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FÖRSLAG TILL DAG- OCH ARBETSORDNING 

1. Kongressens öppnande

2. Upprop

3. Beslut om kongressens offentlighet

4. Val av mötesfunktionärer

a) två kongressordförande
b) fyra sekreterare
c) tre justeringsledamöter
d) åtta rösträknare varav en sammankallande

5. Fastställande av dag- och arbetsordning

6. Val av media/redaktionsutskott

7. Behandling av styrelsens och revisorernas berättelse 2021

8. Bokslutsdispositioner

9. Beslut om ansvarsfrihet 2021

10.  Länsriksdagsgruppens berättelse 2021

11.  Regiongruppens berättelse 2021

12.  Stiftfullmäktigegruppens berättelse 2021

13.  Gästerna har ordet

14. Distriktsstyrelsens förslag regionalt program inför mandatperioden 2022–2026

15. Ombudsfördelning

16.  Val av distriktsstyrelse (mandatperiod två år på samtliga poster)

a) distriktsordförande
b) vice ordförande
c) facklig ledare
d) studieorganisatör
e) sju ledamöter i styrelsen
f) fem ersättare i styrelsen

17.  Beslut om arvode till revisorerna
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18.  Val av revisorer (mandatperiod två år)

a) tre ordinarie
b) tre ersättare

19. Val av valberedning (mandatperiod fyra år)

a) fem ordinarie varav en sammankallande
b) fem ersättare

20.  Behandling av inkomna motioner

a) Bostäder
b) Folkhälsa och sjukvård
c) Framtidsregionen Stockholm
d) Hållbar välfärd
e) Jämlika livschanser
f) Kunskapsskolan
g) Miljö och klimat
h) Partiinternt
i) Trygghet i en ny tid
j) Övrigt

21. Kongressens uttalande

22. Kongressens avslutning

FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING 
Kongressens arbetstider 
Lördagen den 23/4 09.00 till cirka 18.00 

Söndagen den 24/4 09.00 till cirka 18.00 

Ombudens tjänstgöring: 
Byte av ombud medges inte under kongressens gång. 

Diskussionsordning: 

1. Ordet begärs hos tjänstgörande ordförande
2. Förslag skall, för att kunna behandlas, vara skriftliga
3. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, valberedningens sammankallande,

motionär eller av motionär utsedd talesman är begränsad till fyra (4) minuter i
sitt första anförande. Övriga diskussionsinlägg två (2) minuter.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2021
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PARTIDISTRIKTET 
2021 

DISTRIKTSSTYRELSE 2021 
Ledamöter  

Åsa Westlund, Haninge tillika 
ordförande  
Aida Hadzialic, tillika vice ordförande,  
Fredrik Sirberg, Ekerö, tillika facklig 
ledare  
Lars Bryntesson, Värmdö tillika 
studieledare  
Boel Godner, Södertälje  
Mathias Tegnér, Tyresö 
Tove Sander, Danderyd  
Khashayar Farmanbar, Nacka  
Sara Kukka-Salam, Solna  
Ebba Östlin, Botkyrka 
Patrik Isestad, Nynäshamn 

Ersättare  

Ulrika Falk, Norrtälje 
Azadeh Rojhan Gustafsson, Upplands 
Väsby 
Sara Helge Vikmång, Huddinge 
Serkan Köse, Botkyrka 
Vakant (sedan 15 mars 2021) 

Adjungerade 

Sarkis Khatchadourian, SSU distriktet 
Nina Unesi, S-kvinnor distriktet 
Marcus Granström, Socialdemokrater 
för tro och solidaritet 
Carina Paulsson, LO distriktet 
Jens Sjöström, Regiongruppen 
Jytte Guteland, EU gruppen 

REVISORER 
Ordinarie  

Hans-Erik Salomonsson, Sundbyberg, 
tillika sammankallande 
Åsa Karlberg, Haninge 

Lena Ingren, Botkyrka 

Revisorsersättare 

Ralf Lennholm, Norrtälje 
Sören Lekberg, Södertälje 
Alva Dahn, Nacka 
Utöver detta anlitar distriktet KPMG 
som auktoriserad revisor.  

VALBEREDNING 
Ordinarie ledamöter  

Annika Andersson Ribbing, Värmdö, 
tillika sammankallande  
Yilmaz Kerimo, Södertälje  
Ann-Marie Högberg, Huddinge  
Olle Jansson, Norrtälje  
Sophia Andersson, Solna, fackliga 
utskottet  

Ersättare  

Christina Zedell, Botkyrka  
Patrik Khosravi, SSU  
Jenny Hjalmarsson, Solna  
Jonas Nygren, Sundbyberg  
Anette Jellve, Danderyd  

Medverkat vid möten:  
Sofie Ågren Mandoki, 
Försteombudsman   
Ingrid Rudin, ansvarig ombudsman 

Valberedningen utför sitt sista 
uppdrag inför distriktskongress 2022 
då en ny valberedning väljs. 
Valberedningen tackar för gott 
samarbete under de fyra år då den har 
tjänstgjort. Bland annat har ett stort 
pussel med att fylla alla platser till 
regionen med goda kamrater lagts. 
Och vi har tillsammans valt en ny 
gruppledare i regionen, med hearings 
och extra valkonferens. 
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VALKOMMITTÉ INFÖR 
VALET 2022 
Distriktskongressen 2021 utsåg en 
valkommitté för att lägga fram förslag 
till listor för riksdag och region inför 
valet 2022.  

Kommittén arbetade intensivt under 
senare delen av våren, under 
sommaren och tidig höst 2021 med att 
samla in nomineringar, hålla intervjuer 
med samtliga kandidater. Listorna 
antogs på extra distriktskongress den 
11 december 2021. 

Valkommittén har bestått av:  

Olle Jansson, sammankallande 
Boel Godner 
Fredrik Sirberg 
Ann-Marie Högberg 
Johan Thidell 
Anette Jellwe 
Christian Bengtzelius 
Inger Ros 

SAMMANTRÄDEN MED 
STYRELSEN  
Styrelsen har under året haft 12 
protokollförda möten.  

PERSONAL 2021 
Sofie Ågren Mandoki - 
försteombudsman, föräldraledig tom 
20211101 
Måns Gustafsson - tf. 
försteombudsman, tom 20211201 
Thore Nyman – seniorombudsman 
deltid 
Ingrid Rudin - ombudsman 
Cecilia Clausen - 
organisationsombudsman 
Helene Larsson – ekonomiansvarig 
Marie Sher – ombudsman 
Kalle Hindrikes - ombudsman 

Liselott Vahermägi – ombudsman 
halvtid 

SAMVERKAN MED 
ARBETAREKOMMUNERNA 
Samverkan med arbetarekommunerna 
sker på olika sätt. Dels träffas 
arbetarekommunernas ordförande 
tillsammans med distriktet 
regelbundet. Dels har Kommunala 
gruppen månatliga möten.  

Samverkan mellan arbetarekommuner 
och partidistrikt kan se lite olika ut. En 
del arbetarekommuner har större 
behov än andra och distriktet försöker 
i allra möjligaste mån att tillfredsställa 
detta.  

Inför valår 2022 kan särskilt nämnas 
valledarutbildningar, 
styrelseutbildningar samt andra 
tillfällen för utbildningar och träffar 
som viktiga tillfällen för samverkan 
och informationsutbyte. 

Att erbjuda en plattform för 
arbetarekommunerna att byta 
erfarenheter och samordna sig är en av 
partidistriktets viktigaste uppgifter. 
Den uppgiften blir under valår ännu 
viktigare.   

MEDLEMSREKRYTERING 
Under 2021 har medlemssiffrorna 
vänt uppåt i partidistriktet och vi 
samlar nu nästan ett tusental fler 
medlemmar än året innan. En 
betydande anledning är 
“Magdaeffekten”, det syntes tydligt att 
valet av ny partiordförande ökade 
intresse för medlemskap i partiet, och 
nästan 30% av de nya medlemmarna 
värvades under årets två sista 
månader. 

Det är nu av högsta prioritet att dessa 
nya medlemmar blir välkomnade in i 
verksamheten för att kunna behållas 
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även efter det första betalda året. 
Samtidigt ska vi inte tappa fart utan 
fortsätta utnyttja det ökande intresse 
för vår politik som finns, speciellt 
under ett valår, och välkomna än fler 
medlemmar till vårt parti. 

Vi kan konstatera att den globala 
pandemin har slagit hårt mot vårt 
arbete med medlemsrekryteringen. 
Det är ett grundläggande arbete för 
våra arbetarekommuner att ständigt 
arbeta med att rekrytera nya 
medlemmar och behålla dessa. Redan 
under sommaren såg vi kraftigt 
sjunkande medlemstal, det är viktig att 
säga att även om detta år, är ett svårt 
år medlemsmässigt så har arbetet med 
medlemsrekryteringen och arbetet 
med att behålla nya anslutna 
medlemmar inte varit en verksamhet 
som har legat högt upp på 
dagordningen. Resultatet har blivit att 
under 2020 har ca 1 300 medlemmar 
försvunnit ut våra medlemsrullor. Vi 
riskerar att förlora än fler om inte vår 
folkrörelse börjar röra på sig och 
startar om rekryteringsarbetet i hela 
vår organisation.  

Partidistriktet har uppmärksammat 
problematiken och inlett ett antal 
aktiviteter i syfte att bryta trenden, 
tappet av medlemmar.    

I slutet av året fick 
medlemsvärvningen en rejäl skjuts. 
Det bedöms starkt kopplat till 
partikongressen av val av ny 
partiordförande.  

Aktiviteter för ökad medlemsvärvning 
2021 

• Projekt tillsammans med
Kommunal: två fackliga
värvare ringer alla Kommunals
förtroendevalda i länets
kommuner och värvar.

• Köper in nummer till
arbetarekommuner, de ringer
och värvar lokalt.

• Timanställda på partidistriktets
expedition som både ringer
medlemmar som riskerar att
åka ut, samt potentiella
medlemmar

• Projekt tillsammans med SSU:
Två SSU-are har ringt och
återrekryterat till SSU och
samtidigt värvat till partiet.

• Projekt med Bygg-ettans
seniorer, värva gamla
förtroendevalda per telefon
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ANTAL MEDLEMMAR REGISTRERADE PER 31/12 2021 
Distrikt Betald Ej betald Totalsumma 
Stockholms län 5927 670 6597 
Botkyrka 391 60 451 
Danderyds 62 1 63 
Ekerö 101 7 108 
Haninge 396 46 442 
Huddinge 420 65 485 
Järfälla 334 45 379 
Lidingö 141 22 163 
Nacka 405 39 444 
Norrtälje 352 26 378 
Nykvarn 64 5 69 
Nynäshamns 204 22 226 
Salems 80 6 86 
Sigtuna 192 25 217 
Sollentuna 299 41 340 
Solna 387 43 430 
Sundbybergs 231 24 255 
Södertälje 439 59 498 
Tyresö 305 36 341 
Täby 185 12 197 
Upplands Bro 149 16 165 
Upplands Väsby 164 22 186 
Vallentuna 142 8 150 
Vaxholm 29 4 33 
Värmdö 265 21 286 
Österåkers 190 15 205 
Totalsumma 5927 670 6597 
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DISTRIKTSKONGRESS 
2021  
Distriktskongressen den 24 april 2021 
genomfördes liksom föregående år 
digitalt pga. den fortsatta pandemin. 

På kongressen valdes valkommittén 
inför valåret 2022 samt att det 
behandlades ett sjuttiotal motioner 
som föregicks av att vi arbetade med 
dialogforum. Dialogforum är till sin 
form, ett sätt underlätta och 
demokratisera diskussionen inför 
kongressen. På en ”vanlig” 
distriktskongress förs många samtal 
även utanför talarstolarna innan vi 
gemensamt kommer överens eller går 
till votering.  

Just denna diskussion är svårare på en 
digital kongress och vi vill med dessa 
forum ge fler chansen att lämna sina 
synpunkter och få diskutera. 
dialogforumen delades upp i block, 
med cirka 20 motioner per tillfälle. 
Det genomfördes åtta dialogforum 
under en vecka, två per kväll. 

VALKONFERENS 2021 
Valkonferens 2021 genomfördes den 
11 december även denna i digital 
form. 

Vid valkonferensen antogs valsedlar 
för Riskdagens valkrets, Stockholms 
län samt Regionsvalkretsarna. Utöver 
valsedlar utsågs ledande företrädare 
(toppkandidater) till Regionen. 

PARTIKONGRESS 
I november 2021 genomfördes 
partikongressen. Stockholms läns 
partidistrikt deltog med en 29 ombud 
stark delegation. Delegationsledare var 
Boel Godner, Södertälje. Jens 

Sjöström, Botkyrka var vice 
delegationsledare.  

Bland annat antogs nya partistadgar 
och politiska riktlinjer. En ny 
partistyrelse valdes. Men framför allt 
valde kongressen partiordförande 
samt partisekreterare.  

Stockholms läns partidistrikt 
representeras nu av Åsa Westlund, 
Ebba Östlin samt Aida Hadzialic i 
partistyrelsen.  

En särskild rapport över länets 
framgångar på partikongressen ligger 
som bilaga till denna 
verksamhetsberättelse.   

ÅTERRAPPORTERING AV 
UPPDRAG FRÅN 
DISTRIKTSKONGRESS 
2020 
Distriktskongressen 2020 gav 
partidistriktets styrelse att ta fram 
förslag på ett politiskt program inför 
valet 2022.  Programförslaget återfinns 
nu i handlingarna inför kommande 
distriktskongress.  Som viktiga 
förarbeten till förslaget ligger bland 
annat politikutvecklingsarbetet kring 
miljö och klimat samt psykisk ohälsa. 

STUDIER 
STUDIELEDNING 
Lars Bryntesson, studieledare 
Cecilia Clausen, ombudsman med 
ansvarsområde studier 
Liselott Vahermägi, ombudsman med 
ansvarsområde studier med inriktning 
ledarskap 
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STUDIEKOMMITTÉ 
Lars Bryntesson, ordförande 
vice ordförande, vakant 
Azadeh Rojhan Gustavsson, 
distriktsstyrelsen 
Patrik Isestad, distriktsstyrelsen 
Peter Erickson, ABF distriktet, 
Stockholms län 
Daniel Färm, Tankesmedjan Tiden 
Alfred Esbjörnsson, klusterledare, 
Nordväst 
Monique Nilsfors, klusterledare, 
Nordost 
Pia Sjöstrand, klusterledare, Sydväst 
Linda Nygren, klusterledare, Sydost 
Malik Syan, klusterledare, Nordmitt 
Sverker Nyman, klusterledare Nordost 

Verksamhetens inriktning 

I verksamhetsplanen för 2019-2022 
som partidistriktet antagit angavs 
”utbilda” som ett av tre 
fokusområden. Ambitionsnivån har 
även i år ökat såväl vad gäller 
studieverksamhetens inriktning (nå 
fler) som genom nya insatser, bl a 
funktionsutbildningar för 
förtroendevalda och ett större fokus 
på ledarskapsutbildningar. 

Medlemsutbildningar och Introträffar 

Under året genomfördes tio 
introträffar och 2 Steg 1-utbildningar 
och  Steg 2-utbildningarna. 
Utbildningarna har utvecklats och 
arbetats om för att passa i digitalt 
format. Vi har även under 2021 
förlängt båda medlemsutbildningarna 
med extra träffar för att bättre följa 
den av Partistyrelsen beslutade 
studieplanen. 

Kurserna samlade totalt 133 deltagare 
varav 66 av dem var medlemmar i 
länet.  

Vi har även genomfört 10 Introträffar 
där vi hade totalt 73 deltagare varav 33 

av dem var medlemmar i Stockholms 
län.  

Utbildningarna hålls av ombudsmän 
tillsammans med handledare som 
distriktet har rekryterat tillsammans 
med Stockholms stads partidistrikt.  

Samtliga utbildningar har genomförts 
digitalt.  

Ledarskapsutbildning - Grundläggande 
ledarskap 

Under 2021 har partidistriktet 
genomfört tre omgångar av partiets 
utbildning “Grundläggande 
ledarskapsutbildning”. Detta är en 
grundläggande ledarskapsutbildning 
för de som har uppdrag i eller åt 
partiet. Praktik och retorik måste 
hänga ihop, vi måste säga, göra och 
vara vår värdegrund och därför är 
denna utbildning av stor vikt.  
Partidistriktet har format 
utbildningarna så att de passat för 
digital form och deltagarna har 
genomgående gett positiv respons på 
utbildningarna. Inte minst tack vare 
möjligheten att delta digitalt har 
medlemmar från många olika 
arbetarekommuner kunnat delta och 
även bygga nätverk sinsemellan. 

Två av kurserna riktade sig till samtliga 
medlemmar och genomfördes 
kvällstid med totalt 61 deltagare. Den 
tredje kursen vände sig till 
Kommunala gruppen och 
genomfördes under två dagar med 32 
deltagare. 

Ledarutveckling för råd och AK-
ordföringar 

Under 2021 har partidistriktet gjort en 
särskild satsning på alla “första namn” 
i länets kommuner samt Region 
Stockholms samt alla AK-ordföringar. 
Programmet har letts av Liselott 
Vahermägi och deltagarna har under 
året fått möjlighet att tillsammans 
fördjupa och reflektera kring sitt eget 
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ledarskap och dra lärdomar av 
varandra i mindre grupperingar 
(triader). En del i programmet har 
handlat om samarbeten och 
kommande förhandlingar inför valet 
2022. 

Inkluderande Ledarskap 

Vi har haft två workshops i 
Inkluderande ledarskap med temat: 
Jämlikhet, jämställdhet och 
inkludering. Totalt har 34 av våra 
medlemmar deltagit på dessa.  

Valledarutbildning 

Valledarutbildningen startade under 
hösten 2021 och innehöll fyra digitala 
utbildningstillfällen för att skapa goda 
förutsättningar för valledarna i 
arbetarekommunen. Två från varje 
arbetarekommun var inbjudna och 
totalt samlade vi 42 personer.  

Seminarieverksamhet 

Under året har ett flertal seminarium 
genomförts digitalt med gäster som 
var både partiinternt- och externat 
rekryterade. Detta fortsatte även under 
hösten men då med en något mer 
varierande frekvens.  

KOMMUNIKATION  
Som med allt annat så präglades året 
av pandemin och alla fysiska 
kampanjer ställdes i princip in. 
Omställningen till att arbeta digitalt 
har varit ett viktigt arbete som har 
rustat vår partiorganisation väl inför 
valet 2022. Under 2021 så har vi 
implementerat ett nytt regionalt 
ringverktyg, Callhub, som har testkörts 
under såväl vårkampanj som 
kyrkovalskampanjen med goda 
resultat. 

Under 2021 har partidistriktet 
fokuserat på utbildning, stöd och 
support gentemot 
arbetarekommunernas 

förtroendevalda och anställda för att 
stärka den kommunikativa kapaciteten 
i distriktet. Det är ett viktigt arbete 
som inför 2022 innebär en stärkt 
kommunikativ kapacitet och flertalet 
standardiserade processer för 
kommunikativa åtgärder. 

Kampanj  

Under verksamhetsåret så har 
huvudfokus för partiorganisationens 
kampanjenhet varit kyrkovalrörelsen 
som bedrivits i tätt samarbete med 
Stockholms Partidistrikt.  
Pandemin till trots så genomfördes en 
effektiv kampanj och partidistriktet 
nådde de uppsatta målsättningarna. 
Kyrkovalrörelsen var också en viktig 
upptakt inför valåret 2022 och gav 
flera möjligheter att testa metoder och 
verktyg.  

Under verksamhetsåret så har det även 
drivits flera regionala 
sjukvårdskampanjer, bland annat 
“Stoppa försäljningen av 1177” och 
“rädda förlossningsvården” som har 
skapat stor spridning, engagemang och 
tydliga förändringar i 
opinionsundersökningarna.  

KOMMUNALA 
GRUPPEN  
Det har fortsatt varit ett annorlunda år 
för Stockholms läns Kommunala 
grupp som har fortsatt präglats av 
pandemin. Gruppen träffades elva 
gånger under 2021 där ett möte var 
fysiskt och resterande digitala. Mötena 
har behandlat Covid-19, 
medlemsvärvning, strategier, rapporter 
från kommuner och information från 
olika kanaler har kunnat förmedlats 
vidare till länets alla kommuner. 
Ordförande för kommunala gruppen 
under 2021 har varit 
kommunstyrelsens ordförande i 
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Botkyrka, Ebba Östlin och vice 
ordförande för gruppen har varit 
Sveriges energiminister Khashayar 
Farmanbar. Ansvarig från 
partidistriktet har varit Ingrid Rudin. 

FACKLIGA UTSKOTTET  
Sammansättning: 

Fredrik Sirberg - facklig ledare 
Mikko Svensson 
Anette Pettersson 
Claes Thim 
  
Adjungerade: 
Reine Persson, representant från SSU-
distriktet  
Kristoffer Hernbäck, representant från 
LO-distriktet 
Ingrid Rudin, Facklig-politisk 
ombudsman för Socialdemokraterna i 
Stockholmsregionen 
  
Fackliga utskottet har under året varit 
sammansatt av fackliga ledare från 
arbetarekommuner i Stockholms län, 
ledda av Fredrik Sirberg, facklig ledare 
i länet. LO-distriktet i Stockholm och 
SSU-distriktet har haft möjlighet att 
adjungera en person vardera. 
  
Utskottet har genomfört fyra möten 
under året samt haft 2 träffar för 
länets fackliga ledare. 
  
Verksamhet 

Fackliga utskottets arbete har 
huvudfokus på Arbetarekommunernas 
facklig-politiska samverkan med 
varandra och LO-facken i 
kommunerna i samråd med LO-
distriktet. Arbetet går ut på att stödja 
och ge förutsättningar för 
arbetarekommunernas fackliga ledare 
att fungera i sina uppdrag. 

Kontakten med de fackliga 
förbundsavdelningarna organiseras av 
LO-distriktet i samarbete med de två 

fackliga ledarna från Stockholms läns 
partidistrikt och Socialdemokraterna i 
Stockholms arbetarekommun.  

 Partidistriktets ordförande och 
fackliga ledare har haft regelbundna 
träffar med ordföranden från de stötte 
förbundsavdelningarna i länet. Under 
träffarna har det funnits möjlighet att 
lära känna varandra bättre, diskutera 
kring gemensamma problem och 
frågeställningar, lära sig mer om 
nätverkande samt utveckla samarbetet. 
  
Möten med LO distriktet och de 
facklig politiskt ansvariga från 
förbundsavdelningarna har 
genomförts en gång i månaden med 
uppehåll i juli. Länets och stadens 
fackliga ledare har varit representerade 
vid mötena.  

 Arbetarekommunernas fackliga ledare 

De flesta arbetarekommuner i länet 
har idag fackliga ledare och några har 
fackliga utskott. I nästan alla 
arbetarekommuner i länet anges det 
finnas minst en facklig S-förening, 
men vid närmare undersökning är de 
fackliga S-föreningarna inte alltid 
aktiva. I några fall känner 
arbetarekommunens styrelse inte till 
att det finns någon facklig S-förening 
registrerad, eftersom det inte 
förekommer något styrelsearbete i den 
fackliga S-föreningen och vare sig 
årsmöten eller medlemsmöten i övrigt 
rapporteras till arbetarekommunen. 

Under året har den facklig-politiske 
ombudsmannen tillsammans med den 
facklige ledaren i länet arbetat med att 
kartlägga arbetarekommunernas 
förutsättningar för att starta upp 
tvärfackliga LO S-föreningar, det 
arbetet kommer att fortsätta. 
Dessutom har de fackliga ledarna 
själva angett under nätverksträffarna 
att de vill stärka sin kunskap kring sitt 
eget uppdrag och vad de förväntas 
göra i rollen som facklig ledare. 
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Utskottet har uppmanat 
arbetarekommunernas fackliga ledarna 
att genomföra studiecirkeln 
”Workshop – Facklig politisk 
samverkan i sina styrelser. 

Uppdraget och rollen behöver 
förtydligas och förväntningarna 
klargöras så att förväntningarna från 
både arbetarekommunen, den facklige 
ledaren och partidistriktet 
synkroniseras. 

Under början av året har samarbetet 
med Kommunal Stockholms län för 
att värva medlemmar i Kommunal till 
partiet fortsatt. En person har avlönats 
för att ringa förtroendevalda och 
övriga medlemmar och erbjuda 
medlemskap i Socialdemokraterna. En 
person har lånats in från Byggnads för 
att arbeta med den facklig politiska 
valrörelsen under hösten.  

 

INTERNATIONELLA 
KOMMITTÉN 
Internationellt arbete ligger i det 
socialdemokratiska partiets DNA. Det 
är viktigt både för vår självbild och för 
att vi gör skillnad i världen. 
Stockholms läns partidistrikt har en 
ambition att stärka det internationella 
arbetet och sedan 2019 har handlat 
om att förbereda inför detta arbete.  

 

Internationella kommittén har bestått 
av:  
Mathias Tegnér, Tyresö, Internationell 
ledare  
Ruben Wågman, Solna  
Julia Ekedahl, Värmdö  
Nina Unesi, Södertälje 
Shahin Khosravi, Upplands Väsby.  
Ingrid Rudin, ansvarig ombudsman 
 

Stockholms läns partidistrikt 
övergripande mål är att växa, utbilda 
och påverka. Dessa tre ledord har varit 
styrande för det internationella arbetet. 
Det internationella arbetet står på tre 
ben, medlemsrekrytering, förbättra 
medlemserbjudandet och utveckla och 
påverka politiken. I praktiken har det 
handlat om att inventera antalet 
internationella ledare i 
arbetarekommunerna och verka för att 
fler av arbetarekommunerna har 
internationell ledare. 

Utåtriktad verksamhet i länet 

Vi har valt att rikta in oss på 
nyhetsbrevs-verksamheten för att få 
fler följa våra projekt och vilja 
engagera sig för internationella frågor i 
partidistriktet. 

 

Projekt Burma 

Projektet i Burma kunde inte 
genomföras under 2021 på grund av 
pandemin. Läget inför 2022 är fortsatt 
osäkert, vi kommer att börja jobba 
med projektet så snart det är möjligt. 
Under året har viss kontakt förts med 
partners i landet. Avstämningar med 
OPC och andra relevanta aktörer 
inom socialdemokratin har även gjorts 
angående läget i landet, framförallt 
genom att både Ingrid Rudin och 
Ruben Wågman ingått i partiets 
regiongrupp för Sydostasien. 

Nätverk 

Inom ramen för Internationella 
kommitténs arbete har ett 
latinamerikanätverk skapats. Behovet 
har länge funnits, då det finns ett stort 
intresse för Latinamerika, både för att 
det i Sverige finns stora diasporor från 
regionen, och för att det utöver detta 
finns ett upparbetat intresse i 
befolkningen. En träff har genomförts 
under året.  
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Ansvariga för nätverket är Julia 
Ekedahl, Serkan Köse och Mathias 
Tegnér.  

 

Seminarium 

Ett flertal seminarium har genomförts 
på följande teman; Situationen i 
Burma, Läget i Kashmir, Nicaragua, 
Colombia och Nicaragua, Burma och 
Belarus, Chile. 

Samtliga seminarier har sänts live på 
Facebook.  

SENIORUTSKOTTET 
Seniorutskott består av 25 ledamöter 
som representerar länets 
Arbetarekommuner.  

Några Arbetarekommuner har egna 
seniorutskott, några har seniorombud 
och inom ett par Arbetarekommuner 
hanteras äldrefrågorna av särskilda (S)-
föreningar 

I distriktets arbetsutskottet har 
ingått: 

Anette Jellve, Danderyd, ordförande 
NilsErik Eriksson, Södertälje, vice 
ordförande 
Karin Holmberg, Sundbyberg, 
sekreterare 
 

Distriktsstyrelsen har beslutat att 
regionrådet Jens Sjöström skall vara 
adjungerad. AU:s sammanträden 
planeras nu i sam-arbete med Jens 
vilket gör att deltagande fungerat bra. 

Arbetsutskottet har haft 10 
dokumenterade sammanträden. 
Utskottet har haft tillgång till 
deltidsombudsman Thore Nyman och 
viss övrig personal på distriktets 
kansli. Det har varit ett annorlunda år 

vilket bl.a. inneburit att våra möten 
inte kunnat genomföras som fysiska 
möten utan har skett digitalt. 

FÖRSTA MAJ  
Det stora flertalet av 
arbetarekommunerna i länet 
genomförde någon form av 1:a maj 
firande, detta skedde företrädesvis 
digitalt.  

TALARFÖRMEDLING  
Även 2021 präglades av pandemin. I 
stort sett genomfördes inga fysiska 
besök av vare sig statsråd eller andra 
företrädare. Arbetarekommunerna har 
ställt om till digitala möten och under 
hösten började det bli fler digitala 
besök ute i arbetarekommunerna. 

 

Dialogen mellan departement och 
partidistrikt fungerar för det mesta bra 
men kan utvecklas så att partidistriktet 
vet när det är besök i länet, även 
digitala besök. Arbetarekommunerna 
behöver också bli bättre på att 
informera partidistriktet när de har 
besök. I stort har dock samarbetet 
med länets arbetarekommuner har 
fungerat mycket bra.  

 

VALORGANISATION 
Verksamhetsåret har haft ett starkt 
fokus på att förbereda och att bygga 
en regional valorganisation 
tillsammans med Stockholms stads 
partidistrikt, regionkansliet samt 
Stockholms stadshus. En regional 
kommunikationsenhet är nu på plats, 
och respektive fältkampanj har 
bemannats upp. 
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Arbetet med att bygga organisation 
inför 2022 års valrörelse tar sin 
avstamp i den valutvärdering som 
gjordes efter valet 2018. En av de 
viktigaste medskicken handlade om att 
styrkan ligger i samordningen. Såväl av 
ekonomiska medel som personella 

resurser. Det har därför varit en av de 
prioriterade frågorna att lösa. Vi har 
kommit en liten bit på väg och ser 
fram emot nästa steg.  
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SLUTORD  
 

Kamrater! 

Även 2021 har präglats av pandemin. Vi är många som känner någon som drabbats 
hårt, vi har förlorat partimedlemmar och vi har oroat oss för nära och kära. Men 
omständigheterna har också tvingat oss att lära oss nya arbetssätt. Hur vi skapar 
engagemang med datorer till hjälp. Hur vi kan säkerställa demokratins gång genom 
möten och motionshanteringar digitalt. Politiskt har det också hänt otroligt mycket. 
Regeringen Stefan Löfven avsattes med stöd av Vänsterpartiet och tillträdde igen, 
januarisamarbetet föll, Löfven avgick, vår Magdalena Andersson valdes till ny 
partiledare och statsminister, regeringen fick igenom stora jämlikhetsreformer och 
klimatreformer i budgeten, men förlorade också en del i 
riksdagsvoteringen.  Pandemin krävde att restriktioner togs bort och återinfördes. 
Regioner och kommuner har haft god ekonomi, inte minst till följd av de 
stödåtgärder och extra tillskott som regeringen satt in, men samtidigt tuffa 
utmaningar i verksamheterna till följd av pandemin.  

Tyvärr fortsatte kriserna i region Stockholms sjukhus, till följd av den politiska 
ledningens fokus på dyra vårdval. Även vaccineringen i regionen brast, både i takt 
och täckning.   

Vi går nu mot val igen. 2022 är året då Socialdemokraterna ska be väljarna om 
förtroendet att få styra landet igen. Vi gör det med ett nytt ledarskap, med tydliga 
prioriteringar och med energi och tillförsikt. Vi ber om fyra nya år. Med betoning på 
det nya. Partidistriktet har ägnat en stor del av 2021 till att förbereda valrörelsen. 
Expeditionen har växt med fler engagerade medarbetare, utbildningar och kampanjer 
har genomförts och nya tekniska verktyg implementeras i organisationen. Allt det ska 
bidra till att vinna valet – men inget val vinns utan våra medlemmar. Det viktigaste 
vårt parti har är just dessa. Alla vi, som tillsammans ska lyssna och samtala med 
människor under valrörelsen. Som ska bära kartonger med foldrar, koka kaffe och 
knacka dörr. Vårt partidistrikt har alla förutsättningar för att vinna valen i höst. Men 
vi behöver bli fler som hjälps åt. Vi behöver värva de goda krafter som vill hjälpa 
Socialdemokraterna till framgång. I slutet av år 2021 fick vi många nya medlemmar, 
men detta valår kan vi växa mer.  

Distriktsstyrelsen tackar för denna mandatperiod. Den innebar utmaningar som vi 
inte kunde föreställa oss när vi blev valda för två år sedan. Men det var år som band 
oss samman på olika sätt.  

Nu står nya utmaningar för dörren. Rysslands invasion av Ukraina har ritat om den 
säkerhetspolitiska kartan helt. Det kommer att påverka oss alla på olika sätt och 
självklart påverkar den också politiken och valrörelsen. Exakt hur är svårt att säga, 
men vi vet sedan pandemin att vår organisation klarar av att ställa om när det 
behövs.  Den avgående distriktsstyrelsen har stort förtroende för att den styrelse som 
nu väljs kommer att hantera det på allra bästa sätt. 

Med det tackar vi för förtroendet och för ett fint samarbete. 
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Till föreningsstämman i Stockholms Läns Socialdemokratiska Partidistrikt, org. nr 802003-1186 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalande   

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Stockholms Läns Socialdemokratiska Partidistrikt för år 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnittet Den förtroende-
valda revisorns ansvar.  

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.   

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens och förste ombudsmannens ansvar 

Det är styrelsen och förste ombudsmannens som har ansvaret för att 
årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upp-
rättandet av årsbokslutet. Styrelsen och förste ombudsmannens an-
svarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen och förste om-
budsmannens för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att an-
vända antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilläm-
pas dock inte om styrelsen och förste ombudsmannens avser att lik-
videra föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens och förste ombudsmannens förvaltning för Stockholms Läns 
Socialdemokratiska Partidistrikt för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och förste ombuds-
mannens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.   

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och förste ombudsmannens ansvar 

Det är styrelsen och förste ombudsmannens som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 
samt förvaltningen.

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler förste ombudsmannens i något väsentligt avseende företagit nå-
gon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan för-
anleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och vä-
sentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande förening-
ens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 
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Stockholm den 11 mars 2022 

  

  

  

  

  

Hans Erik Salomonsson Lena Ingren 

Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 

  

 

 

 

 

 

Åsa Karlberg 

Förtroendevald revisor 
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Till föreningsstämman i Stockholms Läns Socialdemokratiska Partidistrikt, org. nr 802003-1186 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalande   

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Stockholms Läns Socialdemokratiska Partidistrikt för år 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnittet Den förtroende-
valda revisorns ansvar.  

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.   

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens och förste ombudsmannens ansvar 

Det är styrelsen och förste ombudsmannens som har ansvaret för att 
årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upp-
rättandet av årsbokslutet. Styrelsen och förste ombudsmannens an-
svarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen och förste om-
budsmannens för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att an-
vända antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilläm-
pas dock inte om styrelsen och förste ombudsmannens avser att lik-
videra föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens och förste ombudsmannens förvaltning för Stockholms Läns 
Socialdemokratiska Partidistrikt för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och förste ombuds-
mannens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.   

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och förste ombudsmannens ansvar 

Det är styrelsen och förste ombudsmannens som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 
samt förvaltningen.

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler förste ombudsmannens i något väsentligt avseende företagit nå-
gon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan för-
anleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och vä-
sentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande förening-
ens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 
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Hans Erik Salomonsson Lena Ingren 

Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 
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Förtroendevald revisor 
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Partidistriktets bokslut 2021 

Distriktsstyrelsen beslutar föreslå kongressen; 

att av årets överskott, kr 200 000, tillförs dispositionsfonden 

att av årets överskott, kr 2 696 177,92 tillförs kapitalbehållningen 
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BILAGOR TILL
VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
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Verksamhetsberättelse 2021 
för den Socialdemokratiska regionbänken i Stockholms län
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Sammanfattning av det politiska året 2021 
 
Det är alltid svårt att sammanfatta ett år med några väl valda stycken. Tre teman som präglade 
riksdagsåret var coronapandemin, regeringsfrågan och det kommande valet 2022.   
 
I början av 2021 återkom coronapandemin med full kraft, vilket påverkade arbetet i riksdagen. 
Dessutom levererades Coronakommissionens första betänkande med fokus på pandemins första 
skeende under våren 2020. Den uppenbara slutsatsen av pandemin var att Sverige behöver förstärka 
äldreomsorgen. Den samlade överdödligheten i vårt land har varit låg jämfört med andra OECD 
länder. Men jämfört med våra nordiska grannländer så har Sverige haft hög dödlighet inte minst bland 
de äldre. Coronakommissionens delrapport visade skrämmande kvalitetsskillnader mellan Sveriges 
och våra nordiska grannars äldreomsorg. Vi har minst andel utbildad personal. Minst tillgång till 
sjukvårdsresurser i äldreomsorgen och högst andel timanställda i vår omsorg. För oss ter det sig 
uppenbart att äldreomsorgen behöver kraftiga resursförstärkningar de kommande åren. Den 
socialdemokratiskt ledda regeringen har också höjt statsbidragen till såväl äldreomsorgen som 
sjukvården. Ett omfattande program för att stärka personalens kompetens har satts i sjön. Fler 
anställda i såväl äldre- som sjukvården ges nu möjlighet till vidareutbildning. Undersköterskornas 
ställning har stärkts genom att undersköterskeyrket äntligen getts skyddad yrkestitel. Vilket bland 
annat innebär att undersköterskeutbildningarna får högre kvalitet. 
 
Året har också präglats av en tilltagande debatt om skolans utmaningar. För allt fler ter det sig 
uppenbart att Sverige inte kan ha ett system som inte ger alla barn likvärdiga förutsättningar. Sveriges 
unika vinstdrivna skolsystem förstärker segregation och klassklyftor. Regeringen har tillfört mer 
resurser till skolor i utsatta områden. Men det räcker inte. Koncernskolornas skadliga inflytande över 
vårt utbildningssystem måste brytas. Samtidigt är det viktigt att vi socialdemokrater lyckas skissera 
hur ett nytt utbildningssystem ska se ut, som inte präglas av stora skolkoncerner intressen, utan varje 
individs rättmätiga behov av att kunna förverkliga sina bästa stämningars längtan.  
 
Strax före sommaruppehållet beslutade riksdagen om den största ekonomiska ramen någonsin för 
utvecklande av nyinvesteringar samt underhåll av rikets infrastruktur. Totalt handlar det 876 mdr för 
planperioden 2022-2033. Bättre klimat och tillgänglighet samt goda förutsättningar för tillväxt och 
fler arbetstillfällen i hela Sverige blir följden av detta. 
 
2021 har också varit osedvanligt stökigt, framförallt gällande regeringsfrågan. Vänsterpartiet röstade 
på sverigedemokraternas misstroendeförklaring mitt i sommaren. Detta ledde till regeringens avgång. 
Eftersom inget annat parti än det socialdemokratiska hade förutsättningar för att bilda regering med 
nuvarande parlamentariska förutsättningar så återkom Löfven som statsminister. Vid sitt sommartal i 
augusti meddelade vår partiledare att han avsåg avgå vid partikongressen i november. På 
partikongressen i Göteborg valdes Magdalena Andersson till ny partiordförande och efter visst tumult i 
riksdagen, till Sveriges första kvinnliga statsminister. Det hände exakt 100 år efter det första riktigt 
demokratiska valet i vårt land, då både män och kvinnor hade allmän och lika rösträtt. Ungefär 
samtidigt hanterades budgetpropositionen för 2022, som även den innebar en del politisk turbulens. 
Regeringens budgetförslag innebar nya reformer omfattande hela 74 miljarder kronor, men efter att 
Centerpartiet enbart röstade på sin egen budget, så lyckades de högerkonservativa justera i 
regeringens budgetförslag. Efter mycket förhandlande ändrades reformer för cirka 10 miljarder. 
Högern valde med kirurgisk precision att skapa ökade klyftor, genom att ta bort investeringsstödet för 
hyresrätter, ta bort ”pengarna” från Föräldraveckan och införde en ny skattekil, en högre skattesats för 
funktionsnedsatta, dvs. en Funkisskatt.  
 
I regeringens budget fanns också ett efterlängtat restaureringsarbete av våra socialförsäkringar. De 
första trevande förbättringarna av pensionssystemet har inletts. Rejäla förstärkningar av 
sjukförsäkringssystemet har genomförts. 
 
Slutligen kan vi konstatera att den politiska temperaturen är på väg uppåt. Nu står vi inför ett valår. Vi 
ska göra vårt, tillsammans med er för att säkerställa fortsatt progressivt reformarbete i Sverige. 

 
 

Dag Larsson      Mathias Tegnér 
Regionbänksansvarig     Vice regionbänksansvarig 
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Gruppens sammansättning Stockholmsvalkrets 
 
 
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 (t.o.m. 30/11, därefter statsråd) 
Ordinarie ledamot  
Ledamot i Utrikesutskottet  
Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 
Suppleant i EU nämnden 
 
Anders Österberg 
Ordinarie ledamot 
Arbetande Suppleant i Utrikesutskottet  
Suppleant i Skatteutskottet  
Suppleant i OSSE-delegationen  
Suppleant i Försvarsutskottet  
 
Lawen Redar 
Ordinarie ledamot 
Tredje vice ordförande i Kulturutskottet 
Suppleant i EU nämnden  
 
Teres Lindberg 
Ordinarie ledamot 
Tredje vice ordförande i Trafikutskottet  
Ledamot i Trafikutskottet 
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande arbete  
Suppleant i Finansutskottet  
 
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 
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Mattias Vepsä 
Statsrådsersättare för Anders Ygeman 
Arbetande suppleant i socialförsäkringsutskottet 
Suppleant i EU nämnden 

Elsemarie Bjellqvist (Från 30/11) 
Arbetande suppleant i Socialförsäkringsutskottet från den 20/12 

Gruppens sammansättning Stockholms läns valkrets 

Ibrahim Baylan (från 30/11) 
Suppleant i justitieutskottet 

Åsa Westlund 
Ordinarie ledamot 
Ordförande i Finansutskottet  
Ledamot i Utrikesnämnden  
Ledamot i Krigsdelegationens 
Suppleant i EU nämnden 

Leif Nysmed 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Civilutskottet 
Suppleant EU-nämnden 
Vice regionbänksansvarig (till 31/5) 

Alexandra Völker  
Ordinarie ledamot (föräldraledig från den 10/5) 
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 
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Mathias Tegnér  
Föräldraledig till (31/5) 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Näringsutskottet  
Suppleant i EU-nämnden  
Suppleant i Riksbanksfullmäktige  
Vice Regionbänksansvarig (från  31/5) 
 
Anna Vikström 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Skatteutskottet  
Suppleant i EU-nämnden  
Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation (Ordinarie ledamot från 13:e oktober) 
 
 Azadeh Rojhan Gustafsson  
Statsrådsersättare för Magdalena Andersson  
Ledamot i Kulturutskottet  
Ledamot i Grundlagskommittén 
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  
Ersättare för Mathias Tegner (till den 31/5) 
Ersättare för Alexandra Völker (från 1/6 till 30/11)  
Suppleant i Näringsutskottet 
Suppleant i Försvarsutskottet 
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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 under pandemin så blev det alltmer uppenbart att riksdagens normala arbetsformer 
skulle vara omöjliga att upprätthålla. Ledamöter från resten av Sverige har blivit tillsagda att i 
omgångar, beroende på pandemiläget, stanna hemma och att endast delta i riksdagens arbete via 
internet.  
 
Periodvis så har en begränsad skara ledamöter i huvudsak från Stockholmsregionen skulle deltagit 
i kammardebatter och voteringar. 
 
Utskottsmöten, gruppmöten och andra möten har sedan pandemin utbrott periodvis skett via 
Skype eller Zoom. Det fungerar till nöds. Informella samtal mellan partier och ledamöter 
påverkas definitivt i negativ riktning. 
 
Stockholmsregionens möten har periodvis bedrivits 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. 
 
Under hösten 2021 så arbetet mer inriktats på förberedande kunskapsinhämtning inför valet 
2022. Gäster har bjudits in från bland annat regionen, Södertälje kommun och Stockholm stad 
för att berätta om det politiska läget och de viktigaste stridsfrågorna. 
 
Arbetsplats- och studiebesök som i regel är en mycket viktig del av inhämtandet av 
kunskapsunderlag för ledamöterna har endast kunnat genomföras i begränsad utsträckning. Även 
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.  
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Temagrupp 3 har haft ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, samt socialförsäkringsfrågor och 
haft Dag Larsson som sammankallande. Övriga medlemmar i gruppen är Sultan Kayhan, 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 / Solange Olame Bayibsa Solna, Sundbyberg, Järfällla 

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 

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 Kayhan Stockholm Krets 3 Östermalm 

Teres Lindberg Stockholm Fackliga Utskottet 

Thomas Hammarberg  Stockholm Krets 4 

Åsa Westlund Haninge, Nynäshamn 

Abraham Halef Norrtälje, Lidingö 
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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.  
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.  
 
Arbetsplatsbesök 
Pandemin har, mer eller mindre, satt stopp för fysiska 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 2021. 
 
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. 
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Motioner och aktivitet i kammaren 
Ledamöterna har att hantera  ett antal bifallna 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.  
 
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 2 (4) 6 
Annika strandhäll 2 (8) 5 
Anders Österberg 9 (12) 2 
Lawen Redar 6 (7) 6 
Teres Lindberg 5 (9) 4 
Thomas Hammarberg 1 (5) 3 
Sultan Kayhan 9 (12) 6 
Mattias Vepsä 7 (14) 2 
Elsemarie Bjellqvist - -         (inträdde 30/11) 
   
   
   
Ibrahim Baylan - -          (inträdde 30/11) 
Åsa Westlund 7 (9) 12 
Leif Nysmed 6 (13) 2 
Alexandra Völker - 1 
Serkan Köse 14 (21) 2 
Ingela Nylund Watz 9 (14) - 
Mathias Tegnér 10 (18) 1 
Anna Vikström 7 (16) 6 
Azadeh Rojhan Gustafsson 9 (16) - 
Markus Selin 5 (10) 6 
Abraham Halef 14 (21) 2 
Solange Olame Bayibsa 3 (9) 1 

 
Det bör noteras att när gäller motioner så anger det första antalet huvudmotionär, antal inom parantes 
är det totala antal motioner inklusive de ledamoten undertecknat med annan huvudmotionär. För att 
motionera måsta man tjänstgöra under allmänna motionstiden. 
 

Motioner från årsmöten   
Nedan presenteras samtliga motioner som skickats till riksdagsbänken från respektive 
partidistrikts årsmöten 2019 samt en genomgång om hur dessa hanterats av under det gånga året.  
 
