygets klimatpåverkan 

Wanngård m.fl. Uppmana elsparkcykelbolagen att ansöka om tillstånd enligt 
ordningslagen 

Wanngård m.fl.  Fjärrvärmeanslutningar vid nyproduktion  

Wanngård m.fl.  Extern utvärdering av stadens arbete för att begränsa spridningen av 
covid-19  

Wanngård m.fl., Lisa Palm  Förstärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn i pandemins 
spår 

(Fi) och Rashid Mohammed 

(V)  

Wanngård m.fl.  Stockholms stad behöver hjälpa regionen med vaccinationer mot 
covid-19 

 

Behandlingen av motioner från partidistriktets årsmöte 2020 

Fullmäktigegruppen redovisar här nedan hur gruppen jobbat med de motioner som 
arbetarekommunen beslutat att skicka över till kommunfullmäktigegruppen. I vissa fall är 
motionens krav sådant att motionen helt eller delvis inte har kunnat tillgodoses under året. I 
dessa fall redovisas de överväganden som gjorts nedan under rubriken åtgärd. I flertalet fall har 
dock motionernas intentioner till större delen kunnat tillgodoses eller förts fram som förslag från 
Socialdemokraterna. Även andra motioner som bifallits och som faller under fullmäktigegruppens 
ansvar har naturligtvis gruppen jobbat vidare med för att på olika sätt försöka tillgodose 
motionens intentioner. 

 

Motion Beslut Åtgärd 
A7 1. Socialdemokraterna i Stockholm ska 

verka för att kollektivavtal ska krävas 
vid alla offentliga 
upphandlingar i Stockholms kommun 
och region Stockholm 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska 
verka för att upphandling utformas så 
att det finns 
möjlighet att följa upp och ställa krav 
på underentreprenörer i alla led 
3. Socialdemokraterna i Stockholm ska 
verka för att upphandlingarna 
utformas så att de värnar 

Precis som motionären konstaterar skärptes 
stadens policy under förra mandatperioden 
och krav på kollektivavtal eller 
kollektivavtalsliknande villkor ska ställas i 
stadens upphandlingar.  
 
Trots ett oklart rättsläge prövade vi då hur 
långt krav kan ställas, exempelvis genom att i 
förfrågningsunderlaget för hemtjänsten inte 
bara ställa krav på lön och semestervillkor i 
nivå med avtalet utan även när det gäller rätt 
till pension.  
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kvalité och trygghet för löntagare 
4. Socialdemokraterna i Stockholm 
verkar för att det ska ställas krav på 
att leverantörerna ska 
kunna erbjuda 
lärlingsutbildningsplatser och 
praktikplatser för 
yrkesutbildningselever vid mer 
omfattande upphandlingar  

På samma sätt bedrevs det ett aktivt arbete 
för att säkerställa att lönedumpning inte 
förekommer inom persontransporter och taxi. 
Dessa insatser var ett viktigt arbete som 
gjorde stor skillnad för många löntagare. 
 
Den borgerliga majoriteten försökte under 
året ta bort kravet på kollektivavtalsliknande 
villkor i stadens reviderade 
upphandlingsprogram men efter protester från 
oss är det nu åter med i programmet. Det 
innebär dock inte att frågan är löst. 
Utmaningen nu är att säkerställa att kraven 
tillämpas även i många mindre upphandlingar. 
 
Vi har länge krävt sociala krav, som 
exempelvis att tillhandahålla lärlings- och 
praktikplatser , vid upphandlingar och det 
genomfördes även vid vissa upphandlingar 
under förra mandatperioden. När vi nu i ljuset 
av pandemins konsekvenser velat höja 
ambitionerna för jobbpolitiken var sociala krav 
i upphandlingen en viktig del av denna.  
 
