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GRANSKNINGSUTSKOTTETS BERÄTTELSE  

 

GRANSKNINGSARBETET 
 

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

representantskapet har hanterats av de olika parlamenten och styrelsen. 

 

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

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

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

återrapporteringen av beslut tagna av representantskapet. 

 

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

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

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

i de olika grupperna. 

 

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

delvis genomförts digitalt. 

 

SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 
 

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

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

 

Utskottet noterar att kommunfullmäktigegruppens protokoll är ordnade och välskrivna och ger goda 

möjligheter att följa vad som behandlats vid mötena. Regionfullmäktigegruppens protokoll har blivit 

fylligare och ger mera information än tidigare år men utskottet skulle önskat att det av dem också 

framgått hur politiken utformats. Riksdagsgruppen för inga minnesanteckningar/protokoll på 

gruppmötena. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande då dessa skulle ge en tydligare bild av vilka 

ställningstaganden som görs och hur man kommit fram till dessa. Gruppen anger som skäl att man 

idag saknar det administrativa stöd som behövs för att framöver kunna ge utrymme för utvecklade 

mötesanteckningar. 

 

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. 

 

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. 

 

Årlig rapport från förtroendevalda 
 

Representantskapet beslutade 2013 på förslag av valberedningen att samtliga ledamöter i de tre 

parlamenten ska avge en årlig skriftlig rapport över sin aktivitet i respektive parlament. Rapporten ska 

enligt beslutet lämnas till ledamotens grundorganisation och partidistriktet och göras tillgänglig för 

alla medlemmar. 

 

Utskottet har under flera år påpekat vikten av att detta beslut efterföljs i praktiken. Utskottet noterar att 

svarsfrekvensen numera är förhållandevis hög med endast ett litet antal uteblivna svar. 
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Utskottet noterar dock att rapportens huvudsakliga målgrupper, grundorganisationerna och enskilda 

medlemmar, inte nås av och därmed inte heller kan ta del av rapporten. Detta är naturligtvis inte 

tillfredsställande då ledamöternas redovisningar bl.a. utgör ett av flera underlag för nomineringsarbetet 

i grundorganisationerna. 

 

Mot bakgrund av detta finns det skäl för styrelsen att säkerställa att rapporten kommer till användning 

på det sätt representantskapet avsett. 

 

Motionsbehandling 
 

De motioner som representantskapet beslutar översända till parlamentsgrupperna för åtgärd redovisas i 

särskilda avdelningar i de olika verksamhetsberättelserna vilket gör det lätt att hitta motionerna. Trots 

detta väljer Granskningsutskottet att i år kommentera vad vi uppfattar som svagheter i hur motioner 

inom partidistriktet hanteras utan att rikta specifik kritik mot någon. Våra utgångspunkter är att rätten 

att få motioner behandlade på representantskapet är en viktig del av den interna demokratin och att 

representantskapets beslut så långt möjligt ska genomföras. 

 

Motioner som bifalls av representantskapet sorteras av partidistriktets kansli efter till vilket parlament 

motionären yrkar att motionen ska sändas vidare. Om motionären inte yrkat något, eller yrkandet 

kopplar frågorna till fel parlamentarisk nivå, spelar vid denna administrativa hantering ingen roll. 

Denna formellt riktiga sortering återspeglas sedan i parlamentens förteckning över vilka motioner de 

mottagit från representantskapet. För dessa förtecknade motioner lämnas i allmänhet också en god 

redovisning av genomförda åtgärder. 

 

Problem uppstår, som utskottet ser det, när motioner som uppenbart bara kan åtgärdas av ett visst 

parlament, inte redovisas som behandlade av det parlamentet. Ett exempel under 2021 är motionen Är 

det bra att våra politiska ledare har 125 000 kr i månaden? Motionen följer upp en tidigare motion 

från 2019 som då ställdes till kommun- och regionparlamentsgrupperna. Fjolårets motion hade inte 

uttryckligen samma adressat, men avser samma arvodesfråga som beslutas av respektive fullmäktige. I 

årets verksamhetsberättelser behandlas inte motionen av kommunfullmäktigegruppen, och att 

regionfullmäktigegruppen tar upp motionen beror sannolikt på att utskottet ställt frågan om den. 