Stockholm partidistrikt 
I år sände Stockholms partidistrikt 3 motioner för kännedom till Stockholms riksdagsledamöter. 
Ingen av dem var bifallen. Därmed så har vi inte fått något formellt uppdrag att verkställa. Till 
saken kan påpekas att riksdagsledamöterna som har närvarorätt på representantskapet givetvis 
följde diskussionerna på årsmötet. Debatterna och de för kännedom överlämnade motionerna 
utgör givetvis inspiration till vårt agerande i riksdagen. 
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Stockholm läns partidistrikt   
 
Under 2021 genomfördes Stockholms läns distriktskongress digitalt, som en konsekvens av 
pandemin. De motioner som översänts till länsriksdagsgruppen har därmed varit en del av arbetet 
2021. 
 
Distriktskongressen i Stockholms län beslutade att överlämna fyra motioner till 
länsriksdagsgruppen enligt nedan: 
 
D1 Kapitalbeskattning i EU 
Ansvarig i länsriksdagsgruppen har Mathias Tegnér varit. Ambitionen har varit att motionera i 
frågan, men eftersom detta inte är en del av partiets politik har motionsutkast avråtts. Vidare har 
vi försökt finna stöd för frågan på riksdagsgruppens möten, samt i det nya internationella 
programmet. 
 
D3 Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud 
Ansvarig i länsriksdagsgruppen har Serkan Köse varit, som därmed följt frågan. Vidare har 
Mathias Tegnér skrivit under en debattartikel på samma tema. 
 
E1 Vigselrätt utan diskriminering 
Ansvarig i länsriksdagsgruppen har varit Azadeh Rojhan Gustafsson som har följt frågan i hennes 
roll som ansvarig för civilsamhällesfrågor i riksdagsgruppen.  
 
G1 Inkludera ekocid i Romstadgan 
Ansvarig i länsriksdagsgruppen har varit Anna Vikström. Anna Vikström har ihop med Mathias 
Tegnér motionerat om frågan i riksdagen. Vidare var delegationen från Stockholms län drivande i 
denna fråga på partikongressen i november 2021. 
 
 
Över 100 motioner inlämnade med en socialdemokratisk Riksdagsledamot från 
stockholmsregionen som huvudmotionär under 2021 
 
 

1. Religiösa friskolor 
Motion 2021/22:2142 av Abraham Halef (S) 
 

2. Skriv in folkmordet Seyfo 1915 i läroplanen 
 Motion 2021/22:2696 av Abraham Halef m.fl. (S) 

 
3. Förebyggande arbete mot mobbning och utanförskap i skolan 

Motion 2021/22:1241 av Abraham Halef (S) 
 

4. Mammografi Motion 2021/22:1227 av Abraham Halef och Anna Vikström (båda S) 
 

5. En inkluderande arbetsmarknad är vägen in i samhället 
Motion 2021/22:1226 av Abraham Halef (S) 
 

6. Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet  
Motion 2021/22:1304 av Abraham Halef (S) 
 

7. Begränsad möjlighet till spelreklam  
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Motion 2021/22:2697 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S) 
 

8. Eftersupning  
Motion 2021/22:1225 av Abraham Halef (S) 
 

9. Kommunala aktivitetsansvaret, KAA 
Motion 2021/22:2160 av Abraham Halef (S) 
 

10. Barns rätt till förskola  
Motion 2021/22:2141 av Abraham Halef (S) 
 

11. Båtskatt och båtregister Motion 2021/22:1269 av Abraham Halef (S) 
 

12. EBO-lagen 
Motion 2021/22:3759 av Abraham Halef m.fl. (S) 
 

13. Nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier  
Motion 2021/22:2695 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S) 
 

14. Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien 
Motion 2021/22:1314 av Abraham Halef (S) 
 

15. Tryggare sjukskrivningsprocess 
Motion 2021/22:1564 av Sultan Kayhan (S) 
 

16. För framstående forskning som tar människan till Mars behövs karriärsystem i världsklass 
Motion 2021/22:1566 av Sultan Kayhan (S) 
 

17. Hot och våld mot anställda i staten 
Motion 2021/22:1658 av Sultan Kayhan (S) 
 

18. Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer 
Motion 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 
 

19. Stärk äldres rättigheter genom lagstiftning Motion 2021/22:948 av Sultan Kayhan och 
Anna Vikström (båda S) 
 

20. Rätt vård vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
Motion 2021/22:1565 av Sultan Kayhan (S) 
 

21. Helhetsgrepp om sjukförsäkringen 
Motion 2021/22:1774 av Sultan Kayhan (S) 
 

22. Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män? 
Motion 2021/22:1659 av Sultan Kayhan (S) 
 

23. Romernas rättigheter 
Motion 2021/22:2700 av Sultan Kayhan m.fl. (S) 
 

24. Södertörns högskola 
Motion 2021/22:3864 av Serkan Köse m.fl. (S) 
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25. Södertörns högskola 

Motion 2021/22:3864 av Serkan Köse m.fl. (S) 
 

26. Mänskliga rättigheter kränks i Xinjiang 
Motion 2021/22:1543 av Serkan Köse och Thomas Hammarberg (båda S) 
 

27. Situationen i Kashmir 
Motion 2021/22:1542 av Serkan Köse (S) 
 

28. Utvärdering av vaccinationen mot covid-19 
Motion 2021/22:1547 av Serkan Köse (S) 
 

29. Förhindra att dåligt genomförda upphandlingar hämmar utvecklingen av innovativa 
hjälpmedel 
Motion 2021/22:1572 av Serkan Köse (S) 
 

30. En ny nationell strategi mot hemlöshet 
Motion 2021/22:1540 av Serkan Köse (S) 
 

31. Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter 
Motion 2021/22:3747 av Serkan Köse och Mattias Vepsä (båda S) 
 

32. Barns idrottande ska inte vara en klassfråga 
Motion 2021/22:1571 av Serkan Köse (S) 
 

33. Offentlig verksamhet blir pådrivande i omställningen 
Motion 2021/22:1567 av Serkan Köse (S) 
 

34. Öka Almis möjligheter att investera 
Motion 2021/22:1569 av Serkan Köse (S) 
 

35. Ny bro eller tunnel över Saltsjö-Mälarsnittet 
Motion 2021/22:2699 av Serkan Köse m.fl. (S) 
 

36. Rusta upp räddningstjänsten 
Motion 2021/22:1545 av Serkan Köse (S) 
 

37. Nationellt förarbevis för utryckningspersonal 
Motion 2021/22:1568 av Serkan Köse (S) 
 

38. Folkmord på yazidierna 
Motion 2021/22:1570 av Serkan Köse och Ola Möller (båda S) 
 

39. Inrätta ett nationellt testamentesregister 
Motion 2021/22:720 av Dag Larsson (S) 
 

40. Moderniserat uniformsförbud 
Motion 2021/22:727 av Dag Larsson (S) 
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41. Statens institutionsstyrelse
Motion 2021/22:1320 av Teres Lindberg (S)

42. Demokratiskt vald statschef
Motion 2021/22:1276 av Teres Lindberg (S)

43. Barnomsorg på heltid
Motion 2021/22:3333 av Teres Lindberg (S)

44. Svenska kraftnät
Motion 2021/22:1275 av Teres Lindberg (S)

45. Utredning om elmarknadens funktionssätt
Motion 2021/22:1298 av Teres Lindberg (S)

46. Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning
Motion 2021/22:2755 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

47. Utveckla vården och behandlingsmetoderna för hypotyreos
Motion 2021/22:3721 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)

48. Sopdumpning - en del av ett kriminellt ekosystem
Motion 2021/22:2710 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

49. Stärk kommunernas roll i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad
välfärdsbrottslighet
Motion 2021/22:2698 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

50. Insatser för att motverka den parallella svarta bostadsmarknaden
Motion 2021/22:3736 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

51. Nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier
Motion 2021/22:2695 av Ingela Nylund Watz och Abraham Halef (båda S)

52. Utökat skydd mot föreningsrättskränkning
Motion 2021/22:1296 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)

53. Krav på F-skatt för underentreprenörer vid rotavdrag
Motion 2021/22:955 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)

54. Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden
Motion 2021/22:947 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)

55. Entreprenadavdrag inom byggbranschen
Motion 2021/22:1015 av Leif Nysmed m.fl. (S)

56. Högre böter och utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser
Motion 2021/22:1295 av Leif Nysmed (S)

57. Upphandlingskrav inom kollektivtrafiken
Motion 2021/22:1339 av Leif Nysmed (S)
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58. En brottsbalk utan hedersbrott sätter skugga över statistiken 
Motion 2021/22:3873 av Lawen Redar (S)  
 

59. Åtgärder för en levande, dynamisk och konkurrenskraftig konstmarknad 
Motion 2021/22:3870 av Lawen Redar (S) 
 

60. Frigivande av Dawit Isaak 
Motion 2021/22:3875 av Lawen Redar (S) 
 

61. Frigivande av Gui Minhai 
Motion 2021/22:3874 av Lawen Redar (S) 
 

62. Reglering av barnarbete på onlineplattformar 
Motion 2021/22:3876 av Lawen Redar (S) 
 

63. Boendesegregationen 
Motion 2021/22:3872 av Lawen Redar (S) 

64. Situationen i Iran 
Motion 2021/22:3724 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) 
 

65. Kvinnor som lever under hot 
Motion 2021/22:3731 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) 
 

66. Personalägda företag 
Motion 2021/22:3735 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) 
 

67. Frånta våldsutövande föräldrar vårdnaden 
Motion 2021/22:3723 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S) 
 

68. Kooperativa hyresrättsföreningars rätt att äga dotterbolag 
Motion 2021/22:3722 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) 
 

69. Kommersialisering av innovation 
Motion 2021/22:1806 av Markus Selin (S) 
 

70. Halvledarkomponenter 
Motion 2021/22:1808 av Markus Selin (S) 
 

71. Statistik för den kulturella och den kreativa sektorn 
Motion 2021/22:1797 av Markus Selin (S) 
 

72. Immaterialrättscenter 
Motion 2021/22:1798 av Markus Selin (S) 
 

73. Civilsamhället och det svenska föreningslivet i läroplanen 
Motion 2021/22:1807 av Markus Selin (S) 
 

       80.  Förbättrad järnväg mellan Oslo och Stockholm 
Motion 2021/22:3072 av Markus Selin m.fl. (S) 
 

       81.  Arbetskraftsinvandring 
Motion 2021/22:3738 av Mathias Tegnér m.fl. (S) 
 

       82.  En vardag fri från kemikalier 
Motion 2021/22:1230 av Mathias Tegnér (S) 
 

       83.  Om behovet av mer idrott och rörelse för alla 
Motion 2021/22:1246 av Mathias Tegnér (S) 
 

       84.  Fortsatt stöd till idrotten genom Riksidrottsförbundet 
Motion 2021/22:1317 av Mathias Tegnér (S) 
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85. Om moderna sociala försäkringar
Motion 2021/22:3720 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

86. En skola fri från vinstjakt
Motion 2021/22:3748 av Mattias Vepsä (S)

87. Organiserad rastverksamhet i skolan
Motion 2021/22:3719 av Mattias Vepsä och Anders Österberg (båda S)

88. Standardiserade riktvärden för luktföroreningar i Sverige
Motion 2021/22:3718 av Mattias Vepsä (S)

89. En jämlik skola fri från avgifter
Motion 2021/22:3740 av Mattias Vepsä och Yasmine Bladelius (båda S)

90. Hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa
Motion 2021/22:3713 av Mattias Vepsä och Magnus Manhammar (båda S)

91. Pant på all plast
Motion 2021/22:3746 av Mattias Vepsä (S)

92. En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter
Motion 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. (S)

93. Mer kultur och bildning i arbetslivet
Motion 2021/22:3745 av Mattias Vepsä (S)

94. Inrätta ett omställningsutskott i riksdagen
Motion 2021/22:3716 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä

95. En nationell strategi för vätgasproduktion och koldioxidlagring
Motion 2021/22:3739 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S)

96. Uppsökande studiemotiverande insatser och folkbildning för en rättvis omställning
Motion 2021/22:4027 av Mattias Vepsä (S)

97. Ett hållbart och effektivt transportsystem
Motion 2021/22:3742 av Mattias Vepsä och Magnus Manhammar (båda S)

98. God och nära mödrahälsovård och förlossningsvård
Motion 2021/22:956 av Anna Vikström (S)

99. Hälso- och sjukvård och ledning i äldreomsorgen
Motion 2021/22:957 av Anna Vikström (S)

100. Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor
Motion 2021/22:1777 av Anna Vikström (S)

101. Nätläkare och vårdkontinuitet
Motion 2021/22:2694 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S)

102. Inkludering av ekocid i Romstadgan
Motion 2021/22:1775 av Anna Vikström och Mathias Tegnér (båda S)

103. Stärkt uppföljning av skolan
Motion 2021/22:3744 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)

104. En fungerande skola för barn med NPF
Motion 2021/22:3083 av Åsa Westlund (S)
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105. Lärdomar av den digitalisering som skett under pandemin
Motion 2021/22:3714 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)

106. Krav på att i större utsträckning beakta klimat och miljö i statens offentliga utredningar
Motion 2021/22:3082 av Åsa Westlund (S)

107. Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE
Motion 2021/22:3081 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S)

108. Bättre vård efter förlossning
Motion 2021/22:3737 av Åsa Westlund m.fl. (S)

109. Sätt individen i centrum
Motion 2021/22:3080 av Åsa Westlund (S)

110. Förbud mot vinstuttag
Motion 2021/22:834 av Anders Österberg m.fl. (S, -)

111. Förbud mot religiösa friskolor
Motion 2021/22:814 av Anders Österberg m.fl. (S, -)

112. Stadsnära jordbruk och odlingar i Stockholm
Motion 2021/22:1045 av Anders Österberg (S)

113. Förebyggande arbete mot gängkriminalitet
Motion 2021/22:1315 av Anders Österberg (S)

114. Arbetsträning och sommarledighet
Motion 2021/22:1283 av Anders Österberg (S)

115. Stärk skyddsombudens roll
Motion 2021/22:1242 av Anders Österberg (S)

116. Integrationsinsatser genom bildning och kunskap
Motion 2021/22:1316 av Anders Österberg (S)

117. Flytta Kungliga Operan till Husby och Historiska museet till Tensta
Motion 2021/22:1243 av Anders Österberg (S)
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1. Formalia

1.1 Regiongruppens styrelse 

Ordinarie Ersättare 

Talla Alkurdi, ordförande  Märvi Mäkinen Andersson 

Aida Hadžialić , vice ordförande Hanna Jokio 

Rolf Lindell  Hanna Svensson 

Christina Enocsson Mårtensson Khashayar Farmanbar  

Hanna Stymne Bratt 

Elvir Kazinic 

Sven-Inge Nylund 

Lowisa Andersson 

Elof Hansjons 

Adjungerade 

Jens Sjöström  Tove Sander  

Tara Twana  Rozgar Watmani 

Sofie Ågren  Anna-Karin Grenninger 

Lars Bryntesson Sofia Olsson 

Robert Johansson Victor Harju  

Catharina Piazzolla Petra Larsson   

Måns Gustafsson, tom november 

1.2 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 

Bawer Kevir Deltidsarvorderad politiker 

Elinor Odeberg Deltidsarvoderad politiker (t.o.m mars 2021) 
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1.3 Regionfullmäktiges presidium 

Mikael Sundesten 1:e vice ordförande i regionfullmäktige 

1.4 Gruppledare 

Jamal El Mourabit Klimat- och hållbarhetsnämnden 

Robert Johansson  Arbets- och personalutskottet, Tillväxt- och 

regionplanenämnden  

Elinor Odeberg (t.o.m mars, 

därefter Hanna Jokio) Psykiatriberedningen 

Tara Twana Kulturnämnden 

Rolf Lindell Fastighets och servicenämnden, Locum AB 

Hanna Jokio (t.o.m mars,  

därefter Elvir Kazinic) 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 

Ayla Eftekhari Sjötrafikberedningen, Sjötrafikutskottet 

Lars Bryntesson  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd, Länsplane-

och samhällsplaneringsutskottet 

1.5 Personal på kansliet 

Anna-Karin Grenninger (utlånad till valorganisationen fr.o.m. augusti) 

Rozgar Watmani  

Jakob Stone  

Simon Andersson Adamsson 

Lydia Wefer 

Johanna Falk  

Sofia Olsson  

Linda Nygren  

Frida Gunnarsson (föräldraledig maj-december) 

Ludvig Broomé (vikarie för Frida Gunnarsson maj-december) 

Emma Nilsson (fr.o.m. november) 

Behrang Behdjou (t.o.m. december) 

Björn Fridén (januari-december) 

Fredrik Strelert (t.o.m. augusti ) 
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1.6 Regiongruppens sammanträden 

Regiongruppen har haft nio sammanträden varav sju varit digitala sammanträden med 

anledning av pandemin, samt en digital höstupptakt den 21 augusti 2021. Närvaron har 

stundtals varit högre under de digitala mötena än de fysiska. I genomsnitt har cirka 60 

personer deltagit på de digitala mötena och cirka 45 personer på de fysiska mötena.  

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

interpellationer och frågor samt fullmäktiges föredragningslista: 

4 februari 

Information om 1177-kampanjen och ringaktivitet för hela fullmäktigegruppen. 

18 mars 

Regiongruppens årsmöte 

28 april 

Tomas Eneroth gästade med anledning av infrastrukturpropositionen, därefter ringde 

fullmäktigegruppen medborgare 

3 juni 

Budget 2022 – inledande gruppdiskussioner om styrande principer för budgetarbetet samt 

sommaravslutning 

8 juni  

Extra gruppmöte – beslut om styrande principer för budgetarbetet. 

21 augusti  

Höstupptakt med deltagande av bland andra Anna-Karin Grenninger, Axel Björneke och 

Mikael Damberg 

9 september 

Anna Nergårdh gästade med anledning av utredningen om god och nära vård 

7 oktober (fysiskt möte) 

Beslut om vårt förslag till budget inklusive preliminär säryrkandelista 

11 november 

Information om förlossningskrisen samt diskussion om strategi inför budgetfullmäktige 

med fokus på tonalitet och budgetdebatten. 

2 december (fysiskt möte) 

Khashayar Farmanbar, tidigare gruppmedlem och numera statsråd gästade och berättade 

om sitt nya uppdrag. Därutöver hade gruppen julavslutning. 
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2. Finans- och allmänpolitiska frågor

2.1 Regionens ekonomiska läge 

2021 har följt 2020 års fotspår. Coronapandemins fortsatta härjningar har präglat både 
ekonomi och verksamhet i Region Stockholm. Under 2020 gjorde regionen ett överskott 
5,6 miljarder, men för 2021 prognosticeras regionen göra ett överskott på 1,8 miljarder 
kronor.  

Biljettintäkterna i kollektivtrafiken bedöms bli 3,8 miljarder kronor lägre än budget för 
2021. Inom hälso- och sjukvården är både kostnader och intäkter högre till följd av 
pandemin. Kostnaden för testning, smittspårning av vaccinationer täcks till fullo av 
statsbidrag medan merkostnader i sjukvården som bedöms uppgå till 2,3 miljarder kronor 
till större delen täcks av regeringen. Prognosen för samlade skatteintäkter är 2,7 miljarder 
kronor högre än budget för året, vilket balanserar underskotten i verksamheterna. 

Trots ovissheten som covid-19 föranlett så har stockholmsregionens ekonomi under 2021 
vuxit nästan 5 procent, strax över snittet för övriga Sverige. 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. Under 
2022 väntas Sveriges BNP växa med 3 procent och stockholmsekonomin med 3,9 procent 
enligt Stockholms Handelskammares senaste prognos.  

Den oväntat höga tillväxten har genererat skatteintäkter som möjliggjort ett större 
handlingsutrymme än befarat för det moderatledda högerstyret. Trots den svåra situationen 
i många av regionens verksamheter har man dock släpat benen efter sig och väntat med att 
tillföra vården mer resurser.  

Statsbidragen till Region Stockholm var ovanligt höga 2021. Regionen har i mångt och 
mycket gjort sig beroende av ersättning från regeringen. Den socialdemokratiskt ledda 
regeringens beslutade extrastöd är av stor vikt för regionens ekonomiska återhämtning. 
Under 2021 betalade regeringen ut cirka 9,8 miljarder kronor till regionen, vilket utgör runt 
12 procent av regionens totala driftsbudget på 118 miljarder kronor.  

Pandemin har blottlagt underliggande problem i regionens ekonomi. Det moderatledda 
styret har under 16 år fört en ekonomiskt ansvarslös politik där centrala verksamheter inom 
regionen tvingas till nedskärningar trots att Stockholm har landets bästa ekonomiska 
förutsättningar, med den högsta skatten och en stark intäktsutveckling till följd av tillväxt 
och befolkningsökning. Majoritetens omfattande slöseri med skattebetalarnas pengar har 
fortsatt och bara under 2021 spenderade de över 3 miljarder på konsulter, trots en 
brinnande pandemi med sjukvårdspersonal med stora behov av fler kollegor. Denna 
ansvarslöshet resulterar även i att regionens akutsjukhus återigen får 1,5 % i 
kostnadsuppräkning för 2022. En ökning som varken motsvarar personalens löneökningar 
eller andra kostnadsökningar. Därutöver beläggs nämnda sjukhus med ett 
effektiviseringskrav på 2 %, vilket ytterligare pressar de redan ansträngda verksamheterna. 

Region Stockholm dras med stora problem i den ekonomiska styrningen. Därför är det 
viktigt för Socialdemokraterna att presentera ett eget alternativ. Arbetet med att ta fram 
skuggbudgeten pågår egentligen under hela året, men kulminerar under hösten i en intensiv 
period som innefattar ekonomiska analyser och förhandlingar. I vårt budgetalternativ för 
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2022 tydliggjorde vi hur vi hade valt att prioritera regionens pengar om vi styrde. Jämfört 
med högerstyrets budget skär vi ner på administrationskostnader, konsultkostnader och 
hyrpersonal. De medel som frigörs genom de nedskärningarna väljer vi i stället att satsa på 
utökad budget till regionens sjukhus samt ett kraftigt resurstillskott till primärvården. Ett 
urval av våra andra prioriteringar var att stoppa höjningen av patientavgiften inom 
primärvården samt att stärka förlossningsvården.  

2.2 Angelägna styrningsfrågor för Region Stockholm 

Att se över regionens ekonomiska hushållning är ett heltidsarbete i Region Stockholm. 
Regionens budget är ungefär lika stor som Polismyndigheten och Försvarsmaktens 
budgetar sammanlagda. De långtgående privatiseringarna och den komplexa styrningen gör 
det svårt att överblicka vart pengarna egentligen tar vägen. Miljarder har gått till 
konsultnotor och inhyrd personal, oftast utan tillräcklig transparens i rekryteringsprocessen. 
Flera infrastruktursatsningar har blivit dyrare än planerat och bidragit till regionens höga 
skuldsättning. Under 2020 kostade vårdvalen 2.5 miljarder kronor mer än vad de hade gjort 
med en kostnadsutveckling i linje med den övriga sjukvården. 2/3 av all nyanställd personal 
i vården sedan 2008 har varit administratörer, den högsta andelen av någon region och 
nästan dubbelt så mycket som rikssnittet. Att nedskärningar inom sjukvården och 
höjningen av SL-taxan behöver genomföras är ingen slump, det är en konsekvens av 
högerstyrets skatteslöseri. 

För oss socialdemokrater är respekten för medborgarnas skattemedel ett kärnvärde. Varje 
skattekrona måste vägas på guldvåg och användas ändamålsenligt. Därför satsa vi 
rekordmycket på vården och tagit bort onödig administration och orimliga konsulttjänster i 
vårt senaste budgetförslag. Genom avgångskrav hot på Irene Svenonius pressade vi M att 
tillsätta mer pengar till förlossningsvården, och när 1177 skulle säljas till KRY ledde vi en 
mediakampanj som tvingade högerstyret att dra tillbaka förslaget.  

För att dölja skatteslöseriet har Moderaterna skapat en hemlighetskultur runt 
styrningsfrågor. Regionledningen hänvisar till ”tysta perioder” när journalister frågar efter 
ekonomidata och låter styrmodeller från näringslivet okritiskt införas i organisationen. 
Upphandlingen av konsulttjänster sker utan transparens och etableringen av vård baseras 
inte längre på behovsanalys. Vi socialdemokrater kräver att hemlighetsmakeri upphör. 
Skattebetalare har rätt att veta var deras pengar går. Mot denna bakgrund har 
Socialdemokraterna krävt att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla i all 
regionfinansierad verksamhet. Därutöver vill vi att personalrepresentanter ska få större 
insyn och yttranderätt i sammanhang såsom nämnder.  

Verksamheten i Region Stockholm har under de senaste åren kantats av ett antal skandaler 
kopplat till bristande insyn, transparens och jäv. Problemet var som mest framträdande 
rörande NKS, både vad gäller upphandlingar och utformningen av det nya sjukhuset. 
Därför har Socialdemokraterna även utarbetat ett reformpaket, en ny etisk kod för 
regionen, som syftar till att stärka arbetet mot korruption, fusk och oegentligheter. Bland 
annat vill vi bygga ut regionens visselblåsarfunktion, inrätta en ombudsman mot anti-
korruption, förtydliga ansvarsfördelningen inom förvaltningen, samt införa lämpliga 
karantänsregler för heltidsarvoderade politiker och höga tjänstemän. På så sätt skapar vi en 
ansvarsfull verksamhet.  

Stockholm är en forskningsregion och ett tillväxtnav för hela landet. Med bättre styrning, 
som främjar samverkan med akademi, näringsliv och andra offentliga aktörer, kan regionen 
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bli en värdsledare inom framtidsindustrier såsom Life science. Vilket skulle främja sjukvård, 
utbildning såväl som företag. Under året har regionkansliet därför genomfört ett ambitiöst 
arbete med att ta fram en Life Science-strategi för Region Stockholm. En central del av 
strategin är helt enkelt att tillföra vården mer pengar, så att det finns resurser och tid att 
lägga på forskning. Det kommer även ställas strängare krav på privata aktörer att bidra till 
detta allmänintresse, vilket de i nuläget ofta avstår från att göra. 

2.3 Investeringar inom kollektivtrafik och vårdfastigheter 

För en växande region såsom Stockholm är investeringar i sjukvården och infrastruktur 
väsentliga för att framtidssäkra god vård och tillväxt. Därför presenterade vi en 
investeringsplan för 2022 som uppgår till 17,2 miljarder varav 4,3 miljarder är 
medfinansiering. Bland annat går pengarna till satsningar på förbättrad kollektivtrafik och 
nya vårdfastigheter, inklusive ett nytt närsjukhus i Handen.  

Den ekonomiskt ansträngda situationen i Region Stockholm har självklart fått 
konsekvenser för regionens investeringsplan och betonat vikten av att samtliga 
investeringar baseras på rigida samhällsekonomiska analyser. I ett ansträngt läge är det 
desto mer väsentligt att alla investeringar är kostnadseffektiva. Dessvärre sträcker sig 
högerstyrets dåliga ekonomiska hushållning även till investeringssidan.  

Regionen har systematiskt underskattat kostnaden på olika infrastruktursatsningar – senast 
Tvärbanan Kistagrenen - vilket trängt ut andra investeringar och skuldsatt regionen. För att 
säkerställa att investeringarna och regionens övergripande mål går hand i hand kräver 
Socialdemokraterna mer utförliga nyttokalkyler och analyser. Prognosticerade kostnader för 
försenade projekt måste också indexeras upp kontinuerligt för att förhindra 
kostnadshöjningar. Vi har även krävt att investeringar som genomförs bättre följs upp. En 
viktig del är att sluta använda konsulter i investeringsprojekteten och att stärka planering 
och kontroll kring investeringarna. Detta minskar risken för fördyringar och skapar således 
bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheterna.  

Moderaterna har fortsatt sälja regionens fastigheter för att få in engångstillskott. Detta är 
långsiktigt oansvarigt då det kan tvinga regionen att hyra tillbaka fastigheter, till högre 
kostnad, för att möta framtidens vårdbehov. Exempelvis har planerade vårdförsäljningar 
inom psykiatri- och geriatriken, som kan få förödande konsekvenser om vårdbehovet ökar, 
presenterats utan gedigna konsekvensanalyser. Moderaterna ska inte få sälja bort regionens 
långsiktiga ekonomiska bas för att täcka budgethålen som skapats av deras egna dåliga 
ekonomiska hushållning.  

Socialdemokraterna har krävt ett stopp på oansvariga fastighetsförsäljningar och 
förbättrade konsekvensanalyser. Om en vårdfastighet snart kommer behövas för att möta 
ett växande vårdbehov ska den självklart inte säljas för ett engångstillskott i budgeten. 
Fastighetspolitik kräver långsiktighet. Ett ytterligare krav vi fört är 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 helt från försäljningslistan. 
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3. Hälso- och sjukvård

Pandemin fortsatte att prägla hälso- och sjukvården under hela år 2021. Det är tydligt att de 

problem som fanns inom Stockholmsregionens sjukvård innan pandemin ytterligare  har 

fördjupats och kräver ett nytt politiskt styre. De olika smittovågorna har  fördjupat krisen 

inom akutsjukvården och återigen har vi fått skrämmande vittnesmål från patienter, anhöriga 

och vårdpersonal om långa väntetider till  akutmottagningarna och överfulla vårdavdelningar. 

Situationen har hotat patientsäkerheten och orsakat orimliga arbetsvillkor för 

vårdpersonalen. I debatten har socialdemokraterna i Region Stockholm krävt  mer och 

långsiktiga resurser till sjukhusen, bättre arbetsvillkor och fler kollegor till vårdpersonalen 

samt stopp på de skenande kostnaderna för inhyrd personal. Dessutom har vi föreslagit en 

ordentlig satsning på vårdcentralerna för att ge rätt förutsättningar att ställa om till den nära 

vården. Vi har krävt att den uppskjutna vården ska betas av på ett klokt sätt och följa 

principerna om vård efter behov. Därtill har vi återkommande krävt att de privata 

vårdgivarna ska bidra med personal till regionens sjukhus när belastningen varit orimlig.. 

I skrivande stund går pandemin över i en ny fas utan allmänna restriktioner eller krav på 

provtagning. Sverige och Region Stockholm lämnar två år av pandemi bakom sig och ett år 

av vaccineringen mot covid-19 som tydligt visat att den är vägen bort från allvarlig sjukdom 

och död orsakad av coronaviruset. Vi har under hela vaccinationsprocessen krävt mer 

planering, beredskap, och uppsökande insatser som t ex vaccinbussar för en snabb och jämlik 

vaccinering i hela regionen. Tyvärr har regionens arbete präglats av försening och otillräckliga 

insatser i ett splittrat sjukvårdssystem. 

I början av året meddelande nätläkarbolaget KRY att de ville köpa 1177 Vårdguiden på 

telefon. Detta ledde till massiva protester från oss, men även personal, patienter och en 

upprörd allmänhet. Tack vare kraften i vår folkrörelse lyckades vi stoppa köpet, vilket var en 

stor politisk seger. Ett tydligt tecken på att privatiseringarnas tid är på väg att ta slut.  

Under året har även krisen inom förlossningsvården eskalerat. Barnmorskor och 

undersköterskor protesterade mot en ohållbar arbetsmiljö, vilket kulminerade i en stor 

demonstration utanför landstingshuset. Vi socialdemokrater kampanjade framgångsrikt 

under såväl vår som höst för att rädda förlossningsvården. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att regionens invånare håller med oss om det orimliga i 

att vårdpersonalen får jobba allt hårdare och att vårdplatsbristen leder till ökad dödlighet 

bland de svårast sjuka patienterna. Samtidigt går hundratals miljoner till privat vård och app-

läkare. Detta är ett system sin byggts upp och förvärrats  i över ett decennium med ett 

moderatstyrt regionstyre. Detta har varit vårt fokus i vårt oppositionsarbete under året. 

3.1 Krisen inom akutsjukvården har förvärrats 

Sjukhuskrisen och vårdplatsbristen har varit prioriterad för oss socialdemokrater även under 

detta år. I vårt budgetförslag föreslog vi mer än dubbelt så mycket pengar till sjukhus som 

det moderatledda styret. Vi har krävt satsningar på mer personal och bättre villkor samt ökat 

inflytande för personalen. Återkommande i de politiska organen och i mediedebatten har vi 

föreslagit och krävt åtgärder för att lösa problemen med vårdplatsbrist, väntetider på akuten 
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och andra hot mot patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö. Det är 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 till mer privatiseringar. Vi har i debatten om regionens krisberedskap 

lagt fram skarpa förslag kring att privata vårdgivare ska hjälpa till med bemanning i kriser, att 

laboratorieverksamhet ska utökas och återtas i egen regi samt att vårdplatserna ska utökas 

och samordnas även inom intensivvården 

Facklig samverkan och kontakt med vårdpersonal  

Under den pågående pandemin har vårdpersonalen på sjukhusen stått i frontlinjen med risk 

för sin egen hälsa. Nu är personalen ordentligt trötta. Situationen är allvarlig med stress, 

påfrestande arbetstider och arbetsmiljö samt bristande respekt för personalens 

yrkeskunnande. Övertidstimmar, extrapass, och kostnader för inhyrd personal fortsätter att 

öka. Detta gör det svårt att rekrytera och behålla vårdpersonal inom akutsjukhusen. 

Dessutom försvåras läget av att löner och arbetsvillkor är bättre inom den privata 

specialistvården.  

 

Under 2021 har dialogen med vårdfacken Kommunal Stockholm, Vårdförbundet Stockholm 

och Stockholms läkarförening samt med regionavdelningen inom Vision varit regelbunden.  

Även fysiska besök inom verksamheter har kunnat återupptas i viss mån. Övergången till 

digitala möten har möjliggjort än fler möten inom verksamheterna än tidigare år. Vi har 

kunnat uppdatera oss om läget under pandemin och vi har kunnat diskutera våra politiska 

förslag på personalområdet.  

Under året har arbetet med att revidera vår kompetensförsörjningsstrategi pågått. Vi har haft 

digitala rundabordssamtal med våra fackliga vänner för att samla in synpunkter in minst 

utifrån erfarenheterna av pandemin.  

Vi fortsätter att hävda att resurserna måste gå till vårdpersonalen, inte till dyra privatiseringar. 

Därför förslår vi  att sjukhusen ska få mer resurser och att det 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.  

Vi har även under året uppmärksammat problemen med införandet av hälsosamma scheman 

för undersköterskor och skötare inom psykiatrin, de långa väntetiderna till AT för läkare, 

bristen på specialistläkare och sjuksköterskor. Vi har även haft ett samarbete med våra S-

företrädare i Västra Götaland och Skåne genom en debattartikel i Dagens medicin om 

behovet att satsa på utbildning för vårdens personal. 
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3.2 Vården för äldre under pandemin  

Pandemin har påverkat oss alla, men särskilt äldre och riskgrupper som fram tills 

vaccineringen varit tvungna att ställa in stora delar av sina sociala liv för att undvika 

smittspridningen. Vi har under året arbetat hårt för att stärka vården för äldre, men 

framförallt för att säkerställa en snabb och jämlik vaccinering av äldre för att på så vis skynda 

på återgången till ett liv utan restriktioner.  

Smittspridningen på särskilda boenden påtalades framförallt under 2020, men i början av 

2021 lade Region Stockholm fram sitt svar på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 

allvarliga kritik av vården för äldre under pandemin. Vi socialdemokrater har kritiserat 

regionens brister under hela pandemin, vilket kulminerade i att vi presenterade ett alternativt 

svar på IVO:s granskning, där vi krävde ett stopp för uppsplittrande privatiseringar inom 

äldrevården samt krafttag för en ökad fysisk läkarnärvaro och medicinsk kompetens inom 

äldrevården. Kommunaliseringen av hemsjukvården måste återupptas.  

Vi socialdemokrater har därutöver opinionsbildat och lagt förslag gällande att upphöra med 

marknadsexperiment gällande den specialiserade palliativa slutenvården och avancerad 

sjukvård i hemmet. Vård i livets slutskede och för sköra äldre ska inte bedrivas som en 

marknad, utan utgå från en sammanhållen vård där behov, inte lönsamhet står i centrum. Vi 

har även fått gehör för våra förslag om att permanenta satsningen på stärkt samverkan mellan 

den avancerade sjukvården i hemmet och läkarvården på särskilda boenden. Detta har 

inneburit en stärkt medicinsk kompetens på särskilda boenden under pandemin.  

Därutöver har brister vad gäller utskrivningen från sjukhusvården uppmärksammats av oss 

socialdemokrater vid flertalet tillfällen. Region Stockholm är en av de regioner där 

utvecklingen, enligt Socialstyrelsen, går bakåt när det gäller återinskrivningar. Det finns även 

allvarliga brister när det gäller primärvårdens omhändertagande av utskrivningsklara 

patienter. Detta är inte minst en konsekvens av den uppsplittrande vårdvalspolitiken i vår 

region.  

 

3.3 Satsningar på cancervården 

Cancervården och screeningarbetet fortsätter att vara drabbad av de olika smittvågorna under 

pandemin. Därför har vi kontinuerligt hållit oss uppdaterade kring läget kring operationsköer 

och förebyggande insatser inom primärvård och screening.  Det är uppenbart att det krävs 

krafttag för att hantera den stora gruppen oupptäckta cancerfall och operationsköer. 

Dessutom visar det sig att deltagande i screening program i Stockholmsregionen är lägre i 

nationell jämförelse. Vi har därför lagt fram förslag om en satsning på en mobil 

mammografibuss i regionen med särskilt fokus på områden med lägst screeningdeltagande. 

Vi har även följt arbetet kring individualiserad mammografi och kommer följa upp insatserna 

för att höja åldersgränsen för denna screening. Arbetet har tillsammans med lokala S-

företrädare nått framgång i den mediala debatten. Vi har även lagt fram förslag om en samlad 

vårdkedja inom prostatacancervården och ett snabbare införande för organiserad 

prostatacancertestning (OTP).  De statliga satsningarna på cancervården fortsätter och är 
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viktiga för att stärka det förebyggande arbetet inom screeningprogrammen, insatserna på 

vårdcentralerna där flest cancerfall upptäcks och för att korta köerna på akutsjukhusen. 

 

3.4 Vaccineringen mot covid-19 är vägen ut ur pandemin 

Att vaccinationen mot covid-19 påbörjades under det gånga året har varit den viktigaste åtgärden 

för att successivt återgå till ett normalt liv för alla invånare i vår region. Vi socialdemokrater har 

sedan vaccinationsprocessen inleddes lagt förslag för en snabb och jämlik vaccinering i hela vår 

region. Vi har krävt en tydlig och transparant plan för breddvaccineringen, jämlik fördelning av 

vaccindoser, mobila vaccinationsbussar, stora vaccinationsmottagningar jämlikt placerade i 

regionen, avgiftsfria sjukresor till vaccinering, bättre ersättning till vårdcentralerna, upprättande av 

ett system för att använda överblivna doser, gurgeltest i skolor m.m. Vi har även besökt 

vaccinationsmottagningar i länet och samordnat besöken med kommunala företrädare. Vi 

kostanterar att Region Stockholm har haft stora svårigheter att få vårdsystemet att samverka och 

följa prioritetsordningen när det gäller vaccinering, särskilt under våren. Dessutom har och är 

Region Stockholm långsammast i vaccineringen och har stora skillnader i vaccinationstäckning 

mellan kommuner respektive stadsdelar. Vi ser ett stort behov av att dra lärdomar från hur denna 

process har genomförts för att i framtiden kunna forma en annan beredskap inför kommande 

kriser.  

 

3.5 Kritik mot saktfärdig och ojämlik 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.  

Trots en högre smittspridning har färre testat sig i utsatta stadsdelar och kommuner. För att 

åtgärda det har vi under året drivit på för att rulla ut fler testbussar i stadsdelar med lägre 

antal testade. Tack vare våra krav har nu ett antal bussar kommit på plats runt om i regionen, 

även om vi önskar att detta skett tidigare och på fler platser. För att stärka beredskapen på 

längre sikt har vi även lagt förslag om att utreda möjligheten till att ha permanenta mobila 

enheter i egen regi att använda vid kommande kriser.  

3.6 Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården  

Vi har under året utarbetat ett socialdemokratiskt alternativ till den moderata privata 

vårdmarknadspolitiken. Förslaget har tagits fram genom ett stort antal möten med 

profession, förvaltning och patientföreträdare. Vi vill sätta stopp för de dyra 

vårdmarknaderna som idag bedrivs inom flera vårdområden och som ger en ojämlik vård för 

invånarna och öppnar upp för privata sjukvårdsförsäkringar. Sexton års privatiseringspolitik 

tar tid att vända – men det går att göra. I vårt förslag börjar omställningen av dagens ohållbara 

vårdvalssystem. I det socialdemokratiska alternativet utgår vi från principer om: vård efter 
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behov istället för efter plånbok och efterfrågan, vård i tid istället för väntetider och 

uppsplittring, ordning och reda istället för slöseri, välfärdsbrott och vinstmaximering. Det 

socialdemokratiska alternativet ska stå för att vården håller ihop, att vård finns i hela länet, 

ordning och reda i ekonomin, att det finns en robust vård i egen regi samt att alla vårdgivare 

deltar i utbildning, forskning och utveckling. De övergripande förslagen handlar om att starta 

vård i egenregi inom varje vårdområde, öppna fler specialistcentrum som samlar vård, 

utbildning och forskning och blir ett samlat kunskapscentrum för andra vårdgivare, att 

vårdcentralen får specialistuppdrag, att akutsjukhusen får fler öppenvårdsuppdrag, att LOV-

vårdavtal ersätts med LOU för att bl a garantera jämlik geografisk etablering, att IOP införs 

så att idéburna vårdgivare kan finnas kvar samt att etableringsstoppet för vårdcentraler i egen 

regi tas bort. Detta är några förslag som kan lägga grunden för en ny vård i vår region efter 

valet år 2022.  

 

Vi har även fortsatt nätverkandet med professionsföreträdare och patientorganisationer 

kring privatiseringspolitikens många negativa konsekvenser för en jämlik vård. Ett exempel 

är vårt arbete för att rädda den ideella vårdgivaren Stockholms Psoriasisförening som pga 

moderaternas vårdvalspolitik riskerar att lägga ner trots att de erbjuder vård med hög kvalité, 

lång erfarenhet och god tillgänglighet för patienten.   

 

3.7 Krisen inom förlossningsvården eskalerade 

Krisen i Stockholms förlossningsvård eskalerade under år 2021. Under våren meddelades 

nedskärningar inom kvinnosjukvården på Södersjukhuset på  över 70 miljoner kronor. 

Tillsammans med partidistrikten drev socialdemokraterna i Region Stockholm en kampanj 

med namninsamling, livesändningar och debattinlägg som skapade engagemang bland 

medlemmar och invånare. När sedan höst kom meddelade över 150 barnmorskor att de 

tänkte lämna förlossningsvården på grund av hot mot patientsäkerheten och orimliga 

arbetsvillkor. Chefer lämnade sina uppdrag. Platsbristen blev svår och totalt fick 967 kvinnor 

fick föda sitt barn på en överfull mottagning under året. Det är ovärdigt Sveriges rikaste 

region och konsekvenserna av Moderaternas underfinansiering och nedskärningspolitik. Vårt 

arbete fokuserade på att ta debatten i pappers media och digitalt för att driva våra förslag om 

en barnmorska och undersköterska per förlossning, högre ersättning till förlossningsvården, 

avskaffande av vårdval förlossningen och ett snabbt öppnande av förlossningsklinik på Capio 

St. Görans sjukhus. Vi samarrangerade en stor demonstration utanför landstingshuset mot 

moderaternas politik. Till slut blev pressen för stor på Moderaterna som tvingades besluta 

om ökade resurser, nya vårdmodeller och ett löfte om en ny klinik 2023. Resultaten av detta 

och läget inom förlossningsvården kommer högst troligt blir en stor fråga inför valet.  

3.8 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. I vårt budgetförslag prioriterade vi 

därför den nära vården genom en satsning på 735 miljoner kronor till primärvården, där 

merparten riktas till vårdcentralerna.  
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Under året har förfrågningsunderlaget för husläkarmottagningar reviderats och vårdval 

medicinsk fotsjukvård har avskaffats för att istället ingå i husläkaruppdraget. 

Socialdemokraterna är positiva till ett utökat husläkaruppdrag, men har samtidigt varit 

mycket kritiska mot bristen på resurser inom den nära vården. Vi har vid upprepade tillfällen 

lyft skarp kritik mot den omfattande detaljstyrningen inom primärvården och har istället 

föreslagit en höjd fast ersättning viktad mot behov och ålder. Personalen måste få mer tid 

med patienterna och mindre tid i byråkratin.  

Vi har under året varit skarpt kritiska mot den ojämlika fördelningen av vård i vår region, 

bland annat till följd av etableringen av nya nätläkarmottagningar i innerstaden och 

välbärgade stadsdelar och kommuner. Är valfrihet att åka över halva länet för att få vård efter 

jobbet eller på helgen? 

Under 2020 och 2021 har även stora delar av länet blivit utan vård på kvällar och helger i och 

med stängningen av husläkarjourerna. Antalet läkarbesök har därför minskat, vilket 

delårsbokslutet för hälso- och sjukvårdsnämnden i augusti hänvisar till just nedläggningen av 

jourmottagningarna. Det moderatledda styret menade att nedläggningarna inte skulle ge 

mindre vård, men nu kan vi se att så blev fallet. Med moderat politik blir det mindre vård till 

stockholmarna. 

Vården i Norrtälje är ett föredöme i Region Stockholm. Vi har under inledningen av året 

fortsatt arbetet från föregående år med att rädda Norrtäljemodellen. Tillsammans med 

partivännerna i Norrtälje lyckades vi få till stånd en förbättring den nya överenskommelsen 

mellan region och kommun gällande KSON vilket undanröjde det akuta hotet mot modellen. 

Fokus vad gäller vården i Norrtälje har därefter legat på att få till stånd en rättvis och jämlik 

ersättning till vården i Norrtälje, samt att KSON ska få ta del av sin andel av statsbidrag till 

regionen. 

3.9 1177 Vårdguiden och kampanjen för att stoppa köpet 

Sjukvårdsrådgivningen över telefon från 1177 bedrivs av bolaget Medhelp på uppdrag av 

Region Stockholm. Region Stockholm är den enda regionen som har upphandlat denna 

verksamhet istället för att bedriva den i egen regi.  

Privatiseringen av sjukvårdsrådgivningen uppmärksammades redan 2019, då det framkom 

att känsliga patientuppgifter från miljontals samtal via en underleverantör legat öppet som 

ljudfiler på servrar ända sedan 2013. Hanteringen var dessutom rättsligt osäkert, då 

underleverantören i Thailand hade åtkomst till patientuppgifterna. Detta ledde till att samtliga 

regioner förutom Region Stockholm avbröt sina avtal och återtog tjänsten i egen regi. 

Vintern 2021 meddelade KRY att de har köpt Medhelp AB som driver 

sjukvårdsrådgivningen. De blågröna var inledningsvis positiva till detta, men efter massiva 

protester från personalen, patienterna, stockholmarna och vi socialdemokrater tvingades de 

stoppa KRYs köp. Kampanjen innebar flertalet politiska vinster för oss socialdemokrater. 