Som princip anser vi att samma krav ska ställas 
på upphandlad verksamhet som på egen regi. 
Detta gäller oavsett om det berör kvalitet, 
anställningsvillkor, socialt ansvar eller 
miljökrav. Ibland begränsar lagstiftningen 
möjligheten att ställa sådana krav men det är 
viktigt att staden går före och prövar 
lagstiftningens gränser.  
 

A9 Stockholms stad ska utreda 
möjligheten för att personal inom 
hemtjänsten ska ha samma 
parkeringsvillkor som andra 
uppsökande myndigheter. 
 

Vi har arbetat för att öka antalet lediga 
p-platser till 15 procent, bl.a. genom att 
föreslå höjd avgiften för besöksparkeringen 
med två kronor i innerstaden. På andra platser 
med brist på p-platser vill vi införa avgifter 
(enligt parkeringsplanen från förra 
mandatperioden) och därmed öka möjligheten 
för ”nyttofordon” som hemtjänstfordon att 
hitta lediga p-platser. 
 
Hemtjänsten kan vidare söka 
nyttoparkeringstillstånd vilket ökar 
tillgängligheten ytterligare. Under pandemin 
har hemtjänstpersonal, tillsammans med en 
rad andra uppsökande verksamheter, givits 
möjlighet att parkera gratis. 
 

B4 Partiet i Stockholms kommun och 
riksdagen och EU verkar för att 
kommuner ska kunna utfärda 
förtöjningsförbud vid allmänna 

Vi har i vårt budgetförslag lagt in tydliga 
skrivningar om att exploateringsnämnden ska 
fortsätta arbetet som inleddes förra 
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stränder vid sjöar och vattendrag och 
avhysa båtar och fartyg som förtöjts 
på sådana platser. Avhysning bör 
kunna ske på ett rimligt enkelt sätt. 
Bötfällning samt avgift för att bekosta 
avhysning bör kunna ske där ägaren 
går att identifiera. I likhet med 
problematiken för felparkerade bilar 
som ägs av ”målvakter” bör regler 
sättas för hur båtar ska kunna återfås 
efter omhändertagande. 
 

mandatperioden med att avlägsna illegala 
båtetableringar. 

B9 Fler papperskorgar sätts upp och att 
när papperskorgar byts ut installera 
papperskorgar med flera fack för olika 
sorters skräp. 
 

Vi satsar i budget 18 miljoner kronor extra på 
att förbättra städningen och underhållet i hela 
staden med fokus på ytterstaden. En strategisk 
samordnare för en ren stad ska tillsättas. 
Trafiknämnden ska i samverkan med 
stadsdelsnämnderna prioritera lokala åtgärder 
för ökad trygghet och trivsel med fokus på de 
mest otrygga platserna i hela staden. 
Åtgärderna kan handla om belysning, 
parkmöbler, skräpkorgar, siktförbättring, 
förebyggande av nedskräpning samt klotter 
och annan skadegörelse. Städning och tömning 
av offentliga papperskorgar samt 
klottersanering ska ske inom 24 timmar efter 
anmälan. Staden ska ta fram en handlingsplan 
för arbetet med skadedjursbekämpning. 
 

B19 1. Socialdemokraterna i Stockholm 
inför högre ambitioner vad gäller att 
minska matsvinnet i allmänhet.  
2. Stockholm blir bättre på att 
uppmuntra avfallsåtervinning. 
 

Motion har lagts om att staden behöver öka 
insatserna för ett minskat matsvinn. Därtill 
hade vi tydliga skrivningar i budget om att 
miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utveckla 
arbetssätt samt mått och mätmetoder för att 
minska matsvinnet i stadens verksamheter 
samt att pilotprojektet Klimatlådan ska 
genomföras. Projektet går ut på att en skola 
kan sälja mat som blivit över till personal, 
elever och föräldrar. 
Därtill har fullmäktigegruppen föreslagit längre 
öppethållande på stadens återvinningscentraler 
vilket är ett konkret sätt att uppmuntra och 
underlätta avfallsåtervinning. 
 