 

Granskningsutskottet har sedan tidigare uppfattningen att det är ett ansvar för alla förtroendevalda att 

ta del av vad representantskapet beslutar och agera därefter. Hur motioner sorteras på partidistriktets 

kansli ska därför inte påverka om och hur frågan tas upp till behandling i rätt parlamentsgrupp. 

Eftersom det uppenbarligen påverkar hur behandlingen av motioner redovisas i respektive 

verksamhetsberättelse, finns det ändå anledning att överväga förändringar. Det gäller både hur 

motioner säkert kommer till den mottagare som har bäst förutsättningar att agera och hur det 

säkerställs att alla motionärer får snabb återkoppling på sina bifallna motioner särskilt om det av något 

skäl inte anses lämpligt eller möjligt genomföra beslutet. 

 

RIKSDAGSGRUPPEN 

 

Granskningsutskottet har granskat våra förtroendevaldas arbete i Riksdagen. Vi har tagit del av 

Riksdagsgruppens verksamhetsberättelse. Då inga minnesanteckningar/protokoll finns har därutöver 

diskussioner förts utifrån den information som finns i verksamhetsberättelsen och muntligen 

redogjorts för av regionbänkansvarig vid två digitala möten.  

 

Förutom de svårigheter som uppkommit med anledning av pandemin framförde bänkansvarig 

betydelsen av att ha tillgång till en sekreterarfunktion för att framöver kunna ge utrymme för 

utvecklade mötesanteckningar och därmed bidra till en tydligare bild av vilka ställningstaganden som 

görs och hur man kommit fram till dessa. 

 

I ett avsnitt i verksamhetsberättelsen ges en utförlig bild av hur pandemin har påverkat riksdagens 

normala arbetsformer och förändrat och begränsat riksdagens ledamöters arbete och inskränkt 

möjligheter att fysiskt delta i resor, möten, konferenser samt arbetsplatsträffar. Möten har i stället skett 

digitalt.  
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På grund av rådande restriktioner har antalet ledamöter även under 2021 varit begränsade att delta i 

både kammardebatter som voteringar. Under omröstningar har bara cirka 60 ledamöter varit 

närvarande, företrädesvis från stockholmsregionen. Ledamöter från andra delar av landet jobbade 

hemifrån. 

 

Av verksamhetsberättelsen framkommer att den tidigare uppdelade bänkorganisation mellan 

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

ofta tillsammans och har utvecklat former för detta arbete där de träffas varannan vecka i hela 

regionen och varannan i respektive valkrets.  

 

Ledamöternas geografiska ansvarsområden och aktiviteter i form av lagda motioner och debatter finns 

numerärt redovisade i tabellform. 

 

Enligt gruppens egen uppgift har de mottagit tre motioner från partidistriktets representantskap endast 

för kännedom då ingen av dessa bifallits. 

 

Den sammanställning som fanns vid förra årets granskning, varav det tydligt framgick hur tillställda 

motionerna hanterats av riksdagsgruppen, saknas i årets verksamhetsberättelse. Trots det ringa antalet 

motioner hade en sådan sammanställning kunnat tydliggöra vilka motioner som inkommit samt hur de 

hanterats även om dessa inte var bifallna. 

 

Riksdagsgruppen har lagt 117 motioner med namngivna huvudmotionärer. Flera av dessa skrivs 

gemensamt vilket framgår av förteckningen över motionerna från såväl enskilda riksdagsledamöter 

från Stockholms partidistrikt som gemensamma från båda partidistrikten. Bänkansvarig informerade 

ytterligare kring motionshanteringen och nämnde bl. a. rådande praxis att endast två ledamöter kan 

vara huvudmotionärer. Utifrån granskningsuppdraget att utskottet endast granskar Stockholms 

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

initierats av partidistriktets riksdagsledamöter till skillnad från de länsgemensamma. 