Inledningsvis ville Moderaterna inte ens pröva beslutet politiskt, men vi lyckades få till en 

ändring som innebar att ägarförändringen skulle beslutas i hälso- och sjukvårdsnämnden.   

I januari släpper även Dagens Nyheter en granskning som visar att Region Stockholm under 

våren låtit 1177 hänvisa patienter till KRY. Detta på grund av den höga belastningen under 
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pandemin. Beslut om att låta Medhelp göra detta avsteg från avtalet tas på RSSL den 17e 

mars. Det framkommer även att regionen haft möten med KRY inför detta beslut. Av 

tekniska skäl kunde Medhelp bara integrera 1177 med en aktör, vilket blev KRY. 

Den 9e mars beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden att avslå förslaget om ägarbyte, vilket 

innebar att 1177 på telefon räddades från att köpas av KRY. Detta innebar en stor politisk 

seger för oss socialdemokrater, och visar att stockholmarna allt mer har fått nog av 

marknadsexperimenten i Stockholmsvården. Vår kampanj fick stöd av stora delar av 

professionen och inte minst även borgerliga debattörer och ledarsidor.  

I samband med att KRYs köp stoppades beslutades att 1177s framtida form skulle utredas. 

Den 2 december 2021 kom utredningens förslag som innebär att 1177 återigen ska 

upphandlas och drivas av en privat aktör. Regionens egen regivård kommer inte kunna vara 

med och lägga anbud. 

Utredningen om driftsform genomfördes av konsultbolaget Sondar, och gick ut på att 

intervjua vårdbolag i regionen samt potentiella marknadsaktörer som kan tänkas vilja driva 

1177 Vårdguiden. Bland de intervjuade finns försäkringsbolag, bemanningsföretag och 

vårdbolag inom vård och omsorg, utöver sjukvård. Endast en person från offentlig vård 

intervjuades. Moderaterna menar att det inte är lämpligt att driva 1177 Vårdguidens 

sjukvårdsrådgivning i egen regi eftersom den egendrivna vården inte är oberoende. Med 

andra ord samma skäl som de angav för att KRY inte skulle få köpa 1177. Beslut fattades på 

hälso- och sjukvårdsnämnden den 14/12 om att fortsatt upphandla tjänsten när avtalet går 

ut 2023/2024. Vi socialdemokrater deltog givetvis inte i detta beslut, utan menar istället att 

denna typ av samhällsbärande infrastruktur bör drivas i egen regi. Vi var även mycket kritiska 

till att Moderaterna inte ansåg att vår egenregi vård kan anses vara oberoende. Detta visar på 

hur lång marknadsfundamentalismen har gått när det gäller sjukvården i vår region.  

3.10 Fortsatt oreda i den digitala vården 

I juli meddelade Doktor.se att det kinesiska IT-bolaget Tencent kliver in som ny ägare i 

bolaget. Doktor.se är Sveriges näst största digitala vårdgivare och driver idag tre vårdcentraler 

i Region Stockholm. Tencents nära kopplingar till den kinesiska staten har lett till stor oro 

hos patienter och personal. Vårdprofessionen och expertis larmar nu om vad detta innebär 

för patientsäkerheten och patientdatan. Bland annat är bolaget enligt kinesisk lag skyldigt att 

bistå regimens underrättelsetjänster. 

Vi socialdemokrater kritiserade omgående beskedet och menade att en förnyad ägarprövning 

måste ske av bolaget. Våra förslag väckte stor medial uppmärksamhet under såväl sommaren 

som hösten. Under fullmäktigesammanträdet i Region Stockholm den 14/9 meddelade dock 

Moderaterna att det inte kommer ske någon ägarprövning av bolaget Doktor.se. Vi 

kritiserade kraftigt detta och presenterade förslag om att skärpa möjligheten till 

ägarprövningar vid såväl nyetableringar som ägarförändringar.  

Nätläkarnas fysiska etablering i regionen under 2020 har även haft fortsatta konsekvenser 

under 2021. Vi socialdemokrater har varit särskilt kritiska mot Moderaternas 

specialidesignade inomlänsersättning, som ger en extra ersättning för digitala besök från 

patienter listade på en annan mottagning. Denna ersättning nyttjas i princip enbart av de 

stora digitala vårdgivarna och innebar att runt 70 miljoner under 2021 gick till två 

nätläkarbolag, istället för till att exempelvis ge fler stockholmare en fast läkarkontakt. 
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Samtidigt landade siffran för utomlänsersättning till nätläkare under 2021 på 352 miljoner 

kronor. Detta kan ställas i kontrast till de blågrönas totala satsning på 280 mkr till alla 

regionens vårdcentraler under 2022. Vi socialdemokrater har varit och fortsätter vara kritiska 

mot detta system som flyttar resurser från patienter med störst behov till de med högst 

efterfrågan.  

3.11 Arbetet för att stoppa privatiseringar inom BUP och stärka den 
psykiatriska vården 

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 och stockholmarnas vardag. Vårdpersonalens oerhört ansträngda situation har 

gett lett till ökad stress och ohälsa.  

Inom psykiatrin har frågan om BUP framförallt varit i fokus under året till följd av att det 

blågröna styret presenterade förslag till omfattande privatiseringar och centraliseringar av 

BUP under hösten. På HSN i augusti beslutades det om en ny områdesindelning av barn- 

och ungdomspsykiatrin. Antalet geografiska områden minskar till 9. Av dessa ska två 

upphandlas till en privat aktör, Barkarby-Jakobsberg (inkl Järva) samt Haninge (inkl Tyresö 

och Nynäshamn). Tidigare har det funnits 17 mottagningar i länet, där tre har upphandlats. 

Förslaget innebär dock att 11 000 fler barn kommer bo i områden med privat regi. 

Förändringarna gäller från 2023. 

Vi motsätter oss sedan tidigare privatiseringarna av BUP. Denna vård måste präglas av 

kontinuitet och trygghet för patienterna. Upphandlingarna har präglats av stora brister, där 

regionen bland annat polisanmält vårdgivaren PRIMA för fakturabrott. Trots det valde 

Moderaterna att förnya upphandlingen 2019. Vi motsätter oss även det nya förslaget 

eftersom antalet BUP-mottagningar troligen kommer minska. Det är bra att första linjens 

psykiatri byggs ut, men eftersom detta uppdrag inte inneburit mer resurser till vårdcentralerna 

riskerar belastningen på BUP att kvarstå eller till och med öka. Risken finns då att det blir 

färre mottagningar men ett bibehållet söktryck. 

Från december 2021 ska vårdcentralerna tillhandahålla första linjens psykiatri för barn och 

unga. 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. Fördelningen av mottagningar med första linjens psykiatri 

för barn och unga ser dock ut att förbli ojämlik. Detta som en konsekvens av 

vårdvalssystemets fria etablering samt en bristfällig kravställning. Vi socialdemokrater 

kommer noggrant följa denna utveckling under kommande år och har lagt förslag om att 

regionen bör utreda fördelningen av mottagningar.  

Under slutet av året kom slutligen förslag från det blågröna styret att utöka första linjens 

psykiatri till ett obligatoriskt uppdrag för vårdcentralerna. 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 
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när vården organiseras som vårdval? Vad händer om mottagningar inte anser det ekonomiskt 

lönsamt att bedriva första linjens psykiatri?  

Under hösten fick vi information om att Mottagningen för unga vuxna vid S:t Eriksplan 

skulle stängas. Vi har därför under hösten träffat personal på mottagningen och vid flertalet 

tillfällen kritiserat beslutet i såväl psykiatriberedningen som på regionfullmäktige. Det är 

mycket allvarligt att denna vård nu försvinner, och risken för att unga vuxna hamnar mellan 

stolarna eller fastnar i långa köer till vuxenpsykiatrin istället för att få vård ökar. 

 

4. Trafikfrågor  

2021 fortsatte präglas av coronapandemin. Under våren var den stora frågan de trafikfarliga 

plexiglasbarriärer som monterades upp för att möjliggöra att öppna framdörren och påbörja 

valideringen av biljetterna igen istället för att som vi föreslog flytta bak valideringsstolparna. 

Dessa plexiglasskydd orsakade reflexer för busschaufförerna och efter en lång process 

landade arbetsmiljöverket tillslut i att de skulle monteras ned samma dag som restriktionerna 

på kollektivtrafiken upphävdes.  

Efter att restriktionerna lyftes under hösten började resenärerna långsamt återvända till 

kollektivtrafiken även om de inte återkom till i samma utsträckning som innan pandemin. 

När smittspridningen tog fart igen under senhösten/vintern sjönk resenärsandelen tillbaka 

igen. Det är fortfarande svårt att förutspå hur resenärsandelen kommer utvecklas framöver 

och vilka konsekvenser det kommer få på kollektivtrafiken.  

Vi socialdemokrater har varit en konstruktiv opposition genom den här krisen. Det finns 

dock ett antal saker som har varit värda att fortsätta att kritisera i majoritetens 

coronahantering för på trafikområdet. Vi har också sett att vissa linjer har haft återkommande 

trängselproblem (noterbart linje 179 som haft mer trängselvarningar än de populäraste 

innerstadsbussarna). Detta har man inte lyckats hantera under två års pandemi. Här säger 

moderatledda SL att man inte 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, utred och inför lågtrafikkort för att premiera resande utanför 

rusningstrafik.  

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

av tunnelbanan. Den här upphandlingen har skjutits men inleddes under våren 2021. Vi har 

haft kontinuerlig dialog med SEKO om upphandlingen vilket kommer fortsätta framöver. 

Vi har även kontinuerlig dialog med berört fackförbund om alla upphandlingar.  

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.  
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Vi har kontinuerliga möten med facken som verkar inom kollektivtrafiken. Under pandemin 

har vi dock inte kunnat fortsätta med våra arbetsplatsbesök vilket varit väldigt synd. Detta är 

något vi kommer återuppta så fort som möjligt. 

Övriga frågor som har varit på tapeten det här året har varit bland annat 

tunnelbanefördyringen - där avsatte regeringen i slutet av 2020 en förhandlingsperson för att 

lösa ut frågan. Detta skedde och i april kunde regeringen meddela att man skjuter till medel 

för att tunnelbaneutbyggnaden ska bli av. Detta är väldigt glädjande och viktigt för hela 

Stockholms län. 

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 ingår för att komma överens om en prioritering för 

Socialdemokraterna i hela Stockholmsregionen inför arbetet med nationell plan. Den 

prioriteringen blev klar 2020. Under året har arbetet med att föra fram våra gemensamma 

ståndpunkter i trafikverkets remissrunda och i andra relevanta sammanhang fortgått. Bland 

annat besökte Tomas Eneroth länet på en infrastrukturdag där vi presenterade våra 

prioriteringar inför nationell plan för honom. 

I budgetarbetet för 2022 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.  

Under året kom även tillslut domslutet tre år efter att Ansaldo stämde SL under våren 2018 

för att man brutit avtalet om nytt signalsystem på röda linjen. Moderaternas senaste 

misslyckande resulterade i en nota på över 500 miljoner kronor i skadestånd. Det var en enig 

nämnd som fattade beslut om att bryta avtalet, men det har efter att beslutet fattats kommit 

fram att handlingar som hade kunnat vara relevanta inte presenterats för nämnden. Det 

konstateras i domslutet. Vi socialdemokrater har ända sen 2017 krävt att en 

haverikommission tillsätts då det inte är den första upphandlingen av ett signalsystem som 

spårat ur i Region Stockholm och det blir alltid dyrt, alltid försenat och det går alltid ut över 

resenärerna som inte får tätare trafik.  

Den expertgrupp av trafikforskare och andra kunniga personer som tillskapades förra året 

har fortsatt att mötas digitalt. Expertgruppen består av: Christina Axelsson som tidigare 

ordförande för Resenärsforum, Maria Börjesson som är forskare på VTI, Jonas Eliasson som 

är forskare på LIU och direktör på trafikverket, Ann Legeby som är forskare på Stockholms 

universitet, Mattias Shain som är vice ordförande på klimatsossar och tidigare projektledare 

på STI och Bengt Bengtsson som är ordförande för  Företagarna i Stockholm.  

När det gäller sjötrafiken är utredningen om framtidens sjötrafik ute på remiss igen. I den 

första remissrundan under 2020 såg vi att det finns fördelar i utredningens förslag om ett 

förlängt trafikdygn i skärgården. Men vi såg också stora risker med att inte längre trafikera 

med båt hela vägen in till centrala Stockholm. Detta kommer ha stora konsekvenser för 

turismnäringen. Dessa slutsatser delade vi med många företagare, intresseorganisationer och 
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kommuner. Därför togs ett nytt förslag fram och skickades på remiss under 2021 där man 

försöker skriva fram en medelväg. Det här kommer också fortsätta under 2022 då vi hoppas 

kunna slå fast den medelvägen och stänga dörren för att avskaffa direktlinjerna.   

På färdtjänstens område har påverkan av coronapandemin varit ännu större än på övriga 

trafikområdet. Stora delar av färdtjänstens kundbas tillhör riskgrupper och har därför 

undvikit färdtjänstresor även om man även här såg en viss normalisering under hösten. 

Istället har man hjälpt till på sjukvårdsområdet. Man har bland annat haft beredskap för att 

transportera personal och patienter mellan sjukvårdsenheter. Men mest framgångsrikt var att 

man fortsatt arbetet med att inom ramen för färdtjänstavtalen köra ut hemtester till regionens 

invånare.  

5. Tillväxt, miljö, och regionplanering, kultur 

Arbetet med tillväxt-, klimat- och regionplaneringsfrågorna har som i likhet med alla andra 

områden präglats av corona-pandemin även under 2021.  

Fysiska verksamhetsbesök har i regel fått ställas in eller ersatts med digitala möten. När 

smittspridningen var låg kunde dock enstaka möten i liten skala hållas fysiskt. 

Vi har i Tillväxt- och regionplanenämnden bl a proaktivt drivit på frågan om avveckling av 

Bromma flygplats och att utreda av varför (inrikes)flyttnettot från Stockholmsregionen är 

negativt. I den senare frågan har majoriteten också tagit rygg på oss. 

5.1 Miljö och klimat 

Miljö- och hållbarhetsberedningen färdigställde sitt arbete med Hållbarhetspolicy och -

strategi, vilka antogs under hösten 2021. Socialdemokraterna fortsatte bevaka frågan under 

processen, och var i stort sett nöjda med den färdiga versionen som klubbades igenom.  

 

I enlighet med de styrandes budget för 2021 lades miljö- och hållbarhetsberedningen samt 

klimatberedningen ner och slogs ihop till en ny nämnd, Klimat och hållbarhetsnämnden.  

 

Vi krävde att inköpspolicyn skulle revideras för att skapa följsamhet med klimatfrågorna och 

ta upp kravet på kollektivavtalsvillkor vid inköp och upphandling. Det röstades dock ner av 

högermajoriteten. 

5.2 Skärgård  

På grund av pandemin har det inte gjorts några skärgårdsbesök.  

Arbetet med skärgårdsfrågor har dock fortsatt i Skärgårdsstiftelsen och i Trafiknämnden med 

sjötrafikfrågor.  

5.3 Kulturfrågor  

Kulturnämnden är framför allt 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. 
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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.  

Det är också glädjande att vi nu nått en överenskommelse med övriga Sveriges regioner via 

SKR om stödet till Folkhögskolorna. I den frågan har vi Socialdemokrater i många krävt att 

Stockholm måste närma sig SKR:s norm. Utan vår press som sedan backats upp av både 

partivänner från andra regioner och andra partier i SKR hade högermajoriteten fortsatt 

med en lägre finansieringsgrad. 

 

6. Media och kommunikation  

Enligt sökverktyget Retriever ökade vår mediala exponering stort jämfört med 2020. 

Antalet pressklipp blev totalt 2070. Ökningen kan till stor del tillskrivas att det inte längre 

rådde borgfred samt att organisationen fick mycket utrymme i medier under de vårdkriser 

som präglat Region Stockholm. Beräkningarna gäller perioden 2021-01-01 till 2022-12-31. 

Ser man till perioden sista mätbara kvartalet 2021 (2020-09-01 – 2020-12-31) – vilket är den 

period när organisationen figurerar som mest frekvent i medier – sker en stor ökning av 

antalet pressklipp jämfört med föregående års bästa period. Organisationen kan noteras för 

cirka 673 pressklipp (2021) jämfört med 400 (2020). 

Den månad som genererat mest media är oktober som noteras för 315 pressklipp. 

Den tidning där vi i särklass är mest publicerade är Dagens Nyheter följt av Aftonbladet 

och Svenska dagbladet. Under hela året har vi regelbundet placerat oss hos kvällstidningar 

(Expressen, Aftonbladet) och Hadzialic toppar vid ett dussin tillfällen deras förstasida på 

webbplats. 

Några av rubrikerna som handlar om S i regionen under 2021 är: Kritiken från S om 

vaccinkaoset: "Svenonius gömmer sig. Träd fram", S i Region Stockholm ”Moderaterna kan 

inte hantera vården”, Bråket om sparkraven på sjukhuset: Hadzialic: Blir bestört över 

svältbudgeten, Socialdemokraterna: Vi vill dubblera anslagen till sjukhusen, Barnmorskornas 

desperata rop på hjälp: S-toppen: Svenonius borde agera eller avgå, S: Svenonius låter 

kriserna i vården avlösa varandra.  

Vårdkriserna har präglat kansliets kommunikation. Fokus har primärt handlat om frågor 

om förlossningsvården, situationen på Stockholms sjukhus, Moderaternas bristande 

ledarskap samt Socialdemokraternas krav om att stärka vården. 

Aida Hadzialic samt Talla Alkurdi har varit våra främsta talespersoner under året. Hadzialic 

har medverkat i SVT Morgonstudion, SR Studio Ett vid flera tillfällen, , TV4-nyheterna, 

TV4 Nyhetsmorgon, Aftonbladet Webb TV, Expressen Webb TV samt andra nationella 

riksmedier som TT, DN, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen och Ekot. 

Simon Andersson, pressansvarig för Socialdemokraterna i region Stockholm  
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Sociala medier 

Aida Hadžialić är aktiv på Facebook. Idag har hon xx gillamarkeringar till skillnad från 2020 

då 14 658 gillade hennes sida. Totalt har Hadžialić 2976 följare på Instagram till skillnad 

från 2 329 följare i december 2020. Som jämförelse kan nämnas att Moderaternas främsta 

företrädare i regionen, Irene Svenonius, har färre än 1874 följare. 
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7. Redovisning av inlämnade motioner, 

interpellationer och frågor  

Totalt har regionfullmäktigegruppen lagt 26 motioner, ställt 28 interpellationer och ställt 25 

enkla frågor under regionfullmäktigesammanträdena.  

7.1 Inlämnade motioner  

På gruppmötet den 2 december 2021 var det den sista möjligheten att inkomma med 

motioner. Detta mot bakgrund av att motionsbehandlingen i regionen dragit ut på tiden 

och att vi vill att våra motioner behandlas av regionfullmäktige före valet. Beslutet om att 

införa ett motionsstopp diskuterades i gruppstyrelsen och i regionfullmäktigegruppen den 

11 november 2021. 

 

Inför RF 6 feb 

Motion av Elinor Odeberg om nollvision narkotikarelaterad dödlighet 

Motion av Jens Sjöström angående ägande av elbussar och eventuell påverkan på 

upphandlingarna 

Motion av Victor Harju angående extern granskning av FVM 

Motion av Kerstin Mannerqvist om vårdhygien 

Motion av Talla Alkurdi och Petra Larsson om fritt val av hjälpmedel 

Motion av Tuva Lund och Talla Alkurdi om att stärka vården för äldre stockholmare 

 

Inför RF 23 mars 

Motion av Matthias Hudl Waltin om hälsosam och klimatsmart mat som huvudalternativ i 

Region Stockholm 

Motion av Talla Alkurdi om att sätta stopp för utomlänsläckaget 

 

Inför RF 4 maj 

Motion av Talla Alkurdi om dags för en jämlik hjärtsjukvård 

Motion av Talla Alkurdi m.fl. om en sammanhållen vårdkedja för prostatacancer 

Motion av Talla Alkurdi om förlossning och eftervård 

Motion av Talla Alkurdi om krafttag för en jämlik hälsa i Stockholmsregionen 

 

Inför RF 8 juni 

Motion av Alexander Petersson och Robert Johansson om att ställa krav på kollektivavtal 

vid upphandling 

Motion av Jens Sjöström angående incitamentsstrukturens påverkan på resenärsandelen 

Motion av Jens Sjöström angående utredning av tunnelbana till Bromma 

Motion av Lars Bryntesson angående värmebehandling vid BPH 

Motion av Talla Alkurdi m.fl. angående att höja den medicinska kompetensen i vården för 

äldre 

 

Inför RF 14 september 
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Motion av Conny Fogelström m.fl. om att reglera ansvaret avseende sjukvårdsresorna inom 

Region Stockholm 

Motion av Jens Sjöström m.fl. angående klimatet 

Motion av Jens Sjöström och Conny Fogelström angående taket på färdtjänstresorna 

 

Inför RF 13 okt 

Motion av Jens Sjöström angående jämlikheten i kollektivtrafiken 

Motion av Lars Bryntesson om att stoppa avgifterna på Skurubron 

 

Inför RF 16-17 nov 

Inga motioner 

 

Inför RF 7 december 

Motion av Robert Johansson och Ellinor Rindewall om plaststrategi 

Motion av Conny Fogelström om färdtjänstens administrativa verksamhetsområden 

Motion av Lars Bryntesson och Victor Harju om ett samlat journalsystem 

Motion av Liselott Vahermägi m.fl. om ökad jämställdhet i Region Stockholm 

7.2 Inlämnade interpellationer  

 

Inför RF 6 februari 

Interpellation av Jens Sjöström om revisorernas delårsrapport och trafiknämndens 

investeringar 

Interpellation av Jens Sjöström om tidtabellsförändringar och revisorernas delårsrapport 

Interpellation av Talla Alkurdi om risken för ojämlik vaccinering mot covid-19 

Interpellation av Robert Johansson om arbetsmiljön under covid-19 pandemin 

Inför RF 23 mars 

Interpellation av Elof Hansjons om psoriasisvården Södertälje inkl. Norrtälje 

Interpellation av Jens Sjöström angående framtidens biljettsortiment 

Interpellation av Mats Larsson om hanteringen av patienter vid akutmottagningen 

Södertälje sjukhus 

Interpellation av Talla Alkurdi om den ojämlika vården i Region Stockholm 

Interpellation av Talla Alkurdi om förlossningsvården 

Interpellation av Talla Alkurdi om varför Region Stockholm är sämst på att vaccinera de 

äldre 

Interpellation av Talla Alkurdi om vården för äldre i Region Stockholm 

Interpellation av Tuva Lund om assisterad befruktning 

Inför RF 4 maj 
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Interpellation av Tara Twana om bristen på pandemistöd till kulturverksamheter 

Interpellation av Talla Alkurdi om primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna 

Interpellation av Talla Alkurdi om varför det inte går att säkra mer personal till covidvården 

Inför RF 14 sep 

Interpellation av Elof Hansjons om kinesiskt inflytande i Region Stockholms infrastruktur 

Interpellation av Robert Johansson om personalneddragningarna på de regionägda 

sjukhusen 

Interpellation av Talla Alkurdi om läget inom eftervården 

Interpellation av Talla Alkurdi om risken för nedläggningar inom barn- och 

ungdomspsykiatrin 

Inför RF 13 okt 

Interpellation av Jens Sjöström angående kollektivtrafiken 

Interpellation av Talla Alkurdi om privatiseringens konsekvenser 

Interpellation av Talla Alkudi om vårdplatsbrist 

Interpellation av Lars Bryntesson om IOP 

Inför RF 16-17 nov 

Interpellation av Robert Johansson om hyrpersonal 

Interpellation av Talla Alkurdi om krisläget inom förlossningsvården 

Interpellation av Hanna Jokio om stängningen av mottagningen för unga vuxna 

Inför RF 7 december 

Interpellation av Conny Fogelström om färdtjänst och patientavgifter 

Interpellation av Robert Johansson om införandet av (o)hälsosam schemaläggning inom 

SLSO psykiatrin 

7.3 Ställda frågor  

RF 9 februari 

Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L) 

Anser du att det är lämpligt att en enskild vårdgivare också ansvarar för 1177 Vårdguidens 

sjukvårdsrådgivning och hänvisning?  

 

Robert Johansson (S) till Anna Starbrink (L) 

Är du beredd att ge ett uppdrag till regiondirektören och Locum att snabbutreda om Östra 

kil på Värmdö är en möjlig ny placering för ambulanshelikoptern? 
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Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M)  

Är du beredd att avbryta och stoppa lösningen med plexiglasskydd vid förarplatserna till dess 

att de är godkända av skyddsombud och expertmyndigheter, utifrån såväl förarnas 

arbetsmiljö som trafiksäkerheten ? 

 

Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L) 

Anser du som ansvarigt regionråd att Region Stockholm har gjort tillräckligt för att 

vaccineringen mot covid-19 ska följa prioritetsordningen om vård efter behov?  

 

RF 23 mars  

Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L) 

”Anser du att regionens planering av och beredskap för vaccinationen mot covid-19 ger de 
redan hårt belastade vårdcentralerna de bästa förutsättningarna för att genomföra 
vaccination av äldre?” 
 
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M) 

”Tycker du att det är rättvist att bara resenärer som åker från centralen och T-centralen får 

gratis munskydd medan alla andra i vårt län får betala – och den kostnaden kan vara ett 

hinder efterleva rekommendationerna?” 

 

Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M) 

”Anser du att vårdpersonalen på barnakuten på Karolinska Solna ska få sänkt OB-tillägg och 

på så sätt betala för ett underskott utifrån en blågrön svältbudget?” 

 

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

”Kan du försvara neddragningar på en redan hårt pressad förlossningsvård när Region 
Stockholm samtidigt går med 5,8 miljarder i överskott?” 

 

RF 8 juni 

Talla Alkurdi (S) till Irene Svenonius (M):  
Anser du som regionråd med ansvar för personalfrågor att samordningen av regionens 
IVA-resurser varit tillräcklig, när vården vittnar om allvarliga patientbrister och till och med 
dödfall på grund av för få IVA-platser? 
 

Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M):  

Nu när arbetsmiljöverket avser förbjuda plexiglas vid bussarnas förarplats undrar jag om du 

fortfarande anser att det var väl satsade pengar, istället för att flytta kortläsarna för 

motsvarande summa - vilket hade gjort det möjligt för resenärerna att validera sin biljett 

under hela pandemin? 
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Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M): 
Ångrar du idag att du i september 2017 skrev under en avsiktsförklaring om placering av 
ambulanshelikopterverksamheten, med det uttalade målet att åter placera verksamheten i 
Värmdö? 
 
Petra Larsson (S) till Irene Svenonius (M): 
Du som regionråd med ansvar för personalfrågor, delar du bilden som en av regionens 
sjukhusdirektörer ger, att ingen vårdpersonal har beordrats in att arbeta under pandemin? 

 

RF 14 september 

Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L) 

Kan du lova att det inte blir färre BUP-mottagningar med det nya förslaget till ny geografisk 

områdesindelning för barn- och ungdomspsykiatrin? 

 

Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M) 

Är du nu beredd att tillsätta en extern haverikommission som granskar upphandlingen av 

signalsystem på röda linjen? 

 

Robert Johansson (S) till Anna Starbrink (L) 

Tycker du att det är rimligt att sjukhusen inte får den uppräckning i procent som täcker 

”lönemärket” på svensk arbetsmarknad? 

 

Talla Alkurdi (S) till Tobias Nässén (M) 

Är det rimligt att ett företag med nära band till den kinesiska regimen äger vård i och har 

avtal med Region Stockholm? 

 

Jens Sjöström till Kristoffer Tamsons (M) 

Anser du att tillräckligt har gjorts från trafiknämndens sida för att kompensera för den 

ojämlikhet som resulterat i att fler personer från socioekonomiskt svagare områden åkte 

kollektivt under pandemin? 

 

RF 12 oktober 

Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L) 

Mot bakgrund av den artikel som publicerades av Mitti den 28 september om krisen på 

akuten, delar du din kollega Tobias Nässéns bild av att vårdpersonalen på regionens sjukhus 

inte jobbar tillräckligt smart? 
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Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M) 

Har du vidtagit åtgärder för att säkerställa att pendeltågen inte kommer drabbas av en 

situation med stora störningar likt den förrförra veckan? 

 

Robert Johansson (S) till Tobias Nässén (M) 

Anser du att det är rimligt att hyrpersonalen inom hälso- och sjukvården har bättre villkor – 

bortsett från löneläget – än den ordinarie personalen? 

 

Talla Alkurdi (S) till Desirée Pethrus (KD) 

Anser du att ni haft rätt beredskap för att säkra vaccineringen av vård- och 

omsorgspersonalen som tar hand om våra äldre? 

 

RF 16-17 november  

Budgetfullmäktige – därav inga enkla frågor 

 

RF 7 december 

Talla Alkurdi (S) till Desirée Pethrus (KD) 

Har det varit en överraskning för dig att Region Stockholm ska genomföra en tredje 

vaccindos mot covid-19 för riskgruppen 65 år och äldre? 

 

Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M) 

Gröna linjen stod still i över ett dygn mellan T-centralen och Gullmarsplan på grund av 

ställverksfel. Delar du uppfattningen från forskningsingenjör på KTH som menar att 

Stockholms tunnelbana är sårbar och att det finns för lite personal med helhetsöversikt? 

 

Robert Johansson (S) till Anna Starbrink (L) 

Tycker du att sjuksköterskorna på vårdcentralerna har för lite att göra eftersom de nu också 

får ett huvudansvar för breddvaccineringen med dos tre? 

 

Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L) 

Det blågröna styret föreslår att 1177 ska privatiseras eftersom att den offentliga vården i 

SLSO inte kan anses vara oberoende. Det är alltså ingen skillnad på att driva 

sjukvårdsupplysning i egen regi, som överallt annars i landet, och att låta nätläkare göra det. 

Anser du att offentlig driven vård är att betrakta som ett vårdbolag bland andra? 
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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 12 mars 2022 
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7.4 Motioner  

Stockholms läns partidistrikt 

Stockholms läns partidistrikts distriktsårskongress 2021 beslutade skicka följande motioner 

och att-satser till den socialdemokratiska regiongruppen: 

Svenska på arbetsplatsen inom vården 

Arbetet med att stärka medarbetarnas kompetens inom vården har pågått regelbundet under 

året i såväl vår budget samt förslag till beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden samt skrivelser 

i regionstyrelsens arbets- och personalutskott. Inte minst handlar det om att skärpa kraven 

när det gäller privata vårdbolag som deltar i regionens vårdval. 

När det gäller frågan om just svenska på arbetsplatsen har det varit nedprioriterat under året 

till följd av den pågående pandemin. Därutöver har den pågående förlossningskrisen tagit 

mycket av kansliets resurser vilket har inneburit att det inte funnits utrymme för ett 

genomarbetat förslag gällande svenska på arbetsplatsen.  

 

Regionalt brottsförebyggande arbete 

Regionkansliet har under året bedrivit ett politikutvecklingsarbete inom trygghetsområdet. 

Stora delar av det brottsförebyggande arbetet sker på kommunal och statlig nivå. Regionen 

kan dock göra en hel del inom sitt område. Politikutvecklingsarbetet har resulterat i konkreta 

förslag på flera områden, bland annat hur man kan motverka välfärdsbrottslighet och annan 

typ av organiserad brottslighet inom regionens verksamhet, förslag om utökad trygghet inom 

kollektivtrafiken, förebyggande arbete och nära samarbete med kommunerna med mera. 

Därmed anses motionens ansats ha uppfyllts.  

 

Utveckla en länsgemensam strategi för upphandlingsfrågor samt medverkan 
genom IOP 

Under 2021 har en inledande översyn av regionens upphandlingsstrategi genomförts av 

kansliet. Detta är ett arbete som kommer intensifieras under 2022 för att bana vägen för 

maktskifte. På nationell nivå har en utredning lämnat sitt betänkande och i en särskild bilaga 

klargjort det legala utrymmet för IOP. Av bilagan framgår det att IOP går att använda utifrån 

gällande rätt. Under det föregående året har vår motion ”Ta fram en regional strategi för att 

använda idéburna-offentliga partnerskap (IOP)” behandlats. Motionen följdes upp med en 

interpellation i slutet av 2021. 

 

Regional överenskommelse med kvinnojourerna 

På nationell nivå har regeringen aviserat att statsbidragen till tjej- och kvinnojourer ska 

permanentas och från år 2023 uppgå till 150 miljoner kronor årligen. Detta välkomnar vi 

självfallet. 

Av motionens att-satser framgår att distriktsstyrelsen getts uppdraget att driva frågan om en 

regional överenskommelse om idéburen- offentlig samverkan med de kvinnojourer som är 
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verksamma inom Stockholms län. Frågan är oerhört viktig och kommer arbetas med under 

2022. 

 

Stockholms stads partidistrikt  

Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2021 beslutade skicka följande motioner och att-

satser till den socialdemokratiska regiongruppen: 

 
Är det bra att våra politiska ledare har 125 000 kronor i månaden? 
Socialdemokraterna i Region Stockholm har under tidigare år drivit att regionrådens arvoden 
skulle frysas vilket vi 2020 också uppfattade att vi fått igenom. Tyvärr uppdagades det efter 
årsskiftet 2020/21 att så inte var fallet. 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. 

 

Individanpassad tandvård för barn och unga med funktionsnedsättning 

Socialdemokraterna i Region Stockholm har yrkat på att hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

ska tillsätta en utredning och inleda en dialog/rådslag med berörda patientföreningar för att 

kartlägga de problem som finns för barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning i mötet med tandvården. Vi har även yrkat på att Folktandvården får 

ansvaret för att utveckla Region Stockholms kariespreventionsprogram och förbättra 

bemötandet av barn och unga med funktionsnedsättning inom tandvården oavsett utförare.   

 

Autonoma el-matarbussar Södermalm 

Motionens att-sats lyder ”Stockholms partidistrikt verkar för att Stockholms kommun 

utreder möjligheterna att införa ett elektriskt matarbuss-system enligt motionens förslag.” S-

gruppen i trafiknämnden driver aktivt frågan om att påskynda elektrifieringen av bussflottan 

i upphandlingar av nya bussavtal. Frågan om planeringen av busstrafiken är därutöver en stor 

fråga. Tyvärr är trafikplaneringen ett beslut som idag ligger helt på bussoperatörerna och 

förvaltningen. S-gruppen i trafiknämnden driver aktivt att beslutsordningen ska ändras så att 

politiska beslut tas om hur busstrafiken ska dras.  

 

Om trafiksituationen Blackeberg 

Motionens första att-sats är det som berör Region Stockholms verksamhet. Arbetet med att 

utöka kollektivtrafikens resenärsandel gentemot bilen är en av grundbultarna i S-gruppens i 

trafiknämndens arbete. Det handlar om att göra trafiken snabbare, pålitligare och attraktivare. 

Bussarnas framkomlighet påverkar dels restiden men även turtätheten samt pålitligheten och 

därmed resenärens benägenhet att välja kollektivtrafiken. För tunnelbanan handlar 

möjligheten att utöka turtätheten om behovet av ett nytt signalsystem. Det är ett arbete som 

pågår på trafikförvaltningen men som vi socialdemokrater anser går för långsamt.  
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Lätt att få stöd och rätt hjälp vid psykisk ohälsa – för stärkt psykisk folkhälsa! 

Samverkan mellan kommuner och Region Stockholm som leder till nära stöd för 

barn, unga och äldre 

Förslagen från motionen har arbetats in i vårt förslag till oppositionsbudget. I samband med 

revideringar av förfrågningsunderlaget för husläkarmottagningar har förslag lagts gällande en 

integrering av första linjens psykiatri med elevhälsan samt samverkan med socialtjänsten. 

Skrivningarna kring anhörigstöd har även tydliggjorts i vårt budgetförslag. 

Under året har de blågröna lagt förslag gällande förändringar inom den geografiska 

områdesindelningen för barn- och ungdomspsykiatrin. Då delar av denna förändring har 

varit kopplad till en utökning av första linjens psykiatri för barn och unga har vi även lyft 

våra förslag för en stärkt första linje i samband med dessa beslut samt den efterföljande 

debatten.  

Fyra förslag angående äldreomsorgen 

Arbetet med att stärka vården för äldre har varit prioriterad under 2021, inte minst utifrån 

den pågående pandemin. Vi har även lagt förslag om att ge personalföreträdare närvaro- och 

yttranderätt på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden i syfte att öka personalens 

inflytande över vårdens styrning och utvecklingen.  

Pandemin har påverkat oss alla, men särskilt äldre och riskgrupper som fram tills 

vaccineringen varit tvungna att ställa in stora delar av sina sociala liv för att undvika 

smittspridningen. Vi har under året arbetat hårt för att stärka vården för äldre, men 

framförallt för att säkerställa en snabb och jämlik vaccinering av äldre för att på så vis skynda 

på återgången till ett liv utan restriktioner.  

Smittspridningen på särskilda boenden påtalades framförallt under 2020, men i början av 

2021 lade Region Stockholm fram sitt svar på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 

allvarliga kritik av vården för äldre under pandemin. Vi socialdemokrater har kritiserat 

regionens brister under hela pandemin, vilket kulminerade i att vi presenterade ett alternativt 

svar på IVO:s granskning, där vi krävde ett stopp för uppsplittrande privatiseringar inom 

äldrevården samt krafttag för en ökad fysisk läkarnärvaro och medicinsk kompetens inom 

äldrevården. Kommunaliseringen av hemsjukvården måste återupptas.  

Vi socialdemokrater har därutöver opinionsbildat och lagt förslag gällande att upphöra med 

marknadsexperiment gällande den specialiserade palliativa slutenvården och avancerad 

sjukvård i hemmet. Vård i livets slutskede och för sköra äldre ska inte bedrivas som en 

marknad, utan utgå från en sammanhållen vård där behov, inte lönsamhet står i centrum. Vi 

har även fått gehör för våra förslag om att permanenta satsningen på stärkt samverkan mellan 

den avancerade sjukvården i hemmet och läkarvården på särskilda boenden. Detta har 

inneburit en stärkt medicinsk kompetens på särskilda boenden under pandemin.  

Därutöver har brister vad gäller utskrivningen från sjukhusvården uppmärksammats av oss 

socialdemokrater vid flertalet tillfällen. Region Stockholm är en av de regioner där 

utvecklingen, enligt Socialstyrelsen, går bakåt när det gäller återinskrivningar. Det finns även 

allvarliga brister när det gäller primärvårdens omhändertagande av utskrivningsklara 
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patienter. Detta är inte minst en konsekvens av den uppsplittrande vårdvalspolitiken i vår 

region.  
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Stiftsfullmäktigegruppen 
 
Verksamhetsåret 2021 var mandatperiodens fjärde och sista och därmed tillfälle för oss socialdemokrater 
att utvärdera våra insatser i Stockholms stift. Sedan det senaste kyrkovalet i september 2017, då 
Socialdemokraterna gick tydligt framåt, styrs Stockholms stift av en S-ledd majoritet där också 
Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan samt Öppen kyrka – en kyrka för alla ingår. Samarbetets 
utgångspunkt är att Svenska kyrkan ska vara en stark röst för det kristna kärleksbudskapet och motverka 
främlingsfientlighet. Svenska kyrkan i Stockholms stift ska också vara en stark och synlig aktör i arbetet 
för omställningen till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. 
  
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. Den utmaning som vi socialdemokrater har tagit oss an, är att driva på i det 
förändringsarbete som krävs för att Stockholms stift ska anpassa sin verksamhet och sina arbetsformer till 
en krympande ekonomi och ökade utmaningar. 
  
Vi har bidragit till att i stiftsfullmäktige, som är Stockholms stifts högsta beslutande organ, samla en stor 
majoritet bakom de strategiska budget- och verksamhetsbeslut som syftar till att värna Svenska kyrkan 
som öppen och demokratisk folkkyrka. Rent konkret betyder det att resurserna riktas till dels den del av 
arbetet som stödjer församlingarna i deras grundläggande uppdrag, nämligen att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning och utöva diakoni och mission. Dels att ringa in de uppgifter som bara stiftet kan svara för, 
till exempel kommunikation som riktar sig till alla invånare i Stockholmsregionen, samordning av Svenska 
kyrkans medverkan i institutionssjälavården.  
 
Stiftsfullmäktige består av 91 ledamöter. Av dessa var, under mandatperioden 2018 – 2021, 27 
socialdemokrater, varav 14 från Stockholms partidistrikt och 13 från Stockholms läns partidistrikt. 
Därutöver fanns 15 socialdemokratiska ersättare.  
 
Tack vare ännu en stark kyrkovalrörelse hösten 2021 blev Socialdemokraternas ställning som avgjort 
största nomineringsgrupp i stiftsfullmäktige befäst. Detta trots att vi tappade fyra mandat. Den 
socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stift har genom öppenhet och goda förhandlingar 
utökats så att den, utöver vårt eget parti, Centerpartiet, Öppen kyrkan – en kyrka för alla och Fria liberaler 
i Svenska kyrkan, numera inför mandatperioden 2022 – 2025 också innehåller Vänstern i Svenska kyrkan 
och Miljöpartister i Svenska kyrkan de Gröna.  
 
I och med detta behåller Socialdemokraterna den strategiskt viktiga posten som förste vice ordförande i 
stiftsstyrelsen, vilken innehas av Daniel Larson, samt en stark representation i stiftsstyrelsens 
arbetsutskott. Stockholms läns partidistrikt representeras i stiftsstyrelsen fortsatt av Daniel Larson och 
Irene Pierazzi. I Domkapitlet har partidistriktet varit representerat av Lars Holmström som ersättare.  
Inför den kommande mandatperioden valdes Monica Sundström, tidigare ersättare i stiftsstyrelsen, till 
ordinarie ledamot i Domkapitlet. Till ny ordförande i stiftsfullmäktige för perioden 2022 - 2025 valdes 
Olle Burell, Stockholms partidistrikt, vilket innebar en utökning av partiets representation i Stockholms 
stift. Avslutningsvis kan vi konstatera att VISK:s framgångar inom kyrkopolitiken resulterat i att denna 
nomineringsgrupp för första gången tagit plats i stiftsfullmäktiges presidium. 
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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. 
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SSU VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

STUDIER 

SSU Stockholms län har under det gångna verksamhetsåret anordnat fyra kurshelger och en  
styrelseutbildning. Med anledning av den ökade smittspridningen av coronaviruset under 
våren 2021  genomfördes studier till en början digitalt. I takt med att fler vaccinerades kunde 
studierna återgå till  att hållas fysiskt på Sveavägen 68. Totalt har distriktet hållit i åtta kurser, 
varav en styrelseutbildning,  fyra lensettor och tre lenstvåor. Dessutom har distriktet lyckats 
anordna flertalet introträffar för alla  nya medlemmar. Introträffarna ägde ibland rum ute i 
kommunerna efter en framgångsrik värvning i  samband med skolkampanjen. Studieenheten 
hade i början av verksamhetsåret ett mål om att sätta  valrörelse i fokus vid genomförande 
av kurser. Detta har kunnat uppnås genom att sätta en stor prägel  på aktuella politiska 
frågor som berör Stockholms län, såsom sjukvården i regionen. Även pass om  hur man 
leder en kommun till ett framgångsrikt val har präglat studierna. Detta har gjorts i syfte att  
förbereda medlemmarna inför den kommande valrörelsen.   

PÅVERKANSENHETEN 

2021 har varit ett händelserikt år för påverkansenheten. Året började med planering inför 
året. Vi skrev  en verksamhets- och kommunikationsplan för året. En sommarkampanj 
planerades, där vi inte hade  ett specifikt fokus utan pratade om SSU:s generella och 
ideologiska budskap. Distriktet besökte flera  kommuner under juli månad och värvade 
många medlemmar. Inför skolstartskampanjen så startade vi  upp en kampanjgrupp som 
hade i uppgift att vara behjälpliga under kampanjtillfällen. Även då besökte  distriktet 
kommuner och vi värvade fler medlemmar. Denna kampanj var också väldigt generell och  
ideologisk med ett större fokus på att organisering och tillväxt. Senare under hösten körde vi 
en  höstkampanj där vi pratade om två större politiska frågor, psykisk ohälsa bland unga och 
miljöfrågan. Där  fokuserade vi också på delningsbilder i sociala medier. Vi har även haft en 
anställd verksamhetsledare  som har haft hand om ny- och återvärvningen och lyckats nå ett 
återvärvningsmål på 68% och ett totalt  medlemsantal på 1741 vid årsskiftet!  

ORGANISATIONSENHETEN 

Med ett generationsskifte så inträder SSU Stockholms län i ett nytt skede av sin verksamhet 
där långsik tigheten betonas och där vi tillsammans bygger om organisationen från grunden. 
Därav har vi arbetat  för en gemensam utveckling färgad av den prägel vi vill sätta på vårt 
distrikt. Mot bakgrund av detta  är det av stor vikt för vår enhet att planera långsiktigt för att 
bygga kontinuitet och en tydligare väg  framåt för organisationen samt våra medlemmar. 
Med anledning av detta har Organisationsenheten  under det gångna verksamhetsåret valt 
att fortsätta prioritera relationen mellan distriktsstyrelsen och  distriktets respektive 
kommunledningar. I praktiken har detta genomförts genom en fortsatt förbättrad  dialog och 
kommunikation mellan respektive parter. Likt föregående verksamhetsår har vi arbetat med  
medlemsansvariga som haft i uppdrag att bygga en närmare och förbättrad relation mellan 
distriktssty relsen samt distriktets respektive kommunledningar. Genom att förbättra 
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relationen mellan kommun ledningarna och distriktsstyrelsen har det blivit mer naturligt samt 
därav enklare för distriktets styrelser  att ta kontakt med distriktsstyrelsen för att begära stöd 
och hjälp. Under året har det bland annat rört  sig om att skapa förbättrade interna såväl som 
externa kommunikationsvägar, planering av medlemsak tiviteter men även att förbättra 
relationen mellan klubbarna och deras respektive arbetarekommuner.  Målsättningen 
med detta projekt har varit och är fortsatt att förstärka klubbarna samt deras 
respektive  verksamheter med ambition att förflytta distriktets kärnverksamhet från 
Sveavägen i Stockholm till di striktets kommuner. Detta är även en av anledningarna 
till att distriktet verkat för att ha en aktiv klubb i  varje kommun i Lenet, något som 
distriktets kärnverksamhet från Sveavägen i Stockholm till distriktets  kommuner. 
Detta är även en av anledningarna till att distriktet verkat för att ha en aktiv klubb i 
varje kommun i Lenet, något som snart är verklighet. Fortsatt har 
organisationsenheten velat se en förbättrad  samhörighet mellan förbundets distrikt. 
Mot bakgrund av detta har vi strävat efter att se ett utökat  samarbete med fler parter 
inom rörelsen, däribland andra SSU-distrikt men även organisationer som  OPC. 
Detta har däribland präglat arbetet under förbundskongressen såväl som arbetet av 
distriktets  internationella ledare och jämställdhetsansvarig.  