B24 1. Stockholm bötfäller de 
kommersiella aktörer som belamrar 
allmän gatumark med elektriska 
sparkcyklar.   
2. Stockholm uppvaktar regering och 
riksdag i syfte att stärka kommunernas 
möjlighet att reglera ovanstående 
verksamhet.  

Vi har drivit frågor om elsparkcyklar mycket 
aktivt, både medialt och politiskt.  
 
För att elsparkcyklar ska kunna bli ett positivt 
transportmedel krävs att staden använder 
gällande regelverk så som ordningslagen, lag 
och förordning om flyttning av fordon samt 
lokala trafikföreskrifter. Att kunna flytta bort 
trafikfarligt placerade cyklar är nödvändigt 
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men kommer på lång sikt inte vara tillräckligt 
för att skapa ordning och reda i stadsmiljön.  
 
Staden har nu infört avgift för felparkerade 
elsparkcyklar. Det är välkommet men det är 
inte en avgift som tas ut för den mark som 
används. Vi vill också ta ut en avgift för 
upplåtelse av kommunal mark för 
näringsverksamhet och ställa krav på tydliga 
uppställningsplatser. Staden måste ta fram 
bindande avtal som också innehåller en 
villkorslista som bolagen måste uppfylla för att 
få ställa upp elsparkcyklar på stadens mark. 
Villkoren kan exempelvis handla om att 
elsparkcyklarna måste stå i särskilda ställ, att 
de måste plockas bort om de inte står korrekt 
parkerade och att de måste programmeras så 
att det inte går att köra berusad eller med fler 
än en person på fordonet. 
 

D8 Socialdemokraterna i Stockholms stad 
driver på för en folkomröstning i alla 
stadsdelar där centrumanläggningar 
ska säljas ut – folkviljan måste få 
komma till uttryck i denna viktiga 
fråga.  

I den Socialdemokratiska budgetreservationen 
finns tydliga förslag om att avbryta 
försäljningen av bland annat Vällingby centrum 
i enighet med tidigare ställningstaganden. 
 
 
Det genomförs nu ett antal ideologiskt 
motiverade utförsäljningar i Stockholm. 
Hyresrätter, äldreomsorg och 
centrumanläggningar är bara några sådana 
exempel. Efter beslut i den borgerliga 
majoritetens budget för innevarande år kan 
trycket att sälja ut exempelvis kommunala 
skolor förväntas öka.  
 
Kommunala gruppen har på olika sätt försökt 
opinionsbilda mot alla dessa utförsäljningar. Ett 
exempel är när vi lyckades stoppa 
Moderaternas förslag att sälja ut ett helt 
bostadsbolag.  
 
För de fall att det aktualiseras nya 
centrumutförsäljningar kommer kommunala 
gruppen att jobba för att den lokala opinionen 
ska höras och lyssnas på. Det lagliga utrymmet 
att genomföra folkomröstningar i stadsdelar är 
mycket tveksamt varför vi måste vara beredda 
att pröva olika metoder.  
 
Valet 2022 blir i hög grad den principiella 
folkomröstningen om dessa utförsäljningar ska 
tillåtas fortsätta och vi ser fram emot en sådan 
diskussion. 
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D23 Socialdemokraterna i Stockholm 
verkar för att fler kommuner ska 
införa valinformatörer.  

Kommunala gruppen kommer driva åtgärder 
för ökat valdeltagande inför valet 2022. Frågan 
har dock ännu inte initierats då den 
planeringen kommer genomföras under år 
2021 och år 2022. 
 

E4:4 och 
E5:4 

Barngruppens storlek är anpassad 
efter lokalens storlek 

I vårt budgetförslag vänder vi oss kraftigt mot 
att den borgerliga majoriteten för tredje året i 
rad lägger ett budgetförslag där förskolan får 
lägre schablonökning än pris- och 
löneökningar. Det kommer tvinga många 
förskoleverksamheter att lösa ekonomiska 
problem genom att ta in fler barn i varje 
barngrupp. Vi föreslog en dubbelt så hög 
schablonökning som den borgerliga 
majoriteten vilket skulle möjliggjort mindre 
grupper.  
 