 

Mot bakgrund av arbetssituationen under pandemin med hög närvaro och arbetsbelastning för 

Stockholms ledamöter och med utskottets lämnade synpunkter på bearbetningar av 

verksamhetsberättelsen lyssnade riksdagsgruppen på det framförda och kommenterade detta med att 

konstatera att detta kan komma att kräva mer arbetsinsatser som de i denna stund med svårighet kan 

tillgodose. 

 

Granskningsutskottet föreslår  

att riksdagsgruppens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN 

 

Granskningsutskottets granskning av våra förtroendevaldas arbete i Stadshuset inleddes med en 

genomgång av alla protokoll från gruppmötena. Därefter har vi vid två tillfällen träffat gruppledare 

och kanslichef. Vi har också tagit del av kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse. 

 

Kommunfullmäktigegruppens protokoll är ordnade och välskrivna och ger goda möjligheter att följa 

vad som behandlats vid mötena. 
 

Närvaron vid gruppmötena har under året varit mycket god, och det kan noteras att digitala möten ger 

en högre närvaro. Det är i sig en positiv effekt av pandemin. Samtal med gruppen visar dock på vissa 

negativa effekter. Exempelvis har de bilaterala kontakterna mellan ledamöterna och gruppledaren i 

samband med möten minskat och ”småfrågor” som kanske inte platsar på dagordningen blir inte 

behandlade. Det är också svårare att som gruppledare ge alla ledamöter i gruppen känslan av att vara 

sedda. Dessa negativa effekter kan bli bestående om det digitala arbetssättet blir norm. 

Begränsningarna av antalet ledamöter och talartid i fullmäktigesalen kan ha gett de ledamöter som är 

duktiga på analys och att formulera sig i skrift relativt mer utrymme än de som är starka verbalt i 

talarstolen. Oavsett om det är positivt eller negativt är det rimligen en övergående effekt av pandemin. 
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Verksamhetsberättelsen för år 2021 är, i likhet med tidigare års, informativ och omfattande. Både 

gruppens egna initiativ för att föra fram vår politik och kritik mot den styrande majoriteten får 

utrymme. Effekterna av pandemin i form av inskränkningar i kommunfullmäktiges arbete redovisas. 
 

De motioner som representantskapet beslutat översända till kommunfullmäktigegruppen för åtgärd 

redovisas i en särskild avdelning som gör det lätt att hitta motionerna.  

 

Däremot anser inte utskottet att de åtgärder som redovisas med anledning av motioner i mindre lokala 

frågor är tillfredsställande. Sådana motioner som avser konkreta förändringar i motionärens närmiljö 

besvaras med hänvisningar till övergripande inriktningar i vår oppositionsbudget. Enligt utskottet är 

det nödvändigt att motionerna ges en mera konkret behandling, för att värdet av och tilltron till 

motioner och representantskapet som ett sätt att uppnå förändring ska upprätthållas. Inom gruppen 

återfinns företrädare för alla stadens nämnder och bolag, och det bör vara möjligt att föra fram 

innehållet i beslutade motioner i dessa församlingar, om det inte anses lämpligt att göra i 

fullmäktigesalen. 

 

I anslutning till detta vill utskottet notera att den noggranna återkoppling som i verksamhetsberättelsen 

görs av enskilda motioner inte motsvaras av någon motsvarande redovisning av hur gruppen behandlat 

av representantskapet beslutade program. Utskottet noterar samtidigt att gruppen i sin 

verksamhetsberättelse utlovar en mera utvecklad redovisning framöver, och ser fram emot detta. 
 

Utskottet vill avslutningsvis framföra att vi uppskattat de konstruktiva diskussioner vi fört med 

ledningen i Stadshuset. 
 

Granskningsutskottet föreslår 

att kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 

 

REGIONFULLMÄKTIGEGRUPPEN 

 

Granskningsutskottets granskning inleddes med genomgång av alla protokoll från gruppmötena. Vi 

träffade därefter gruppledningen och kunde ställa frågor angående protokoll och närvaro. 

 

Vi anser att protokollen blivit fylligare och ger mera information än tidigare år men skulle önskat att 

det av dem också framgått hur politiken utformats. Vid mötet angående budgetförslaget nämndes dock 

gruppdiskussioner. 