INTERNATIONELLA NÄTVERKET 

Under verksamhetsåret har den internationella verksamheten hoppat fram och 
tillbaka mellan den  digitala och fysiska världen, där målsättningen varit att försöka 
ses fysiskt när förutsättningarna funnits.  En av målsättningarna för det internationella 
arbetet under detta verksamhetsår har i enlighet med  verksamhetsplanen varit att utöka och 
utveckla samarbeten med andra organisationer inom rörelsen.  Detta bland annat andra 
SSU-distrikt, partidistriktet men även Olof Palmes Internationella Center, OPC.  Tillsammans 
med samtliga distrikt i SSU-förbundet var vi delaktiga i planeringen av ett panelsamtal  för att 
uppmärksamma de händelser som uppdagades vid Sheikh Jarrah i Palestina. Däribland var 
vår  systerorganisation i Palestina, Fatah Youth, med för att skildra ungas vardag i Palestina 
och för att berätta  mer om de aktuella händelserna som utspelades just då. I samma anda 
har vi försökt samarbeta med  enskilda distrikt vi tidigare inte haft lika goda förbindelser med, 
däribland vårt granndistrikt SSU Stockholm  Stad. De senaste åren har vi en gemensam 
tradition där vi besöker den Norska Ambassaden i Stockholm  under årsdagen av 
terrorattentatet i Utøya och regeringskvarteret i Oslo för att visa solidaritet med  våra 
bortgångna kamrater. I samband med tioårsdagen av attentatet deltog distriktet i SSU-
förbundets  arrangemang där en dokumentär visades samt ett panelsamtal hölls med andra 
ungdomsförbund  men även individer som varit på plats under terrorattentatet för att ge en 
djupare inblick, däribland  Ali Esbati. Under året bjöd distriktet även in Jonathan Feldman, 
professor i Internationella relationer  vid Stockholms Universitet för att tala om elfte 
september attackerna på World Trade Center i New  York och War on terror samt hur det 
påverkar dagens situation i Afghanistan. I anslutning till detta  åkte vi gemensamt till Anna 
Lindhs gravplats i centrala Stockholm för att hedra 18-årsdagen av vår  bortgångna 
utrikesminister. Under verksamhetsåret har distriktet deltagit i två manifestationer. Först ut  
mot talibanernas ockupation av Afghanistan och nyligen även mot Rysslands aggregation 
och invasion  av Ukraina. Vi har försökt bibehålla vår närvaro på sociala medier för att öka 
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informationsfrågor i flera  större internationella händelser som ägde rum under 
verksamhetsåret. Däribland #SwedenforMyanmar,  #SaveSheikhJarrah, men även COP26. 

JÄMSTÄLLDHETSANSVARIG 

Under verksamhetsåret har distriktet haft en jämställdhetsansvarig, det har funnits mål om 
att engagera  medlemmarna i feministiska frågor. Det publicerades en debattartikel om mäns 
våld mot kvinnor i  ETC magasinet där konkreta förslag presenterades, vilket nådde 
tusentals läsare och väckte politiska  debatter. Det har anordnats en ljusmanifestation om att 
införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor  på FN:s Orange Day. Under detta 
verksamhetsår har det gjorts uttalanden gällande jämställdhetsfrågor  som har nåtts ut 
genom SSU-distriktets sociala medier.   

FACKLIG LEDARE 

Distriktet haft en klart uttalad position till förmån för en förbättring av ungdomars 
arbetssituation.  Detta exemplifieras genom inlägg på Instagram där vi kommenterar bristen 
på förståelse hos den  äldre generationen genom att kritisera ett uttalande av Laila Bagge. 
Uttalanden har även gjorts till  stöd för ”LAS-överenskommelsen” mellan LO, Unionen och 
Svenskt Näringsliv. Vikt har lagts på ett  fördjupat samarbete mellan de fackliga ledarna hos 
förbundets distrikt. Fokuset har varit en gemensam  utveckling där SSU Stockholms läns 
projekt ska kunna sammanflätas med andra distrikt vad gäller de  facklig-politiska frågorna.  

DISTRIKTSSTYRELSEN  
LEDNING  

Sarkis Khatchadourian, ordförande  
Nicole Ilias, vice ordförande och personalansvarig 
Björn Friberg, ikassör  
LEDAMÖTER  

Sebastian Salimi, internationell ledare och sammankallande organisationsenheten 
Christopher Lindvall, studieledare och sammankallande studieenheten  
Reine Persson, facklig ledare och organisationsenheten  
Emel Karakaya, internationell ledare och studieenheten  
Subhran Tidblad, sammankallande påverkansenheten  
Mona Hammad, organisationsenheten  
Hanna Hayas, jämställdhetsansvarig  
Anton Lindroth, påverkansenheten  
Sandra Albeer, påverkansenheten  
Hina Khan, organisationsenheten  
ADJUNGERADE  

Till distriktsstyrelsens arbete och sammanträden har hela arbetsutskottet varit 
inadjungerade. Till  ledningen har försteombudsmannen varit inadjungerad.   
SAMMANTRÄDEN  
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Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten 

REVISORER  

Elof Hansjons, sammankallande 
Tuva Lund  
Martin Persson  
REVISORSERSÄTTARE  
Fredrik Johansson,   
Alva Dahn  
Åsa Westlund  

VALBEREDNING 

Victor Harju, sammankallande 
Firel Danho  
Sahin Khosravi  

FANBÄRARE   
Alexander Meier 

FANBÄRARSUPPLEANT  
Ayla Efterkhari   

REDAKTÖR MITTPUNKT 
Love Adriansson  

PERSONAL  
Shiva Samadi, försteombudsman (t.o.m. 2022-01-14)  
Albert Lindell, försteombudsman (fr.o.m. 2022-02-07)  
Clara Dagh, kommunikationsombudsman (t.o.m. 2022-01-17)  
Stefan Jovanovic, organisationsombudsman (fr.o.m. 2021-07-05)  

EXPEDITION  
Distriktsexpeditionen är belagd på Sveavägen 68 i Stockholm. 

DISTRIKTETS REPRESENTATION  
Stockholms läns partidistrikts styrelse, Sarkis Khatchadourian   
SSU:s förbundsstyrelse, Christopher Lindvall (fr.o.m. 2022-08-02) 
SSU-förbundets valberedning, Shiva Samadi (fr.o.m. 2021-08-01) 

SLUTORD  
Distriktets verksamhet har även under 2021 präglats väldigt mycket av pandemin. 
Verksamheten  har varit så fysisk i den mån som restriktionerna tillåtit. Under 
förbundskongressen hade distriktet  21 ombud – vi fick även igenom väldigt mycket tack 
vare ett gott samarbete med andra distrikt. Vi  slutade året med 1741 medlemmar och blev 
därmed återigen Sveriges största, bästa och vackraste  SSU-distrikt!  
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S-kvinnor Stockholms län verksamhetsberättelse 2021

Inledning

Styrelsearbetet leddes av ordförande Nina Unesi fram till oktober, eftersom hon valdes till det fina 
uppdraget som förbundssekreterare i S-kvinnor!  På grund av pandemin har flera aktiviteter liksom 
2020 fått genomföras digitalt. 

Samarbetet med S-kvinnor Stockholms stad har intensifierats under hösten bland annat när det 
gäller studier.  

Styrelsen 
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden och har bestått av sju ledamöter och 4 

ersättare. 

Styrelsen 2021 

Nina Unesi  Ordförande t o m 211018 

Anna Vikström vice ordförande, (tf. ordförande fr o m 211019 ) 

ordinarie ledamot  vald till 2023 års kongress 

Gunilla Fredlund  Kassör    vald till 2023 års kongressen 

Helena Skoglund  Ledamot, sociala medieansvarig  vald till 2023 års kongressen 

Johanna Kvist   Ledamot, internationellt ansvarig  vald till 2023årskongressen 

Gill Lindroos  Ledamot, studieledare   vald till 2022 års kongress 

Åsa Norrman-Grenninger Ledamot, klubb och medlemsvård vald till 2022års kongressen 

Annett Haaf  Ersättare, studier och aktiviteter  vald till 2022 årskongress 

Beatrice Kindembe  Ersättare, studier och aktiviteter vald till 2022 årskongress 

Emelie Weski   Ersättare  vald till 2022årskongress 

Julia Ekedahl      Ersättare, studier och aktiviteter  vald till 2022 årskongress 

Nina Unesi har representerat kvinnodistriktet i förbundsstyrelsen som ledamot till september och 

från oktober som förbundssekreterare.  Johanna Kvist är ersättare i förbundsstyrelsen.  

Numera finns det 20 kvinnoklubbar i följande kommuner: Botkyrka, Ekerö, Järfälla, Haninge, 

Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, 

Tyresö, Täby, Vallentuna, Värmdö och Österåker. Upplands-Väsby kvinnoklubb är vilande. Dessutom 

finns en distriktsklubb som samlar medlemmar som saknar geografisk kvinnoklubb.  

Antal medlemmar i distriktet var vid 2022 års början 660 (654 år 2020). 

Studier 
Studieverksamhetens uppdrag att öka engagemanget för socialdemokratisk feministisk politik och 
stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen hos våra medlemmar har på 
grund av pandemin begränsats. 

Vi har dock genomfört grundutbildningen Steg 1 i två omgångar en digital under februari tillsammans 
med kvinnodistriktet i Uppsala och en i september med totalt ett 20-tal medlemmar.  
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Sociala media 
Årets pandemi har återigen satt fokus på betydelsen att som kvinnodistrikt vara synlig på digitala 
plattformar. S-kvinnor Stockholms Län har den största sociala media-närvaron av alla kvinnodistrikt. 
Vi använder mycket sociala media i vårt styrelsearbete och i vår kommunikation med 
klubbordförande och medlemmar. Våra inlägg delas av många. 

Vår följarskara växte från 406 följare till 607 följare på Instagram och på Facebook ökade antalet 
följare från 1351 följare till 1432 följare under verksamhetsåret. Vi gläds extra åt den stora ökningen 
på Instagram då det kontot är så nytt, det skapades i samband med föregående valrörelse. 

I distriktsstyrelsen har sociala medieansvarig ansvarat för att ta fram och publicera inlägg, med stöd 
av ordförande samt förslag från övriga S-kvinnor. 

Internationellt 
Genom vårt samarbete med Olof Palmes Internationella Center har kvinnodistriktet intensifierat sitt 
internationella engagemang. Vi blev 2020 en partnerorganisation för kvinnoorganisationen Dutywa 
Women’s support centre i Sydafrika.  

Under 2021 påverkades vår partnerorganisation av covid-19. Det har som för alla inneburit 
utmaningar att genomföra verksamheten, men samtidigt har deras verksamhet att stötta 
våldsutsatta kvinnor ökat. En effekt av pandemin är just att våld mot kvinnor ökat och Dutywas 
arbete har varit viktigare än någonsin. Dutywa har trots pandemin bland annat stöttat kvinnor i 
rättsprocesser. 

Under februari 2021 arrangerade Palmcentret ett nätverksmöte för alla svenska organisationer och 
våra Sydafrikanska partnerorganisationer. Mötet ägde rum i Sydafrika men Johanna Kvist deltog 
digitalt, både som representant för kvinnodistriktet och förbundsstyrelsen. På nätverksmötet 
diskuterades utmaningar under pandemin, möjligheter framöver och hur vi kan stärka vårt digitala 
samarbete.  
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Aktiviteter och verksamhet 

Internationella kvinnodagen 8 mars 
Kvinnodagen 8 mars firades i en annan ordning pga pandemin genom att digitalt skriva under 
uppropet om likalöneprincipen och delta i seminarier på nätet som alla medlemmar fick information 
om.  S-kvinnor Stockholms län stöttade också klubbarna att kampanja på Internationella 
kvinnodagen. Distriktsstyrelsens representanter deltog i lokala arrangemang med olika runtom i 
länet. 

Distriktskongress 18 april 
Distriktskongressen genomfördes digitalt med presidiet och vissa i styrelsen på plats fysiskt.  
Kongressen fick videohälsningar från Eva Nordmark, Lena Hallengren, Annika Strandhäll, Evin Incir 
och Susanne Gideonsson. 

S-kvinnors kongress
Distriktet hade fem aktiva ombud på kongressen i Borlänge, som fick gehör för sina förslag. Tyvärr
förlorade distriktet platsen i valberedningen.
Totalt behandlades 59 motioner utifrån indelningen i det nya programmet, som dominerade
kongressbehandlingen. Ny förbundsordförande blev Annika Strandhäll och till ny
förbundssekreterare valdes vår tidigare distriktsordförande Nina Unesi.  Våra ombud var aktiva i
debatten inte minst när det gällde avsnitten om Välfärd respektive Klimat, hållbar omställning samt
kommunal koldioxidbudgetering.
Bland annat fick vi igenom våra motioner om:

•Gratis mensskydd, i skolan, men även verka för det i samhället i stort

•Gratis skolfrukost

•Riktade statsbidrag för att stärka nyblivna föräldrars behov av stöd med amning på förlossningen

och i hemmet.

På partikongressen valdes S-kvinnan och finansministern Magdalena Andersson till partiordförande 
och distriktets S-kvinnor hade motionerat om att en tidsplan för när individualiserad 
föräldraförsäkring ska införas blev bifallen tillsammans med de andra liknande motionerna. S-kvinnor 
i hela landet mobiliserade och drev på för att få igenom detta och drev igenom att de så kallade 
sidoorganisationerna där S-kvinnor är en, även fortsättningsvis ska ha representation i partiets 
verkställande utskottet. Glädjande var också att en enskild S-kvinnomotion angående att 
barnrättsperspektivet ska vara integrerat i asylprocessen beslutades att läggas till i de nya 
riktlinjerna, det vill säga det styrande dokument för den politik som ska föras de kommande åren. 

Webbinarie - Samhällsbygge ur ett feministiskt perspektiv? 16 februari (stod inte i v-berättelsen 
2020)  
Distriktets studiegrupp genomförde ett webbinarie 16 februari om bostadspolitik med Marie Linder, 
ordförande i Hyresgästföreningen under rubriken "Samhällsbygge ur ett feministiskt perspektiv" 16 
februari där bl. a frågan om hyresregleringen stod i fokus. 

Ordförandeträffar  
En ordförandeträff för klubbordförandena genomfördes 27 maj och en ordförandeträff för 
klubbordförandena genomfördes digitalt den 18 november. Ordförandena berättade och tipsade 
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varandra om aktiviteter de genomfört under året och hur de arbetat under pandemin. Styrelsen 
erbjöd ordförandena kontakt med Åsa Norrman Grenninger när det gäller stöd i styrelsearbetet och 
utveckling av klubbverksamheten. 

Sommarmingel 2 juni med årets feminist 
Lina Stenberg som utnämndes till Årets Feminist 2021 av S-kvinnor Stockholms län, var gäst på årets 
digitala sommarmingel, som hölls digitalt, där också hennes antologi "den feministiska utmaningen" 
presenterades och rekommenderades ha studiecirklar kring ute i klubbarna. 

Kyrkovalet i september 
Vi kan konstatera att S-kvinnor runt om i vårt län deltog aktivt och gjorde stora satsningar som i 
många fall resulterade i goda valresultat. Distriktet erbjöd kandidater till kyrkovalet som också är S-
kvinnor, att bli presenterade via distriktets sociala medier och några kandidater hörsammade detta..  

Barnvagnsmarschen - RFSUs nationella kampanj mot mödradödlighet, oktober 
Årets barnvagnsmarsch blev annorlunda. Deltagare uppmanades att marschera var och när man 
kunde och gå sin egen barnvagnsmarsch.  

Förlossningsvårdskampanj november 
S-kvinnodistriktet beslöt att bidra i förlossningsvårdskampen i Stockholms län. Vi startade en
kampanj i sociala medier och skrev en mallartikel att användas som insändare till klubbarna, att
skriva under tillsammans med länets och stadens distriktsordförande. Denna insändare publicerades i
lokalpress i Lidingö, Nynäshamn, Täby och Vallentuna. Dessutom utarbetades annonsförslag inför
förlossningskampanjen, som användes av en del kvinnoklubbar till flygblad.

Vintermingel 9 december med LO:s ordförande Susanna Gideonsson! 
 LO:s ordförande kom till den 9 december, på ett fysiskt möte på Sveavägen 68. Ett 20 tal 
medlemmar närvarade och lyssnade på hennes mycket inspirerande berättelse om sin bakgrund och 
vad som gjorde att hon engagerat sig fackligt från början samt vilka utmaningar hon ser framöver. 
Det är uppenbart att hon engagerar sig för ett jämlikt och jämställt samhälle. Då hon hade andra 
engagemang denna kväll så fanns det tid för deltagande s-kvinnor att prata med varandra om 
aktuella frågor. Diskussionens vågor gick höga, nu när vi äntligen fick träffas igen på plats.  

Till sist 
För S-kvinnor Stockholms län var även 2021 ett annorlunda verksamhetsår. Vi vet att kvinnor blivit 
extra hårt drabbade under pandemin både i arbetslivet och i privatlivet i vårt land, liksom inte minst 
kvinnor på flykt och i krigsdrabbade områden ute i världen.  

Vi har använt oss av våra digitala kunskaper, och vi har sett att många klubbar gjort detsamma.  
Distriktet har huvudsakligen setts digitalt, alla arrangemang utom ett har varit digitala och vi har 
kommunicerat via nyhetsbrev, mejl och telefon. Inget annat kvinnodistrikt har en större sociala 
media-närvaro än oss. Det är vi stolta över. 

82 av 194



Vi har glatt oss åt att S-kvinnors kongress var framgångsrik med stöd av aktiva s-kvinnor från länet, 
att den hölls fysiskt med den möjlighet till möten och interaktion som det innebär. Att Nina Unesi blir 
förbundssekreterare var glädjande, även om det innebar att hon slutade i Stockholms län.  
Vi hoppas på en riktigt bra valrörelse, där vi vinner valet och fortsätter in i nästa år med en 
förhoppning om att vi blir fler medlemmar och fler klubbar som kan driva på politiken mot ett mer 
jämställt och jämlikt samhälle. S-kvinnor i Stockholms län vill därför sätta feminismen på 
dagordningen både internt och externt. Vi vill bidra till att nå det jämställda och jämlika samhälle där 
ingen får frihet på någon annans bekostnad. Där människor lever i ömsesidig frihet och har samma 
makt över sina liv 

Styrelsen vill tacka för insatserna under ett mycket feministiskt intressant politiskt år. Nu samlar vi 
kraft så att vi blir fler S-kvinnor som stöttar varandra i medgång och motgång. Det kommer att 
behövas i valet som kommer. 

Vi vill till sist i skrivande stund uttrycka vår avsky och bestörtning över Rysslands invasion av Ukraina 
och uttala vårt stöd för befolkningens tappra kamp och särskilt uttrycka vårt stöd till kvinnor och barn 
som vi vet drabbas extra hårt vid krig och konflikt.  

Styrelsen för S-kvinnor i Stockholm län 

Anna Vikström  Gunilla Fredlund Gill Lindroos 

Åsa Norrman-Grenninger Johanna Kvist Helena Skoglund 

Annett Haaf Beatrice Kindembe 

Emelie Weski Julia Ekedahl 
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KONGRESSUMMERING
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• Det övergripande målet för den ekonomiska politiken är full sysselsättning 

och vägen mot detta mål ska följas upp kontinuerligt 

• Vi värnar det finanspolitiska ramverket men möjliggör en mer offensiv 

investeringspolitik för att möta klimat och välfärdsutmaningarna genom att 

gå mot ett balansmål 

• Öppna för att lånefinansiera vissa strategiska infrastrukturprojekt med stor 

klimatnytta 

• Fler gröna investeringar genom 100mdr i gröna kreditgarantier nästa 

mandatperiod 

• De generella statsbidragen ska öka och vi ska göra det på ett sådant sätt att 

kommuner och regioner får långsiktiga planeringsförutsättningar 

• Nej till fastighetsskatt 

• För att öka såväl jämlikheten som att stärka välfärdens finansiering vill vi 

genomföra en omfattande översyn av systemets olika delar 

• Minska möjligheter till skatteundandragande och aggressiv skatteplanering 
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• Vinstförbud i skolan 

• Skolpengen ska göras om från grunden 

• Kommunalt veto vid etablering av friskolor 

• Ett rättvist skolval för alla elever, där kötid inte längre kan vara ett 

urvalskriterium 

• Allmän förskola från två års ålder 

• Konfessionella friskolor ska förbjudas 

 

• Globalt kärnvapenförbud 

• Fortsatt ledande roll i det globala nedrustningsarbetet 

• Mål om att ansluta Sverige till FN:s konvention om kärnvapenförbud 

• Särskilt fokusera och värna kvinnors och HBTQ+ personers rättigheter i 

internationella frågor 

• Tror på ett gemensamt och starkt EU men vill samtidigt se sanktioner mot 

länder som bryter mot gemensamt regelverk 
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• Lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor för män och kvinnor i den

offentliga sektorn.

• Minst 90 procent av alla välfärdsarbetare ska ha en tillsvidareanställning på

heltid.

• Skattereduktion, både för medlemskapet i a-kassan och i facket.

• Nollvision mot dödsolyckor på jobbet.

• Alla elever på gymnasiet lära sig mer om om partsmodellen.

• Partsöverenskommelsen och de reformer som vi socialdemokrater

presenterat för omställningsstudiestöd ska genomföras fullt ut.

• En ny ungdomsgaranti införs, dvs en bortre gräns införs för hur länge unga

vuxna får vara arbetslösa innan någon form av insats ges.

• Arbetsförmedlingen i hela landet. Oavsett var i landet man bor ska man

snabbt kunna få stöd att komma i jobb.

• Komma åt eländet med sms-anställningar, hyvling och otrygga

anställningsformer

• Kampen mot arbetslivskriminalitet ska fortsätta med ett brett program

arbetas fram och sekretesslagstiftningen ska ses över.

• Offentliga arbetsgivare och upphandlare ska vara föredömen i att verka för

en sund konkurrens.

• Den lokala samverkan mot arbetslivskriminalitet ska stärkas på regional nivå

• Att Skatteverket kan jobba förebyggande med personalliggare i kampen mot

arbetslivskriminalitet.

• Arbetskraftsinvandring ska vara behovsprövad

• Lagen om husligt arbete ska ses över
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• Skrivningar om vikten att öka och utveckla elektrifiering och biobränslen i 

inrikesflyget. 

• Skärpta skrivningar om elektrifiering väg med laddning och elväg oberoende 

av fordonstyp. 

• Skärpta skrivningar om gränsöverskridande infrastruktur mellan de nordiska 

länderna. 

• En skärpt skrivning om att bredband ska byggas ut där det ännu inte skett. 

• Därutöver ska skarven avskaffas!  

 

 

• Verka för en äldreomsorg i världsklass 

• En äldreomsorg fri från minutscheman 

• Heltid ska vara norm  

• Delade turer ska avskaffas 

• Ny äldreomsorgslag 

 

 

• Satsningar på cyberförsvar 

• Det psykologiska försvaret ska byggas ut för att b.la. bekämpa 

desinformationskampanjer 
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• Det ska tas ytterligare steg för en jämlik tandvård där tandhälsa inte är en 

klassfråga.  

• De ekonomiska trösklarna till tandvården ska sänkas.  

• På sikt bör tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- och 

sjukvårdens.  

• Tandvårdens resurser måste gå till det de är avsedda för. 

• Apotek ska inte kunna äga vårdgivare och vårdgivare ska inte äga apotek. Ett 

samhällsansvar för alla apoteksaktörer bör utredas 

• Psykiatrin ska stärkas, och den psykiska ohälsan, inte minst bland unga, 

bekämpas och det suicidpreventiva arbetet utvecklas  

• Tvånget för regioner att tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, inom 

primärvården bör avskaffas 

• Mödravård och förlossningsvård ska vara jämlik över landet och nationella 

riktlinjer ska tas fram 

• Fysisk rörelse, aktivitet och samarbete är något som stärker de flesta 

människors hälsa och mående 

• Därför ska idrotten, förenings- och friluftslivet stödjas, med särskilt mål att 

deltagandet ska breddas 

• Svensk sjukvård ska ges bästa möjliga förutsättningar att beta 

av coronaköerna efter coronapandemin oavsett var man bor i Sverige 

 

• Efter en bra process stor uppslutning kring att sidoorganisationerna ska 

adjungeras till VU och att den organisatoriska kopplingen ska utredas 

• Samt stor enighet kring att huvudmedlemskap ska kopplas till var 

medlemmen är folkbokförd. Det stärker det lokala engagemanget men ger 

också möjlighet att engagera sig i till exempel en facklig S-förening på 

annan ort.  
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Regionalt handlingsprogram 
Det regionala handlingsprogrammet är Stockholms läns socialdemokratiska 
partidistrikts övergripande politiska inriktning inför mandatperioden 5 2022 – 2026. 5 
Programmet beskriver vår politik för att knäcka den organiserade brottsligheten, 
stärka välfärden och öka takten i klimatomställningen. 

Programmet ger en gemensam inriktning för vår politik på alla nivåer. Programmet 
10 underlättar för dem som utses att representera partidistriktet att företräda 

medlemmarna på ett bra sätt. Under en lång rad år har ställningstaganden enbart 
skett i form av motioner och motionsutlåtanden på våra kongresser, nu kompletteras 
detta med ett samlat program. 

15 Det regionala programmet är framtaget gemensamt av oss Socialdemokrater i 
Stockholms län, och distriktsstyrelsen är därför övertygad om att programmet både 
kommer användas av och inspirera även på den kommunala nivån. I grunden är det 
dock respektive arbetarekommun som avgör vad Socialdemokraterna i varje kommun 
ska driva för politik. Det ger möjlighet att ta hänsyn till lokala förutsättningar och ger 

20  medlemmarna inflytande på den lokala politiken. 
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Inledning 
Stockholmsregionen kan bättre. En skola som lyfter alla barn, vård efter behov och en 
äldreomsorg utan minutscheman – allt det är möjligt i vår region. Men det kräver att vi 
prioriterar och tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. 25 

Segregationen och den grova brottsligheten måste bekämpas. Brottslingarna ska bort från 
gatorna och nyrekryteringen ska strypas. Då krävs fler poliser och skärpta straff, men också 
bättre samarbete mellan skola och socialtjänst. 

30 
Stockholmsregionen ska vara ledande i klimatomställningen. Våra utsläpp måste minska – 
genom att stödja ny, klimatsmart teknik, möjliggöra klimatsmarta resor med kollektivtrafik 
och elfordon och främja en hållbar konsumtion. På det sättet utvecklar vi tillsammans ny 
teknik som tryggar jobben här och samtidigt bidrar till hela världens arbete för att minska 
klimatutsläppen. 35 

Vi är starkare tillsammans. När alla som kan gå till jobbet har ett arbete och när den 
gemensamma välfärden finns där för den som behöver den. Så skapas ett 
framgångsrikt och tryggt samhälle. Vi kommer varje dag att stå upp för alla 
människors lika värde och stå emot mörka krafter som vill splittra. För oss handlar 40 
det om att stå på rätt sida av historien. 
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Vänd på varenda sten för att bryta 
segregationen och knäcka gängen 
Stockholmsregionen är Sveriges främsta plats för tillväxt, innovation, kultur 45 
och välfärd. Samtidigt breder segregationen ut sig och skapar orättvisor inom 
och mellan olika kommuner. Med skjutningar, sprängningar, 
narkotikaförsäljning och annan brottslighet ökar känslan av otrygghet för alla 
oss som bor i vår region. Parallella samhällen som skapats med en illegal 
bostads- och arbetsmarknad driver den organiserade brottligheten. Den 50 
utvecklingen kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Vi ska kraftsamla och 
trycka tillbaka brottsligheten. Vi ska ha fler poliser. Vi ska ha fler kameror 
Och vi ska bekämpa brottens orsaker.  
  
EBO-lagstiftningen bidrar till och fördjupar segregationen i Stockholmsregionen. 55 
Alltför många asylsökanden utnyttjas hänsynslöst på en svart bostads- och 
arbetsmarknad. Därför ska EBO-lagstiftningen avskaffas. EBO innebär att 
asylsökande från första dagen i Sverige kan välja att bo hemma hos någon och få 
ekonomisk ersättning för det istället för att bo på Migrationsverkets 
anläggningsboenden. Alla asylsökanden behöver tas emot på migrationsverkets 60 
anläggningsboenden för introduktion innan de kan flytta vidare. När alla kommuner 
tar ansvar och välkomnar nya svenskar blir möjligheten till integration lättare.    
  
Stockholms läns bostadsmarknad där allmännytta helt eller delvis saknas i flera 
kommuner bidrar starkt till segregationen. Socialdemokraterna anser att alla 65 
kommuner ska ha allmännyttiga bostäder för att kunna ta ett socialt ansvar.   
   
Arbetskraftsinvandringslagen ska skärpas. Idag utnyttjas den av kriminella krafter 
som tjänar pengar på utsatta människor. Människor med drömmar som hamnar i en 
mardrömsliknande tillvaro. Påhittade eller slavliknande jobb inom branscher utan 70 
arbetskraftsbrist är alltför vanligt. Ett exempel är LSS-sektorn och personlig 
assistans, ett annat är byggbranschen. En prövning av behovet på arbetsmarknaden 
måste ske för att förhindra att människor utnyttjas. Får man arbetstillstånd i Sverige 
ska man också ha ett jobb med sjysta villkor. Det krävs ordning och reda i alla 
system som har med migration att göra för att motarbeta Trafficking.    75 
   
Alla barn har rätt att växa upp i trygghet, framtidstro och gemenskap. Det 
effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är en bra 
utbildning, en meningsfull fritid, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. De 
sociala insatserna genom till exempel fältarbetare, måste öka. Föräldrar som har 80 
arbete och inkomst som de kan försörja sig på är viktiga förebilder.    
   
Föreningsliv och civilsamhälle gör viktiga insatser varje dag och deras förutsättningar 
måste värnas och utvecklas. Samhällsservice ska vara tillgänglig för alla länets 
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invånare i såväl förort som landsbygd. Närvaron av olika samhällsinstitutioner i hela 85 
regionen bidrar till trygghet.   
   
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer måste upphöra. Förövarna finns i 
alla delar av samhället och våldet drabbar många barn direkt och indirekt. 
Kvinnojourerna är idéburna organisationer som behöver långsiktiga förutsättningar 90 
och partnerskap med kommunerna. Skyddat boende ska inte privatiseras och det ska 
inrättas en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor dit alla kommuner 
ska bidra med bostäder. Hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig accepteras.    
   
Vi vill   95 
 
● Ha fler poliser och fler kameror.    
● Inför strängare straff för utpressning och skärpa reglerna för 

arbetskraftsinvandring.  
● Avskaffa fri etableringsrätt för personlig assistans.  100 
● Arbeta för att Region Stockholm ska skärpa till sitt tillsynsansvar för att stoppa 

handeln med läkarintyg.  
● Att Region Stockholm ska arbeta brottsförebyggande på regional nivå 
● Avskaffa EBO-lagen.   
●  Förebyggande insatser är lika viktigt som strängare lagstiftning. Öka de sociala 105 

insatserna och förbättra förutsättningarna för föreningsliv och fritidsaktiviteter för 
barn och unga oavsett bostadsområde   

● Ge kvinnojourerna långsiktiga förutsättningar genom partnerskap. Alla kommuner 
ska tillhandahålla bostäder till personer med behov av skyddat boende även från 
andra kommuner.     110 

● Införa en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor, där alla kommuner 
samverkar för att ge kvinnor och barn i behov av ny bostadsort möjlighet till 
detta.    

 

Ta tillbaka kontrollen över sjukvården 115 

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över Stockholmsregionens 
sjukvård. Sveriges rikaste region ska ge vård efter behov. Ingen ska kunna köpa 
sig före i kön, plånbok ska aldrig gå före behov och alla stockholmare ska ha en 
jämlik tillgång till sjukvård. 
 120 
Pandemin har drabbat sjukvården hårt. Vårdskulden och operationsköerna har vuxit 
lavinartat. Stockholmsregionens sjukhus, vårdcentraler och vårdpersonal måste ges 
förutsättningar att ge vård efter behov i tid. För det måste vårdens pengar gå till vård. 
Idag går alltför stor andel av våra skattepengar till dyra konsulter, inhyrd personal, 
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byråkrati, uppsplittrande och dyra vårdval samt utförsäljningar och tveksamma affärer. 125 
Samtidigt går akutsjukhusen och primärvården på knäna till följd av ständiga 
neddragningar och vårdpersonal varslas.  
 
Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över Stockholms sjukvård. Vi vill se en 
sammanhållen sjukvård som styrs av patienternas behov. För det behöver vi kunna styra 130 
när och var vård ska etableras så att den är jämlikt tillgänglig i hela 
regionen.  Vårdbehovet istället för vårdefterfrågan ska styra vårdutbudet. I vår 
Stockholmsregion får cancersjuka företräde framför blodsockermätningar utanför 
mataffären. Regionen måste kunna ta tillbaka privat vård som läggs ner när patienter 
drabbas. Offentlighetsprincipen ska omfatta alla aktörer inom sjukvården. Kontrollen 135 
över de företag som arbetar på uppdrag av regionen ska skärpas. Vi kommer aldrig 
acceptera välfärdskriminalitet, som till exempel falska läkarintyg. Vi kommer heller aldrig 
acceptera slöseri med skattepengar och kommer därför ta krafttag mot alla former av jäv 
och korruption oavsett om det gäller företag, politiker eller tjänstemän. Auktoritära 
regimer ska inte längre ges möjlighet att verka i region Stockholms sjukvård.    140 
 
För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först. En bra sjukvård börjar med bra 
villkor för vårdpersonalen. Stockholms vårdanställda behöver fler kollegor, bättre 
löneutveckling och starkare tillit till professionen. Trots god ekonomi tvingas vården till 
besparingar och personal varslas eftersom skattepengar går till annat än sjukvård. Vi vill 145 
att fler ska vilja jobba kvar och fler ska vilja söka sig till regionens sjukvård. 
 
Idag är det alldeles för många kommuner och stadsdelar som saknar en god och nära 
vård. Alla ska kunna välja vårdcentral och alla ska ha en närliggande vårdcentral att välja 
och tillgången till exempelvis barnmottagningar, gynmottagningar och psykiatri ska vara 150 
jämlikt tillgängligt i hela regionen. 
   
Vi vill 
● Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården i Region Stockholm. Att 
vårdens pengar ska gå till vården. Det gör vi bland annat genom att; styra vården dit den 155 
behövs och inte där det är mest lönsamt för vårdbolag att etablera sig. Säkra den 
samhällsbärande infrastrukturen genom att ta tillbaka 1177 i egen regi. Ta krafttag mot 
oseriösa företag och välfärdskriminalitet. Låta offentlighetsprincipen ska gälla inom all 
skattefinansierad vårdverksamhet, karantänsregler mellan politik och näringsliv ska 
införas.  160 
  
● Ge sjukhusen förutsättningar att garantera patientsäkerheten och utveckla framtidens 
sjukvård. Öppna fler vårdplatser, ge vårdpersonalen fler kollegor och se till att fler vill 
jobba kvar i sjukvården genom bättre arbetsvillkor och löneutveckling.  
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● Se en god och nära vård jämlikt tillgänglig i hela regionen. Bygga ut vården med fler 165 
vårdcentraler där behoven inte är tillgodosedda. Mer av vården ska ges på 
vårdcentralerna och förebyggande hälsosamtal ska erbjudas. De som behöver ska 
garanteras en fast läkarkontakt. Patientavgifterna till vårdcentralerna ska sänkas.  
● Skapa en tryggare förlossningsvård med fler förlossningsplatser och en barnmorska 
per födande kvinna  170 
● Stärk äldrevården med mer medicinsk kompetens och fler läkare, kommunalisera 
hemsjukvården, bygg sammanhållna vårdkedjor och korta köerna på akuten. 
●Öka tillgången till psykiatrisk vård för både unga och vuxna. Öka tillgången till 
psykiatrisk kompetens på vårdcentraler, barnavårdscentraler och 
ungdomsmottagningar över hela regionen. Öka elevhälsan och regionens samverkan 175 
kring ungas psykiska hälsa. Säkerställa att vårdkedjorna håller ihop, att ingen tappas bort i 
övergången från barn- till vuxenpsykiatrin och att unga och deras anhöriga har en väg in 
i vården.  
 
 180 

Ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen 
Alla ska kunna se fram mot en trygg ålderdom – inte bara de med bäst 
förutsättningar. De som behöver äldreomsorg ska möta hög kvalitet, 
kontinuitet bland personalen och rätten till självbestämmande ska värnas.     
  185 
I Stockholmsregionen ska man kunna åldras i trygghet och med värdighet Vi vill 
bygga en stark äldreomsorg och vi motsätter oss marknadsexperiment.   
   
Pandemin har påvisat revor i äldreomsorgen. Revor som behöver åtgärdas. De äldre 
drabbades hårt i en miljö där de borde varit skyddade. Otillräckliga rutiner, olika 190 
utförare, många vikarier och timanställningar, brist på skyddsmaterial och utbildning 
bidrog till att alltför många äldre i vår region drabbades hårt. Det är oacceptabelt. Vi 
ska stärka äldreomsorgen så att ingen äldre eller anhörig ska känna samma utsatthet 
igen. Samarbetet ska utvecklas med frivilligorganisationer och 
pensionärsorganisationer.  195 
   
Att införa heltid som norm, minska antalet visstidsanställningar och avskaffa delade 
turer är avgörande för att äldre ska få en bättre kontinuitet bland sin 
omsorgspersonal. Det ökar tryggheten, minskar smittspridning och skapar bättre 
arbetsvillkor för personalen. Personalens villkor är avgörande för en hög kvalitet och 200 
trygghet. Oavsett utförare kräver vi att rätt medicinsk kompetens och modern 
medicinsk utrustning finns runt de äldre. Det underlättar för personalen och skapar 
frihet för den äldre  
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Språket och förmågan att kommunicera har en avgörande betydelse i 205 
omsorgsarbetet. Alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och de 
som behöver ska kunna studera svenska på betald arbetstid. Samtidigt som 
kompetenser i olika språk är meriterande    

Tryggheten och flexibiliteten inom hemtjänsten ska öka. Därför vill vi ha ett maxtak 210 
för hur många olika anställda som får komma hem till den äldre. Samverkan mellan 
regionen och kommunerna behöver stärkas för att planering inför utskrivning från 
sjukhus sker med den äldre i centrum. Mobila närsjukvårdsteam skall finnas med 
läkare från vårdcentral som arbetar i team med kommunens personal för den äldre 
som är inskriven i hemsjukvårdFör de hemtjänsttagare som önskar vill vi kunna 215 
erbjuda särskilda tilläggstjänster, utöver den biståndsbedömda tiden, inom den 
kommunala hemtjänsten. Idag kan bara de privata utförarna erbjuda detta.    

Vi ska tillsammans ställa högre krav på äldreomsorg och hemtjänst och öka 
kvaliteten och friheten för våra äldre. Ingen ska behöva vara orolig för att välfärden 220 
inte räcker till eller brister i kvalitet och trygghet.  

Vi vill 

● Öka tryggheten inom omsorg och hemtjänst genom att införa heltid som norm, 225 
avskaffa delade turer och minska antalet visstidsanställningar. 

● Alla som möter de äldre ska ha bra kunskaper i svenska språket.
● Att fler ska kunna gå vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och därefter

arbeta inom omsorgen. Därför ska antalet platser öka och yrket blir mer
attraktivt.230 

● Öka tryggheten inom hemtjänsten genom färre personal per hemtjänsttagare,
genom att avskaffa stressande minutscheman och genom att införa en fast
omsorgskontakt. Införa en förenklad biståndsbedömning och kostnadsfritt
trygghetslarm för alla över 70 år

● Driva på för en lagändring så att kommunens egen hemtjänst kan erbjuda 235 
tilläggstjänster. 

Ta tillbaka kontrollen över skolan 
En skola som lyfter alla barn är grunden i vårt välfärdssamhälle. När alla får 
chans att utvecklas efter bästa förmåga blir vårt samhälle starkare. Idag klarar 
skolan inte det uppdraget. Det finns flera skäl till det, men ett skäl är 240 
marknadsstyrningen av svensk skola. Därför ska vi ta tillbaka den 
demokratiska kontrollen över skolans utveckling.  
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Skolans resurser måste användas rätt och gå till fler lärare, datorer och böcker. Inte 
till vinster som hamnar i något skatteparadis. Högre lärartäthet, fler specialutbildade 245 
pedagoger och en väl utbyggd elevhälsa på alla våra skolor är viktiga förutsättningar 
för att höja resultaten och minska ojämlikheten. Skolfrukost ger lugnare klassrum 
och högre koncentration hos eleverna. Det bidrar till att öka kunskapsresultaten. 
Den möjligheten vill vi ge alla barn.  
   250 
Språket är en nyckel för att nå framgång i skolan och den grunden läggs i förskolan. 
Där ska alla barn ges en tryggare och mer lärorik uppväxt av fler utbildade 
förskolelärare, pedagoger och barnskötare. Barngruppernas storlek är viktigt att hålla 
nere för att varje barn ska ha chans att utvecklas på bästa sätt.  
  255 
Problematisk och långvarig frånvaro ska förebyggas och följas upp, resurser ska 
sättas in tidigt för de som behöver anpassningar och stöd. Elever med 
funktionsnedsättning ska ges bättre förutsättningar.   
  
Syskonförturen är viktig att värna både i förskolan och i grundskolan.    260 
Skolor måste finnas i olika delar av en kommun för att elever ska ha nära till skolan. 
För att alla ska ha samma möjligheter krävs olika mycket hjälp och stöttning 
beroende på elevernas behov. Därför måste det vara kommunerna som får planera 
var skolor ska ligga och över hur resurserna fördelas, inte skolföretagens 
vinstkalkyler. Skattemedel som vi gemensamt investerar i skolan ska gå till skolan. 265 
Kommunerna ska ha veto vid utökningar och nyetableringar av friskolor. Elever 
och föräldrar ska ha möjlighet att välja skola, men skolan ska inte kunna välja elever. 
Oavsett om du bor i skärgården, på landsbygden, i täta stadsmiljöer eller i förorten 
ska du ha de bästa möjligheterna att lära. Betyg måste vara rättvisa - glädjebetyg och 
betygsinflation ska inte få förekomma.    270 
   
Utbildning behövs för varje människas utveckling. Samtidigt måste utbildningar 
som erbjuds matcha arbetsmarknadens behov. Idag startar alltför många 
skolföretag utbildningar som kostar mindre och är enkla att driva, eftersom det ger 
störst vinst. Samtidigt erbjuds kostsamma utbildningar av för få aktörer. Det leder till 275 
att det saknas hantverkare samtidigt som många medieutbildade 20-åringar riskerar 
att stå utan jobb, så kan vi inte hantera vare sig samhällets resurser eller elevernas 
framtid.    
   
I stället måste det vara samhällets och elevernas långsiktiga bästa som avgör vilka 280 
utbildningar som tillhandahålls. Vi vill avskaffa den fria etableringsrätten och i stället 
samordna regionens gymnasieplatser så att en balans mellan elevers önskemål, 
resurser och arbetsmarknadens behov skapas. Yrkeshögskolans koppling till det 
regionala behovet och arbetsmarknadens parter ska värnas.   
   285 
Den kraftiga utbyggnaden av den högre utbildningen har bidragit till att bredda 
rekryteringen till högre studier. Stockholmsregionen kan utvecklas ännu mer och en 
viktig pusselbit är att Södertörns högskola blir universitet. Det är viktigt för 
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balansen i regionen men även för att rekryteringen till forskarutbildningen ska 
kunna breddas, så att begåvning, intresse och fallenhet styr - inte bakgrund. Ju större 290 
bredd desto större spets inom forskningen – det tjänar alla på.    
   
Vi vill   
 
● Ökad lärartäthet, fler specialutbildade pedagoger och en god väl utbyggd elevhälsa 295 

i alla skolor är viktiga förutsättningar för att öka resultaten och minska 
ojämlikheten. Skolfrukost ger lugnare klassrum och högre koncentration hos 
eleverna. Det bidrar till att öka kunskapsresultaten. Den möjligheten vill vi ge alla 
barn.  

● Kommunen ska ta ansvar för att skolorna ligger där de bäst behövs och kunna 300 
stoppa etableringar som bidrar till ökad segregation. Kommunerna ska ha vetorätt 
vid utökning och nyetablering av friskolor. Skolpengssystemet behöver reformeras 
och bidra till en behovsstyrd resursfördelning. En gemensam antagning ska 
införas, där kötid inte är ett kriterium. Nyanlända elever ska fördelas mer jämt 
mellan skolor. Ny lagstiftning krävs så att skattemedel som vi gemensamt 305 
investerar i skolan går till skolan. 

● Stora barngrupper i förskolan ska bli mindre. Fler förskollärare och barnskötare 
ska utbildas och målet är att alla som arbetar i barngrupp har en relevant 
utbildning. För att öka integrationen ska fler barn skrivas in i förskolan i områden 
med låg inskrivningsgrad. Språkstärkande insatser ska göras och all personal ska 310 
ha goda kunskaper i svenska. Personalen ska få arbetskläder och skor.    

● Att gymnasieskolans organisering, planering och dimensionering samordnas och 
att hänsyn tas till arbetsmarknadens utveckling och långsiktiga planering.    

● Att Södertörns högskola ska bli universitet.    
 315 

Öka takten i klimatomställningen  
Stockholmsregionen ska vara ledande i klimatomställningen. Här ska 
ekonomisk tillväxt och fler nya jobb kombineras med en grön omställning. 
Sverige ska vara klimatneutralt senast år 2045. Stockholmsregionen ska ha 
högre ambitioner.  320 
  
Idag lever vi långt över våra ekologiska tillgångar. Vi ser det genom kraftiga 
klimatomslag med extrem torka, kraftiga skyfall och stigande havsnivåer. Utsläppen 
är också ojämlikt fördelade mellan olika inkomstgrupper.  
   325 
Klimat- och miljöarbetet sträcker sig över samtliga politikområden och inom varje 
sektor måste en omställning ske. Här fokuseras på de områden där de negativa 
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effekterna på klimatet och miljön är som störst i vår region och där politiska beslut i 
Region Stockholm och i länets 26 kommuner kan göra stor skillnad, såsom 
transporter, byggnation, närmiljö, samt konsumtion och återbruk.  330 
   
Vår vision är en storstadsregion där vår livsstil och vår konsumtion sker på ett 
hållbart sätt med respekt för vår miljö, vår individers hälsa och för klimatet. För att få 
ned utsläppen måste vår ekonomi bli cirkulär. Material och varor måste bli mer 
hållbara, och kretslopp måste slutas. Som stora inköpare av varor och tjänster har 335 
regionen och länets kommuner ett mycket stort ansvar för att driva på utvecklingen 
mot ökad hållbarhet. Krav måste ställas på företag att säkra ett livscykelperspektiv på 
produkter. Med högre andel närproducerat och mer återanvändning av material kan 
vi också minska transporterna. Den mat som serveras i skolor och äldreomsorg ska 
smaka bra och hålla hög kvalitet och bidra till en hållbar livsmedelsproduktion.  340 
   
Idag står bebyggelsesektorn för nästan 40 % av de territoriella utsläppen i 
Stockholmsregionen. Klimatpåverkan från byggskedet kommer främst från 
tillverkningen av byggmaterial såsom cement och stål. Utsläppen från byggprocessen 
av ett hus är lika stora som utsläppen från husets 50 första års drift.  345 
Bostadsbyggande med massiv trästomme har visat sig stå för knappt hälften så stor 
klimatpåverkan som betong. Vi vill därför att byggnationen av hus i trä, eller annat 
förnybart material, i trä eller annat förnybart material i Stockholmsregionen ska öka. 
För att minska klimatavtrycket från bebyggelsen krävs även politiska reformer och 
investeringar som bidrar till energieffektivisering av befintliga byggnader och till 350 
klimatsmarta energilösningar i nybyggnationen såsom exempelvis utvecklingen av 
smart fjärrvärme och användningen av solenergi.  
   