Vi har därtill lagt förslag för att säkra 
nybyggnationen av nya förskolor i takt med 
behovet genom att låta arbetet inom SAMS-
projektet omfatta även förskolor.  
 
Genom dessa åtgärder skulle staden kunna ta 
steg mot att bättre möta de mål om 
barngruppernas storlek som Skolverket 
formulerat. Vilket också leder till barngrupper 
som svarar mot lokalernas storlek. 

E6:1, 4 
och 5 

1. införa och implementera 
bestämmelser om klassens storlek i 
skola 
4. antal elever är anpassad efter 
lokalens storlek 
5. fritidsverksamheten har anpassade 
lokaler 

Även på detta område har vi under året varit 
kritiska mot den borgerliga majoriteten. I 
grunden var skolbudgeten för år 2020 
historiskt svag. Hade inte pandemin inträffat, 
men omfattande statligt stöd och vissa sänkta 
kostnader, hade skolorna haft mycket svårt att 
säkerställa en bra kvalitet. Vi har trots 
pandemi-effekterna på skolornas ekonomi sett 
att skolor med särskilda behov inte kunnat 
möta upp sparkrav och att klyftorna när det 
gäller kunskapsresultat nu åter ökar efter att 
ha minskat flera år i rad. 
 
Vi var även kritisk mot en svag budget för 
skola och fritidshem under år 2021 vilket vi 
befarar tvingar fram större barngrupper. 
Totalt ville vi öka budgetramen med 222 
miljoner kronor till skola och fritids. Det 
skulle ha ökat möjligheterna för mindre 
barngrupper. 
 
Vi har under året också kritiserat bristande 
planering inom SAMS-projektet vilket riskerar 
innebära brist på skollokaler framöver och 
därigenom tvinga fram större klasser. 
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Det finns all anledning att pröva nationella 
regler för bestämmelser om klassers storlekar 
för att därigenom garantera alla barn en rimlig 
undervisning. En sådan reglering behöver dock 
medge undantag för hur lokaler och 
organisation ser ut.  
 

E8:1, 
E14:1-3 

E8:1+E14:1. våra representanter i 
utbildningsnämnden får i uppdrag att 
verka för att största möjliga 
samordning sker gällande utlägget av 
poängplanerna för Stockholms 
kommunala gymnasieskolor 
under kommande år, 
E14:2. styrelsen verkar för att driva 
fram en samordning av poängplanerna 
mellan huvudmännen som 
deltar i gymnasiesamarbetet i region 
STORSTHLM 
E14:3. driva frågan om en nationell 
samordning av poängplaner inom 
gymnasieskolans olika program så att 
dessa blir enhetliga oavsett var i landet 
utbildningen ges. 
 

Frågan om starkare samordning av 
poängplaner har diskuterats flitigt i gruppen 
men passade inte in i budgettexten på grund 
av frågans detaljnivå.  
 
Skoldebatten har under året i stort varit 
oerhört dominerad av pandemins effekter och 
de omställningar som gymnasiet har behövt 
göra som konsekvens.  
 
Det har inneburit att utrymmet att verka för 
en största möjliga samordning av poängplaner 
har varit begränsat, både i STORSTHLM och i 
den nationella skoldebatten.  
 
Frågan kommer därför aktualiseras senare.  

E12 Socialdemokraterna i Stockholms stad 
öronmärker särskilda medel för 
kompetensutveckling för 
lärarassistenter i budget 2021.  

I budget 2021 finns en satsning på 
lärarassistenter. För att eleverna ska få det 
stöd de behöver måste det pedagogiska 
ledarskapet stärkas och lärarna avlastas 
administrativa uppgifter. Satsningen på 
lärarassistenter måste därför fortsätta.  
 