 

Närvaron vid mötena, som till större delen varit digitala, har varit god. Rutiner finns enligt uppgift för 

att följa upp frånvaro. 

 

Vi fick senare stegvis ta del av utkast till gruppens verksamhetsberättelse och träffade på nytt 

gruppledningen som ytterligare reviderade utkastet. Naturligt nog har våra valda företrädare fått ägna 

mycket kraft åt att uppmärksamma allmänheten på de majoritetsförslag som lagts och försöka få 

förändringar till stånd. 

 

Verksamhetsberättelsen är, beträffande detta, omfattande och redovisar de olika områden där 

regiongruppen sökt påverka den styrande majoritetens beslut genom motioner, interpellationer och 

opinionsbildning. Det innebär dock att utrymmet fokuserats på kritiken av majoriteten i stället för 

beskrivningen av den egna politiken. 

 

Vi tar dock med tillfredsställelse del av gruppens arbete för bättre vård för äldre, bättre 

förlossningsvård och kampanj för att stoppa köpet av 1177 Vårdguiden liksom insatser för att rädda 

Norrtäljemodellen, arbetet med facklig samverkan och kontakter med vårdpersonal. Vi skulle dock 

önskat en snabb och effektiv återkoppling av gruppens insatser ut till partiorganisation och 

medlemmar under resans gång. 

 

Verksamhetsberättelsen belyser pandemins verkningar på ekonomi, sjukvård och kollektivtrafik men 

tar inte upp hur den påverkat det interna arbetet. Vid samtal med gruppledningen framkom både 

positiva och negativa effekter: Sju av nio sammanträden har varit digitala. Närvaron hade som nämnts 
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varit god vilket man trodde att de digitala mötena bidragit till. Särskilt småbarnsföräldrar ska ha 

uppskattat att slippa långa restider Samtidigt menade man att det till skillnad från fysiska möten inte 

blir samma diskussionsdynamik och gemenskapskänsla som vid fysiska möten. Nyare 

gruppmedlemmar kan ha haft svårare att komma till tals. 

 

De motioner som Stockholms partidistrikts representantskap beslutat översända till 

regionfullmäktigeguppen redovisas separat liksom de motioner Stockholms läns partidistrikt skickat. 

Efter ett intensiv vår 2020 med kongressmotioner var antalet till regionfullmäktigegruppen relativt 

litet. 

  

Motionen Är det bra att våra politiska ledare har 125 000 kronor i månaden?  var en uppföljning av 

en motion från årsmötet 2019. Då beslöt representantskapet ”att ge fullmäktigegrupperna i kommun 

och region i uppdrag att arbeta med en översyn av reglemente med bestämmelser om ekonomiska och 

andra förmåner till förtroendevalda med syftet att väsentligt minska gapet mellan medborgares och 

politikers ekonomiska förutsättningar.” Regiongruppen hade under 2020 haft frågan uppe i 

arvodesberedningen men uppdagat att de dessvärre endast lyckats få mötesarvodena frysta. 

  

Årets, av årsmötet bifallna motion, yrkade ”att representantskapet i Stockholms partidistrikt än en 

gång beslutar att arvodena för borgar- och regionråd ska sänkas” och lämnade förslag på nivåer. 

  

På en direkt fråga till gruppledningen vad man gjort med anledning av den nya motionen fick 

granskningsutskottet svaret att arvodesberedningen inte behandlat frågan och att regiongruppen inte 

heller lyft ärendet i år då de menade att man fick vänta till efter valet. Detta trots årets nya motion, där 

också argumentet att arvoden sätts efter ordinarie val bemöts och också jävas av att regionen ändå 

lyckades frysa sammanträdesarvodena 2020. 

  

I regionens verksamhetsberättelse redovisas kort det tidigare utfallet och hänvisas till att ”nya politiska 

förhandlingar gällande politiska organisationen och regionrådens framtida arvoden kommer att äga 

rum efter ordinarie val 2022 och i de förhandlingarna ämnar vi hedra motionens anda”. 