   
Idag står vägtrafiken för hälften av de territoriella utsläppen i Stockholmsregionen 355 
och en grön omställning av transportsektorn är nödvändig för klimatet. Utsläppen 
från transporter måste minska. Nybilsförsäljning av fossildrivna bilar ska upphöra 
senast 2030. Utbyggnaden av laddinfrastruktur behöver snabbas på och bli tillgänglig 
i hela vårt län liksom i landet i stort, också vid flerfamiljshus, för att fler ska våga gå 
över till elfordon. Tunga transporter måste också elektrifieras eller använda sig av 360 
biobränslen, och kunna köra med längre släp. Detsamma gäller sjöfarten. 
Cykelvägnätet ska byggas ut i hela regionen och lånecyklar ska finnas vid större 
stationer och bytespunkter i hela länet.  
. Ett ytterligare sätt att minska klimatpåverkan från transporter är att underlätta för 
människor att distansarbeta inom fler yrken. Allas tillgång till bra internetanslutning 365 
är en förutsättning. Arbetsgivare, som kommuner, stat och region, bör möjliggöra för 
medarbetare att jobba på distans. Det minskar trängseln i trafiken, minskar utsläppen 
och ökar ofta livskvalitén. Samhällsplaneringen måste bidra till att minska behovet av 
transporter och bidra till låg energianvändning och mer hållbart byggande. Samtidigt 
måste samhällsplaneringen i högre utsträckning utgå ifrån ett förändrat klimat.   370 
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Den utbredda användningen av kemikalier som numera återfinns överallt i naturen är 
också en källa till oro. Både för att det riskerar människors hälsa och för att det 
skadar naturens ekosystem genom att till exempel bidra till att bin dör. Även här kan 375 
de krav som ställs vid upphandlingar bidra till mer hållbara lösningar. Människors 
tillgång till skog, ängar och vatten är en viktig resurs för vårt land och vår region som 
vi ska värna. Vi behöver naturen, och vi måste bli bättre på att leva i samklang med  
den.  
   380 
Stockholmsregionen har alla förutsättningar att gå före i omställningen. Det är viktigt 
inte minst som förebild för andra storstadsregioner. Det leder också till att vår 
konkurrenskraft ökar, fler jobb skapas och vår arbetsmarknad stärks med forskning 
och företag som driver utvecklingen. Klimatomställningen får inte leda till ökad 
ojämlikhet, tvärtom ska den bidra till att minska klyftorna i samhället.   385 
   
Vi vill  
   
● Alla kommuner i länet och Region Stockholm ska ha en klimatplan och budget 

som visar hur snabbt klimatutsläppen måste minska. Den offentliga 390 
upphandlingen ska driva på omställningen till ett hållbart samhälle. Sätta nationella 
mål för minskad konsumtionsbaserad klimatpåverkan och arbeta för att uppnå 
dem regionalt genom att stimulera cirkulära lösningar. Införa kemikalieplaner för 
att aktivt fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier och produkter i alla kommuner 
och Region Stockholm.   395 

● Elektrifiera vägtrafiken i hela länet. Förbättra energiförsörjningen och 
energianvändningen i länet. Elnäten måste byggas ut för att säkra elförsörjningen 
av vår region. Biogasproduktionen måste öka för att bättre ta tillvara vårt 
matavfall och göra det möjligt för industrin och sjöfarten att bli fossilfri. 
Tillgången till fjärrvärmeanslutning måste öka. Installera solceller på fler offentliga 400 
byggnader. Stockholmsregionen ska bli en ”smart city” där tekniken bidrar till 
minskad energiförbrukning.    

● Nybyggnationen av bostäder, offentliga byggnader och kommersiella lokaler i 
Stockholmsregionen ska i första hand ske i trä eller annat förnybart material.  

● Skydda de gröna kilar som finns i Stockholms län. Allmänhetens närhet och  405 
tillgång till grönområden, skogar och vattendrag ska säkerställas.    

● Lägg ned Bromma flygplats och utveckla Arlanda till ett centrum för fossilfritt 
flyg. Bygg ut den spårbundna trafiken till och från flygplatsen.  
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En stark kollektivtrafik – för tillväxt, jämlikhet 
och klimatomställning 410 

Stockholmsregionen är alla vi som lever, bor och verkar här, oavsett var i länet 
vi befinner oss. Alla ska omfattas av utvecklingen och kunna bidra till 
tillväxten. Det ska vara lätt att göra rätt för att bidra till den klimatpositiva 
omställningen. Alla ska också få ta del av de värden som skapas i vårt län, och 
på jämlika villkor delta på arbetsmarknaden, i utbildningar och 415 
fritidsaktiviteter.  
  
Socialdemokraternas övergripande syften med en stärkt infrastruktur och 
kollektivtrafik är därför att bidra till att uppnå klimatmålen och till en jämlik region 
med stark ekonomisk utveckling.    420 
 
Förutsättningarna ser olika ut i vårt stora län. Bil är en förutsättning för att få 
vardagen att fungera för många som bor i mer glesbefolkade delar, medans andra i 
hög utsträckning kan använda kollektivtrafiken. Beroendet av bilen måste kraftigt 
minska då detta är avgörande för att uppnå klimatmålen om att vara klimatneutrala 425 
senast år 2045.    
   
Målsättningen måste vara att kollektivtrafiken ska vara snabbare än att åka bil där så 
är möjligt i vårt län. Det självklara valet att resa i vår region ska vara kollektivt. För 
det krävs att vi prioriterar kollektivtrafikens framkomlighet. Fler och snabbare 430 
tvärförbindelser, framför allt mellan regionala kärnor. Det krävs utbyggd spårtrafik, 
tätare avgångar i tunnelbana och pendeltåg. Bättre busstrafik genom nya 
snabbgående bussar BRT och säkra busslinjer som förbinder stadsdelar inom 
kommunerna.. Idag förlorar kollektivtrafiken mot bilen i merparten av de resor som 
görs.   435 
   
Byten ska synka och kollektivtrafiken ska vara trygg oavsett var du reser, vem du än 
är eller vart du ska. Att bli stående vid en station där du känner dig otrygg för att 
tåget var sent och bussen hunnit gå är inte acceptabelt. Att bedriva företag runt om 
i vårt län kräver många gånger att man vet att kollektivtrafiken även ute i länet 440 
fungerar och går att lita på. 
 
En väl fungerande och pålitlig skärgårdstrafik är en förutsättning för boende, 
arbete, företagande och besökare i skärgården. I de inre delarna av vår region är 
pendelbåtstrafik ett bra sätt att skapa genare förbindelser och minska restiden. Våra 445 
vattenvägar kan, där det skapar effektivare förbindelser, vara ett bra sätt att avlasta 
vägtrafiken och få fler att åka kollektivt.    
 
För att fler ska välja att resa kollektivt måste det bli enklare och mer bekvämt med 
mindre trängsel. Bussarna och tågen måste gå i tid.    450 
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Vi vill   
● Öka turtätheten genom att gå mot att införa 10-minuterstrafik och nattrafik på

pendeltågen. Skynda på planeringen av nästa steg i tunnelbaneutbyggnaden.
Utveckla BRT (Bus rapid transit) som en ny typ av snabbgående busstrafik ,455 
elektrifiera bussen och öka framkomligheten. Bygg fler tvärförbindelser över länet
så att vi får snabbare resor.

● Bygg ut infarts-/pendlarparkeringarna det blir enklare att resa kollektivt. Se till att
stationer och busshållplatser är trygga och utan trängsel.

● Vi stärker skärgårdstrafiken genom nya och ombyggda båtar och att låta 460 
Waxholmsbolaget sköta trafikledningen. Replipunkterna (knutpunkter för 
transport till och från skärgården) ska drivas av regionen och ha en bättre 
standard.   

● Vi behöver bromsa taxehöjningarna så att fler väljer kollektivtrafiken. Det ska bli 
billigare för ungdomar att resa med SL, gratis för barn upp till 12 år och lägre taxa 465 
när man reser utanför rusningen.   

● Färdtjänsten ska utgå från den enskildes rätt till ett aktivt liv som förälder,
fritidsutövare, anställd eller student. Du ska kunna lita på att komma i tid och få
hjälp hela vägen.

Bygg bostäder för alla – i hela 470 

Stockholmsregionen 
För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken 
en viktig del av välfärdspolitiken. Hemmet ska vara den trygga punkten i varje 
människas liv.  

475 
Hur vi planerar våra städer och framtidens boende är avgörande för flera av de 
samhällsproblem som vi ser idag kopplade till otrygghet, kriminalitet och 
segregation. Bostadspolitiken för Stockholmsregionen ska utjämna klyftor. Det ska 
vara lätt och möjligt att byta bostad i takt med ändrade livsvillkor. De senaste fem 
åren har länets befolkning ökat med 180 000 personer. 2030 kan vår region ha 2,8 480 
miljoner invånare. Men för att den utvecklingen ska bli verklighet måste regionens 
bostadsplanering förbättras. Vi ser med oro på den negativa nettoutflyttningen från 
Stockholmsregionen. Det är en trend som grundar sig i regionens dysfunktionella 
bostadsmarknad och riskerar att skada kompetensförsörjningen och jobben, 
ekonomin och välfärden. 485 

Det är fantastiskt. Men för att klara bostadsförsörjningen behöver länet ha ett 
välplanerat byggande och att alla kommuner tar sitt ansvar för att det ska finnas 
bostäder att efterfråga för alla inkomstgrupper i kommunen.   
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Ideologiska ombildningar av hyreslägenheter till bostadsrätter har resulterat i att 490 
hyresrätterna är 30 procent färre än vid millennieskiftet. Samtliga av   
Stockholmsregionens 26 kommuner rapporterar bostadsunderskott. Störst är bristen 
på hyresrätter.   

Hemlösheten är stor i vår region och många av de drabbade lider av psykisk ohälsa 495 
eller missbruk. Det blir också vanligare att personer utan behov av annat socialt stöd 
står utan bostad. Vräkningar som drabbar barn minskar men många barnfamiljer har 
svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Hårda krav eller en ekonomi som inte 
räcker till gör det svårt att få en bostad.    

500 
Bostadsbristen leder bland annat till en illegal andrahandsuthyrning som orsakar 
stora missförhållanden och göder kriminalitet. De allra mest utsatta drabbas allra 
hårdast. För att komma till rätta med detta kommer vi ta krafttag mot exploateringen 
av utsatta människor på bostadsmarknaden. Bland annat genom att genomföra en ny 
folkräkning.     505 

Vi vill införa en bostadsgaranti för unga i länet. Det förutsätter att vi fortsätter bygga 
fler hyresrätter med rimliga hyror. Det kräver också att vi stoppar ombildningarna. 
Vi vill bygga fler bostäder anpassade för äldre, såsom mellanboenden, 
trygghetsboenden och seniorbostäder, där äldre har råd att bo och kan trivas och 510 
som inte är biståndsbedömda.    

De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen är viktiga för kommunernas 
möjligheter att bedriva en aktiv bostadspolitik. Och med hjälp av dem kan vi säkra 
bostadsförsörjningen. När vi blandar hyresrätter, villor, radhus och flerfamiljshus så 515 
ökar vi kontakten människor emellan och otryggheten minskar. En medveten 
stadsplanering kan främja jämlikhet, jämställdhet och klimatmässig hållbarhet i hela 
regionen.    

Vi vill   520 
● Att alla kommuner ska ha ett allmännyttigt bostadsbolag. De ska ha rätt

förutsättningar för att motverka hemlöshet och främst att barnfamiljer drabbas.
De allmännyttiga bostadsbolagen ska också ha i uppdrag att se över möjligheten
att förenkla för unga och studenter att få en första lägenhet så att vi kan införa en
bostadsgaranti för unga. De allmännyttiga bostadsbolagen ska även ha ett uppdrag525 
att tillhandahålla boenden för våldsutsatta.

● Alla kommuner ska ha en aktiv och medveten politik för mark- och
bostadsplanering som främjar bostadsbyggandet runt om i regionen. Bygga fler
bostäder för äldre, såsom mellanboenden, trygghetsboenden och seniorbostäder.

● Ta krafttag mot den illegala andrahandsuthyrningen av lägenheter som orsakar 530 
stora missförhållanden och göder kriminaliteten. Genomföra en ny folkräkning.   
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Stockholmsregionen – en attraktiv 
arbetsmarknad  
Stockholms län svarar för en knapp tredjedel av Sveriges totala 535 
bruttonationalprodukt och är en tillväxtmotor för hela landet. Här ska alla 
som kan jobba – det är avgörande för finansieringen av vår gemensamma 
välfärd. Personer som står utanför eller är nyanlända ska snabbt i jobb eller 
utbildning som leder till jobb. Stockholm ska vara en region som håller ihop. 
En region där företagsamhet och entreprenörskap får de bästa 540 
förutsättningarna för att forma framtidens lösningar.  

Vår region är en av världens mest innovativa. Här finns en god tillväxtpotential och 
bra förutsättningar för att kunna leverera de innovationer som världen efterfrågar för 
att klara framtidens utmaningar. Vi vill skapa goda förutsättningar för företagare i 545 
regionen, med fler företag som utvecklas och växer. Som är med i omställningen och 
anställer fler. Vi ska leda klimatomställningen och skapa tillväxt och gröna jobb i hela 
vår region Vi vill också se att en högre andel kvinnor startar företag i vår 
region. Stockholmsregionen behöver fler utbildningsplatser i högre utbildning och i 
yrkeshögskola. Tillväxt, forskning, framsteg och innovation ska genomsyra 550 
Stockholmsregionen och Södertörns högskola ska därför bli universitet.   

Befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt är avgörande för regionens fortsatta 
utveckling. En förutsättning för att möta denna utmaning är att fler bostäder byggs. 
Människor ska kunna flytta till och inom vår region för att jobba. Företagen ska 555 
kunna rekrytera kompetens från alla delar av regionen, landet och världen utan att det 
stoppas av bostadsbrist.  

Reglerna för arbetskraftsinvandring måste skärpas och arbetet mot arbetskriminalitet 
måste stärkas. Hela samhället förlorar när löner och arbetsvillkor dumpas av oseriösa 560 
arbetsgivare. 

Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen behöver många olika arbetsplatser och olika 
typer av verksamheter. De senaste åren har en majoritet av de nya jobben växt fram i 
små och medelstora företag. Samtidigt spelar förstås de stora exportföretagen i vår 565 
region en avgörande roll för inte bara regionens utan hela landets utveckling. 

Vi behöver fler som vill jobba inom välfärden. Det kräver att arbetsvillkoren stärks 
och det kräver att kommunerna och regionerna vid anställning av personal utgår från 
heltid som norm och omfattas av kollektivavtal. Och att majoriteten av personalen 570 
har möjligheten att få tillsvidaretjänster. Kommunerna och regionen har potential att 
påverka normerna på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen genom att motverka 
otrygga anställningsförhållanden. Högre ställda krav och bättre uppföljning och 
kontroll vid offentliga upphandlingar motverkar oseriösa företag och 
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arbetslivskriminalitet. Men den nationella politiken för att upptäcka och förhindra 575 
illegal arbetskraft och social dumping måste också skärpas.    

Importen av illegal arbetskraft och social dumpning drabbar svenska arbetstagare och 
undergräver den svenska modellen. Utöver skärpningar av den nationella politiken 
behöver vi göra mer i vår region. Nyanlända ska snabbt få kontakt med 580 
arbetsförmedlingen och komma i gång med språk- och jobbinsatser. De nyanländas 
kompetenser och utbildningar ska tas till vara. Validering av kompetens ska snabbt 
erbjudas alla, oavsett bakgrund. Försörjningsstöd kan vara nödvändigt för att klara en 
komplicerad livssituation. Men det ska inte vara en permanent försörjning. 
Försörjningsstödet ska vara inriktat mot arbetslinjen och alla som har arbetsförmåga 585 
ska så snabbt som möjligt bli aktivt arbetssökande. Vi ser behovet av rätt matchning 
på arbetsmarknaden och fungerande arbetsförmedling för både arbetsgivare och 
arbetssökare.     

Vi vill  590 
● Att heltid och tillsvidareanställning är norm för anställda i kommuner och Region

Stockholm. Att samma krav ställs av kommuner och Region Stockholm på företag
som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen eller regionen.

● Planera infrastruktur och utbildningsinsatser för att skapa goda förutsättningar för
våra större företag. Södertörns högskola ska bli universitet.595 

● Ta krafttag mot all typ av arbetslivskriminalitet. Krav som ställs på företag i
upphandlingar och valfrihetssystem (LOV) ska, så långt det är möjligt, gälla
underentreprenörer i alla led genom huvudentreprenörsansvar och vara i nivå med
centrala kollektivavtal.

● Främja företagande - särskilt kvinnors. Förbättra tillgången till olika 600 
företagsrådgivare, med olika specialiteter och inriktningar. Utveckla kvaliteten på 
kommunernas och regionens service till och dialog med företag - och särskilt med 
småföretag. Att stärka kompetensförsörjning för att skapa goda förutsättningar 
för innovationer och nya gröna näringar.  

● Erbjuda flera unga sommarjobb som ett första kliv in i arbetslivet. Att nyanlända 605 
och arbetssökande tidigt ska få rätt stöd för att komma i arbete.   

Konsten, kulturen och idrotten bidrar till en 
rikare Stockholmsregion 610 

Konsten, kulturen, idrotten och det idéburna föreningslivet bidrar till att 
skapa ett rikare och mer demokratiskt samhälle. Kulturen tillför oss 
människor unika värden, ger perspektiv på det egna livet och förståelse för 
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omvärlden. Vi vill att människor ges goda möjligheter att delta i samhället och 
bidra till demokratin. Det förutsätter levande folkrörelser och en stark 615 
folkbildning. 

Fler scener och andra investeringar i kulturen skapar ett rikare samhälle och nya jobb, 
både inom och utanför de kreativa näringarna. Modellen att avsätta en procent till 
konstnärlig utsmyckning bör omfatta alla nybyggnationer, även privata byggbolag. 620 

Vi vill att kultur och meningsfull fritid ska vara tillgänglig för alla; en kulturell 
allemansrätt! Därför är det idéburna föreningslivet, idrotten, folkbildningen, 
trossamfunden, kulturlivet, biblioteken och kulturinstitutionerna så viktiga. 

625 
Barns och ungas tillgång till meningsfulla aktiviteter på sin fritid kommer inte av sig 
självt. Ekonomiska förutsättningar, föräldrars arbetssituation och egna erfarenheter 
har stor betydelse. Det behövs lägre trösklar och fler trygga platser för möten, musik, 
idrott och kreativitet. 

630 
Idrotten ger förebilder, utbildning i demokrati, integration och ledarskap. Alla barn 
och unga ska ha möjlighet att vara med, oavsett föräldrarnas ekonomiska 
förutsättningar. Det förutsätter låga avgifter. Allas möjligheter att idrotta på sina 
villkor, oavsett kön och fysiska förutsättningar, kräver att den akuta bristen på 
idrottsanläggningar och andra idrottsytor i regionen åtgärdas. Samverkan över 635 
kommungränserna behöver underlättas. 

Demokratin börjar i vardagens gemenskap där människor möts; i idrottshallen, på 
läktaren, i studiecirkeln, på kulturskolan eller mellan bokhyllorna i biblioteken. Fler 
mötesplatser behövs för att möjliggöra planerade och spontana möten mellan 640 
människor. Fler ska hitta till biblioteken, inte bara för att låna böcker utan också för 
aktiviteter, samtal, dialog och debatt. Skolbiblioteken har en viktig roll att spela.  

Rätten att uttrycka sin mening, påverka och påverkas av andra och gemensamt driva 
på utvecklingen i någon riktning är grundfundament i en väl fungerande demokrati. 645 
Den förändringskraft som uppstår när människor möts till gemensam handling 
stärker det sociala kapitalet och spelar en viktig roll i samhället. Samhällsbygget måste 
bygga på tilltro till medborgarnas eget engagemang och egna organisationer 

Vi vill 650 
● Öka stödet till kulturföreningar, studieförbund och folkhögskolor. Inför fri entré

till regionala muséer.
● Ta tillvara kulturarbetares kompetens inom andra verksamheter, till exempel

genom mer kultur i vård och omsorg.
● Bygga fler idrottsanläggningar. Även ytor och lokaler för spontanidrott, lek, 655 

motion och organiserad idrott ska planläggas för när det byggs nya 
bostadsområden. Nya skolor ska byggas med hallar för idrott och lek. 

109 av 194



● Ge idrottsrörelsen ökade möjligheter att knytas till skolan och
fritidsverksamheten. Flickor och pojkar ska ha lika förutsättningar.

● Alla skolor ska ha tillgång till fungerande skolbibliotek. 660 
● Att lokaler för föreningsliv, folkbildning, idrott och kultur ska vara lättillgängliga,

ha hög standard med modern teknik och stå öppna för alla på rimliga villkor.
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PROPOSITION
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I november 2021 antog partikongressen nya partistadgar. För partidistriktet innebär det 

att de tilläggsstadgar vi antog på kongressen 2020 nu är inaktuella. I nämnda tilläggs 

stadgar fanns en tydlig skrivning om hur vi fördelade ombuden på distriktskongresserna 

för att få en jämn spridning och säkerställa att samtliga arbetarekommuner alltid är 

representerade.  

Förslag till beslut 

distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att 

Distriktskongressen ska bestå av 250 ombud. Varje ansluten arbetarekommun äger rätt att utse 
två ombud. Övriga ombud fördelas proportionellt efter arbetarekommunernas antal medlemmar. 
Ersättare väljs till samma antal som ombuden. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet 
per det månadsskifte som infaller fem månader före distriktskongressen. Distriktsstyrelsen 
rekommenderar kongressen anta samma fördelning som de tidigare stadgarna reglerade.  
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A1 Skärp regleringen av ombildningskonsulter Järfälla 

 

Att ombilda en fastighet från hyresrätt till bostadsrätt innebär för många att man ger 

sig in i sitt livs största affär. Det kan givetvis innebära en stor frihet och vinning för 

den enskilde, men det är också förknippat med stora ekonomiska risker. Det är 

därför av största vikt att processen präglas av transparens och öppenhet. 

 

Det är dessvärre inte alltid fallet. Det finns flera fall när ombildningskonsulter har 

agerat oetiskt och utlovat ekonomiska fördelar med en ombildning som varken är 

rimliga eller sanna. Det har resulterat i en lång rad anmälningar till konsumentverket 

samt flera medialt uppmärksammade fall. 

 

Enligt en kartläggning från Hem & Hyra löper en hyresgäst i en bostadsrättsförening 

fyra gånger så stor risk att hamna i hyresnämnden med hot om vräkning. Risken är 

också mer än fyra gånger högre att de tvingas söka Hyresgästföreningens stöd, när de 

drabbats av höjda hyror, eller brister i underhållet av lägenheten dom bor i. 

 

Det är heller inte alltid en god affär för den nya bostadsrättsinnehavaren. Det finns 

miljoner skäl för konsulter att locka in de boende i en ombildning med glädjekalkyler, 

och sedan låta bostadsrättsföreningen ta smällen när föreningens ekonomi utarmas 

och stammarna måste bytas. Kvar står då bostadsrättsinnehavarna med chockhöjda 

avgifter som de inte hade räknat med. 

 

Konsumenter omfattas normalt av ett starkt rättsligt skydd mot vilseledande och 

oetiska aktörer i form av institut som exempelvis konsumenttjänstlagen. Detta gäller 

dock inte de som har att göra med ombildningskonsulter. Konsumentverket har 

konstaterat att de ofta har svårt att ta upp anmälningar som riktas mot just 

ombildningskonsulter på grund av detta. 

 

Det är orimligt att enskildas konsumenträttsliga skydd är som svagast när de står i 

begrepp att ingå sitt livs största affär. Ombildningsbranschen måste reglereras på ett 

sätt så att konsumenterna ges ett sådant rättsligt skydd. Om de senaste årens 

erfarenheter har lärt oss någonting, så är det att ombildningar måste hanteras oerhört 

varsamt. Vi måste försäkra oss om att processen har präglats av seriositet, ärlig och 

öppen information samt ett otvetydigt samtycke från de boende. 

 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

Att Socialdemokraterna ska verka för att stärka det rättsliga skyddet för 

konsumenter som har att göra med ombildningsföretag och konsulter. 
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Att Socialdemokraterna ska verka för att se över regleringen av 

ombildningsprocessen för att motverka oseriösa aktörer. 

 

Eva Ullberg 

 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-14, som beslutade att anta 

motionen som egen. 

 

Partidistriktets utlåtande över motion A1 

Fredrik Sirberg fredrik.sirberg@byggnads.se 

 

Distriktsstyrelsen håller med om att detta är ett problem. Det finns ett flertal exempel 

på ombildningar där oegentligheter kan konstateras och oseriösa 

ombildningskonsulter i det närmaste plundrat föreningen under processen. 

 

Ett exempel i vår egen region är ombildningen av hyresrätter i Sollentunahems 

bestånd: Den ekonomiska skadan kan inte överblickas”. Så beskrivs omfattningen av 

den misstänkta plundringen av bostadsrättsföreningen i Sollentuna i en rapport från 

en granskare utsedd av Bolagsverket i tidningen Hem & Hyra. Oegentligheterna ska 

ha skett i samband med att allmännyttiga Sollentunahem sålt fastigheten till de 

boende för 265 miljoner kronor. 

”Flera lägenheter ska ha sålts till kraftigt underpris vid ombildningen från hyresrätter 

till bostadsrätter. En person i den tidigare styrelsen ska ha missbrukat sin 

förtroendeställning. Medan ombildningskonsulten plockat ut enorma belopp under 

ombildningsprocessen ska de tidigare hyresgästerna gått miste om många miljoner till 

följd av oegentligheter”. 

 

Regeringen har genomfört lagändringar på området men ytterligare åtgärder behövs. 

Hanteringen i Sollentuna och exempel i till exempel i Malmö där 

bostadsrättsföreningar mer eller mindre kapats av personer med ljusskygga intressen 

har bidragit till dessa lagförändringar. Lagändringarna har tillkommit för att kunna 

undvika och förebygga sådana här situationer. 

 

Lagändringen gör att en minoritet kan kräva särskild granskning av 

bostadsrättsföreningen och dess ekonomiska förvaltning, för att i tid upptäcka 

oegentligheter eller om det är någon form av kriminalitet som är på väg att krypa in i 

föreningen. 

Distriktsstyrelsen håller med om att vi behöver fortsätta att utveckla lagstiftningen 

här. Att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden är önskvärt och 

nödvändigt. Det kan till exempel handla om skärpta krav på ekonomisk plan, 

intygsgivare och förhandsavtal som ytterligare trygghet till den som står i beredskap 

att köpa en bostadsrätt. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05 
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att Bifalla motion A1. 
 
 

A2 Återinföra kommunala förköpsrätten – för en sund samhällsutveckling
     Södertälje 
 
Utvecklingen på fastighets- och bostadsmarknaden är viktig. Den kan skapa eller 
motverka en långsiktig hållbar utveckling. Men en röd tråd är att över tid har 
samhälle och lagstiftning förflyttats i riktning mot att marknadskrafterna ska lösa 
utmaningarna. I Södertälje har vi under en lång rad år och i successiva steg skärpt 
regelverket kring markanvisningar, skärpt tillsynsverksamhet och ser hela tiden över 
de processer som riskerar att få skadliga effekter på en god samhällsutveckling. Men 
det saknas en bricka. Vi som arbetar i kommunerna behöver stöd i form av en 
lagstiftning och regelverk som understödjer detta. 
 
Över tid har det skapats en övertro på att marknaden löser detta utomordentligt på 
egen hand. Ett exempel, som vi väljer som exempel i denna motion är förköpsrätten. 
Från 1967 och fram till 2010 fanns en lagstiftning som gav kommunerna ett starkt 
verktyg att vid planerade försäljningar av fastigheter kunna träda in i köparens ställe 
och köpa fastigheten. Lagstiftningen och övergångsreglerna pekade på följande 
kriterier: 
 
• Fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för 

tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning 
• Fast egendom som behöver rustas upp eller som behöver byggas om 

för att tillgodose bostadsförsörjningen eller något ändamål som 
anknyter till den. 

• Fast egendom som behövs för att tillgodose ett väsentligt behov av 
mark eller anläggning för idrott eller friluftsliv. 

• Fast egendom med byggnad som bör bevaras därför att den är 
värdefull från kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt. 

• Fast egendom som är bebyggd med hus som behöver användas som 
bostad för permanent bruk och som är belägen inom ett område där 
det råder en avsevärd efterfrågan på fritidsbostäder. 

 
Lagstiftningen avskaffades av alliansregeringen 2010. Vår tolkning är att avskaffandet 
skedde p.g.a. att man tyckte att det krånglade till försäljningsprocesser, tog tid och 
resurser. Man trodde att marknaden skulle klara av detta mycket bättre själva. Man 
bör notera att utredningar kring detta gjordes två gånger. Dels under 90-talet, ungefär 
runt tidpunkten när fastighetskrisen slog till, och inför ställningstagandet 2010 då vi 
också hade att förhålla oss till en finanskris, alltså tidpunkter när dels 
fastighetsmarknaden brottades med omfattande finansiella problem och 
bostadsproduktion var låg. Så är ju inte läget idag, vilket ju också förstärker vår 
grundläggande uppfattning om att lagstiftningar på dessa områden bör ligga fast över 
tid eftersom dom reglerar grundläggande förhållanden och spelregler. 
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Med facit i hand kan man konstatera att avskaffandet var ett naivt sätt att se på 
verkligheten. Konsekvenserna är att strategisk mark i kommunerna bollas runt som 
handelsvara, och knappast utifrån ett synsätt på vad som är det bästa utifrån ett 
samhällsperspektiv. Försäljningar och vidareförsäljningar sker ofta baserade på 
hypotetiska och maximerade beräkningar. 
 
Om kommunerna övertid ska ha möjlighet att bedriva en aktiv markpolitik, och för 
att inte heller urholka det kommunala planmonopolet, är det viktigt att det finns 
skarp lagstiftning som understödjer detta, på flera områden. 
 
Vi har inte övervägt vilka kriterier som ska gälla för en återinförd lagstiftning om 
förköpsrätt, det bör rimligen utredas. Fokus behöver vara på en lagstiftning som 
både är tydlig och effektiv. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Stockholms läns partidistrikt verkar för att en lagstiftning om 

kommunal förköpsrätt av fastigheter införs. 
 
Södertälje arbetarekommun 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-24, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion A2 

Fredrik Sirberg fredrik.sirberg@byggnads.se 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och påminner sig om att 
distriktskongressen för ett antal år sedan biföll en liknande motion. 
Länsriksdagsgruppen motionerade i frågan 2015 men fick inget gehör i frågan. 
Distriktsstyrelsen håller med om att frågan fortfarande är aktuell och att nya initiativ 
behöver tas i frågan. 
 
Idag byggs mer än vad som har gjorts de senaste 40 åren. Trots detta är 
bostadskrisen i landet i allmänhet och i Stockholmsregionen i synnerhet allvarlig. 
Inflyttningen till storstadsregionerna är snabbare än vad kommunerna hinner planera 
för och byggherrar på bostadsmarknaden har intresse av och förmåga att lösa. Om vi 
inte vänder på alla stenar för att snabbare och effektivare bygga bostäder kommer 
situationen inte lösas. 
 
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen är reglerat i flera lagar och det pågår 
ett antal åtgärder och insatser för att underlätta för bostadsplanering och ny 
bebyggelse. 
 
Trots att kommunerna fortfarande har planmonopol är äganderätten fortfarande en 
förutsättning för en aktiv och konkret samhällsplanering. Många kommuner äger 
väldigt lite mark, vilket försvårare en aktiv samhällsplanering och en aktiv 
markpolitik. Expropriation är ett annat verktyg för att skapa bättre förutsättningar 
för nödvändig samhällsplanering. 
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Samtidigt är expropriation ett stort ingrepp i den enskildes leverne och rätten till 
egendom. Därför används av naturliga skäl expropriation restriktivt. 
 
Den kommunala samhällsplaneringen förlorade ett viktigt verktyg 2010, då den 
kommunala förköpsrätten avskaffades. Den gav kommunerna möjlighet att under 
vissa föreskrivna grunder förköpa fast egendom. Systemet fick kritik för att vara 
byråkratiskt, skapa inlåsningseffekter och en icke-fungerande marknad. Värt att 
notera är att den kommunala förköpsrätten avskaffades 2010, utan att nya verktyg 
infördes. Avskaffandet av lagen föregicks av att lagen utvärderades av Boverket: 
Utvärdering av förköpslagen (1967:868). Boverkets utvärdering var kritisk till delar av 
lagen, men kom samtidigt fram till att ”förköpslagen behålls men förenklas”. 
Boverket. Utvärdering av förköpslagen (1967:868). (2008). S. 7. Myndigheten ansåg 
då att kommunerna behövde ett redskap för en långsiktigt hållbar planering. Det 
enda skälet som kommunerna skulle få framhålla som grund för förköp, var att 
egendomen krävdes för utveckling av tätbebyggelse. Boverket. Utvärdering av 
förköpslagen (1967:868). (2008). S. 8. 
 
Ingen skall sticka under stol med att det fanns problem med förköpslagen i sitt 
dåvarande skick. Samtidigt har samhällsutmaningarna vuxit och behovet av 
samhällsplanering har aldrig varit större. För att klara bostadsförsörjningsansvaret 
och en god samhällsplanering, bör ett återinförande av förköpsrätten övervägas, 
exempelvis i form av Boverkets förslag. 
Framförallt i tätbebyggda områden finns ett stort behov av en ny förköpsrätt. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att Anse motionen vara besvarad. 
 

 

B1 Översyn av Folktandvården i Stockholms län AB:s ägardirektiv samt 
ekonomiska förutsättningar   Lidingö 

 

Folktandvården bedriver tandvård inom Region Stockholm inom ramen för 

regionens ansvar enligt tandvårdslagen. Bolaget utför också uppdrag för hälso- och 

sjukvårdsnämnden som i huvudsak omfattar barntandvård. 

 

Enligt nu gällande ägardirektiv ska Folktandvården vara ett konkurrenskraftigt 

tandvårdsföretag som erbjuder ett brett utbud av tjänster med hög service och god 

kvalitet utförd av kompetent personal till ett väl avvägt pris. Bolagets verksamhet ska 

kontinuerligt utvecklas och omfatta barntandvård, vuxentandvård, specialisttandvård, 

medicinsk tandvård, tandvård som ett led i sjukdomsbehandling samt nödvändig 

tandvård. 
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Vidare ska bolaget på tandvårdens område utföra kliniskt forskningsarbete, bedriva 

ST- utbildning samt bedriva utbildning och utföra kliniskt forskningsarbete med 

Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk forskning, SOF. Folktandvården ska även 

samverka med hälso- och sjukvården i syfte att tidigt upptäcka risk för ohälsa. 

 

Region Stockholms bolag ska utföra sina uppdrag och uppnå fastställda mål samtidigt 

som de minst uppfyller det ekonomiska resultatkrav som fullmäktige beslutar, i 

huvudsak i enlighet med en beslutad beräkningsmodell. Den nu gällande modellen 

beaktar koncernens behov av avkastning på återinvesterade medel bland annat för 

avsättningar för pensioner och avkastning på eget kapital. Modellen ska även beakta 

konkurrensneutralitet och ta hänsyn till varje nämnds och bolags specifika 

förutsättningar. 

 

Folktandvårdens resultatkrav för 2018 var 125 mnkr, vilket var 20 mnkr högre 

jämfört med 2017. Inför 2019 sänktes resultatkravet till 112,5 mnkr. Samma belopp 

beslutades som resultatkrav för 2021 och inför 2022 beslutade regionfullmäktige att 

fastställa ett resultatkrav på 100 mnkr. 

 

Trots sänkningen för 2022 är resultatkravet för Folktandvården Stockholms län AB, i 

jämförelse med vad många andra regioner beslutat gällande Folktandvården, fortsatt 

högt. 

 

I regionrevisorernas senaste årsrapporter, samt i media och i kontakt med 

verksamhetsansvariga framgår att Folktandvården i Stockholms län AB i konkurrens 

med privata tandläkarmottagningar som ofta erbjuder högre löner, har svårt att 

rekrytera och behålla erfaren personal. 

 

Folktandvården behöver ges förutsättningar till att bedriva och utveckla en 

verksamhet som kan erbjuda konkurrenskraftiga löner och utföra av Region 

Stockholm beslutade uppdrag på ett tillfredställande sätt. Ägardirektiven är 

avgörande för Folktandvårdens verksamhet och utveckling 

  

och det är angeläget att direktiven samt avsatta resurser står i samklang med krav och 

förväntningar. 

 

För Stockholmsregionens medborgare är det väsentligt att Folktandvården ges 

långsiktigt hållbara förutsättningar att bedriva en högkvalitativ och tillgänglig 

tandvård. Av den anledningen behövs en översyn av bolagets ägardirektiv samt 

ekonomiska förutsättningar. 
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Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

Att uppdra till s-gruppen i Region Stockholm att göra en översyn av 

Folktandvården i Stockholms län AB:s ägardirektiv samt ekonomiska 

förutsättningar, att utgöra underlag för ställningstaganden. 

 

Daniel Larson 

 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2022-01-12, som beslutade att anta 

motionen som egen. 

 

Partidistriktets utlåtande över motion B1 

Aida Hadzialic aida.hadzialic@regionstockholm.se 

 

Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Folktandvården spelar en nyckelroll i att 

tillförsäkra regionens invånare en god och jämlik tandvård. Inte minst för barn, unga 

och patienter med särskilt krävande behov. Folktandvården ges ett brett och 

utmanande uppdrag utan att ersättas på ett tillräckligt sätt. Skillnaderna i barn och 

ungas tandhälsa har ökat i Stockholmsregionen under en lång tid. Vi behöver 

intensifiera insatserna för att minska tandhälsoklyftorna. God tandhälsa ska inte vara 

en klassfråga. Därför vill vi utöka Folktandvårdens förebyggande uppdrag gentemot 

barn och unga. Vi har också ett förslag om att Folktandvården i samverkan med 

förskolor ska lansera ett tandborstningsprojekt i de områden där tandhälsan är sämst. 

I nuläget är de ekonomiska förutsättningarna att bibehålla och utveckla 

Folktandvårdens verksamhet otillräckliga, precis som motionären skriver.  

Därför yrkar vi bifall till motionen om att göra en översyn av Folktandvårdens 

ägardirektiv och ekonomiska förutsättningar. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att Bifalla motion B1. 

 

 

B2 Rättvisa kostnader för hjälpmedel  Lidingö 

 

Hjälpmedel såsom rullstol, gånghjälpmedel, hjälpmedel för kommunikation, 

kognition, syn etc är utprovade efter individuella behov och kan vara tidsbegränsade 

lån, tillsvidarelån eller subventionerade köp. Egenavgiften skiljer sig mellan 

regionerna. 

 

Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter med olika funktionsnedsättningar 

såsom ortoser, proteser, ortopedtekniska skor i förebyggande och kompenserande 
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syfte. Hos människor med stroke eller cerebral pares kan hjälpmedel möjliggöra 

dagliga fysiska aktiviteter. Ortopediska skor kan också minska smärta eller förebygga 

fotsår hos patienter med diabetes eller reumatoid artrit. 

 

Sveriges 21 regioner tar ut olika egenavgifter för ortopediska hjälpmedel, dvs avgifter 

som medborgaren själv ska betala. Kostnaderna har ökat över tid och varierar kraftigt 

mellan regionerna (750 - 2000 kr/år). 

 

Enligt SOU (2017:43) spelar egenavgifter en relativt liten roll som finansieringskälla 

för hälso och sjukvården. Avgifterna drabbar främst människor med stora behov och 

små eller obefintliga ekonomiska marginaler. 

 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

Att socialdemokraterna verkar för en översyn av finansieringen av 

ortopedtekniska hjälpmedel i syfte att säkerställa enhetliga avgifter i alla 

Sveriges regioner. 

Att socialdemokraterna verkar för en översyn av finansieringen av alla 

hjälpmedel i syfte att säkerställa enhetliga avgifter i alla Sveriges 

regioner. 

 

Gill Lindroos 

 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-01, som beslutade att anta 

motionen som egen. 

 

Partidistriktets utlåtande över motion B1 

Aida Hadzialic aida.hadzialic@regionstockholm.se 

 

Distriktsstyrelsen tackar för denna motion. Egenavgifter på hjälpmedel kan vara en 

betungande utgift för personer som nyttjar eller vill nyttja dem. Det innebär en 

ekonomisk otrygghet som i största möjliga mån bör undvikas. Det nuvarande 

högerstyret i Region Stockholm har exempelvis velat överföra fler hjälpmedel till 

egenansvar vilket leder till en fördyring för individen. Det faktum att egenavgifterna 

varierar mellan regionerna gör att det blir ojämlikt och att alla kanske inte har råd 

med de hjälpmedel som de behöver för att få vardagen att fungera /kunna leva ett liv 

som andra. Det är ojämlikt att man har rätt till olika hjälpmedel beroende vilken 

kommun eller region man bor i. Det ska inte spela någon roll om du bor i 

Norrbotten eller Skåne, du ska ha rätt till samma hjälpmedel oavsett. Så är det inte 

idag och det gör att personer med funktionsnedsättning inte vågar flytta från vissa 

kommuner/regioner. 
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Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att Bifalla motion B2. 

 

 

B3 Jämlik, rättvis och forskningsinriktad sjukvård i hela Sverige 
     Lidingö 

 

Vi behöver en organisatorisk reform av den svenska hälso- och sjukvården - det 

behövs en nationell styrning och uppföljning av de regionala ersättningssystemen för 

hälso- och sjukvården oavsett driftsform. 

 

Socialdemokraterna fattade 2017 ett beslut om att begränsa vinster i välfärden, vilket 

dock inte har skett. 

 

Det behövs en av stat och myndigheter ökad styrning av den privata och oreglerade 

vårdmarknaden. Vårdkonsumtionen i Region Stockholm är högre än i alla andra 

regioner trots generellt sett bättre hälsa, vilket tar resurser som behövs för 

patientgrupper med mer komplexa vårdbehov. 

 

Den ojämlika vården beror till stor del på att den politiska ansvarsfördelningen inte 

fungerar. Ansvaret ligger på våra 21 regioner som inte har någon samlad bild av den 

privata och offentligt drivna hälso- och sjukvårdens organisering, tillgänglighet eller 

ersättningsmodeller. Därför behövs en statlig styrning och uppföljning av 

ersättningar för utförd vård i syfte att säkerställa en mer jämlik och tillgänglig hälso- 

och sjukvård. Det skulle också bidra till långsiktighet i medicin- och vårdforskning på 

kliniknivå. 

 

I Stockholm har Stockholms sjukvårdsupprop och Tankesmedjan Balans i flera år 

påtalat hur den politiska majoriteten (M, L, C, Kd och Mp) uttalat sig vilseledande 

om ekonomin. Region Stockholm har haft ett positivt ekonomiskt resultat se senaste 

14 åren - ändå ser vi ser hur patientsäkerheten, väntetider till VC, vård- och 

operationsköer, väntetider på akuten och vårdpersonalens (nu också pandemitrött) 

arbetsmiljö drabbas hårt. 

 

Hur skapar vi en jämlik och effektiv framtida omsorg och hälso- och sjukvård? 

 

Hur fortsätter vi att utveckla svensk medicinsk forskning och vårdforskning på 

klinik- och verksamhetsnivå så att Sverige tillsammans med näringslivet blir ledande 

inom medicin, omvårdnad och teknik? 
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Hur säkerställer vi den framtida kompetensförsörjningen och finansieringen av vård 

och omsorg? 

 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

Att Socialdemokraterna verkar för att skapa mer rättvisa ersättningar för 

offentlig kontra privat utförd hälso- och sjukvård. 

  

Att Socialdemokraterna verkar för att öka forskning och utveckling på 

klinik- och verksamhetsnära nivå genom samlad styrning och 

uppföljning av ersättningar för planerad, pågående och utförd vård och 

forskning. 

 

Gill Lindroos 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-01, som beslutade att anta 

motionen som egen. 

 

Partidistriktets utlåtande över motion B3 

Aida Hadzialic aida.hadzialic@regionstockholm.se 

 

Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Gill Lindroos har skrivit om ett väsentligt 

ämne för regionen och landet som helhet; vikten av att skapa en hälso- och sjukvård 

som är innovativ, framtidssäkrad, och jämlik. 

Nuvarande ersättningsmodell har främjat privata aktörers etablering i välbärgade 

delar av länet till bekostnad av offentlig vård och utsatta områden. Regionens 

resurser har styrts till friskare patientgrupper ifrån de med mer komplexa vårdbehov. 

Distriktsstyrelsen instämmer i att det krävs förbättrade ersättningsmodeller till 

vårdaktörer i områden med stora vårdbehov. Det ska inte vara lönsammare för 

vårdgivare att jaga snabba besök i välbärgade stadsdelar i stället för att bedriva vård 

där behoven är som störst. 

Behoven ska alltid vara styråran, inte lönsamheten. 

Stockholms län är på framkanten av life science. Våra universitet bedriver 

världsledande forskning, våra företag genomsyrar den digitala och fysiska 

infrastrukturen som industrin är byggd på, och vår sjukvård kan snabbt översätta 

innovationer till livräddande vård. Få andra regioner i världen är lika väl 

positionerade att bli en ledare i life science det kommande seklet som Stockholm. 

 

Men för det behövs en regionstyrelse som förstår vikten av ökad forskning och 

utveckling på klinik- och verksamhetsnära nivå. Det behövs för att läkare ska 

samspela, forskare samarbeta och företag hitta gemensamma lösningar på vår tids 

stora folksjukdomar. Därför har vi lanserat en strategi för hur regionen ska samspela 

olika vårdaktörer och bli en världsledare inom life science. 
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Dessvärre har regionstyrelsen i stället hämmat utvecklingen. Över tio år med Vårdval 

Stockholm utan en strukturerad plan för utbildningsuppdraget har skapat stora revor 

inom kompetensförsörjningen. Regionen har en växande brist på specialistutbildad 

personal och spetskunskap. Vårdvals och privatiseringskrisen riskerar att 

fragmenterar och försämrar regionens forskning. 