Vi har under året krävt att stadens 
kompetensutvecklingsfond ska förstärkas med 
ytterligare medel och efter vårt krav blev 
detta också verklighet. Därigenom finns medel 
avsatta för verksamheterna att söka för den 
kompetensutveckling som bedöms mest 
angelägen.  
 

E13 Stockholms partidistrikt ska verka för 
att det införs ett gemensamt 
antagningssystem i motionens anda. 

Kommunala gruppen instämmer helt med 
motionens krav. Det är dock omöjligt enligt 
nuvarande lagstiftning varför vi framfört kravet 
om ett förändrat urvalssystem i stadens 
remissvar på utredningen om En mer likvärdig 
skola. 
 

F1 + 
F20 

F1:2 Toaletter anordnas intill 
fotbollsplanen 
F20:2 Toaletter installeras intill 
fotbollsplanen 

I vårt förslag till budget anslår vi ytterligare 
medel till investeringar i idrottsfastigheter och 
planer. Detta kan innebära att planerade 
utbyggnader av fotbollsplaner med konstgräs 
också kan beläggas med kylrör för att skapa 
ytor för skridskoåkning under vinterhalvåret 
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men också att ytterligare investeringar 
runtomkring de fotbollsplaner som byggs.  
Exempel på det kan vara framdragningen av 
vatten för att dricka samt toaletter (där 
allmänt avlopp finns lättillgängligt). 
  

F3 1. Socialdemokraterna i Stockholm 
agerar för att staden analyserar och 
jämför de två alternativen 
till begravningsplats på Järva med 
avseende på bland annat 
markförhållanden, intrång i 
kulturreservatet, tillgänglighet, 
kommunikationer, yteffektivitet, 
bullernivå och byggtid. 
Jämförelser mellan olika placeringar 
har hittills inte gjorts. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm 
agerar för att staden låter göra 
oberoende kalkyler över de båda 
alternativens totalkostnad. ”Öarnas” 
första etapp är kostnadsberäknad till 
357 miljoner kronor, men för etapp 2, 
3 och 4 finns ännu inga beräkningar. 
3. Socialdemokraterna i Stockholm 
agerar för att – om det är möjligt – 
halva stadens besparing om 
alternativet ”Fred” väljs före ”Öarna” 
öronmärks för investeringar i 
parkmiljö på Järva och infrastruktur i 
Tensta. I storleksordningen 750 
miljoner kronor skulle då kunna 
användas för angelägna satsningar. 

Arbetet har pågått sen år 2008 när 
planeringen för en ny detaljplan började. 
Projektet har prövats och granskas noggrant. 
Utöver de rigorösa stegen som ingår i 
framtagandet av detaljplaner har ytterligare 
granskning skett av projektet eftersom det 
kräver reservatsdispens. Med detta finns det 
även ett 40-tal kompensatoriska åtgärder som 
behöver vidtas för att säkerställa miljön i och 
runtomkring begravningsplatsen. 
 
Detaljplanen har vunnit laga kraft efter 
närmare ett decenniums utredningar och 
planering. Kommunfullmäktige tog 
genomförandebeslutet för att påbörja 
byggandet av etapp 1 i början av år 2019 till en 
investering av 330 mnkr, till detta fanns det 
redan vid genomförandebeslutet upparbetade 
kostnader på tiotals miljoner för de år av 
planering och projekthantering som förgått 
genomförandebeslutet.  
 
Arbetet för den nya begravningsplatsen har 
redan påbörjats och att stoppa detta arbete 
skulle innebära ett decenniums planering och 
åtskilliga miljoner av stadens pengar går till 
intet. Då arbetet redan startat med 
upphandlade entreprenader skulle ett 
kontraktsbrott även riskera många miljoner i 
skadestånd från stadens sida vid stopp av 
projektet. 
 