  

Granskningsutskottet inser att regiongruppen skulle ha mött motstånd och eventuellt inte lyckats få till 

stånd en sänkning men anser inte att det är ett giltigt skäl till att inte ens försöka. Representantskapets 

beslut är uppdrag som parlamentsgrupperna får i vart fall ska försöka genomföra. 

 

Granskningsutskottet föreslår  

att regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 

 

STOCKHOLMS STADS PARTIDISTRIKTS STYRELSE  

 

Granskningsutskottet har fört samtal med kommunsekreteraren samt läst protokoll och tagit del av 

andra relevanta handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse.  

 

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

avläsa vad som avhandlats och vilka beslut som fattats. Besluten är väl underbyggda genom bra 

beslutsunderlag. Samtliga protokoll var vid granskningstillfället justerade och signerade på varje sida. 

 

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

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

 

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

överblickbar. Frånvaro har med några få undantag anmälts. 

 

Styrelsen har arbetat med ett arbetsutskott som är beredningsorgan till styrelsen. Utskottet bereder 

ärenden för styrelsen och beslut där presenteras antingen som förslag till beslut från utskottet eller som 

rapportpunkt på dagordningen, det senare avseende beslut utskottet fattat. Utskottet diskuterar även 

personalfrågor vilka som regel inte är frågor för styrelsen. Detta är även skälet till att arbetsutskottets 
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möten inte protokollförs. Granskningsutskottet ser dock inget problematiskt i detta. 

 

Balanslistan över styrelsens pågående ärenden uppdateras inför varje styrelsemöte. Utskottet 

konstaterar att den har blivit tydligare avseende avslutade och pågående ärenden. Utskottet skulle dock 

önska att det tydligare framgår vem/vilka som är ansvariga och att om möjligt datum/tidplan anges för 

när ärendena ska vara avslutade. Därmed skulle balanslistan ha en bättre aktualitet och bli lättare att 

följa. 

 

Verksamhetsberättelsen för 2021 är informativ och ger en god bild av verksamheten. 

 

Utskottet vill, som angavs i 2020 års rapport, särskilt framhålla att styrelsen förhållandevis snabbt fick 

verktyg på plats och att dessa utvecklats under 2021 så att verksamheten i partidistriktet kunnat 

upprätthållas och genomföras trots rådande pandemi och därmed sammanhängande restriktioner. 

 

Utskottet noterar även att partidistriktet över tid har blivit bättre på att informera medlemmarna om 

olika aktiviteter. Här har de digitala verktygen spelat en avgörande roll och det har blivit både lätt och 

smidigt att hålla koll på vad som händer i partidistriktet, riksdag, kommun och region. 

 

Granskningsutskottet föreslår 

att distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 

 

STIFTSFULLMÄKTIGEGRUPPEN 

 

Granskningsutskottet har tagit del av stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse som passar på 

att sammanfatta vad det socialdemokratiska inflytandet inneburit under hela mandatperioden för att 

Svenska kyrkan ska vara en stark röst för det kristna kärleksbudskapet och motverka 

främlingsfientlighet. Stiftsfullmäktigegruppen blickar också framåt och bedömer att förutsättningarna, 

även efter höstens genomförda val, att fortsatt verka för en öppen och demokratisk folkkyrka är goda. 

Granskningsutskottet är väl medvetet om att det är åtskilliga socialdemokrater som lägger ner ett stort 

engagemang inom Svenska kyrkan, som förtroendevalda och/eller volontärer. Samtidigt är det sällan 

som partiet ställer specifika direkta krav på våra s-märkta representanter. Granskningsutskottet väljer 

att tolka det som att hälsan tiger still men vill uppmana alla att särskilt observera stiftsfullmäktiges 

avslutande stycke: 

 

“I kyrkovalet 2021 var vänstervinden tydlig. Församling för församling kan Socialdemokraterna 

analysera väljarflödena och reflektera över vad det kan och bör betyda för strategiska vägval inför de 

allmänna valen hösten 2022. Det finns en längtan efter progressiv politik bland stockholmarna och det 

ska vi alla hjälpas åt att omsätta i ökat förtroende för Socialdemokraterna.” 

 

Granskningsutskottet föreslår 

att stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 

 