 

Mot denna bakgrund instämmer distriktsstyrelsen i att styrning och uppföljning av 

ersättning ska sammankopplas med kravet att alla vårdgivare ska delta i utbildning, 

forskning och utveckling. Detta är en politik vi redan aktivt driver. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att Anse motion B3 vara besvarad. 

 

 

B4 Eliminera vithet som norm inom vård och omsorg Lidingö 

 

Trots att var fjärde medborgare inte är vit och nordisk är just detta fortfarande norm 

i vård- och omsorgsvärlden. För en bättre och mer jämlik vård måste vi göra allt för 

att inte tillåta att vithet är norm, vare sig i utbildningar eller verksamheter inom 

primärvård, akutvård, omsorg och apotek. Felaktiga diagnoser och behandlingar för 

personer med melaninrik hud förekommer i alltför stor utsträckning då symtom inte 

tolkas korrekt när de inte ser ut som på den vita hud som är den som är norm i vård- 

och omsorgsutbildningar. 

 

Kunskapen om hudsjukdomar och reaktionsmönster i melaninrik hud är viktig för att 

säkerställa jämlik vård i Sverige. Dock är melaninrik hud fortfarande 

underrepresenterad i medicinsk litteratur, forskning och utbildning. Vid genomgång 

av skandinavisk dermatologisk litteratur som rekommenderas som kurslitteratur på 

grundutbildningen för läkarstudenter i Skandinavien utgör bilder på melaninrik hud 

1–3 procent av alla bilder, och många av de vanligaste diagnoserna, som psoriasis och 

akne, finns inte representerade bland dessa. 

 

Vi hör mängder av berättelser som beskriver konsekvenserna av detta. 

 

Som kvinnan som sökte vård på grund av nässelutslag, där läkaren skrev i journalen 

att det inte gick att bedöma vad det var eftersom hon är mörkhyad. 

 

Som mannen som började tappa sitt hår och fick stora utslag på kroppen men fick 

höra på vårdcentralen att hans mörka hy inte passade det svenska klimatet. Det tog 

lång tid innan han fick veta att han led av en allvarlig autoimmun sjukdom. 
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Som barnläkare som uppmanas att dokumentera mongolfläckar (blåmärkesliknande 

födelsemärken som de flesta mörkhyade barn föds med) för att de inte ska leda till 

misstanke om misshandel. 

 

Som att personal på BB/BVC har svårigheter med att göra ögonlysning på barn med 

väldigt mörka ögon, och föräldrarna därför hänvisas till ögonläkare med sina 

nyfödda. 

 

Som misshandlade kvinnor som fått felaktigt stöd när de försöker få sin misshandel 

dokumenterad eftersom läkare och polis inte kan tyda rodnad och blåmärken. Det 

finns flera exempel på att det lett till att utredningar läggs ned och förövare går fria. 

Även om kunskapen i vården ökar kring hur allt ifrån svamp och nässelutslag till 

dålig blodcirkulation kan ta sig uttryck på mörkare hud så går det för långsamt och är 

till största del beroende av eldsjälar, och elever som själva får ta ansvar för att skaffa 

sig kunskapen. Vi ser att det behövs politisk styrning på nationell nivå för att uppnå 

en ur denna aspekt jämlik vård. 

  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

Att motionen skickas vidare till länsriksdagsgruppen. att ge 

länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för 

att Socialdemokraterna initierar en översyn av i vilken utsträckning 

vithet är norm inom vård- och omsorgsutbildningar inklusive litteratur- 

och utbildningsmaterial. 

Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att Socialdemokraterna 

initierar en översyn av i vilken utsträckning vithet är norm inom vård- 

och omsorgsverksamheter - hela kedjan. 

Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att Socialdemokraterna 

efter översynen initierar erforderlig vidareutbildning för berörd vård- 

och omsorgspersonal. 

 

Anna Fundin 

 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2022-01-12, som beslutade att anta 

motionen som egen. 

 

Partidistriktets utlåtande över motion B4 

Aida Hadzialic aida.hadzialic@regionstockholm.se 

 

Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Oavsett ursprung eller hudfärg ska alla känna 

sig trygga i att de får rätt vård och ett korrekt bemötande inom vård- och omsorg. 

Det faktum att vissa ges sämre vård på grund utav hudfärg är både nedslående och 

oacceptabelt. Att bekämpa diskriminering och rasism är en självklarhet för 

Socialdemokraterna. 

128 av 194

mailto:aida.hadzialic@regionstockholm.se


 

Det finns flera exempel på diskriminering inom vården i närtid, även från patienthåll. 

Under sommaren 2021 publicerade DN en granskning som visar hur vårdgivare 

tillåter patienter välja läkare med enbart svenskt ursprung. Det är en omfattande och 

nedslående granskning av hur patienter kan välja bort vårdpersonal, inte pga 

kompetens eller liknande, utan enbart utifrån utseende, efternamn eller påbrå utan att 

ens ha träffat läkaren. Det är skrämmande hur omfattande detta ser ut att vara. Både 

regionens egenregivård såväl som avtalad vård med privata vårdgivare har ett stort 

arbetsgivaransvar och måste vara drivande i en förändring av läget. 

Distriktsstyrelsen delar självklart motionens andemening om att ingen ska 

diskrimineras och att aktiva åtgärder bör tas för att undvika att så sker. Det är viktigt 

att vårdpersonal har den kompetensen som behövs för att möta patienter av alla 

ursprung. Det är en politik vi driver sedan innan. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att Anse motion B4 vara besvarad. 

 

 

B5 Angående förbättringar av färdtjänsten i regionens ytterområden 
     Nynäshamn 

 

Färdtjänsten är en fin och uppskattad service till medborgarna som av en eller annan 

anledning inte är mobila att kunna förflytta sig med offentliga färdmedel. Tyvärr är 

tillgången till den förnämliga tjänsten högst ojämlikt fördelad i länet. I ytterområden 

som Nynäshamn är tillgången både osäker och otillförlitlig. Anledningen är enkel. 

Det finns inga eller få stationära bilar att tillgå. Framkörningsvägarna är för långa, 

förarna tar inte dessa körningar. Med flera lokala lösningar skulle problemen bli färre. 

När enbart de stora taxibolagen tog hand om tjänsten försvann en del lokala företag 

och utbudet av lokala taxibilar. Så som i Nynäshamn. Man kan bara konstatera att det 

nuvarande anbudsförfarandet inte uppfyller kraven på en rättvis och jämlik färdtjänst 

i hela regionen. Med hänvisning till ovanstående hemställer jag, att distriktsstyrelsen 

ger den Socialdemokratiska gruppen i regionen i uppdrag 

 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

Att verka för en förbättring av färdtjänsten i våra ytterområden att

 påverka anbudsförfarandet med hänsyn till lokala behov. 

 

Stephanie Listerdal 

 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-24, som beslutade att anta 

motionen som egen. 
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Partidistriktets utlåtande över motion B5 

Jens Sjöström jens.sjostrom@regionstockholm.se 

 

Motionären tar upp ett mycket viktigt ämne. Färdtjänsten är för många en 

grundförutsättning för att kunna förflytta sig och därmed få sina rättigheter 

tillgodosedda och kunna delta på arbetsmarknaden, i ideella föreningar, ta del av 

kultur och utöva fritidssysselsättningar. 

 

I region Stockholm har man valt att upphandla färdtjänsten. Den här upphandlingen 

har vunnits av Cabonline, Sverigetaxi och Taxi Stockholm. Cabonline och Sverigetaxi 

har de största andelarna och Taxi Stockholm (som är det enda bolag som har 

kollektivavtal för hela verksamheten) har den minsta andelen. 

 

Precis som motionären skriver har det faktum att dessa tre är stora bolag vars bilar 

ofta utgår från centrala delar av Stockholms län fått konsekvenser. Tillgängligheten 

till färdtjänsten har försämrats i de yttre delarna av vårt län då det är långa 

framkörningsvägar. Den dåliga ersättningen innebär också att förare gärna väljer att 

ta andra körningar om de kan. 

Chaufförerna får också svårare med lokalkännedomen då deras upptagningsområde 

är hela länet och inte bara kommuner i närområdet som det var när man kunde 

använde sig av mindre lokala åkerier. 

 

Den socialdemokratiska regiongruppen har för att råda bot på dessa problem drivit 

att man ska övergå från en upphandlingsmodell till ett auktorisationssystem. Ett 

sådant system innebär att man sätter upp ett antal kriterier för åkerierna att leva upp 

till och därefter får kunden själv välja vilket av alla auktoriserade åkerier hen vill åka 

med. Det kommer möjliggöra för lokala åkerier som är lite mindre att auktorisera sig. 

Bolag som inte idag har möjlighet att vinna en stor upphandling för hela länet. 

 

Ett auktorisationssystem skulle lösa många av de problem som finns med lokal 

tillgänglighet i länets ytterområden. Därutöver driver den socialdemokratiska 

regiongruppen bland annat bättre arbetsvillkor för förarna, uppföljning av de krav 

som ställs på utbildning och pålitlighet samt krav på kollektivavtalsliknande villkor 

för alla som kör färdtjänsttaxi. Vi vill införa Vita- jobbmodellen och utreda 

möjligheten att bedriva kundtjänst, resegaranti och beställningscentral i egen-regi. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att Anse motion B5 vara besvarad. 
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B6 Angående jämlik sjukvård i regionen  Nynäshamn 

 

Problemen med den ojämlikt fördelade sjukvården i regionen är välbekant med en 

besvärlig situation i länets södra områden och i synnerhet förhållandena i 

Nynäshamns kommun. 

Sjukvården ska finnas där behoven finns och behovenb är stora i länets södra 

områden. Med hänvisning till ovanstående hemställer jag, att distriktsstyrelsen ger 

den Socialdemokratiska gruppen i regionen i uppdrag 

 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

att verka för en rättvis och jämlik fördelning av sjukvården  

 

Stephanie Listerdal 

 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-24, som beslutade att anta 

motionen som egen. 

 

Partidistriktets utlåtande över motion B6 

Aida Hadzialic aida.hadzialic@regionstockholm.se 

 

Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Flera studier har visat att när lönsamheten styr 

i stället för behov leder det till en överetablering av vården i vissa delar av länet. 

Resultatet är att vita fläckar utan vård har uppstått i Region Stockholm där 

vårdbolagen inte vill etablera sig. 

Ojämlikheten drivs också på av stängningar. Från en dag till en annan kan vårdgivare 

plocka ner skylten och stänga en mottagning på grund av bristande lönsamhet. Det 

finns knappt någon valfrihet att tala om för den vars vårdcentral stänger. 

Distriktsstyrelsen instämmer i behovet att återupprätta den behovsstyrda vården. Vi 

vill att mer vård ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) fö r att 

bättre styra fördelningen av vård efter behov. Ersättningen till mottagningar och 

vårdcentraler i områden med stora vårdbehov ska också förbättras. Inte sedan 2011 

har det gjorts en övergripande analys över vårdbehoven i Region Stockholm. Vi vill 

återinföra analyserna för att kunna planera och styra utvecklingen av vården. All vård 

kan inte finnas överallt, men den vård som behövs ofta ska finnas i hela länet. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att Anse motion B6 vara besvarad. 
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B7 Utökad trygghet, kontinuitet och närhet till förlossningsvården i 
Region Stockholm    Nacka 

 
Läget för kvinnor som ska föda i Stockholmsregionen är fortfarande mycket 
oroande. Krisen i förlossningsvården förvärrades ytterligare under hösten 2021. 
Många hänvisas till sjukhus i andra län och städer, exempelvis Uppsala och 
Eskilstuna. Det är inte hållbart. Ingen kvinna ska behöva vara rädd för sin egen eller 
barnets hälsa eller känna sig osäker på om hon kommer få en plats när det är dags att 
föda eller få en kvalificerad eftervård och uppföljning. 
 
Samtidigt belyses vikten av kontinuitet och trygghet under graviditet och förlossning. 
Bland annat genom vårdprojektet ”Min barnmorska” där några kvinnor på 
Karolinska sjukhuset i Huddinge fick lära känna ett barnmorsketeam om fyra 
personer. Tanken är att samma barnmorska ska följa kvinnan genom graviditet, 
förlossning och BB-vård i hemmet. Vi tycker att den tryggheten också borde utökas 
med möjlighet att föda nära hemmet och erbjudas fullvärdig förlossnings- och 
akutsjukvård i sitt närområde eller närliggande kommun. 
 
Utvecklingen har här gått i motsatt riktning sedan 1990-talet då förlossnings- och 
BB-avdelningar på Nacka sjukhus och Löwenströmska stängdes. Det är dags att vi 
socialdemokrater tar krisen inom förlossningsvården på största allvar genom att 
prioritera kvinnovården. Idag är bristen på barnmorskor på förlossningsenheterna i 
Stockholm län stor. Det handlar om lönen, men lika mycket om arbetsmiljön. Ett 
återskapat Nacka BB skulle kunna vara en enhet som lockade barnmorskor, som nu 
lämnat förlossningsvården, att återvända. Dessutom skulle Nacka BB kunna vara så 
kallat barnmorskestyrt. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Region Stockholm 

utökar fler lokala sjukhus i regionen till akutsjukhus med nyetablering 
av fullvärdiga BB. 

Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för ökad kontinuitet i 
vårdkontakten med barnmorska och annan vårdpersonal under 
graviditet, förlossningsvård och eftervård. 

Att motionen skickas till Socialdemokraterna i Stockholms läns 
kommunala grupp.  

 
Lovisa Emanuelsson 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-01, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion B7 

Aida Hadzialic aida.hadzialic@regionstockholm.se 
Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Lovisa Emanuelsson belyser en av regionens 
viktigaste uppdrag; att varje kvinna ska känna sig trygg under graviditet, förlossning 
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och eftervård. Bristen på barnmorskor på förlossningsenheter runt om i länet är inget 
mindre än ett svek av högerstyret. Det är ovärdigt Sveriges rikaste region. 
Distriktsstyrelsen instämmer i vikten av arbetet för ökad kontinuitet i vårdkontakten 
med barnmorska och annan vårdpersonal under graviditet, förlossningsvård och 
eftervård. I budget 2022 öronmärker Socialdemokraterna över 60 miljoner mer till 
förlossningsvården än de blågröna – dvs 210 miljoner kronor. Satsningen är ämnad 
att skapa en sammanhållen vårdkedja som håller ihop mödra-, förlossnings- och 
eftervård samt ultraljud, vilket ger blivande föräldrar kontinuitet. Vi har också fått 
igenom kravet på en barnmorska per födande. 
 
Motionären yrkar på att utöka fler lokala sjukhus i regionen till akutsjukhus med 
nyetablering av fullvärdiga BB. Förslaget har ett gott syfte men vi tror mer på 
förstärkningar av de befintliga mottagningarna genom ovanstående satsningar på 
bättre arbetsvillkor för barnmorskor och undersköterskor. Vi vill skapa större 
möjligheter för vårdpersonalen att använda sin kompetens och de arbetssätt som 
skapar en trygg och evidensbaserad förlossningsvård. Det finns också ett behov av 
att förlossningsmottagningarna i regionen ligger i anslutning till akutsjukhus med den 
främsta specialistkunskapen inom kvinno- och barnsjukvård för patientsäkerheten. 
Därför har vi även yrkat för etableringen av en förlossningsmottagning på Capio St. 
Görans sjukhus så skyndsamt som möjligt. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå Motion B7:s attsats nr1. 
Att anse motion B7:s attsats nr 2 och nr 3 vara besvarad.  
 
 

B8 Drogpolitik: Vård framför avkriminalisering Huddinge 
 
Vård och hälsa bör vara två vägledande termer inom den svenska drogdebatten. 
Tyvärr är dagens situation ett ökat fokus på skuldbeläggning och att finna 
orsakssamband till individers missbruk av narkotika. Narkotikan på våra gator måste 
minska då droger medför kompletterande negativa konsekvenser för såväl individen, 
samhället och den internationella framställningen av narkotika. 
Missbruksutredningen bestående av Gerhard Larsson beskriver att narkotikan kostar 
det svenska samhället 62 miljarder varje år och att det totala svenska missbruket 
uppgår till 150 miljarder i kostnader årligen. Enbart 16,5 miljarder investerar 
kommuner och regioner i missbruksvård. Den effektiva missbruksvården, 
förebyggande åtgärder och att hjälpa människor bort från missbruk kan ackumulera 
enorma ekonomiska vinster för samhället. Vinsterna för missbrukarna bör även tas i 
bejakelse. Slutsatserna är utredningens egna och grundas i utvärderingen av 
kriminalvårdens behandlingsprogram för klienter med missbruk eller beroende. 
 
De tidigare insatserna från socialtjänsten och sjukvården behöver utvidgas och 
tydliggöras vilket även inkluderar rådgivning och primärvården. En ny nationell 
utbildning för tjänstemän inom institutionsvård beskrivs som en avgörande insats för 
vård till missbrukarna. Organisationer som verkar mot missbruk behöver 
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effektiviseras och lagstiftning skulle vara en lämplig åtgärd som dessutom 
standardiserar vården i hela landet. Rättssäker tvångsvård med bättre 
behandlingsinnehåll samt ökad tillgänglighet för missbruksvården är andra reformer. 
Samtliga av ovanstående förslag har presenterats av Gerhard Larsson, regeringens 
särskilda utredare hur situationen ska förbättras. 
 
Droger får aldrig normaliseras och ifall narkotikan avkriminaliseras för det personliga 
bruket enligt portugisisk modell minskar tröskeln för att missbruka droger. Signalerna 
är såväl absoluta gällande tydlighet av acceptansen och grundproblematiken kvarstår. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att kriminaliseringen 

av det personliga narkotikabruket kvarstår 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att bilda opinion för 

att motverka en avkriminalisering av narkotika 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att stärka den svenska 

missbruksvården  
 
Marcus Karlén 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-30, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion B8 
Mattias Tegnér mathias.tegner@riksdagen.se 
 
Vi socialdemokrater står upp för alla människors rätt till en god och jämlik hälsa. Det 
övergripande målet för det fortsatta arbetet mot missbruk ska vara: Ett samhälle fritt 
från narkotika. 
 
Antalet personer med svårt substansbrukssyndrom till följd av konsumtion av 
narkotiska preparat inkl. narkotikaklassade läkemedel utgjorde 2017 0,4 % av den 
vuxna befolkningen, vilket motsvarande ungefär 30 000 personer. Runt 10 % hade 
under den senaste tolvmånadersperioden använt narkotika. Narkotikaanvändningen 
sker i dag jämnare över hela landet. Tidigare var den vanligare i storstäderna. Jämfört 
med övriga länder i EU har Sverige en låg total förekomst av narkotika i samhället. 
Andelen ungdomar (årskurs 9) som uppger att de prövat narkotika ligger sedan 1990-
talet ganska stabilt, 5–10 procent av ungdomarna har någon gång använt narkotika. 
Två procent av eleverna i årskurs 9 och nära fem procent av eleverna i gymnasiets 
årskurs 2 har använt narkotika under de senaste 30 dagarna. 
 
Tyvärr är trenden ökande gällande narkotikaanvändning i Sverige. Därför bör den 
fortsatta strategin på området innehålla ett ökat fokus på narkotika-prevention med 
brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser. 
 
Narkotikarelaterade dödsfall är hög i Sverige och ligger runt 1000 personer per år. 
Detta är en markant ökning om vi backar några decennier och Sverige har bland de 
högsta dödstalen i Europa, per capita. 
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Regeringen har tidigare aviserat att den har för avsikt att ta fram en ny strategi för 
åren 2021–25, men tyvärr valde Riksdagen att rösta ned den föreslagna strategin. I 
den nya strategin låg fokuset bland annat på narkotikafrågorna och en nollvision för 
dödlighet. 
 
På den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg fanns ett antal motioner som 
föreslog att den förda narkotikapolitikens olika delar skulle utvärderas och utreds, 
samt att man skulle se över narkotikastrafflagstiftningen och kriminaliseringen av 
eget bruk. Partikongressen ställde sig bakom att en utvärdering av narkotikapolitiken 
bör genomföras. I en sådan översyn kan även olika behandlingsformer utvärderas 
och nya metoder övervägas. Det gäller till exempel sprututbytesverksamheten som 
har tagit fart i Sverige sedan det kommunala vetot togs bort. Partikongressen slog 
dock fast att det Socialdemokratiska arbetarepartiet inte var berett att ta ställning för 
en avkriminalisering av exempelvis eget bruk, med motiveringen att en sådan 
lagändring riskerar att skicka en oönskad signal till den organiserade 
gängkriminaliteten som i hög grad finansierar sin verksamhet med försäljning av 
narkotika. 
 
Distriktsstyrelsen delar i alla delar partikongressens beslut, vilket motsvarar vad som 
anförts i motionen. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att anse motion B8 vara besvarad. 
 
 

B9 Handlingsplan mot överkonsumtion av socker Vallentuna 
 
Det är vetenskapligt bevisat att äta socker inte har några positiva hälsoeffekter, det 
bidrar inte heller med någon näring till kroppen. Den glukos som är nödvändig för 
hjärnans funktion kan kroppen tillgodose genom att bryta ned den stärkelse som 
finns i exempelvis potatis, ris och pasta. 
 
Enligt Livsmedelsverket, WHO och de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 
2012) rekommendationer bör vi konsumera max 10 procent av vårt energiintag från 
tillsatt socker, som finns i exempelvis läsk, godis och många halvfabrikat. Fyra av tio 
vuxna samt hela hälften av ungdomarna äter mer än så enligt Livsmedelsverkets 
senaste undersökning av våra matvanor. 
Det resulterar i att människor blir mer sjuka och dör fortare. I Sverige har halva 
befolkningen övervikt eller fetma och cirka 450 000 personer har typ 2-diabetes. 
Dessutom ligger dubbelt så många i riskzonen för att insjukna i typ 2-diabetes. 
Försämrad tandhälsa är också en negativ konsekvens av sockerkonsumtion. Särskilt 
oroväckande är barnfetman som enligt en studie i den medicinska tidskriften The 
Lancet har ökat drastiskt de senaste 40 åren, där fetman har fördubblats hos flickor 
och mer än tredubblats hos pojkar. 
I spåren av ovanstående tillstånd följer bland annat en större risk för cancer, hjärt-
kärlsjukdom, demens, psykisk ohälsa, högt blodtryck, fibromyalgi, artros, svårigheter 
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att bli gravid och graviditetskomplikationer. Hos gravida finns även en ökad risk att 
fostret ska ta skada. Detta skapar mycket lidande för den enskilde och dennes familj, 
men även stora kostnader för arbetsgivare och samhället. 
 
Vi kan se att de stora klasskillnaderna som finns i Sverige påverkar när det gäller 
övervikt och livsstil. I de utsatta områdena har vi ungefär 2-3 gånger så mycket 
övervikt och fetma och det skiljer ungefär 7 år i förväntad livslängd. För resurssvaga 
familjer är billiga sötsaker ett sätt att göra livet lite festligare. 
Om befolkningen skulle följa rekommendationerna skulle användningen av socker 
hamna på maximalt 25 kg per person och år. Istället fortsätter vi att år efter år 
överkonsumera sötsaker och tomma kalorier. Vi måste göra det lättare för alla att 
göra rätt och vi måste försöka hjälpa de som har det jobbigast i samhället. Det är 
angeläget att politiken agerar mot detta. 
 
Att minska sockerkonsumtionen kraftigt skulle vara ett effektivt sätt att vända 
utvecklingen. Till exempel har man redan i hela 19 länder infört sockerskatt, 
däribland våra grannländer Norge, Danmark och Island. Erfarenheterna från andra 
länder visar tydligt på skattens goda inverkan, där försäljningen sjunkit avsevärt. 
Särskilt har försäljningen sjunkit i de fattiga hushållen, där diabetes och fetma är ett 
större problem. De sammantagna erfarenheterna är positiva, vilket har lett till att 
Världshälsoorganisationen rekommenderar länder att införa en läskskatt. Sverige 
borde följa Världshälsoorganisationens råd och införa en sockerskatt. 
 
Men en läskskatt skulle inte räcka utan vi behöver ta ytterligare steg för att värna 
folkhälsan. Det skulle exempelvis kunna vara att mängden tillsatt socker anges i 
näringsdeklarationen på 
  
livsmedel, att godis och läsk blir dyrare, att förpackningsstorleken på godis och läsk 
regleras till mindre förpackningar och att lagstifta mot marknadsföring på barn. 
Ytterligare förslag är en folkhälsokampanj om socker. Subventionera andra, nyttigare 
livsmedel. Ett nytt nationellt mål för hur mycket sockerförbrukningen bör ligga på. 
 
Det bör med anledning av ovanstående utformas en handlingsplan mot 
överkonsumtionen av socker. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att det skyndsamt tas 

fram en handlingsplan mot överkonsumtion av socker. 
 
Sandra Rudeberg och Ing-Marie Elfström 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
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Partidistriktets utlåtande över motion B9 

Aida Hadzialic aida.hadzialic@regionstockholm.se 
 
Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Det självklara målet för den 
socialdemokratiska folkhälsopolitiken är att sluta de påverkansbara hälsoklyftorna. 
Vem du är eller var i vårt län eller land du bor ska inte påverka dina möjligheter till 
ett gott och hälsosamt liv. 
För en god hälsa är det centralt vad vi äter och hur fysiskt aktiva vi är, som mängden 
av energitäta livsmedel och sötade drycker i förhållande till den energi vi förbrukar. 
Övervikt och fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer 
och arv. Arbetet för att påverka och förebygga ohälsa relaterad till ohälsosamma 
matvanor och fysisk inaktivitet kräver därför insatser inom flera sektorer och av 
många aktörer och samhällsstrukturer. 
Livsstilsrelaterade sjukdomar medför en hög kostnad för samhället och är också en 
fråga om jämlikhet. Flera av dessa sjukdomar utgör också risk för allvarligt 
insjuknande i covid-19. 
I november 2020 gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med 
livsmedelsbranschen skapa förutsättningar för en överenskommelse om att sänka 
salt- och sockerhalten i livsmedel. En frivillig branschöverenskommelse är ett 
angeläget steg mot hälsosammare matvanor. Myndigheten ska även ta fram 
kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan 
minska. 
Kunskap och forskning om sockerkonsumtionens betydelse finns. Det centrala är nu 
att ge mer resurser till regioner och kommuner för att kunna arbeta med konkreta 
verktyg och insatser kring matvanor och hälsa. Handling krävs, snarare än planer – 
nu gäller det att prioritera folkhälsoarbetet. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att avslå motionen B9. 

 

 

B10 Jämlikhet och trygghet i födelse vården Vallentuna 

 

Varje år drabbas tiotusentals kvinnor i Sverige av förlossningsskador som påverkar 

eller till och medförstör deras liv. Kvinnor skadas vid vad som borde vara det största 

ögonblicket i deras liv – stunden då de föder barn. En stor anledning till det är hög 

arbetsbelastning inom förlossningsvården. Det behövs en omfattande reform där 

kvinnor och barns liv ställs i centrum. De allra flesta gravida har goda chanser att 

föda barn utan risk för komplikationer. Det som behövs är lugn och ro så att 

kroppen får jobba ostört. Det är dock oftast inte möjligt i dagens svenska 

förlossningsvård. 

 

Varje år får vi höra att ”förlossningsvården går på knäna” och om bristen på 

barnmorskor. Barnmorskor drivs bort från yrket på grund av utmattning och 
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kringskurenhet. Det är alltså snarare brister inom förlossningsvården som gör att 

barnmorskor inte söker sig till denna, än att det finns för få barnmorskor. Varje år 

känner sig tiotusentals föräldrar överkörda, dåligt och stressigt bemötta och går hem 

från sjukhuset med en känsla av att ha blivit utsatta för fysiska och själsliga övergrepp 

– men det de får höra är ”bebisen lever, det är ju huvudsaken!”, ”var glad att du 

födde i världens bästa land, du kunde ha dött!”. Och det numera klassiska ”allt ser 

fint ut”. Många blivande föräldrar skulle föredra att föda hemma med en barnmorska 

de känner och litar på, eller på en liten lugn födelseklinik. Det är inte ett alternativ i 

Sverige och deras önskan avfärdas som orimlig. Trots fakta som talar för att det är ett 

säkert, ibland säkrare, alternativ. 

Andra skulle föredra ett kejsarsnitt framför risken att tvingas till en stressig vaginal 

födsel som alldeles för ofta slutar med andra och tredje, till och med fjärde gradens 

bristningar och men för livet, inte minst i anknytningen till barnet. Även dessa 

föräldrar blir ofta bemötta som mindre vetande. 

 

Modern forskning visar tydligt att lugn och ro, kontinuitet i vården, trygghet och 

självförtroende är grunden för att möjliggöra en lugn och komplikationsfri 

förlossning. För många barnmorskor är detta en omöjlighet att erbjuda de födande 

då de arbetar under allt för pressade förhållanden. 

IVO’s rapport om 2019 års förlossningsskador visar att för hög arbetsbelastning är 

en stor orsak tillförlossningsskadorna som kvinnor utsätts för idag. 

 

Allt detta måste förändras, nu! Vi måste ta problemen på allvar och ta ansvar för att 

förlossningsvården blir säker för de födande och nyfödda. Det behöver skapas fler 

alternativ tillsjukhusförlossning. Barnmorskorna behöver få bättre arbetsvillkor så att 

de kan erbjuda de födandebästa möjliga tänkbara upplevelse, och inte samtidigt själva 

bli utslitna. Vi måste prioritera den vård som främst rör kvinnor och de yrken där 

nästan bara kvinnor arbetar, för ökad jämställdhet. 

 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att införa nationella 

riktlinjer i födelsevården, så att det blir jämlikhet i vården i hela landet. 

Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att varje region ska 

erbjuda “caseload midwifery”, det vill säga kontinuerlig vård genom 

graviditet, förlossning och eftervård. 

Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att alla kliniker har “en 

födande, en barnmorska” 

Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att det blir möjligt för 

gravida i hela landet att på samma villkor välja var de vill föda: på 

sjukhus, med kejsarsnitt, hemma med barnmorska eller på en mindre 

barnmorskeledd födelseklinik. 

 

Sandra Rudeberg 
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 

motionen som egen. 

 

Partidistriktets utlåtande över motion B10 

Aida Hadzialic aida.hadzialic@regionstockholm.se 

 

Distriktsstyrelsen tackar för motionen och instämmer i att den växande otryggheten i 

förlossningsvården är en national angelägenhet. Som den region med mest resurser 

och flest personal i hela Sverige bör Stockholm ta på sig ledartröjan i att adressera 

trygghetskrisen. I stället har Moderaternas besparingar skapat en ohållbar arbetsmiljö 

för vårdpersonalen, vilket förvärrat en redan allvarlig situation. 

 

Distriktsstyrelsen instämmer i att det finns ett behov av kontinuerlig vård genom 

graviditet, förlossning och eftervård. Vi har satsat 210 miljoner kronor direkt till 

förlossningsvården, och 440 miljoner mer till sjukhusen. Det är pengar som behövs 

för att skapa en sammanhållen vårdkedja och för att hålla ihop mödra-, förlossnings- 

och eftervård samt ultraljud, vilket ger blivande föräldrar kontinuitet. 

 

Efter de senaste månadernas larm och våra krav på mer resurser tvingades 

Moderaterna att gå med på vårt krav om en barnmorska per födande. 

Distriktsstyrelsen instämmer i att det är ett viktigt krav, samt att mer behöver göras 

för att verkställa jämlikheten i förlossningsvården både regionalt och nationellt. 

 

Motionären yrkar på att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att det blir möjligt för 

gravida i hela landet att på samma villkor välja var de vill föda: på sjukhus, med 

kejsarsnitt, hemma med barnmorska eller på en mindre barnmorskeledd 

födelseklinik. Förslaget har ett gott syfte men möjligheten att välja kejsarsnitt eller att 

föda i hemmet med barnmorska kan försvåra en redan allvarlig bemanningssituation 

på länets förlossningskliniker. Vi tror mer på förstärkningar av de befintliga 

mottagningarna för att skapa en trygg och jämlik förlossningsvård för alla blivande 

föräldrar. 

 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att avslå motion B10 attsats nr4. 

Att  anse motion B10 attsats nr1, 2 och 3 vara besvarad. 
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B11 Statligt stöd till icke vinstdrivande organisationer som tar ett 
samhällsbärande ansvar gällande psykisk ohälsa samt att minska psykisk ohälsa i 
samhället     Vallentuna 

 

Den psykiska ohälsan i Sverige och världen ökar lavinartat, med stora konsekvenser 

för den enskilde, för anhöriga och med stora ekonomiska kostnader för samhället. 

 

År 2030 beräknas psykisk ohälsa vara världens största sjukdom. Varje dag begås 4 

självmord i Sverige, i Sverige 2019 tog 1558 människor sitt liv, 1078 män och 510 

kvinnor, över hela världen 800 000 per år. Många personer har också 

självmordstankar. Enligt Fokhälsomyndigheten är det så många som 5000/ 100 00 

personer. Det vill säga cirka 500 000 personer. Det är färre män som får behandling 

för psykisk ohälsa. 

 

Självmord och psykisk ohälsa berör våra barn, unga, vuxna och äldre. Alla känner vi 

någon som lider av psykisk ohälsa, eller vi lider av det själva. Många av oss har 

anhöriga eller vänner som tagit sitt liv då de inte orkar längre. Många gånger av en 

impulsstyrd handling. Psykisk ohälsa påverkar anhöriga, arbetsgivare, arbetskamrater 

och skolan möjligheter att genomföra ett gott arbete. 

 

Exempelvis är MIND, självmordslinjen - en ideell icke vinstdrivande organisation 

som ägs av sina medlemmar och olika företag och partnerskap. MIND erbjuder stöd 

och hjälp till personer via telefon och chatt. 

Det finns ytterligare ett flertal organisationer som arbetar på ideell basis och gör ett 

mycket viktigt arbete i Sverige för att stärka individer som har psykisk ohälsa. 

 

Motionärerna vill med den här motionen lyfta fram att det ska finnas ett säkert och 

stadigvarande stöd till personer med psykisk ohälsa. Det finns redan goda exempel på 

hur det kan tillhandahållas och det finns också många organisationer som gör ett 

fantastiskt arbete. Om inte samhället kan tillhandahålla dessa insatser då måste vi 

säkerställa att det finns ett utbud som garanterar en fortsatt kompetens och fortsatt 

stöd oberoende av den privata marknaden och privata aktörers ekonomiska 

förutsättningar. 

 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att uppdra till partidistriktet att intensifiera och verka för att samhället/ 

staten kan finansiera samhällsviktiga organisationer så att dessa kan 
fortleva oavsett donatorers välmåga och finansiella muskler. 

Att uppdra till partidistriktet att verka för att minska psykisk ohälsa i 
samhället. 

  
Att uppdra åt partidistriktet att verka för att minska antalet självmord i 

Sverige. 
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Att anta motionen som sin egen och överlämna den till 
länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda. 

 
Ing-Marie Elfström och Monique Nilsfors 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion B11 
Azadeh Rojan Gustafsson azadeh.rojhan@riksdagen.se 
 
Under många har den psykiska ohälsan i Sverige ökat och idag klassas psykiska 
ohälsa som en av våra största folkhälsoutmaningar. 
Tyvärr finns det också idag brister i systemet som gör att många lider alldeles för 
länge utan att få hjälp. 
Det har visats vara avgörande att få rätt hjälp tidigt. Både för att minska den enskilda 
individens lidande men också för att avlasta den avancerade psykiatrin. Här är 
regeringens satsning på förstärkning av vårdgarantin som bland annat ska göra att 
den som behöver träffa en psykolog på vårdcentralen ska få göra det snabbare än 
idag väldigt viktigt. 
 
Regeringen har även ökat satsningar på skolhälsovård och ungdomsmottagningar så 
att fler unga kan få hjälp tidigt samt gjort riktade satsningar till barn- och 
ungdomspsykiatriska vården (BUP). Dessutom har det skapats större fokus på första 
linjens psykiatri för barn och unga samt psykiatrisk vård för vuxna samt förbättrat 
tillgången till vård för att motverka ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande 
och nyanlända 
Men det behövs också ett bättre arbetsliv. Vi vill motverka stress och psykisk ohälsa 
på jobbet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra 
arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården. 
 
Motionären belyser hur fel det kan gå när människor inte får den hjälp de behöver 
och hur i det i värsta fall kan leda till att människor tar sitt liv. 
Distriktsstyrelsen delar motionärens problembeskrivning om behovet av att bekämpa 
den växande psykiska ohälsa i samhället samt att det är ett arbete som kräver 
kraftsamling från flera delar av samhället. Civilsamhällsorganisationerna som jobbar 
med dessa frågor och som ideellt verkar för att fånga människor i behov av stöd och 
samtal gör ovärderliga insatser. 
 
Vi Socialdemokrater ser vikten av ökat stöd till civilsamhällets organisationer samt att 
skapa förutsättningar för civilsamhället att fortsatt vara stark. 
Distriktsstyrelsen menar vidare att kampen mot den ökade psykiska ohälsan är en 
fråga som spänner över många politikområden. Det är viktigt att inte segmentera 
denna fråga utan finna en övergripande strategi för att bemöta en av vår tids stora 
folkhälsoproblem. Det kräver insatser från offentliga – och privata sektorn samt från 
civilsamhällets organisationer. 
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Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-06. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion B11. 
 
 

B12 Inför nationella riktlinjer för vård och behandling av barn och unga vi 
psykisk ohälsa    Vallentuna 

 

Enligt Socialstyrelsens rapport från 2020 ökar behovet av behandling för barn och unga 
vuxna som drabbas av depression och ångestsyndrom. De nationella riktlinjerna uppdaterades 
samma år, men särskiljer inte rekommendationerna för behandling när det gäller barn och 
vuxna. Det säger sig självt att det finns stora och avgörande skillnader och därför behöver 
riktlinjer tas fram specifikt för barn och unga som lider av psykisk ohälsa. 

Vi ser i samhället symptom på att stöd till barn och unga inte har varit tillräckligt. Det behövs 
en kraftsamling för att komma tillrätta med det faktum att barn och unga mår allt sämre. 
Vården behöver kunskapssamling och rådgivning för att tillhandahålla en säker och stabil vård, 
framförallt i de fall där barn och unga behöver behandlas enligt LVU. Med nationella riktlinjer 
finns en godare möjlighet till jämlik och trygg vård. 

 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att uppdra till partidistriktet att intensifiera och verka för att införa 

nationella riktlinjer för vård och behandling av barn och unga vid 
psykisk ohälsa. 

Att anta motionen som sin egen och överlämna den till 
länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda. 

 
Ing-Marie Elfström, Monique Nilsfors och Linnea Nilsfors 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion B12 

Aida Hadzialic aida.hadzialic@regionstockholm.se 
 
Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Frågan om barn och ungas psykiska ohälsa är 
mer aktuell än någonsin. Pandemin har gjort en tuff situation värre för många av våra 
yngre. Vi delar bilden att det behövs både krafttag och ett nytt helhetsgrepp för att 
motverka problemet. Ansvaret är idag delat mellan många olika instanser som inte 
alltid samverkar och kompletterar varandra på bästa sätt. 
Att få hjälp måste gå snabbare. Idag finns stora brister i första linjens psykiatri, inte 
minst här i Region Stockholm. Det är långa väntetider och bristande samverkan med 
elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänst. Detta gör att många 
vänder sig direkt till specialistpsykiatrin. Vi menar att första linjens psykiatri måste 
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finnas på vårdcentraler i hela landet. När fler kan få vård och stöd i tid minskar även 
belastningen på specialistpsykiatrin, och inte minst BUP. 
 
En jämlik psykiatrisk vård förutsätter att första linjen arbetar mer uppsökande och 
finns lättillgänglig i barn och ungdomars vardag. Därför ska regionen i samverkan 
med kommunerna utvidga första linjen för barn och unga till att inkludera en 
förstärkning av elevhälsan, samt att utreda möjligheterna att stärka 
barnavårdscentralerna (BVC) och ungdomsmottagningarna med första linjens 
kompetens. Möjligheten att införa hälsosamtal för unga med särskilt fokus på psykisk 
ohälsa ska utredas. 
 
Motionärerna föreslår att verka för att införa nationella riktlinjer för vård och 
behandling av barn och ungas psykiska ohälsa. Med tanke på den bristande 
jämlikheten och de i landet skiftande förutsättningarna vore det ett lämpligt steg för 
ett bättre omhändertagande. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att anse motion B12 vara besvarad. 
 
 

B13 Momsbefria hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
     Vallentuna 
 
De som har en funktionsnedsättning behöver ibland hjälpmedel för att livet ska 
fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att de blir mer 
självständiga, delaktiga och aktiva i sitt liv. 
 
Det är regionerna och kommunerna som är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om det 
behövs. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka 
regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det i landet vad som kan erbjudas, 
vad det kostar och vem som ansvarar för att tillhandahålla hjälpmedel. 
 
Ibland rekommenderas den sökande av förskrivaren att själv köpa ett hjälpmedel. 
Det kan till exempel hända om bedömningen visar att den sökandes behov inte 
motsvarar kraven i den aktuella regionen eller kommunen för att få ett hjälpmedel, 
men också att de inte förskriver just den typen av hjälpmedel. 
 
De alternativ som den sökande då ställs inför är antingen att själv betala för sitt 
hjälpmedel eller att avstå från ett hjälpmedel som skulle göra vardagen enklare, bättre 
och roligare p.g.a. av att tekniskt avancerade hjälpmedel ofta är dyra att köpa och 
underhålla. 
 
Det minsta vi kan göra för att underlätta för de som behöver hjälpmedel som inte 
förskrivs är att momsbefria dessa varor och tjänster. I dag utgör momsen en femtedel 
av kostnaden. En ”rabatt” på 20% skulle ge fler möjligheten att få ta del av de 
hjälpmedel som finns. 
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Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna ska verka för att hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning momsbefrias. 
Att motionen skickas till Stockholms läns Socialdemokratiska 

riksdagsgrupp.  
 
Jaana Tilles och Jerri Bergström 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion B13 
Åsa Westlund asa.westlund@riksdagen.se 
 
Skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd 
 
År 2020 inbringade momsen i Sverige 470 miljarder kronor till statskassan, vilket 
motsvarar en femtedel av den offentliga sektorns totala skatteintäkter. Det är bara 
arbetsgivaravgiften och dem kommunala inkomstskatten som utgör större 
intäktskällor. Momslagstiftningen har förändrats genom åren och i samband med 
skattereformen 1991 breddades momsunderlaget så att b l a stora delar av 
tjänstesektorn och energiområdet blev momspliktiga. Sedan dess har också 
momslagstiftningen anpassats till EUs regelverk, det sk mervärdesskattedirektivet, 
och idag har alla EU-länder samma momsregler även om skattesatserna skiljer sig åt. 
I Sverige är standardnivån 25 procent men två reducerade nivåer finns på 12 
respektive 6 procent. 
 
Det är lätt att ha sympati för krav på behovet av sänkta momssatser för olika 
behjärtansvärda ändamål. Men samtidigt behövs breda och generella skattesatser för 
att finansiera välfärden. När det kommer till kravet om sänkt momsen på hjälpmedel 
är det, förutom ett tapp av skatteintäkter, också omöjligt att inte hamna i svår 
gränsdragningsproblematik. Undantag från den generella momssatsen riskerar därför 
att leda till nya ”orättvisor” och problem i skattesystemet. 
 
Ett exempel på problematiken kan illustreras av att många med neuropsykiatriska 
diagnoser rekommenderas att använda brusreducerande hörlurar för att bättre orka 
med vardagen. 
Samtidigt används denna typ av hörlurar av många personer av rena 
bekvämlighetsskäl. Här uppstår en rad frågeställningar. Ska vi sänka momsen på alla 
brusreducerade högtalare? Hur påverkas den fria marknaden och utveckling av ny, 
billig teknik? Riskerar vi att skapa en subventionerad överkonsumtion? Listan på 
exempel med likartade frågeställningar kring andra hjälpmedel kan göras lång. 
Sammantaget innebär dock alla förslag på sänkta momssatser att statskassan 
försvagas och att utrymmet för välfärdsreformer minskar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående anser distriktsstyrelsen att förskrivning av hjälpmedel 
även fortsättningsvis är det mest rimliga sättet att hantera hjälpmedelsfrågan. Det 
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som förskrivs blir då något som samhället anser är ett så pass viktigt hjälpmedel att 
det ska finansieras solidariskt. Vidare vill Distriktsstyrelsen framhålla att 
Socialdemokraterna vill se en bred politisk översyn av skattesystemet med sikte på en 
ny skattereform i syfte att säkra skatteintäkterna och främja jobb, tillväxt och 
jämlikhet. Utgångspunkten ska vara breda skattebaser, skatt efter bärkraft, god 
miljöstyrning och neutralitet mellan olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden. 
Arbetet mot skattefusk och aggressiv skatteplanering ska stärkas och skattefusk i 
kontanthanteringen och utnyttjandet av svart arbetskraft ska bekämpas. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion B13. 

C1 Motion om förstärkt demokratisk styrning av kollektivtrafiken 
     Sollentuna 
 
Den 15 december 2019 försämrades busstrafiken för många Sollentunabor. Det 
gällde inte minst för boende i de kommundelar som inte ligger vid en 
pendeltågsstation. Beslutet medförde att direktbussarna från Edsberg och Viby in till 
Sergels Torg avskaffades och linje 607 delades mitt itu vid Sollentuna station. Det gör 
bland annat att du alltid måste byta buss om du ska åka från Norra och östra 
Sollentuna till södra Sollentuna. 
 
Beslutet om försämringarna i november 2019 var i närmast ett ”icke-beslut” eftersom 
att Region Stockholms Trafiknämnds moderata ordförande lät bli att lyfta upp 
trafikförändringarna till politiskt beslut, utan lät tjänstemännen på trafikförvaltningen 
fatta beslutet på delegation. 
 
Region Stockholm ignorerade dessutom helt Sollentuna kommuns remissvar från 
våren 2019. Sollentuna kommun betonar där bland annat att förändringar av 
busstrafiken till Edsberg inte ska genomföras förrän det är fastställt hur busstrafiken 
till det stora nya bostadsområdet Väsjön ska utformas. Kommundelen Edsbergs 
befolkning förväntas öka med cirka 2000 personer på tio år. I motsvarande remisser 
för 2020 och 2021 föreslog Sollentuna kommuns kommunstyrelse enhälligt att de 
nedlagda linjerna skulle återinföras. Dessa remissyttranden lämnades utan beaktande. 
 