Att starta om projektet på nytt skulle innebära 
betydande förseningar och försvåra stadens 
begravningsverksamhet. Att dessutom skapa 
stora förgäveskostnader skulle kraftigt 
försvåra möjligheten att genomföra 
nödvändiga investeringar i skolor, idrottshallar 
och centrumanläggningar. Det har inte 
bedömts som lämpligt. 
 

F4 + F5 1. Socialdemokraternas partidistrikt i 
Stockholm verkar för att LSS-toaletter 
med taklift och brits för vuxna byggs i 
Stockholms knutpunkter i stadens 
fastigheter. 

I den Socialdemokratiska budgetreservationen 
reserveras medel för förstärkt 
tillgänglighetsarbete. Vidare finns det ett 
uppdrag till Fastighetsnämnden att inrätta en 
LSS-toalett. Utgångspunkten är att denna ska 
vara centralt placerad, exempelvis i 
kulturhuset.  
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F6 Stockholms partidistrikt ska verka för 
att det byggs fler studentbostäder i 
motionens anda 

I vårt budgetförslag föreslog vi såväl ett nytt 
mål om att införa en studentbostadsgaranti 
senast år 2030, som ett nytt årsmål på 500 
markanvisade studentbostäder.  
 
När fler studentbostäder byggs kan det fält 
som nämns i motionen vara ett möjligt 
alternativ. 
 

F8 Partidistriktet i Stockholm går vidare 
med idén om en anslutning till The 
Shift. 
   

En motion om att staden ska ansluta sig till 
The Shift har lämnats in till 
kommunfullmäktige. Förslaget återfanns också 
i det socialdemokratiska budgetalternativet. 
 

H4 1. Stockholms Socialdemokratiska 
Partidistrikt verkar för att Stockholms 
stad beslutar om att finansiera 
friskvårdskort för alla med LSS-
insatsen gruppbostad och/eller daglig 
verksamhet och att detta 
friskvårdskort gäller som inträde till 
alla kommunens fritidsanläggningar.  
2. Stockholms Socialdemokratiska 
Partidistrikt verkar för att Stockholms 
stad utvärderar om finansiering av 
friskvårdskortet haft en positiv 
påverkan på denna grupps hälsa.   
 

Staden kan och ska motverka hälsorisker 
bland personer med funktionsnedsättning. I 
det socialdemokratiska budgetalternativet för 
Stockholms stad 2021 finns 4 miljoner kronor 
avsatta för hälsofrämjande insatser och för att 
kunna ge friskvårdskort på stadens simhallar 
till alla med LSS-insatsen gruppbostad. 
Satsningen ska enligt vårt förslag utvärderas 
efter ett år för att se om fler har fått bättre 
hälsa. 

 

 
 
 

Styrelsens slutord 

Styrelsen vill tacka gruppens medlemmar och övriga partiet för ett bra samarbete under 2020.  

 

Året kommer vara ett år som vi minns länge och som ställt vårt samhälle under stora prövningar. 
Samtidigt har pandemin visat att vi behöver ett starkt samhälle. Behovet av en fungerande välfärd 
och en sammanhållen stad är tydligare än på länge. Tyvärr visar också den omfattande 
smittspridningen på flera av de brister som finns i samhället. Det är nu en viktig utmaning för 
Socialdemokratin att bygga ett samhälle som håller samman annars riskerar pandemin och dess 
följdverkningar att slå allra hårdast mot samhällets svagaste. 

 

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet för ett samhälle som håller samman. Trots en dyster politisk 
utveckling med pandemi och fortsatta utförsäljningar och nedskärningar i Stockholm har gruppen 
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genom sitt arbete, sin retoriska förmåga och sitt goda humör bidragit till att kunna driva 
samhällsutvecklingen åt ett mindre dåligt håll än vad som annars skulle ha skett.  

 

Vi ser med tillförsikt fram emot år 2021 då vi successivt ska bidra till återstarten av vår stad och 
att samhällsdebatten och besluten flyttas i mer progressiv riktning. 
 

Stockholm 2021-01-27 

 

Karin Wanngård  Karin Gustafsson 

Rana Nasrindotter  Mirja Räihä 

Catharina Piazzolla  Salar Rashid 

Anders Göransson 

 

Stiftsfullmäktige 
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. Samarbetets utgångspunkt är följande. 

”Svenska kyrkan i Stockholms stift ska vara en framtidsinriktad kraft, som bidrar både till 
församlingarnas utveckling lokalt och kyrkans relevans i samhället i stort. Den nya stiftspastoralen 
ska vara ett offensivt strategidokument som besvarar frågan om vad vi vill att Svenska kyrkan i 
vår del av landet ska vara om 20 år och vilka redskap och arbetssätt stiftet ska använda för att nå 
sina mål. 

Vår gemensamma inriktning för mandatperioden 2018-2021 är följande. 

• Svenska kyrkan ska vara en stark röst för det kristna kärleksbudskapet och motverka 
främlingsfientlighet. Stockholms stift ska präglas av framtidstro och främja församlingarnas 
bidrag till ett levande civilsamhälle. Stiftet ska utgå från den lokala nivåns behov av stöd till 
utveckling av den grundläggande uppgiften. 

• Svenska kyrkan ska vara öppen för alla och måste ständigt utveckla sin förmåga att nå ut med 
budskapet om Jesus Kristus. Stockholms stift ska komplettera församlingarnas lokala 
kommunikationsarbete genom regionala insatser som både bekräftar kyrkans befintliga 
medlemmar och når andra målgrupper. 

• 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 
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RUFS 2050. Stiftet ska också främja församlingarnas samverkan med kommuner och andra 
samhällsaktörer på lokal nivå. 

• När förändringar av Svenska kyrkans strukturer genomförs, ska Stockholms stift utgå från 
lokala behov som församlingarna formulerar och vinnlägga sig om en god demokratisk 
förankring. Stiftet ska underlätta för församlingar och pastorat genom att, i samråd med dessa, 
utveckla relevanta stödfunktioner.” 

Såhär 3/4 in i mandatperioden, kan vi konstatera att samarbetet mellan socialdemokrater, 
centerpartister, 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 Johan Kurt 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, 
Hans Erik Göran Dahlstrand, Gunilla Fredlund, Jonny Tedenfors, Ulla-Liza Blom, Britt 
Stenervall och Göran Dahlstrand.  
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Stiftsfullmäktige har haft två ordinarie sammanträden under året, i maj för fastställande av 
bokslutet för 2019 samt i november för fastställande av budget för 2021. I anslutning till dessa 
sammanträden, samt till sammanträdena med stiftsstyrelsen, domkapitlet och stiftsstyrelsens 
utskott har gruppmöten hållits inom gruppen i respektive organ. Allt digitalt pga rådande 
pandemi. 

Till den socialdemokratiska stiftsfullmäktigegruppens förfogande finns en gruppstyrelse 
bestående av Daniel Larson, ordförande, Olle Burell, Iréne Pierazzi, och Amanda Valldor, vilka 
också är våra ordinarie ledamöter 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 kyrka 
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: Daniel Larson (1:e vice ordförande), Olle Burell, Iréne Pierazzi, och Amanda 
Valldor samt ersättarna Monica Sundström, Ove Andersson och Nanna Tranströmer. 

Domkapitlet: Kristina Lejdström och Lars Holmström (ersättare) 

Revisor: Göran Dahlstrand 

 

 

 



103 
 

Viktiga frågor under 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 2020 
fortskred arbetet med att formulera en adekvat verksamhetsidé för själva kyrkorummet parallellt 
med planeringen av stiftskansliets lokaler i församlingshemmet.  