De genomförda förändringarna har gjort många boende i främst Edsberg och Viby 
upprörda. Bland Sollentunaborna finns det ett stort stöd för utbyggd kollektivtrafik. 
79% av Sollentunaborna anser att kollektivtrafik ska prioriteras i trafikplaneringen. 
Det framkommer i Sollentuna kommuns senaste trafikvaneundersökning. 
 
Utifrån denna bakgrund blir de genomförda försämringarna i busstrafiken ännu mer 
anmärkningsvärt och visar på systemfel i hur besluten tas kring trafikutbudet i 
kollektivtrafiken i Stockholms län. 
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Ett underliggande systemfel bakom beslutet ligger i hur busstrafiken upphandlas av 
Region Stockholm. Busstrafiken styrs av s k incitamentsavtal där bussbolagens 
ersättning till betydande del styrs av antalet resenärer som kliver på. Det är alltså inte 
resornas längd eller funktion som avgör ersättning till entreprenörer. Det är fler 
byten för resenärerna som ger mer ersättning till bussbolagen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi distriktskongressen att besluta följande: 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att regionfullmäktigegruppen verkar för att beslut om ändrade 

linjedragningar och tidtabeller fattas av trafiknämnden. 
Att regionfullmäktigegruppen verkar för att förstärka möjligheterna för 

kommunerna att påverka trafikutbudet i och till kommunen. 
Att regionfullmäktigegruppen verkar för att fasa ut de nuvarande 

incitamentsavtalen med olika utförare. 
 
Roger Sjöberg & Micael Lénström 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion C1 

Jens Sjöström jens.sjostrom@regionstockholm.se 
 
Motionärerna lyfter många viktiga frågor om hur beslut om regionens busstrafik 
fattas och hur styrningen fungerar. Distriktsstyrelsen delar till fullo motionens kritik. 
 
Idag är det de upphandlade bussoperatörerna som föreslår trafikförändringar utifrån 
vad de ser är bäst. Frågan blir bara, bäst för vem? Trafikföretaget, eller resenärerna 
och samhället. Trafikförvaltningen samlar förslagen på förändringar, gör egen 
bedömning och remitterar sedan förslaget på trafikförändringar på alla trafikslag till 
kommunerna. Då den moderatledda majoriteten beslutat att delegera beslutsfattandet 
till förvaltningschefen är det sedan denne som fattar beslut om vilka förändringar 
som slutligt görs utifrån det förslag man remitterat. 
Under hela den här ett år långa processen så informeras trafiknämnden vid två 
tillfällen. Man informeras om vad som går ut på remiss och man får i efterhand 
information om vad trafikförvaltningens tjänstemän har beslutat. Kommunernas 
synpunkter tillsänds också nämnden men oftast efter att ny tidtabell redan börjat 
gälla. 
 
Den här beslutsgången är ingenting som vi socialdemokrater står bakom. S-gruppen i 
regionen driver att det är den demokratiskt valda nämnden som måste fatta beslut 
och att besluten måste fattas efter analyser av vad som är den bästa trafiklösningen 
för regionens invånare och utifrån kommunernas inspel. Inte utifrån vad 
bussoperatörerna ser gynnar dem. Konsekvenserna är att långsiktighet och 
förutsägbarhet går om intet och kommunernas utveckling av bostäder och 
arbetsplatsområden ges inte stabila förutsättningar. Inte sällan är också näringslivet 
kritiska till att företagens förutsättningar att behålla och rekrytera personal försvåras. 
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Motionen tar också upp problem i hur avtalskonstruktionerna med de upphandlade 
bussoperatörerna ser ut. I Sollentuna har man en ersättningsmodell som till 100 
procent är baserad på så kallad VBP (Validerad, betalande påstigande) alltså att 
bussoperatören får betalt per resenär. Det här är en typ av incitamentsavtal som vi 
socialdemokrater varit kritiska mot. Tanken med VBP är att de ska skapa incitament 
för trafikbolaget att locka nya resenärer. Istället finns skräckexempel där man hugger 
av busslinjer på mitten och skapar nya bytespunkter för att öka lönsamheten. 
 
De 100 procentiga VBP-avtalen fasas nu tack och lov ut. Socialdemokraterna i 
Region Stockholm har dock länge krävt en utvärdering av alla VBP-avtalen, även de 
som ligger på mellan 20 – 40 procent VBP vilket är desto vanligare. 
Däremot finns det incitamentsavtal som inte är VBP-avtal och dessa ser vi kan 
utvecklas. Exempelvis finns kombination av incitament och produktionsavtal där 
trafikförvaltningen bestämmer vilken trafik som ska finnas och i vilken omfattning. 
Det kopplas till incitament som nöjda resenärer, punktlighet med mera. Den typen av 
incitamentsstruktur ser vi inte får de skadliga effekter som de rena VBP-avtal har fått 
i bland annat Sollentuna. Kollektivtrafiken ska vara till för resenärerna och samhället. 
 
Distriktsstyrelsen konstaterar därmed att det motionen kräver redan är befintlig 
politik som återkommande föreslås i beslut och kommuniceras utåt i media. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen att besluta: att anse motionen besvarad 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att Anse motion C1 vara besvarad. 
 
 

C2 Gräv ned luftledningar i Stockholms län som ligger i direkt anslutning 
till tätbebyggt område    Sollentuna 
 
Gräv ner luftledningar i Stockholms län som ligger i direkt anslutning till tätbebyggt 
område Den här motionen handlar om vårt ansvar att använda marken i de 
tätbebyggda delarna av Stockholms län på bästa möjliga sätt för medborgare, 
företagare och besökare. Frågan har aktualiserats i och med att Svenska Kraftnät vill 
dra nya luftledningar i Sollentuna, över Viby och Häggvik. Förslaget innebär att en 
minst 65 meter hög kraftledning kommer omringa hela Viby, vilket mött stark kritik 
från invånare i Sollentuna. 
 
I Sollentuna ser vi att andelen kommunägd mark som ännu inte är tagen i anspråk 
krymper. Den outnyttjade kommunägda marken där dessa luftledningar är dragna 
eller planeras att dras är därmed en värdefull markreserv. Här finns stora resurser för 
framtida utveckling av Sollentuna. Vi vet att det ser ut på liknande sätt i flertalet 
kommuner i Stockholms län. 
Om dessa kraftledningsgator i stället skulle grävas ner så ger vi en fantastisk 
möjlighet för företag, fritidsverksamheter, bostäder eller kommunal service. Helt 
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enkelt kan vi använda större delen av marken som reserv för framtida 
exploateringsbehov. 
 
Vi vill därför att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att elförsörjningen i 
de tätbefolkade delarna av Stockholms län blir helt nedgrävd. Genom detta förslag 
gömmer vi inte bara fula kablar utan vi vädersäkrar också elkraft för att minimera 
kostsamma driftstörningar. I enlighet med forskning och framsteg inom framtidens 
tekniklösningar är jordkabel det enda sunda alternativet. Denna tekniska lösning kan 
även enkelt uppgradera kapacitet i elnätet i framtiden. En nedgrävning ger oss inte 
bara visuella förbättringar och mer byggbar mark, utan också möjlighet att sänka den 
farliga elektromagnetiska strålningens påverkan på människan och vår natur. 
 
Vi har under året motionerat till kommunfullmäktige i Sollentuna om att Sollentuna 
kommun ska verka för att gräva ner all elförsörjning i Sollentuna ska bli den första 
kranskommunen till Stockholm med helt nedgrävd elförsörjning. Den motionen 
väckte välvilja i ord från alla partier, men ansågs besvarad. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi distriktskongressen att besluta följande: 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att de tätbebyggda 

delarna av Stockholms län ska ha helt nedgrävd elförsörjning. 
  
Micael Lénström & Roger Sjöberg 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion C2 
Mattias Tegnér mathias.tegner@riksdagen.se 
 
Motionärerna har föreslagit att alla luftburna kraftledningar i Stockholms län ska 
grävas ner som ligger i direkt anslutning till tätbebyggt område. Syftet är enligt 
motionen att använda marken i de tätbebyggda delarna av Stockholms län på bästa 
möjliga sätt för medborgare, företagare och besökare. 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärerna bild att andelen kommunägd mark som ännu 
inte är tagen i anspråk krymper. Den outnyttjade kommunägda marken där dessa 
luftledningar är dragna eller planeras att dras kan alltså ses en värdefull markreserv. 
 
Samtidigt vet vi att kostnaderna för utbyggnad av markbundna kraftledningar 
mångdubblas i förhållande till luftburna ledningar. Dessutom ökar tiden för 
utbyggnad i normalfallet. 
 
Just nu plågas Sverige av extremt höga elpriser, framförallt i Stockholmsregionen och 
de södra delarna av Sverige. Orsaken till detta är de höga europeiska elpriserna, men 
skillnaderna mellan de svenska elprisområdena skulle minska om 
överföringskapaciteten ökade. Att i detta läge försvåra utbyggnaden av 
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överföringskapacitet känns inte välavvägt genom att gräva ned befintlig luftburna 
kraftledningar. 
 
Distriktsstyrelsen finner motionens förslag lovvärt, men menar att en generell 
nedgrävning av befintliga kraftledningar i regionen inte är prioriterat. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion C2. 
 
 

C3 Fasa ut minkfarmarna   Tyresö 
 
Innan pandemin så föddes det upp cirka 500 000 minkar årligen i landets 40 
minkfarmer. Dessa minkar är en del av en industri och det innebär att dessa minkar 
enbart föds upp för sin päls. 
Huvuddelen av de producerade pälsarna exporteras utomlands, då de flesta svenska 
konsumenter avstår från att bära minkpäls. 
 
Minken är av naturen intelligenta små ensamlevande rovdjur som jagar, rör sig över 
stora ytor och alltid väljer att leva nära vattendrag. I fångenskap lever en mink över 
en sommar och sedan gasas den ihjäl. Till en minkpäls behövs skinnen från 50 
minkhonor. Under deras korta liv har de ingen möjlighet att bete sig naturligt. Minkar 
är i behov av vatten och vill röra sig över långa sträckor. När de är instängda i trånga 
burar blir de stressade vilket innebär att beteendestörningar, dödsbitningar, 
kannibalism och bortslitna öron är några av de effekter vi kan se av dessa 
missförhållanden. 
 
I konsekvens med svenskarnas avståndstagande från att bära päls, torde det inte vara 
förvånande att svenskarna i opinionsundersökningar är skeptiska till 
minkuppfödning. Exempelvis Djurens Rätt mäter kontinuerligt opinionen kring 
pälsdjursfarmning. Enligt organisationens senaste opinionsundersökning, genomförd 
i april 2015 av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens 
Rätt, är det endast 15 procent av svenskarna som tycker att minkfarmning ska vara 
tillåten. Siffran låg på 17 procent år 2014 och 19 procent år 2013. 
 
Land efter land förbjuder pälsindustrin. Storbritannien var först med ett förbud 
redan 2000. Därefter har Norge, Nederländerna och Österrike följt efter. 14 
europeiska länder har helt eller delvis redan förbjudit pälsdjursfarmning, vilket gjort 
att minkfarmarna är borta från också Tyskland och Schweiz. Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet har kanske varit tydligast av svenska partier kring avveckling av 
pälsindustrin. Våren 2021 anslöt sig Liberalerna till denna hållning. 
 
Sverige slår sig ofta för bröstet och vi är stolta över en av de starkaste 
djurskyddslagstiftningarna i Europa. Ändå har Sverige inte tagit ställning emot 
pälsindustrin och det djurplågeri som det 

149 av 194



faktiskt är. Mycket tyder på att minkfarmar innebär en djurhållning som strider mot 
djurskyddslagen och ökar risker för smittspridning. Vi menar att det är märkligt 
Socialdemokraterna inte har tagit ställning för en avveckling av pälsindustrin. 
 
Vi menar att Socialdemokraterna i Stockholms län ska stå upp för djurrätten och att 
ta en tydlig ställning för avveckling av minkpälsfarmning och därefter driva frågan 
mot hela vårt parti. 
Partikongressen 2001 beslutade att minkfarmarna i Sverige på sikt skulle avskaffas 
mycket efter beslut från oss i Socialdemokraterna i Stockholms län. Sedan 2001 har 
frågan varit uppe på flera kongresser med olika utgång. Det är Synd att det ska ta 
flera decennier för att fatta ett beslut om avveckling av pälsfarmning, även om det 
förstås visar på frågans komplexitet. 
Socialdemokraterna skulle som Sveriges största parti ha en avgörande betydelse för 
att få igenom en lagstiftning inom området. De kommer inte finnas bättre tillfällen 
för denna fråga. 
 
De minkfarmar som nu bedriver sina företag med ekonomisk förlust kan med hjälp 
av statligt 
  
omställningsstöd finna nya lönsamma sätt att vara näringsidkare på moderna villkor. 
Den pandemin 
vi har i världen har i flera länder skyndat på avvecklingen av farmerna. Nu är det dags 
för Sverige 
att fatta ett beslut om avveckling av pälsfarmning en gång för alla. När det nu 
dessutom visar sig att farmerna kan vara grogrunden och säte för utveckling och 
spridning av en muterad variant av coronaviruset är det hög tid att förbjuda denna 
otidsenliga djurhållning. Det är inte bara moraliskt riktigt att driva på en utfasning av 
minkfarmarna, utan det förefaller vara riktigt ur pandemisynpunkt med utgångspunkt 
i de hot som minkfarmarna innebär. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att minkfarmar i Sverige fasas ut och över tid stängs.  
 
Mathias Tegnér och Ebba Östlin 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2022-01-10, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

C4 Fasa ut minkfarmarna   Botkyrka 
 
Innan pandemin så föddes det upp cirka 500 000 minkar årligen i landets 40 
minkfarmer. Dessa minkar är en del av en industri och det innebär att dessa minkar 
enbart föds upp för sin päls. 
Huvuddelen av de producerade pälsarna exporteras utomlands, då de flesta svenska 
konsumenter avstår från att bära minkpäls. 
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Minken är av naturen intelligenta små ensamlevande rovdjur som jagar, rör sig över 
stora ytor och alltid väljer att leva nära vattendrag. I fångenskap lever en mink över 
en sommar och sedan gasas den ihjäl. Till en minkpäls behövs skinnen från 50 
minkhonor. Under deras korta liv har de ingen möjlighet att bete sig naturligt. Minkar 
är i behov av vatten och vill röra sig över långa sträckor. 
När de är instängda i trånga burar blir de stressade vilket innebär att 
beteendestörningar, dödsbitningar, kannibalism och bortslitna öron är några av de 
effekter vi kan se av dessa missförhållanden. 
 
I konsekvens med svenskarnas avståndstagande från att bära päls, torde det inte vara 
förvånande att svenskarna i opinionsundersökningar är skeptiska till 
minkuppfödning. Exempelvis Djurens Rätt mäter kontinuerligt opinionen kring 
pälsdjursfarmning. Enligt organisationens senaste opinionsundersökning, genomförd 
i april 2015 av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens 
Rätt, är det endast 15 procent av svenskarna som tycker att minkfarmning ska vara 
tillåten. Siffran låg på 17 procent år 2014 och 19 procent år 2013. 
 
Land efter land förbjuder pälsindustrin. Storbritannien var först med ett förbud 
redan 2000. Därefter har Norge, Nederländerna och Österrike följt efter. 14 
europeiska länder har helt eller delvis redan förbjudit pälsdjursfarmning, vilket gjort 
att minkfarmarna är borta från också Tyskland och Schweiz. 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet har kanske varit tydligast av svenska partier kring 
avveckling av pälsindustrin. Våren 2021 anslöt sig Liberalerna till denna hållning. 
 
Sverige slår sig ofta för bröstet och vi är stolta över en av de starkaste 
djurskyddslagstiftningarna i Europa. Ändå har Sverige inte tagit ställning emot 
pälsindustrin och det djurplågeri som det faktiskt är. Mycket tyder på att minkfarmar 
innebär en djurhållning som strider mot djurskyddslagen och ökar risker för 
smittspridning. Vi menar att det är märkligt Socialdemokraterna inte har tagit 
ställning för en avveckling av pälsindustrin. 
 
Vi menar att Socialdemokraterna i Stockholms län ska stå upp för djurrätten och att 
ta en tydlig ställning för avveckling av minkpälsfarmning och därefter driva frågan 
mot hela vårt parti. Partikongressen 2001 beslutade att minkfarmarna i Sverige på sikt 
skulle avskaffas mycket efter beslut från oss i Socialdemokraterna i Stockholms län. 
Sedan 2001 har frågan varit uppe på flera kongresser med olika utgång. Det är Synd 
att det ska ta flera decennier för att fatta ett beslut om avveckling av pälsfarmning, 
även om det förstås visar på frågans komplexitet. Socialdemokraterna skulle som 
Sveriges största parti ha en avgörande betydelse för att få igenom en lagstiftning 
inom området. De kommer inte finnas bättre tillfällen för denna fråga. 
 
De minkfarmar som nu bedriver sina företag med ekonomisk förlust kan med hjälp 
av statligt omställningsstöd finna nya lönsamma sätt att vara näringsidkare på 
moderna villkor. Den pandemin vi har i världen har i flera länder skyndat på 
avvecklingen av farmerna. Nu är det dags för Sverige att fatta ett beslut om 
avveckling av pälsfarmning en gång för alla. När det nu dessutom visar sig att 
farmerna kan vara grogrunden och säte för utveckling och spridning av en muterad 
variant av coronaviruset är det hög tid att förbjuda denna otidsenliga djurhållning. 
Det är inte bara moraliskt riktigt att driva på en utfasning av minkfarmarna, utan det 
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förefaller vara riktigt ur pandemisynpunkt med utgångspunkt i de hot som 
minkfarmarna innebär. 
 
Med stöd av ovanstående text yrkar vi: 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att minkfarmar i Sverige fasas ut och över tid stängs.  
 
Ebba Östlin och Mathias Tegnér 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-15, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion C3 och C4 
Lars Bryntesson larsbrynte@gmail.com 
 
Distriktsstyrelsen instämmer i motionärernas argumentation och slutsatser. 
 
Socialdemokraterna i Stockholms län har, såsom motionärerna redovisar, bidragit till 
partiets tidigare beslut att på sikt avskaffa minkfarmarna. Av en mängd skäl, inte 
minst moraliska och etiska, vill vi att Sverige ska ha en hög ambitionsnivå och vara 
en förebild när det gäller djurskydd. Detta väger, enligt vår uppfattning, tyngre än de 
krasst (handels)ekonomiska argumenten för nuvarande minkuppfödning. 
 
Under de drygt 20 år som gått sedan kongressbeslutet 2001 har motståndet mot 
minkuppfödning ökat och allt färre vill bära sådan päls. Under pandemin har det 
dessutom visat sig att minkfarmarna kan utgöra en direkt fara, genom att de 
tillhandahåller miljöer där olika typer av virusmutationer kan utvecklas och frodas. 
Det är därför rimligt att nu ta nästa steg i avvecklingen av de kommersiella 
minkfarmarna, såsom motionärerna föreslår. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att bifalla motion C3 och C4. 
 
 

C5 Motion om spårbunden kollektivtrafik till Älta Nacka 
 
Älta behöver en spårbunden kollektivtrafik som är attraktiv, effektiv och spar tid för 
resenärerna. Idag kör många Tyresöbor via Ältavägen för att slippa bilköerna på 
Nynäsvägen, där det vid rusningstrafik bildas långa köer. Södra länken skulle vara 
lösningen på flera problem. Boende, skol- och förskolebarn och arbetande i Älta 
skulle få renare luft och därigenom en bättre miljö. 
Även klimatet skulle bli en vinnare, men så blev det inte. 
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Bostadsbyggandet i Älta har ökat och antalet boende i Älta ökar i takt med detta. 
Därav följer ökade krav på kommunikationerna. Ältavägen är navet i området och 
belastningen på vägen är redan extremt hög. Arkitektfirman White fick 2014 i 
uppdrag att göra ett förslag till Älta centrums utbyggnad. De beräknade en 
befolkningsökning på minst 40 % mellan 2011–2019. Där framgår att korsningen 
Oxelvägen/Ältabergsvägen (Ekstubben) skulle komma att bli överbelastad. 
Lösningen som rekommenderades var en tvåfilig cirkulationsplats för att öka 
framkomligheten och trafiksäkerheten. Idag är det långa bilköer vid rusningstrafik 
morgon och eftermiddag genom hela Älta, från Ekstubben till Tenntorp norr om 
Kolarängen. 
 
I kommunens egen beräkning kommer antalet fordon på Ältavägen att bli likvärdigt 
med Saltsjöbadsleden, som är en motorväg. I Älta ligger bostäder och skola mycket 
nära Ältavägen och trafikmängden är en direkt fara för boende, skolbarn och 
gångtrafikanter. Sweco fick i uppdrag av Nacka kommun att göra en trafikanalys av 
trafiken på Ältavägen. Analysen är daterad 2017/2018. Resultatet visade på att 
genomsnittstrafiken var ca 700 fordon per årsmedeldygn. År 2040 kommer den att 
vara 1900 per årsmedeldygn. Utredningen menade att det behövs åtgärder som 
begränsar framkomligheten. Deras prognos visade på en total trafikmängd på mellan 
11000–13000 fordon per årsmedeldygn år 2040. Trafikverket uppskattar 
trafikmängden till mellan 9000–12000 fordon för samma år. Som en jämförelse så 
hade Saltsjöbadsleden enligt Nacka Kommuns mätning 2019, i genomsnitt som mest 
13 900 fordon i maj, och som minst i augusti 4060 fordon. 
 
Region Stockholm presenterade nyligen ett förslag till kollektivtrafikplan för 2050. I 
den planen identifierade trafikförvaltningen behovet av att bygga ut spårbunden 
kollektivtrafik i sydostlig riktning. De pekar på ett alternativ som innebär en 
sammanlänkning mellan City-Slussen-Sickla- Älta-Tyresö C. Tanken är att banan 
skulle kunna utnyttja Saltsjöbanans infrastruktur mellan Slussen och Nacka avseende 
den första sträckningen samt mellan Slussen och Sickla i den andra sträckningen, för 
att sedan vika av söderut mot Älta. 
 
I Nacka Kommuns yttrande över Region Stockholm- Trafikförvaltningens förslag till 
kollektivtrafikplan för 2050 (Tjänsteskrivelse KF/KS 2021/628) skriver Nacka 
kommun att förslaget skall strykas eftersom det är orealistiskt. Det förutsatte 
spårreservat genom Nacka - vilket enligt kommunen inte var önskvärt och 
ianspråktagande av attraktiv mark och att ett genomförande skulle försämra 
ekologiska och rekreativa naturvärden påtagligt samt hämma Nackas utveckling 
negativt. Kommunen uppmanar trafikförvaltningen att undersöka alternativa 
  
lösningar för att möta behoven bortom 2050. 
 
Behoven finns redan nu och de är akuta. Kollektiva trafiklösningar kräver naturligtvis 
tillgång till mark, men lösningarna kan ske på mycket olika sätt. Nacka kommun har 
inte seriöst beaktat de problem som finns i sydostsektorn och det samarbete som 
måste till med andra kommuner i regionen för att åstadkomma en bra och 
klimatsmart trafiklösning. 
 
Älta socialdemokratiska förening hemställer att distriktskongressen beslutar 
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Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Stockholms Läns Socialdemokratiska Partidistrikt verkar för att tillsätta 

en utredning angående behovet av en spårbunden 
kollektivtrafiklösning från City till Älta och Tyresö. 

Att Stockholms Läns Socialdemokratiska Partidistrikt verkar för att tillsätta 
en utredning i frågan om spårbunden kollektivtrafik mellan Älta och 
Skarpnäck. 

 
Älta S-förening 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-01, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion C5 

Jens Sjöström jens.sjostrom@regionstockholm.se 
 
Distriktsstyrelsen vill inleda med att tacka för motionen och dess utgångspunkt att 
lyfta över mer resande från väg till spårtrafik. 
Mellan åren 2015-2019 förlorade kollektivtrafiken stora marknadsandelar av de 
motoriserade resorna till biltrafiken och skillnaden mer än fördubblades. Tvärt om 
mot målet att öka kollektivtrafikens andel med 5%-enheter fram till år 2030. Detta 
var alltså innan pandemin med covid-19. 
 
I merparten mätta målpunkter förlorar kollektivtrafiken kampen om restiden 
gentemot bilen i vårt län. Därför är det också vår politik att ta kampen för att 
kollektivtrafiken ska vara snabbare än bilen. 
Tvärförbindelser, bussframkomlighet, moderna snabbussar, destinerade körfält och 
andra åtgärder som trimmar systemet är viktiga men också samhällsekonomiskt 
lönsamma generellt. Hög nytta till låg kostnad helt enkelt. 
Spårinvesteringar i form av pendeltåg, tunnelbana och spårvägar är ofta kostsamma 
såväl vad gäller byggnation av anläggningen som fordon och depåer. Därför krävs 
stort befolkningsunderlag och hög andel som reser kollektivt för dessa investeringar. 
Socialdemokraterna har sedan lång tid agerat för att just bygga ut spårbunden trafik 
där vi ser att hög kapacitet behövs. Inte minst den nu pågående utbyggnaden av 
tunnelbanan och tidigare tvärbanan är sådana exempel. 
 
I distriktsstyrelsens förslag till Regionalpolitiskt program föreslås att vi även fortsatt 
driver utvecklingen av snabbare busstrafik i hela länet. Detsamma gäller att gå mot 
10- minuterstrafik i pendeltågssystemet och tätare avgångar i tunnelbanan. 
Distriktsstyrelsen föreslår också att ta nästa steg i utvecklingen av den spårbundna 
trafiken, efter att de nu beslutade utbyggnaderna är klara. Därför behöver gedigna 
utredningar göras för att kunna ta ställning till den fortsatta utveckling, och undvika 
den typ av stora fördyringar som skett i nuvarande utbyggnader. 
 
Idag är Region Stockholms investeringsbudget mycket ansträngd och ständiga 
fördyringar leder till bortprioritering av projekt. Driftsekonomin påverkas starkt och 
drift av både sjukvård och trafik blir lidande. Därför är det också nödvändigt med 
starka prioriteringar mellan alla de infrastrukturbehov som finns i vår region. 
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Förvisso behöver staten även framgent bidra till denna typ av investeringar via 
uppgörelser. Men vi kan konstatera att regionen självt kommer tillsammans med 
kommunerna att behöva finansiera stora delar. 
 
Motionen föreslår att distriktskongressen ska binda upp sig i att tillsätta utredningar 
om spårbunden kollektivtrafik från city till Älta och vidare till Tyresö samt mellan 
Älta och Skarpnäck. Man hänvisar till den framtidsutredning som görs i relation till 
RUFS 2050 kallad Kollektivtrafikplan 2050. Detta bedöms inte aktuellt innan år 2050 
och bygger på en förlängd Roslagsbana genom city och hopkoppling med 
Saltsjöbanan. Förlängning av Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan är ännu inte 
färdigutredd vad gäller de tekniska förutsättningarna och kostnaderna. 
 
Södertörnskommunerna har i sitt yttrande över nationell plan gjort inspel kring 
länsplanen. Av tre punkter gäller den ena att utreda spårtrafik till Tyresö. Alltså en 
öppen hållning då det även finns möjligheter att koppla Tyresö till tunnelbanans 
gröna linje. 
 
Distriktsstyrelsen ser att de prioriteringar som måste göras för ny spårtrafik ska bygga 
på starkt resandeunderlag, hög andel kollektivtrafikresande och stark restidsnytta. 
Distriktsstyrelsen anser inte att distriktskongressen ska fatta beslut om enskilda 
förslag att utreda. Då ska också andra behov av ny infrastruktur belysas. Detta görs 
idag bland annat inom ramen för den interna process som skett inför nya Nationell 
plan samt nu pågående arbete med länsplan. Därtill sker det inom ramen för 
Regionfullmäktigegruppens arbete med framtagande av budgetprioriteringar. 
I dessa lyfts bland annat de stora behoven som finns av ny tunnelbana till Bromma, 
Fagersjö, Hjulsta-Barkarby och Tyresö som identifierade att utreda vidare. Då 
Södertörnskommunerna valt gemensamt att inte binda sig vid ett trafikslag inom 
spårtrafiken är detta också viktigt att ta hänsyn till. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen att besluta: att avslå motionen 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion C5. 
 
 

 

D1  Lyft vårdkvaliteten och tryggheten för våra äldre Nacka 
 
Enligt socialdemokraska mål ska det svenska samhället eftersträva ett jämlikt 
samhälle, med en stark välfärd som garanterar bl.a. trygghet och en välfungerande 
äldreomsorg. På en del områden har felaktiga prioriteringar, nedrustningar och 
nedskärningar försämrat förutsättningarna att uppfylla dessa mål. 
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Inom hemtjänsten är många timanställda och många arbetar med s.k. delade turer. 
 
Enligt Kommunal har fortfarande två av tre kommuner i Sverige delade turer inom 
äldreomsorgen. Delade turer innebär att personalen arbetar ett arbetspass på 
förmiddagen, är ledig under flera timmar mitt på dagen och arbetar igen på kvällen. 
Personalen stannar ofta kvar på arbetet obetalt, eftersom de inte hinner hem mellan 
arbetspassen. 
 
Delade turer har en negativ påverkan på personalens hälsa och kvaliteten på vården 
som våra äldre är beroende av. Det innebär också att våra äldre kan få träffa flera 
olika personer inom bara en vecka. Det leder till otrygghet för både personalen och 
våra äldre. Under coronapandemin har det också visat sig öka smittspridningen när 
det sker så många kontakter under så kort tid, då det på grund av anställningsformer 
och arbetsscheman inte varit möjligt för våra äldre att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendation att begränsa sina sociala kontakter. 
 
Coronapandemin har inte minst i vårt län särskilt belyst många brister inom vården 
för äldre. Många äldreboenden har även en hög andel timanställda vilket kan öka 
risken för smittspridning. En undersökning från Smittskydd Stockholm visade att 
andelen timanställda var klart högre på de boenden som fått in coronaviruset. Var 
femte i personalen på de covid-drabbade boendena uppgav dessutom att de varit på 
jobbet trots symptom. Som timvikarie blir man nämligen utan lön om man blir sjuk. 
 
Coronakommissionen har satt fokus på behovet av kraftfulla förbättringar inom 
äldrevården. 
 
En stor andel av äldreomsorgen utförs av vårdpersonal utan utbildning. IVO:s 
(Inspektionen för vård och omsorg) granskning av äldreomsorgen, hemsjukvården 
och den kommunala hälso- och sjukvården beskriver att ” bristande kunskap bidrar 
till att äldre personer utsätts för allt från otrygghet till missförhållanden och allvarliga 
vårdskador”. Socialstyrelsens har visat att det är fortsatt stora skillnader mellan olika 
kommuner och verksamheter. Det kan också skilja upp till 70% mellan kommuner 
när det gäller hur lätt eller svårt det är att få träffa läkare vid behov. 
 
Jag föreslår kongressen besluta 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att avskaffa delade 

turer inom äldreomsorgen. 
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att alla erbjuds 

heltidstjänst vid anställning inom äldreomsorgen. 
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att höja och reglera 

kraven på utbildning och kompetens för personal inom hemtjänsten. 
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att granskning av 

utförarna inom hemtjänsten och äldreboenden sker oftare än en gång 
per mandatperiod. 

att motionen skickas till Socialdemokraterna i Stockholms läns 
kommunala grupp.  
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Rozerin Orucoglu 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-01, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion D1 
Mattias Tegnér mathias.tegner@riksdagen.se 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn att socialdemokratin ska verka för trygghet 
för människorna och att det garanteras av en stark välfärd. Socialdemokratins mål är 
enligt vårt principprogram "fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle, /.../ 
där människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin 
tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla 
alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning." 
 
Under mandatperioden har vi tagit flera steg i den riktning som motionären 
efterfrågar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett äldreomsorgslyft 
för att fler ska kunna utbilda sig och få en fast anställning inom äldreomsorgen. 
 
Coronapandemin har synliggjort en akut personalbrist inom äldreomsorgen. Många 
har vikariat eller deltidsanställningar och behovet av rätt kompetens och stabila 
anställningar har blivit tydliga. Äldrelyftet är ett sätt att göra yrkena inom 
äldreomsorgen mer attraktiva genom att höja kunskapsnivån och få personalen att 
stanna kvar. 
 
Rätten till heltid inom äldreomsorgen och att kunna utbilda sig under arbetstid har vi 
socialdemokrater kämpat för under en lång tid. Det var ett av våra vallöften inför 
valet 2018. 
 
Att ofrivilliga turer finns kvar inom äldreomsorgen är olyckligt, även om 
personalplaneringen inte är enkel i en bransch med arbetsbrist och varierande behov. 
 
Frågorna i motionen hanteras också i det regionalpolitiska handlingsprogrammet. 
Distriktsstyrelsen delar motionärens inställning och menar att det är rimligt att verka 
motionens anda, vilket framgår av det regionalpolitiska handlingsprogrammet. 
 
Med stöd av ovan anser distriktsstyrelsen att motionen som helhet ska anses 
besvarad. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att anse motion D1 vara besvarad. 
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E1 En barnlag för likvärdigt stöd i hela landet Vallentuna 
 
Det kommunala självstyret är starkt i Sverige. Kommunerna har väldigt olika 
utmaningar och förutsättningar, så det är en självklarhet att kommunerna behöver 
resursfördela på olika sätt. Men en kommuns självbestämmanderätt ska inte ställa sig 
över de nationella rättighetsfrågorna, som tillexempel barns rättigheter. 
 
Socialtjänstlagen i dess nuvarande form ger stort utrymme för lokala anpassningar 
och tolkningsutrymme, vilket kan leda till stora variationer på kommunernas 
stödinsatser och att utsatta gruppers behov riskerar att bortprioriteras. Alla utsatta 
barn i Sverige ges därmed inte samma tillgångtill det skydd, stöd, och de insatser som 
de har rätt till. Kunskapen om barns rättigheter brister och krav på den lägsta nivån 
av rättigheter skiljer sig åt. De kommunala prioriteringarna styr vilken rättbarn har. 
Många barn känner inte till sina rättigheter i kontakten med socialtjänsten, till 
exempel om rätten till att få enskilda samtal eller ta med sig en stödperson. 
 
Det är en illavarslande utveckling för våra mest utsatta, barnen. Därför behövs det en 
tydligare lag kring barns rättigheter i kontakt med myndigheter för att säkra att alla 
barn ska ha samma rättigheter oavsett vart i landet de bor och vem de möter på 
socialtjänsten, en särskild barnlag. Det är särskilt viktigt att säkerställa barnets rätt 
enligt barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12, vilka riskerar att inte tillgodoses om 
möjlighet till lokala anpassningar ges för stort utrymme. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att driva frågan om en särskild 

barnlag som säkerställer att alla barn har samma rättigheter oavsett vart 
i landet de bor och vem de möter på socialtjänsten. 

 
Sandra Rudeberg 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion E1 
Patrik Isestad patrik.isestad@nynashamn.se 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter infördes den 1 januari 2020, som svensk lag. 
Det innebär att samtliga medborgare, myndigheter och domstolar ska beakta samtliga 
rättigheter i barnkonventionen. Barnkonventionen bidrar till att barnets rättigheter 
ska tillgodoses i all myndighetsutövning och alltid beaktas i avvägningar och 
bedömningar för barnets bästa. 
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Då FN:s barnkonventionen blivit svensk lag inkorporeras lagen i samtliga lagar och 
förordningar. Fortfarande idag kan det finnas justeringar i kopplad lagstiftning som 
behöver beslutas. Socialtjänstlagen har ändrats för att stärka stödet och skyddet för 
barn och ungdomar som riskerar fara illa eller redan far illa. Viktigt är att barn ska få 
möjlighet att framföra sina åsikter som gäller en själv. Alla yrkesverksamma som har 
med barn att göra omfattas också av skyldighet att anmäla när misstanke om att barn 
far illa. Dessa kriterier har justerats till att man får kännedom eller misstänker att barn 
far illa ska de anmälas. 
 
När socialnämnden har fått in en anmälan som gäller barn eller unga ska nämnden 
omedelbart göra en så kallad skydds bedömning. Beslut om att inleda en utredning 
ska göras inom 14 dagar. När en socialnämnd beslutar om insatser utanför hemmet 
ska det finnas tydligt avtal mellan ett familjehem om åtgärder. Det åligger även 
Socialnämnden att tillse att familjehem och jourhem har rätt utbildning och kunskap. 
 
Trots tydlig lagstiftning finns problem med samordning mellan myndigheter och 
yrkesverksam som har med barn att göra. Här ha det identifierats att myndigheter 
behöver mer kunskap för att kunna samordna mellan myndighetsgränser samt 
upptäcka signaler på missförhållanden. 
Det finns alltid behov att få mer kunskap om barns rättigheter bland myndigheter 
och kunskap är en förutsättning för att barnkonventionen ska få genomslag i 
praktiken. 
 
Regeringen har därför beslutat 2021-12-23, att kunskapslyftet ska fortsätta och 
fördjupas. Kunskapslyftet syftar till att höja kunskapen och stärka kompetensen om 
barnkonventionen och barnets rättigheter hos offentliga aktörer. 
 
Regeringen har beslutat att tio myndigheter ska delta i arbetet samt att tre 
myndigheter får fördjupat uppdrag att praktisk tillämpa barnets rättigheter med stöd 
från Barnombudsmannen och i förekommande fall stärka detta arbete. 
 
Med anledning av att FN:s barnkonventionen blivit svensk lag och myndigheterna 
har att arbeta samt förhålla sig till lagstiftningen anser distriktsstyrelsen att en enskild 
barnlag redan finns genom ny lagstiftning. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion E1. 
 
 

E2 Högre Prioritet för barn i missbruksmiljö  Vallentuna 
 
Socialtjänstlagen är tydlig med att barns behov ska stå i centrum och att barn ska 
erbjudas stöd om en anhörig har ett missbruk. Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. 
I Sverige drabbas cirka 15 procent av alla barn, 320 000, negativt av en förälders 
drickande. 
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Beroende är en sjukdom som kan drabba vem som helst och som påverkar individen 
själv negativt, men också får stora konsekvenser för anhöriga. När en förälder inte 
mår bra påverkar det föräldraförmågan och i allra högsta grad barnen. Många barn i 
familjer där en vuxen haft problem medalkohol eller narkotika beskriver hur de har 
blivit försummade, levt i en ständig kris och behövt sköta hem och syskon. Barnen 
har ofta inte fått utrymme att själva vara barn utan tvingats bli ena ansvarstagande 
”vuxen” alldeles för tidigt. 
 
Barnorganisationen Junis har undersökt kommunernas stöd till barn i familjer med 
missbruksproblemsedan 2004. I nästan tjugo år visar dem på att dessa barn inte nås 
av samhällets insatser och det stöd som de har rätt till. 2021 års rapport som släpptes 
i maj visar på samma nedslående resultat och är en bekräftelse på att samhällets 
upptäckts- och stödstrukturer inte når alla de barn som far illa till följd av missbruk. 
Kommunerna svarade att endast 3469 barn fick stöd under året. Det är en enda 
procent. 
 
Enligt kommunerna själva kan fler barn nås av stöd om beslutsfattare ger frågan 
högre politiskprioritet och mer ekonomiska resurser. Därför är det oroande att vi 
samtidigt ser hur stödet tillförebyggande ANDTS-arbete minskar på flera håll, både 
lokalt och nationellt. Genom undersökningar som barnorganisationen Junis gjort i 
samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning ser man 
också att lärare, förskollärare och socionomer får undermålig kunskap om barn i risk- 
och missbruk under sin utbildning. 
 
Det måste finnas tillräcklig kunskap samt strukturer och rutiner som gör att vuxna 
kan upptäcka och agera när de ser att ett barn far illa. Mycket arbete görs redan, men 
skyddsnätet är långt ifrån tillräckligt när 99 procent av barnen inte nås av 
stödinsatser. Politiken har ett stort ansvar för detta och behöver bidra till att utsatta 
barn upptäcks tidigt och får stöd. Det är barns rättighet och vuxnas skyldighet. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att utsatta barn i 

missbruksmiljöges högre politisk prioritet och mer ekonomiska 
resurser så att de får det stöd de har rätt till. 

 
Sandra Rudeberg 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 
motionen som sin egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion E2 
Patrik Isestad patrik.isestad@nynashamn.se 
 
Det är många barn som far illa i sin hemmiljö både när det gäller missbruk och våld. 
När ett barn far illa i sin hemmiljö är det ett barn förmycket. 
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Socialtjänstlagen är tydlig. Om barnet är utsatt för en missbruksmiljö anses det inte 
vara en trygg plats för barnet, och socialtjänsten bör utreda om de behöver ingripa till 
skydd för barnet (11 kap. 2 § SoL). 
 
Motionären föreslår att länsriksdagsgruppen får i uppdrag att verka för att utsatta 
barn i missbruksmiljö ges högre politisk prioritet och mer ekonomiska resurser så att 
de får stöd det har rätt till. 
 
Den nya socialtjänstlagen ger myndigheterna det stöd som erfordras för att fånga upp 
barn i missbruksmiljö. Däremot behöver myndigheter bli bättre på att samordna sig 
när orosanmälningar inkommer. Det finns även idag ingen tillförlitlig statistik över 
hur många barn som lever i missbruksmiljöer. Däremot vet vi att barn som lever i 
missbruksmiljöer förekommer i alla samhällsklasser. Missbruk är ofta dolt och det är 
svårt att identifiera vilka barn som lever i familjer med missbruk. Här är det extra 
viktigt för myndigheter att underlätta orosanmälan samt tydliggöra signaler hos 
barnet där samhällsstöd behövs för att skydda barnet. Många yrkesgrupper har en 
skyldighet att anmäla till socialtjänsten när något tyder på att ett barn far illa eller 
riskerar att fara illa. Insatser från kommuner är i regel tydliga när barn far illa i 
missbruksmiljö. 
 
Regeringen har även lagt förslag för att ytterligare stärka barnets rättigheter efter den 
mycket tragiska och uppmärksammade händelsen när barnet Lilla hjärtat flyttades 
tillbaka till sina missbrukande föräldrar. Den nya lagändringen träder i kraft den 1 
juni 2022 och innebär förstärkningar med att placeringar inte får upphöra för tidigt 
och att socialtjänstens skyldigheter förändras. En av de tydliga åtgärderna är att 
Socialtjänsten får möjligheter att besluta om drogtest. 
 
Enligt kartläggning som Statens folkhälsoinstitut har gjort erbjuder åtta av tio 
kommuner barn till missbrukare någon form av stöd. På regeringens uppdrag har 
folkhälsoinstitutet kartlagt hur många kommuner som erbjuder barn i olika 
riskmiljöer någon form av stöd. Med riskmiljöer menar man tillexempel barn som 
lever med missbrukande föräldrar, barn vars föräldrar har en utvecklingsstörning, är 
frihetsberövade eller befinner sig i en asylprocess. 
120 av 149 svarande kommuner har någon stödform och stödverksamhet till barn 
med missbruksföräldrar. Det är därmed den vanligaste insatsen i kommunerna för 
barn och ungdomar som lever i en risksituation. Därefter kommer stöd till barn som 
har bevittnat våld, följt av insatser till barn som växer upp med en förälder som lider 
av psykisk ohälsa. 
  
Stödsamtal och gruppverksamhet är de vanligaste insatserna för barn till missbrukare, 
enligt kartläggningen. Därefter kommer stödfamilj eller kontaktfamilj. 
 
Att alldeles för få barn- och ungdomar nås av hjälp från kommunernas socialtjänst är 
inte direkt kopplat till resursbrist och att det saknas medel när Socialtjänsten får 
kännedom om barn- och ungdomar som behöver insatser. Utan mer hur 
myndigheter samordnar sig och hur orosanmälan hanteras. 
 
Samordning mellan myndigheter behöver bli bättre och kunskap behöver utökas för 
att fånga utsatta barn och ungdomar i riskmiljöer. Socialstyrelsen och Institutet för 
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utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har tidigare fått i uppdrag av regeringen 
att ta fram och sprida en metodhandbok och vägledande material om verksamma 
metoder i stödjande verksamhet som riktar sig till barn och unga som lever i familjer 
där det finns missbruks- eller beroendeproblem. 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner men ser istället att problematiken 
mer består i att myndigheter behöver samordna sig bättre då lagstöd finns för 
insatser. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion E2. 
 
 

F1 Statlig finansiering av de nationella minoritetsskolorna i Sverige 
     Vallentuna 
 
Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: samer, tornedalingar sverigefinnar, 
romer och judar. Samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch är därmed de 
nationella minoritetsspråken. Uppskattningsvis tillhör ca 10% av befolkningen en 
nationell minoritet. Det finns ca 700 000 personer som har sverigefinsk bakgrund 
och gör därmed sverigefinnar till den största nationella minoritetsgruppen. 
 
Enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk finns allmänna 
bestämmelser för kommuner och myndigheter. Det står bl.a. ”Det allmänna har ett 
särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. De ska även 
främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt.” 
 
Det allmänna dvs exempelvis kommunerna i Sverige tolkar denna lag väldigt olika 
och därmed har exempelvis sverigefinnar olika förutsättningar att få behålla och 
utveckla sitt språk och kultur. Allt beror på kommunernas välvilja att erbjuda och 
bekosta undervisning som lever upp till lagens ambition om att främja ett 
minoritetsspråk. Vissa kommuner tror att 30 min per vecka räcker för det, vilket visar 
stor okunnighet om språkutveckling hos barn eller i värsta fall ovilja att uppfylla 
lagens krav. 
 
Det finns kommuner som har beslutat att tillhöra till ett förvaltningsområde för ett 
eller flera av de nationella minoritetsspråken. Det ger de nationella minoriteterna just 
i den kommunen lite bättre möjligheter exempelvis till modersmålsundervisning i 
förskolor och skolor. 
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Sverigefinnar exempelvis är en driftig grupp som har sedan länge insett att finska 
språket skulle dö ut i Sverige om inte de själva tar tag i saken. Därför har det startats 
Sverige-finska skolor och förskolor i några kommuner i Sverige. Dessa skolors 
målsättning är att varje elev uppnår funktionellt tvåspråkighet dvs kan kommunicera 
på båda språken (svenska och finska). Skolorna är ofta stiftelseägda och icke-
vinstdrivande. 
 
Skolorna finansieras med en kommunal skolpeng som varierar från kommun till 
kommun. Skolorna har då väldigt olika ekonomiska förutsättningar. Dessutom 
diskuteras det om att ytterligare minska fristående skolornas skolpeng med 
hänvisning till kommunernas skyldighet att bereda skolplats till alla som så önskar. 
Problemet är att kommunerna inte har lyckats erbjuda skolor där de nationella 
minoriteterna skulle ha en rimlig chans att behålla och utveckla sitt språk så att det 
kan föras vidare till nästa generation. 
 
Situationen liknar den som samiskan hade förr. För att ge samiskan och den samiska 
kulturen rimliga chanser att överleva tog staten över ansvaret för finansieringen av 
sameskolor. 
  