Gemensamt kulturarv 

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

Stöd i fastighetsfrågor 

Församlingar och pastorat får stöd i arbetet med fastighetshanteringen genom insatser från i 
första hand stiften. Stiftskansliet i Stockholm har på senare år förstärkt organisationen med 
ytterligare en tjänst vars tyngdpunkt är lokalförsörjningsplaner för att på bästa sätt kunna främja 
församlingarnas arbete med genomförandet av Gemensamt ansvar. År 2022 ska det finnas en 
lokalförsörjningsplan i varje församling eller pastorat. I de fall då det finns flera kyrkobyggnader 
och andra vigda kyrkorum i en församling, ska det redovisas i Församlingsinstruktionen hur dessa 
i huvudsak brukas. 

Administrativ samverkan 

Tillsammans med Svenska kyrkan på nationell nivå fortsätter stiftets arbete med samverkan inom 
IT och telefoni (GIP) och annan administrativ samverkan (GAS). Alla församlingar som vill får 
del av gemensamma administrativa system vilket ger möjlighet till effektivare och flexiblare 
lösningar än nuläget. Intresset från församlingarna för de olika projekten är stort. Stiftet har de 
senaste åren drivit en servicebyrå, som aldrig har uppnått en ekonomi i balans. Stiftsstyrelsen 
beslutade därför att under 2020 avveckla denna verksamhet, vilket möjliggjordes genom god 
samverkan med andra stift. 

Pandemin 

Hela världen präglas av den rådande pandemin och för Svenska kyrkans del har 2020 inneburit 
enorma omställningar när det gäller sättet att bedriva verksamhet. I många stycken liknar kyrkans 
situation kulturlivets, där stora sammankomster av människor som tar del av och tillsammans 
skapar upplevelser tillsammans, har ersatts av olika mini-versioner och digitala substitut. En 
särskilt viktig sak har varit att skapa former för begravningsgudstjänster som gör att människor, 
trots de stränga covid-19-regleringarna, kan ta ett värdigt och kärleksfullt farväl. Kyrkans 
anställda och volontärer vittnar om stora andliga och existentiella behov. 
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ACT Svenska kyrkan och internationell diakoni 

Stockholms stift brukar årligen avsätta 800 tkr, motsvarande drygt 1 % av kyrkoavgiften, till 
internationell diakoni via Act Svenska kyrkan.  

Med anledning av den stora utsatthet och nöd som pandemin och dess konsekvenser orsakat i 
stora delar av världen beslutade stiftsstyrelsen i december att öka årets anslag till internationell 
diakoni via Act Svenska kyrkan med ytterligare 200 tkr.  

Årets stöd på 1 mnkr gick till följande ändamål: 600 tkr till Augusta Victoria - sjukhuset i 
Jerusalem. Ett angeläget stöd då Donald Trump drivit igenom att USA under de senaste åren 
kraftigt sänkt sitt anslag till sjukhuset och Corona-pandemin ökar sårbarheten. 400 tkr till 
psykosocialt arbete. Inom Act Alliansen är psykosocialt förhållningssätt i katastrofsituationer Act 
Svenska kyrkans särskilda kompetens. Det handlar om att ge människor som är med om en 
katastrof som krig, svält eller jordbävning möjlighet att bearbeta upplevelser och finna mening i 
vardagen igen. Stöd till det psykosociala arbetet når människor i många länder i olika världsdelar. 
Mat, vatten och tak över huvudet har dock alltid högsta prioritet i det humanitära arbetet. 

 

Bokslut och revisionsberättelse 
Finns i separat bilaga. 

 

Granskningsutskottets berättelse och gruppernas yttrande 
över GU:s 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. 
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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.  

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. 
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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. 
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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. 

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 
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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 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. 
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Granskningsutskottet föreslår  

att stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2020 godkänns. 

 

Styrelsens yttrande över GU:S berättelse kommer att bifogas i en separat bilaga. 
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