Regeringen gav Skolverket ett uppdrag i slutet av år 2020 om ”att lämna förslag på 
hur en nationell samordning av undervisningen i nationella minoritetsspråk inom 
skolväsendet kan organiseras så att undervisningen i språken stärks. Utifrån de fem 
nationella minoritetsspråkens och de olika skolformernas förutsättningar ska 
myndigheten föreslå hur ökad tillgänglighet till och bättre kvalitet i undervisningen i 
nationella minoritetsspråk kan uppnås och organiseras på skolområdet.” 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna i Riksdagens länsbänk får ett uppdrag att verka för 

en utredning om en statlig finansiering av de nationella 
minoritetsskolorna. 

 
Jaana Tilles 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion F1 
Patrik Isestad patrik.isestad@nynashamn.se 
 
Motionären Jaana Tilles från Vallentuna föreslår att Socialdemokraterna i Riksdagens 
länsbänk får ett uppdrag att verka för en utredning om en statlig finansiering av de 
nationella minoritetsskolorna. 
 
Riksdagen beslutade år 2000 att samer är urfolk, tornedalingar, sverigefinnar, romer 
och judar ska vara erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är 
samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. 
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Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. 
Lagen pekar ut vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom olika 
förvaltningsområden. Kommuner och regioner ska enligt lag informera de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen. 
Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket är särskilt viktigt. Kommunerna har särskilda skyldigheter att 
erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråken, 
om detta efterfrågas. I många kommuner kan vi därför se att finskspråkiga klasser 
finns och utbildning i minoritetsspråk premieras. 
 
Ganska nyligen beslutade riksdagen om ”En stark minoritetspolitik” (Betänkande 
2017/18:KU44, Beslut: 2018-06-19). Beslutet innebär ändringar i tre lagar: 
socialtjänstlagen, lagen om nationella minoriteter och skollagen. Lagändringen är en 
förstärkning av lagstöd för att stärka minoritetsspråk. 
En stark minoritetspolitik är grunden för en stark och välmående demokrati. 
Alla ska ha rätt till språk. Det är ett av de fyra överordnade målen för svensk 
språkpolitik. I språklagen från 2009 anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för 
att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 
 
Med den nya lagstiftningen (En stark minoritetspolitik) åligger det att kommuner och 
landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, att 
informationsskyldigheten för förvaltningsmyndigheter ska tydliggöras, att innebörden 
av samråd enligt lagen ska förtydligas och att förvaltningsmyndigheter ska beakta 
barns och ungas möjligheter till inflytande i frågor som berör dem. Länsstyrelsen i 
Stockholm ansvarar för uppföljning av de fyra minoriteterna och minoritetsspråken 
jämte kommunerna samt sametinget ansvarar för samerna och de samiska språken. 
 
Regeringen lämnade även också förslag i anslutning till lagen (En stark 
minoritetspolitik) om rätten till förskola och annan 
pedagogisk verksamhet på minoritetsspråk. Det beslutades bland annat att 
regleringen ska överföras till skollagen (2010:800), att rätten till förskola på 
minoritetsspråk ska avse en större del av verksamheten och att efterfrågan ska 
tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i förskola på 
minoritetsspråket. 
 
Motionen beskriver även att statlig finansiering av skolor för de fem minoriteterna i 
Sverige. Idag sker statlig finansiering av den samiska skolan då samerna är att 
betrakta som urfolk. Inom det kommunala huvudmannaskapet finns idag redan 
riktlinjer och målsättningar i lagstiftning att - - En elev som tillhör någon av de 
nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella 
minoritetsspråk (10 kap 8§ skollagen). 
 
Det åligger således på huvudmannen att följa skollagen. 
 
Däremot utreds förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan (Dir. 
2020:140). Utredningen är dock inte inriktad på förutsättningar för minoritetsspråk. 
En särskild utredare ska i slutet av maj år 2022 presentera förutsättningar för ett 
statligt huvudmannaskap för samtliga skolformer utom förskolan och den 
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kommunala vuxenutbildningen. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan 
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 
 
Utredaren ska bland annat beskriva: 
- föreslå en finansieringsmodell där staten ansvarar för finansieringen av 
skolan. 
- analysera konsekvenserna för bland annat det kommunala självstyret, 
möjligheter till anpassning utifrån lokala behov och förutsättningar samt möjligheter 
till ansvarsutkrävande. 
 
Utredningen kan få konsekvenser på befintlig lagstiftning. 
 
Distriktsstyrelsen anser därför att riksdagen redan beslutat ny lagstiftning ”En stark 
minoritetspolitik” och att skollagen och socialtjänstlagen är tydlig med att nationella 
minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion F1. 
 
 

G1 Motion om kollektivtrafikens/SL:s roll för att nå Sveriges klimatmål 
     Värmdö 
 
Sveriges klimatpolitik behöver skärpas om vi ska ha en rimlig möjlighet att uppnå 
Parisavtalet. Klimatpolitiska rådet slår också fast att vi med nuvarande takt i 
klimatarbetet inte är i närheten av att nå de uppsatta målen. ”Takten i 
klimatomställningen är fortfarande för långsam och politiken är inte tillräcklig för att 
klimatmålen ska nås.” Klimatpolitiken måste skärpas markant, och det måste göras 
nu. Med dagens utsläppstakt återstår sju–åtta års utsläpp innan världens koldioxid- 
budget tar slut för att med en god chans begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5°C. 
 
Industri och transporter är Sveriges stora utsläppsjättar: tillsammans står de för över 
60 procent av utsläppen. 
Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp, och 
persontransporter på väg utgör den enskilt största utsläppskällan. Transportsektorn 
är dessutom en av de sektorer som uppvisat lägst utsläppsminskningar de tre senaste 
decennierna och är därmed en av de största utmaningarna för en grön omställning 
Järnväg och kollektivtrafik är en del av den effektivisering som krävs för att 
transportsektorn ska klara klimatmålen. 
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Satsningar på kollektivtrafik behöver skyndas på och förstärkas ytterligare. Stärkt 
kollektivtrafik med fokus på ökad tillgänglighet är dessutom avgörande för en bred 
acceptans för omställningen. 
 
Prisutvecklingen på SL-kort har varit betydligt högre än för bensin de senaste 10 
åren. Detta faktum gynnar inte benägenheten att välja buss/tåg istället för den egna 
bilen. Stora delar av Stockholmsregionen har också riktigt dåligt utbyggd 
kollektivtrafik vilket ofta gör det i princip omöjligt att åka buss/tåg till sitt arbete. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
 
Att  Socialdemokraterna i Regionfullmäktigegruppen i Stockholmsregionen 

får i uppdrag att arbeta för att begränsa kostnadsutvecklingen för 
kollektivtrafiken så att prisutvecklingen på SL-kort kan hållas nere. 

Att Socialdemokraterna i Regionfullmäktige i Stockholmsregionen ska 
arbeta för att kollektivtrafiken ska byggas ut i regionen, att det finns 
ordentligt tilltagna turer under rusningstrafik samt tillse att det finns 
infartsparkeringar på strategiska platser. 

 
Kitty Sahlén 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-15, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion G1 

Jens Sjöström jens.sjostrom@regionstockholm.se 
 
Distriktsstyrelsen delar motionens analys och att tempot i omställningen måste öka 
för att klara klimatmålen. Transportsektorns, inte minst vägtrafikens, utsläpp är en 
stor del av problemet. Flera analyser pekar, precis som motionären, på att Sverige 
inte klarar sina utsläppsmål till år 2030 om inte tempot i omställningen av transporter 
avsevärt ökar. 
 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför tagit en rad avgörande initiativ 
för att öka tempot i omställningen till ett fossilfritt transportsystem år 2045 och 
möjligheten att nå målet om 70% reduktion av utsläppen till år 2030. 
 
I det förslag till Regionalpolitiskt Handlingsprogram (RPHP) som 
distriktskongressen föreslås besluta om menar distriktsstyrelsen att 
stockholmsregionen måste ha högre ambitioner än de nationella målen om att vara 
klimatneutralt år 2045. Vi ska ha målet att minska utsläppen snabbare än landet som 
helhet. Vi har förutsättningarna att gå före i utvecklingen såväl i att minska de direkta 
utsläppen som de globala avtrycken. 
 
Kollektivtrafiken och att generellt få över mer trafik till främst järnväg men även 
sjötrafik är viktiga redskap i denna omställning av trafikarbetet. Socialdemokratiska 
regionfullmäktigegruppen krävde i anslutning till att ett nytt 
Trafikförsörjningsprogram skulle tas fram att målet om kollektivtrafikens andel av de 
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motoriserade resorna skulle sättas i relation till att uppnå reduktionsmålen. Istället 
valde den moderatledda regionen att ökningen skulle vara 5%-enheter fram till år 
2030, utan analys om det är tillräckligt. Resultatet i verkligheten blev att 
kollektivtrafikens andel mellan år 2015-2019 minskade med 3%-enheter i relation till 
bil. 
 
Distriktsstyrelsen pekar i förslaget till RPHP på att flera åtgärder måste göras för att 
klara transportsektorns utsläppsmål. Ökat distansarbete måste erbjudas inom yrken 
där detta är möjligt. Nybilsförsäljning av fossildrivna bilar måste upphöra senast år 
2030 och tunga transporter och båtar måste elektrifieras eller övergå till biobränslen. 
 
Kollektivtrafikens konkurrenskraft behöver stärkas genom snabbare resor, pålitlighet 
att den fungerar och kommer i tid och attraktivitet exempelvis i minskad trängsel. 
Därför behöver kollektivtrafiken utvecklas men på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. 
Fler tvärförbindelser behövs, framkomlighetsförbättringar göras, superbussystem 
införas och fler infartsparkeringar byggas. Busstrafiken ska elektrifierats senast 2030. 
Nästa steg i utbyggd tunnelbana och spårtrafik måste påbörjas och turtäthet öka. 
 
För att klara detta krävs en god ekonomisk kontroll för att inte kostnadsutveckling 
ska tränga ut viktiga satsningar. Men det krävs också att hitta nya överenskommelser 
med staten om fortsatt utbyggnad av såväl spårtrafik som superbussar. Vi kan 
konstatera att kollektivtrafikens kostnader likväl som taxorna i princip dubblerats de 
senaste drygt 20 åren. Men utbud och kvalitet kan inte sägas blivit dubblerat. 
  
Ingen som fullt ut ska vara beredd att ta ansvar för regionens ekonomi, en jämlik 
sjukvård och en konkurrenskraftig kollektivtrafik kan ge löften att begränsa 
möjligheterna till finansiering. 
Men vi kan konstatera att regionens misskötsel av såväl investeringar som 
ekonomiskt dränerande privatiseringar idag tvingar fram taxehöjningar. Inte bara 
inom kollektivtrafiken utan även inom sjukvården. 
 
Vi vet också att många människor i vårt ojämlika län är helt beroende av en 
fungerande kollektivtrafik för att kunna försörja sig och sin familj. Det är de som 
värst drabbas när busstrafiken hyvlas och trängseln ökar. Men det är också de som 
procentuellt tar den främsta smällen av ökade taxor. Därför är det distriktsstyrelsens 
uppfattning att vår politik ska syfta till att bromsa taxehöjningarna så att fler väljer att 
åka kollektivt. Men också för att de som alltid gör det och är minst belastande på 
klimatet inte ska få försämrad ekonomisk situation. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen att besluta: att anse motionen besvarad 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att anse motion G1 vara besvarad. 
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G2 Region Stockholms befolknings växer, investera i regionens 
avloppsreningsverk och vattenreningsverk genom användandet av visionär 
reningsteknik     Solna 
 
Socialdemokrater, vi har råd att investera i renandet av avloppsvatten och 
dricksvatten, rent vatten är den mest centrala resursen i vår tillvaro, tillsammans med 
ett välfungerande avloppsreningssystem. Befolkningen i region Stockholm förväntas 
växa framöver vilket ställer allt större krav på våra vattenreningsverk och 
avloppsreningsverk.  
Utöver det här väntas skärpningar av utsläppskraven gällande miljögifter som 
exempelvis PFAS och Bisfenol A, medicinrester och gödande molekyler likt fosfor 
och kväve. Fosfor och kväve är dessutom oerhört viktiga för jordbruket och bör i 
högre utsträckning återbördas till jordbruksmark för att stärka matproduktionen, det 
ställer högre krav på rening av avloppsvatten.  
 
Vi Socialdemokrater bör därför investera i lämpliga anläggningar genom införande av 
exempelvis membranteknik som används på Himmerfjärdsverket i Grödinge, en 
förbättrad rening har flera ekonomiska, sociala och ekologiska fördelar på sikt. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för nödvändiga 

investeringar i avloppsanläggningar och vattenreningsverk för att 
säkerställa en fullgod levnadsmiljö. 

Att Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom motionen och 
antar motionen som sin egen. 

Att motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och 
länsriksdagsgruppen ges i uppdrag att verka för motionens 
uppfyllande/mål. 

 
Erik Hedlund 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-15, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion G2 

Sara Kukka-Salam sara.kukka-salam@solna.se 

 

Motionären lyfter det angelägna ämnet om att säkerställa att kapaciteten och 

effektiviteten i länets vatten- och avloppsreningsverk bygga ut i takt med att 

befolkningen i länet växer. 

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Vatten är kanske den viktigaste 

naturresursen vi har och ett fungerande distributionssystem för vatten, liksom för att 

föra bort avloppsvatten, är grundläggande för att ett samhälle ska kunna fungera. Att 

reningen av vatten fungerar är därför en av de mest grundläggande frågorna för att 

kunna bygga ett fungerande och hållbart samhälle. 
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I Stockholmsregionen får vi vårt dricksvatten främst från Mälaren. Det fåtal 

grundvattentäkter som finns används som reserv när efterfrågan är särskilt hög. Det 

finns flera reningsverk i vårt län och det pågår moderniseringsprojekt i nuläget. 

 

Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att det är viktigt att reningstekniken 

kontinuerligt uppdateras och förbättras, men vi vill inte slå fast att en särskild teknik 

ska användas. Vi vill framhålla att Stockholm Vatten och avfall håller till exempel är 

igång med att installera den nya membrantekniken i Henriksdal som motionären 

berömmer. Den möjliggör att vattnet kan renas effektivare i befintlig bassängvolym. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion G2: attsats nr 2 och nr3. 
Att anse motion G2 attsats nr1 vara besvarad. 
 
 

G3 Återställ lämpliga våtmarker som en åtgärd för att motverka negativa 
effekter av ökad nederbörd i framtiden samt stärka renandet av vatten i människors 
levnadsmiljö     Solna 
 
Socialdemokrater, vi har råd att investera i återställandet av våtmarker, vi bör 
investera i återställandet av våtmarker och vi bör göra det inom en snar i stället för en 
avlägsen framtid. Varför?  
Våtmarker renar vatten i vår levnadsmiljö, något som kommer bli ännu viktigare i en 
framtid där prognoserna pekar på ökad nederbörd i region Stockholm, vidare agerar 
våtmarker som buffertzoner vid kraftig nederbörd och skyddar därför emot skador 
på infrastruktur och bosättningar. Våtmarker är naturliga koldioxidsänkor som aktivt 
bidrar till målet om ett nettonollutsläpp och rentav ett negativt utsläpp. Våtmarker 
säkerställer också en rik fauna av djur och växtliv i flera led, samt bidrar till en 
hälsosam urban miljö för människor. Fördelarna och därmed olika värden med 
våtmarker är oerhört många för oss människor i en urban miljö. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för återställandet av 

lämpliga våtmarker. att Socialdemokraterna i Stockholms län 
ställer sig bakom motionen och antar motionen 
som sin egen. 

Att motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och 
länsriksdagsgruppen ges i uppdrag att verka för motionens 
uppfyllande/mål. 

 
Erik Hedlund 
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-15, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion G3 

Sara Kukka-Salam sara.kukka-salam@solna.se 
 
Motionären lyfter det mycket viktiga ämnet om hur viktigt det är att värna vår natur 
för att motverka förödande konsekvenser av de negativa klimatförändringarna som 
forskningen förutspår. Motionären föreslår att våtmarker i vår region skall återställas. 
Den socialdemokratiska regeringen har på nationell nivå arbetat med våtmarkspolitik 
i många år och i Stockholms län arbetar våra kommunala företrädare med denna 
fråga i olika former. 
 
Våtmarker binder koldioxid och många växt- och djurarter är beroende av våtmarker. 
I takt med Stockholmsregionens utbyggnad har våtmarken på flera håll torrlagts och 
förstörts. I Sverige beräknas en fjärdedel av all våtmarksyta ha försvunnit bara under 
det senaste seklet. Att restaurera våtmarker är en viktig åtgärd både för klimatet som 
för den biologiska mångfaldens bevarande. Det bidrar även till att minska 
övergödningen av våra vattendrag. 
 
Sedan 1980-talet har våtmarkerna successivt fått ett starkare skydd och idag finns det 
ett växande intresse av att bevara, restaurera och nyanlägga våtmarker. 
Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt om att det är angeläget att arbetet med 
återställandet av våtmarker sker. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-02-06. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion G3 attsats nr 2 och nr3. 
Att anse motion G3 attsats nr1 vara besvarad. 
 
 

G4 Ersätt kostnadseffektiva gräsmattor med blomsterängar i urbanmiljö 
till gagn för pollinatörer och människor i den urbana miljön Solna 
 
Socialdemokrater, stads- och kommunförvaltningar, regional förvaltning och statlig 
förvaltning lägger i dag ekonomiska resurser på att anlägga, ansa och sköta om 
gräsmattor i Stockholm läns urbana miljö och längs många vägar, ekonomiska 
resurser som skulle kunna riktas för uppfyllandet av andra mål. Ersätt därför 
monotona gräsmattor med blomstrande ängar med ett hög estetiskt värde, ett högt 
närande värde för de för människor livsviktiga pollinatörerna likt humlor och bin, ett 
högt funktionellt värde med avseende på lagring av koldioxid och lagringsförmåga av 
nederbörd. 
 
Nederbördsmängderna förväntas öka framgent och redan nu beaktas det här 
faktumet i delar av samhällsplaneringen, samtidigt förväntas odling av mat i urban 
miljö öka framgent som en del i en hållbar omställning, här är ängar beståendes av 
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självreglerande växter som klarar av en högre mängd nederbörd och samtidigt agerar 
näringskälla åt våra pollinatörer ett kostnadseffektivt alternativ till dagens överflöd av 
gräsmattor. Socialdemokrater, låt oss verka för att förvaltningar och myndigheter på 
kommunal, regional och statlig nivå investerar i kostnadseffektiva, funktionella, 
frodiga och estetiskt tilltalande blommande ängar som i högre grad än gräsmattor 
bidrar med ekosystemtjänster, sköter sig själva och möjliggör ett livskraftigt bestånd 
av pollinatörer i region Stockholm. Ett viktigt steg på vägen mot en långsiktigt 
hållbar urban miljö i region Stockholm. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna i Stockholms läns partidistrikt verkar för att 

gräsmattor längs vägar ersätts med blomsterängar till gagn för 
livsviktiga pollinatörer likt bin, humlor med flera. 

Att Socialdemokraterna i Stockholms läns partidistrikt verkar för att 
gräsmattor ersätts med blomster i urban miljö, till gagn för pollinatörer 
likväl som människor. 

Att Socialdemokraterna i Stockholms län partidistrikt ställer sig bakom 
motionen och antar motionen som sin egen. 

Att motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och 
länsriksdagsgruppen ges i uppdrag att verka för motionens 
uppfyllande/mål. 

 
Erik Hedlund 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-15, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion G4 

Sara Kukka-Salam sara.kukka-salam@solna.se 

 

Motionären argumenterar för att gräsmattor som idag inte fyller någon praktisk 

funktion bör ersättas med blomsterängar. Motionären anser att ängar och 

ängsliknande gräsmattor är mer skonsamma för den biologiska mångfalden än 

kortklippta gräsmattor. 

 

Naturen är avgörande för att lyckas bekämpa klimatförändringarna. Friska sjöar, ett 

rikt växtliv och välmående jordar är avgörande då de binder koldioxid från 

atmosfären och hejdar således den globala uppvärmningen. Utan dessa riskerar vi att 

se fler översvämningar, bränder och på sikt även matbrist. Det går inte att lösa 

klimatkrisen utan att värna den biologiska mångfalden. 

 

I en växande Stockholmsregion måste stadsplaneringen gå hand i hand med 

bevarandet av den biologiska mångfalden. Det är en viktig del i att klara klimatkrisen. 

Att verka för biologisk mångfald handlar inte bara om skydd och bevarande utan 

handlar också om att tillvarata de möjligheter som artrikedomen kan bidra med i 

stadens utveckling i form av ekosystemtjänster dvs sådant som vi människor får 
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gratis av naturen. Ängsliknande gräsmarker kan underlätta för pollinering som är en 

viktig ekosystemtjänst. 

 

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som bidrar till fungerande ekosystem, till att 

berika våra naturupplevelser och till vår livsmedelsförsörjning. Drygt 90 procent av 

världens vilda växtarter och 75 procent av odlad gröda får hjälp med sin frösättning 

av pollinatörer såsom bin, fjärilar och blomflugor. En åtgärd i stadsplaneringen som 

kommuner kan vidta för att gynna pollinerare är att låta en del av gräs som i vanliga 

fall klipps vid tex vägkanter få växa fritt, se till att bevara ängar där blommor kan 

växa fritt och planera in gröna tak på nybyggda hus. 

 

Det finns redan idag exempel på framgångsrika projekt som visar på fördelarna med 

ängsliknande gräsmarker, både i Sverige i anknytning till Sveriges 

lantbruktsuniversitet (SLU) men även internationellt. I flera av Stockholms läns 

socialdemokratiskt styrda kommuner görs mycket aktivt arbete med stadsplanering 

för pollinerare. Men arbetet i Stockholms län i stort behöver intensifieras. 

 

Då motionären inte föreslår att samtliga gräsmattor ska försvinna, anser 

distriktsstyrelsen att motionens syfte är både bra och genomförbart. Det behöver i 

framtiden finnas en blandning av gräsmattor och blomsterängar, men vi delar 

motionärens ambition att det på fler platser behövs blomsterängar istället för 

kortklippta gräsmattor för att förbättra den biologiska mångfalden. 

 

Trots att arbetet redan pågår i flera S-styrda kommuner så saknar vi ett politiskt 

ställningstagande i denna fråga på distriktsnivå. Distriktsstyrelsen tycker därför att det 

är angeläget att ta ställning för motionen och föreslår att den i stora delar bifalls. Då 

frågan hanteras på kommunal nivå är det inte lämpligt att motionen skickas vidare till 

länsriksdagsgruppen. Istället kommer den att behandlas i den kommunala gruppen i 

Stockholms län. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-02-06. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att bifalla motion G4 attsats nr1 och nr2. 
Att avslå motion G4 attsats nr3 och nr4. 
 
 

G5 Hjälp fritidsbåtar att tömma toan  Vallentuna 
 
Toatömningsförbudet för fritidsbåtar infördes 1 april 2015. Lagen innebär att 
toalettavfall inte får släppas ut i havet utan tömmas i stationer utplacerade runt 
Sveriges kuster. 
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Transportstyrelsen uppskattade vid förbudets införande, behovet av 
tömningsstationer till 650– 850 stycken, en siffra som sedan sänktes till 292 stycken. 
Enligt Transportstyrelsen ska det idag finnas cirka 320 tömningsstationer, varav cirka 
80 inte fungerar. Antalet landbaserade toaletter har inte ökat i den omfattning som 
planerades. 
 
Målet med förbudet var att minska toalettutsläppen rakt ut i havet. Det skulle 
åstadkommas genom fler landtoaletter, komplettering av toalettinstallationer i båtarna 
samt genom förbättrad och väl utnyttjad mottagningsservice. Transportstyrelsen har 
tillsynsansvar för att det finns tömningsstationer och att de fungerar. Systemet är 
avhängigt av enskilda båtägare och deras förmåga att rapportera avvikelser till 
myndigheten. 
 
Idag finns inget incitament för verksamheter eller båtklubbar att anlägga och sköta 
toatömningsstationer, trots att systemet bygger på det antagandet. Före införandet av 
förbudet fanns en möjlighet att söka bidrag för nyinvestering. När lagen infördes 
försvann den möjligheten. Ägare av en tömningsstation får inte ta ut en avgift för 
driften. Det innebär att kostnaden för installation, drift och underhåll ligger helt på 
enskilda näringsidkare, föreningar eller båtklubbar. 
 
Enligt intresseorganisationer, och Transportstyrelsens Hamnkarta, så fungerar inte 
systemet. Risken finns att fritidsbåtsägare bryter mot lagstiftningen och tömmer sina 
toaletter i hav och sjö. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna ska verka för att initiera en utredning om hur 

utsläppsförbudet har fungerat och dess konsekvenser 
Att Socialdemokraterna ska verka för ett bättre fungerande 

tömningssystem där det kan finnas möjlighet till både bidrag och 
avgiftsbeläggande 

Att motionen skickas till Stockholms läns Socialdemokratiska 
riksdagsgrupp  

 
Monique Nilsfors och Jerri Bergström 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion G5 

Sara Kukka-Salam sara.kukka-salam@solna.se 
 
Motionären uppmärksammar problemet med bristen på ställen att tömma 
båttoaletter på till följd av nuvarande regelverk. Motionären vill möjliggöra för de 
som har tömningsstationer att få ta betalt för tjänsten men även söka bidrag för 
installation. 
 
Toalettavfall som sprids i vatten gör att det tillförs fosfor- och kväveämnen. Dessa 
har en gödande effekt på växtligheten vilket bidrar till övergödningen av Östersjön. 
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Toalettavfallet kan även orsaka sanitära problem genom att sprida bakterier som kan 
orsaka infektioner i mage, tarm, öron, näsa, hals och på hud. 
 
Idag är det inte tillåtet för fritidsbåtshamnar att ta ut en separat avgift för 
toalettömning. Däremot kan avgiften ingå som en del av en allmän hamnavgift, till 
exempel årsavgift eller dygnsavgift. Det är enligt Transportstyrelsen också tillåtet att 
införa en kortare ”parkeringsavgift” (tex 15 minuter) för anlöpande båtar som vill 
stanna till för att tömma toaletten. De verksamheter som inte definieras som 
fritidsbåtshamnar, tex kiosker och bensinmackar, får ta ut en separat avgift för 
tömning av toalettavfall om de har installerat en mottagningsanordning. 
Distriktsstyrelsen tolkar detta som att det är möjligt, om än indirekt, ta en avgift för 
tömningen. 
 
Enligt den s.k. Polluter pays-principen (förorenaren betalar) som gäller generellt 
inom nationell miljörätt, är det den som orsakar föroreningen som ska betala. 
Eftersom det är båtägarnas avfall så är det därför de som idag förväntas stå för att 
anlägga tömningsstationen. Detta kan idag ske indirekt genom uttagande av en 
generell avgift från båtägarna till hamnen. 
 
I praktiken fungerar dagens system bristfälligt. Distriktsstyrelsen delar motionärens 
åsikt om att det är viktigt att hitta ett fungerande system för tömning av toaletter till 
havs. 
Distriktsstyrelsen är dock inte övertygande om att de av motionären föreslagna 
åtgärderna med avgifter är lösningen. Distriktsstyrelsen vill att vi ska verka i frågan 
men vill inte binda sig gällande formen för hur lösningen kan se ut. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion G5. 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för ett fungerande 

tömningssystem för fritidsbåtar tömning av toaletter. 
 
 

H1 Rådgivande arbets-/stödgrupp till distriktet Haninge 
 
Inriktning mot hälso-och sjukvård, särskilt till Styrelsen och till nuvarande och 
blivande ledamöter i regionfullmäktige i region Stockholm 
 
Bakgrund – de glömda och gömda Regionvalen 
Regionvalen för en mycket undanskymd tillvaro bakom och bortom riksdagsvalen 
och valen i landets 290 Kommuner. Detta har gällt och gäller alltjämt trots att landets 
väljare väldigt ofta i alla/flertalet opinionsundersökningar anser att hälso-och 
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sjukvården är den allra viktigaste valfrågan. Detta är situationen även år 2021, hälso-
och sjukvården är valfråga nr 1. 
Högerpartierna har nu styrt Region Stockholm sedan 2006 – d v s i 15/16 år. Detta 
är på tok för länge och måste få ett snart slut genom en framgång för oss 
socialdemokrater i regionvalet 2022. 
 
Den samlade högerns vanstyre har lett till att hälso- och sjukvården i Regionen 
brottas med mycket svåra problem som riskerar att dramatiskt förvärras om inte vårt 
parti kan göra väsentliga framsteg i regionvalet 2022. 
 
Läget är så svårt och ohanterligt att hela hälsosystemet i vår region kan nå dramatiska 
”tipping points” som medför att Svenonius och moderaternas dröm om en helt 
marknadsstyrd, privatiserad, ”genomamerikaniserad” och helt privatförsäkrings-
finansierad sjukvård går i uppfyllelse. Vi skulle få en djupt orättvis ”marknadsvård”, 
som styrs av efterfrågan och klasstillhörighet/plånboken - och inte av behoven. 
Stockholmsregionen utgör, även offentligt uttalat, högerns och riskkapitalisternas 
murbräcka och ”test-pilot” för att genomföra en total systemförändring (jmf 
systemcirkusen och kostnaderna för NKS). 
 
Sjukvården i USA kostar ca 19 % av BNP medan motsvarande svenska siffra är ca 10 
%. Skillnaden utgörs främst av aktiebolagens vinster, försäkringsbolagens vinster och 
av en jättelik kontrollapparat för att jaga fusk. 
Socialdemokraterna måste äntligen göra väsentliga framsteg i Regionvalet för att 
förhindra en farlig och patientfientlig utveckling i vår region. 
 
Hälso-och sjukvården är ett extremt komplext välfärdssystem 
Vi har varit i kontakt med ett antal av våra nuvarande och tidigare 
fullmäktigeledamöter. Hälso- och sjukvården är mycket, läs mycket, komplex och 
definitivt i Region Stockholm mycket svåranalyserad, särskilt som tillämpningen av 
offentlighetsprincipen är bristfällig och ad hoc. 
Statistik för uppföljning och analys är därför svag, svåråtkomlig och de många 
aktiebolagens data ofullständiga och hemliga. Aktiebolagen omfattas inte av 
offentlighetsprincipen. Vi har redan nu i betydande omfattning en svårstyrd 
”marknadsvård” med begränsad politisk och demokratisk kontroll. Landet har ca 
700.000 privata sjukvårdsförsäkringar. 
 
Förslag till en arbetsgrupp/stödgrupp i Distriktet, Stockholms län 
  
Vår uppfattning är därför att Distriktet bör inrätta en rådgivande arbets- och 
stödgrupp till stöd för våra ledamöter i Fullmäktige, till Distriktsstyrelsen och vid 
behov till Arbetarkommunerna. Då våra politiskt kompetenta politiker ofta saknar 
egen systemerfarenhet av sjukvården, som ett komplext system, måste man få stöd av 
”experter”/personal med gedigen, långvarig konkret systemerfarenhet (t ex 
sjuksköterskor, läkare, hälsostatistiker, hälsoekonomer, fysioterapeuter, hälso-och 
sjukvårdsplanerare, etc). Alla av dessa bör förstås ha solid erfarenhet av den hälso- 
och sjukvård som bedrivs eller ges till invånarna i Regionens vårdverksamhet. 
Stödgruppen kan bestå av 6-8 individer med varierande systemerfarenhet (och 
självfallet ska därutöver ett antal av regionfullmäktigeledamöterna ingå). 
Distriktsstyrelsen leder arbetet. 
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Bättre analys och förankring av komplexa frågor en förutsättning för en nödvändig 
valframgång – regionvalen är mycket viktiga 
För att partiet ska nå en framgång i Regionvalet 2022 måste de komplexa hälso- och 
sjukvårdsfrågorna förankras bättre bland våra medlemmar, befolkning, personal och 
patienter. Utan att frågorna diskuteras på ett bredare och djupare sätt kan partiet 
knappast vinna valet 2022, vilket krävs för att förhindra en ytterligare förlängning av 
högerstyret och vanstyret de senaste 15/16 åren. Den föreslagna arbetsgruppen kan 
även bli en aktiv motor i valarbetet på marknivå i Distriktet. Vi behöver valarbetare 
som verkligen kan hälso-och sjukvårdsfrågorna och som även kan och vill arbeta 
aktivistiskt för att valet 2022, och därefter, ska bli framgångsrika. 
 
Ett regionalt och i arbetarkommunerna väl förankrat hälso- och sjukvårdsprogram 
krävs för nödvändiga valframgångar 
Stödgruppen föreslås också, i samarbete med Distriktsstyrelsen och våra 
fullmäktigeledamöter, arbeta fram ett regionalt hälso-och sjukvårdspolitiskt program 
för hela Regionen. Utan ett sådant genomarbetat och i alla arbetarkommuner folkligt 
väl förankrat program kan knappast en valframgång uppnås. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att uppdra åt distriktsstyrelsen att överväga motionens rekommendationer 

och förslag om en rådgivande arbets-och stödgrupp i hälso-och 
sjukvårdsfrågor 

Att Distriktsstyrelsen uppmanar och stödjer alla arbetarkommuner i länet 
att utifrån det hälso- och sjukvårdspolitiska programmet utforma en 
lokalt förankrad kampanj 

 
Staffan Engblom, Sten Wiktorsson, Kent Renen Johansson, Birgitta Danielson, Nils 
Nobrand, Annett Haaf 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2022-01-12, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion H1 

Boel Godner boel.godner@sodertalje.se 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att sjukvårdsfrågorna är bland de 
viktigaste i vårt län och i vårt parti. I olika mätningar kan vi se att även en stor del av 
medborgarna anser det. Valrörelsen gällande regionvalet 2022 kommer för 
partidistriktets del i mångt och mycket att handla om sjukvården. Det kommer att 
finnas material med talepunkter för våra medlemmar och material för spridning. Vi 
har idag en tydlig kommunikation gällande sjukvårdsfrågor både när det gäller vår 
egen politik och den moderatledda regionledningens misslyckanden. 
Kunskaper om sjukvårdsfrågor finns i distriktsstyrelsen och bland våra medlemmar.  
 
Det är också viktigt att poängtera att våra medlemmar och förtroendevalda inte 
behöver ha expertkunskap för att kunna bidra till den sjukvårdspolitik vi ska föra. 
Distriktsstyrelsen utgår från att sjukvårdsfrågorna kommer att vara en del i 
arbetarekommunernas valarbete på olika sätt. Att distriktskongressen skulle besluta 
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om vilka kampanjer enskilda arbetarekommuner ska genomföra anser 
distriktsstyrelsen onödigt. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion H1. 
 
 

H2 Utförlig redovisning av resultatet av val av partikongressombud 
     Nacka 
 
Partikongressen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Partikongressen 
beslutar om partiets politiska program och riktlinjer i olika politiska sakfrågor samt 
utser partiets ledande företrädare. 
 
Inom varje partidistrikt väljer medlemmarna kongressombud som har till uppdrag att 
föra medlemmarnas talan på kongressen. Det är ett mycket viktigt val eftersom det är 
ett sätt för partiets medlemmar att vara med och påverka partiets nationella politik 
och val av företrädare på riksnivå. 
 
Inom Stockholms läns partidistrikt sker val av partikongressombud i sex valkretsar 
med flera arbetarekommuner i varje. Det gör det extra viktigt att partidistriktet efter 
valet av kongressombud klart och tydligt redovisar valresultatet för alla medlemmar. 
 
I Socialdemokraternas partistadgar fastslås att ”distriktsstyrelsen ska omedelbart efter 
sammanräkningen meddela valresultatet till arbetarekommunerna och de 
socialdemokratiska föreningarna och klubbarna” (§ 5 moment 15). Efter valet på 
försommaren 2021 av kongressombud till partikongressen på hösten 2021, kunde vi 
dock konstatera att olika partidistrikt förfor på olika sätt 
och lade olika stor vikt vid denna informationsskyldighet. 
Stockholms partidistrikt (Stockholms arbetarekommun), som också är indelat i 
valkretsar, lade snabbt på sin webbplats ut en utförlig redovisning. Där meddelades, 
valkrets för valkrets, hur många röster som varje kandidat hade fått och vilka 
personer som valts till ombud respektive ersättare. 
 
Stockholms läns partidistrikt lade dock, trots påpekanden om att redovisning 
saknades, efter ett par månader på webbplatsen bara ut en lista över vilka personer 
som hade valts till kongressombud, utan att ange varken röstetal, valkrets eller 
arbetarekommuntillhörighet. Inte heller framgick vilka personer som hade valts till 
ersättare. Någon utförlig redovisning av valresultatet skedde inte heller via 
arbetarekommunerna. 
 
Vi tycker att Stockholms läns partidistrikts knapphändiga redovisning av valresultatet 
var mycket otillfredsställande och att Stockholms partidistrikts (Stockholms 
arbetarekommuns) sätt att redovisa valet av kongressombud bör tjäna som 
föredöme. 
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Vi föreslår därför att Stockholms läns partidistriktskongress beslutar 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att resultatet av val av partidistriktets ombud till partikongressen ska 

redovisas på partidistriktets webbplats per valkrets med uppgifter om 
valdeltagande, hur många röster de olika kandidaterna har fått, 
kandidaternas arbetarekommuntillhörighet, samt vilka personer som 
har valts till ombud respektive ersättare. 

 
Saltsjöbadens S-förening 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-12-01, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion H2 

Boel Godner boel.godner@sodertalje.se 
 
Kongressombudsvalet är det enda direktvalet som finns i vårt parti. Det ska 
genomföras så som det står i våra stadgar. Distriktsstyrelsen har ingen annan 
uppfattning än att så var fallet i ombudsvalet till partikongressen 2021. Det blev lite 
rörigt då ett antal valkretsar fick förlängd tid så hela ombudsvalet kommunicerades 
inte på samma gång. Det var olyckligt och distriktsexpeditionen ser över vad som kan 
förhindra att det sker igen. 
 
Informationen går till så att distriktsexpeditionen meddelar varje arbetarekommun 
och de valda ombuden resultatet. 
Eftersom valet sker i av partidistriktet indelade valkretsar bestående av två eller flera 
arbetarekommuner så meddelas valresultatet valkretsvis. I nästa steg är det 
arbetarekommunernas uppgift att delge sina medlemmar hur ombudsvalet gick. 
Det går säkert att förbättra både spridning och tydlighet och inför varje ombudsval 
diskuteras vad som kan göras bättre jämfört med föregående tillfälle. 
Distriktsstyrelsen anser dock inte att en distriktskongress bör besluta hur och var 
enskild information ska publiceras. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion H2. 
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I1 Ta bort karensavdraget i sjukförsäkringen Täby  
 
Till partikongressen fanns flera krav på att ta bort karensavdraget i sjukförsäkringen. 
Ett rimligt krav som gör att anställda kan stanna hemma och därmed förhindra 
smittspridning av covid 19. Från ansvarig minister föreslogs att parterna skulle lösa 
detta genom förhandlingar vilket inte är något bra förslag då utsatta grupper med låga 
löner skulle riskera att inte få någon uppgörelse då de inte har råd att avstå en del av 
sitt löneutrymme. De med låg lön får ingen uppgörelse medan de med högre löner 
kan komma överens. Detta är helt oacceptabelt och orättvist. 
 
Partikongressen fegade ur och vågade inte köra över en minister så det blev till en 
utredning. Vi måste här visa på solidaritet med de svagaste grupperna på svensk 
arbetsmarknad och omgående ta bort karensavdraget. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att distriktskongressen ställer sig bakom det som framförs i frågan om 

borttagande av karensavdraget och överlämnar motionen till 
Stockholms län riksdagsgrupp att driva kravet i riksdagen 

 
Jan Aspefjord 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-30, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion I1 
Mattias Tegnér mathias.tegner@riksdagen.se 
 
Det ekonomiska skyddet för människor vid sjukdom är en viktig del av den svenska 
välfärden. En generell välfärd som ger trygghet genom livet och som bygger på att vi 
betalar skatt efter förmåga och får stöd efter behov. Alla som kan arbeta ska få 
möjlighet att göra det, men när det inte går ska den som blir sjuk kunna förvänta sig 
både ekonomisk trygghet, och en fungerande rehabilitering för att komma åter i 
hälsa. Samtidigt vet vi att klass och kön spelar stor roll, också för hälsa och arbete. Vi 
vet exempelvis att ungefär två av tre sjukskrivna är kvinnor. 
 
Motionären föreslår att distriktskongressen ställer sig bakom att karensavdraget 
omgående ska tas bort. Vidare anförs att "partikongressen fegade ur", då densamma 
inte fattade beslut enligt motionärens linje. Distriktsstyrelsen menar att 
partikongressen hanterade dessa frågor klokt och välavvägt. Kongressen beslutade att 
se över hur regelverket skulle kunna ändras så att riskerna för inkomstbortfall under 
sjukdom kan bäras på ett mer solidariskt sätt. 
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Distriktsstyrelsen konstaterar att ett borttagande av karensavdraget kommer med en 
stor kostnad, som bör vägas mot andra prioriteringar. Det är inte uppenbart orimligt 
att de flesta på den svenska arbetsmarknaden omfattas av ett karensavdrag vid 
sjukdom. Däremot finns det grupper som oftare drabbas av tillfällig sjukdom, 
kopplat till sin profession. I dessa fall är det inte orimligt att se över karensavdraget 
för dessa grupper. 
 
Distriktsstyrelsen ser fram emot den utredning som partikongressen beslutade om, 
men tycker som utgångspunkt att det är rimligt att frågan om karensavdrag hanteras 
av arbetsmarknadens parter och inte helt tas bort enligt motionärens förslag. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion I1. 
 
 

I2 Ge unga kvinnor och män kunskap för att bära upp och försvara 
Sverige     Södertälje 
 
Det finns en längtan efter gemensamma projekt, efter samhörighet, efter ett 
samhällsbygge som utförs tillsammans. 
 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan en tid verkat för att återuppbygga 
mönstringen, bygga ut antalet regementen och se till så att fler unga kan göra 
värnplikt. Det är bra, men det räcker inte. 
 
Framtiden präglas av osäkerhet. Det finns risker både inom och utanför våra gränser. 
Varje generation måste lära sig bemöta dessa risker. Det handlar både om kunskaper 
och färdigheter i militärt försvar och om att klara att kunna utföra samhällsbärande 
arbetsuppgifter. 
 
Tyvärr är det fortsatt få som utför värnplikten, samtidigt som allt färre ungdomar 
väljer att gå gymnasieskolans yrkesprogram. De högskoleförberedande 
gymnasieprogrammen är bra och viktiga, men yrkesprogrammens betydelse för att 
klara de samhällsbärande arbetsuppgifterna får inte underskattas. 
 
Det är helt enkelt nödvändigt för vårt land att förändra vårt sätt att säkerställa rätt 
kunskaper hos de unga. I samband med att vårt parti vill göra gymnasieskolan 
obligatorisk vore det rätt tillfälle. 
 
Men det vore inte bara rätt för landet. Det är också rätt för unga individer i Sverige. 
Vi har ett problem med framför allt unga män som har bristande styrsel på sitt liv 
och sin vardag, som skulle behöva precis den väg i livet som militärtjänsten en gång 
gav. 
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En modern värnplikt och civilplikt som byggs upp i ett sammanhang med en 
obligatorisk gymnasieskola kan vara den hörnsten som krävs för uppgiften att 
gemensamt lära sig försvara och 
bära upp vårt land. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Stockholms läns partidistrikt verkar för en bred översyn av hur en 

obligatorisk gymnasieskola skulle kunna samordnas med 
försvarsmaktens intressen av mönstring, försvarsutbildning, rekrytering 
och liknande 

Att Stockholms läns partidistrikt verkar för en utbyggd allmän värn- och 
civilplikt att Stockholms läns partidistrikt verkar för ökade 
möjligheter till att genomföra värnplikts- och civilpliktsutbildningar i 
Mälardalsregionen. 

 
Södertälje arbetarekommun 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-24, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion I2 

Ebba Östlin ebba.ostlin@botkyrka.se 
 
Säkerhetsläget har förändrats under de senaste åren. Den socialdemokratiska 
regeringen har successivt ökat Sveriges försvarsförmåga både vad gäller det militära 
försvaret och det civila. Den återaktiverade värnplikten är en viktig del av detta. För 
kommunerna märks det även i de nya alternativ återtagna uppdrag som kommunerna 
fått gällande exempelvis risk och sårbarhetsanalyser, nödvattenplaner, 
skyddsrumsplaner samt roll i totalförsvaret. 
Men det säkerhetspolitiska läget kommer att kräva fler politiska beslut. För ett eget 
trovärdigt svenskt totalförsvar, såväl militärt som civilt, som klarar att hävda vår 
territoriella integritet, våra grundläggande värden och demokrati är en förutsättning 
för vår militära alliansfrihet och nödvändig i en orolig tid. 
Därför ska vi agera för att Sverige ska fortsätta att uppgradera den militära förmågan. 
Den operativa förmågan i krigsförbanden ska prioriteras och den samlade förmågan i 
totalförsvaret ska säkerställas. Tillgången till utbildad personal ska tryggas och den 
återaktiverade värnplikten för både kvinnor och män ska användas till detta. 
 
Motionären förslår att man ska utred hur gymnasieutbildningen ska kunna samordnas 
med mönstringen. Ett av de problem som motionärens förslag är tänkt att hantera är 
det faktum att för få går praktiska program på gymnasiet. Den 31 januari förslog 
utbildningsministern Anna Ekström att arbetsmarknadens behov ska få betydelse när 
utbildningsinriktningar och antal platser inom gymnasial utbildning dimensioneras. 
Förslaget innebär lagändringar som ska underlätta ungdomars och vuxnas etablering 
på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. 
Distriktsstyrelsen anser att en tydlig styrning av dimensioneringen av 
gymnasieutbudet i kombination med att även de praktiska gymnasieutbildningarna 
ger grundläggande behörighet till högskolan är bättre verktyg för att få fler att läsa 
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praktiska gymnasieutbildningar än att samordna mönstringen med 
gymnasieutbildningen. Var värnplikts- och civilpliktsutbildningarna förläggs måste 
alltid i första hand beslutas utifrån analysen om var i landet, försvarsbehovet finns. 
Distriktsstyrelsen kan dock konstatera att en fortsatt utbyggnad av totalförsvaret 
borde leda till att även Stockholmsregionen tillförs fler värnplikts- och 
civilpliktsutbildningar. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att bifalla motion I2 attsats nr3. 
Att avslå motion I2 attsats nr1. 
Att anse motion I2 attsats nr2 vara besvarad. 
 
 

I3 Sopdumpning som en del av ett kriminellt ekosystem  
     Södertälje 
 
Ett allt större och växande problem i samhället är sopdumpningen som förfular såväl 
stadsmiljön som naturen. Fenomenet bidrar till en ökad mängd skadedjur och bidrar 
till att den upplevda tryggheten minskar. En del av problematiken är den ”vardagliga” 
dumpningen av t.ex. trädgårdsavfall eller grovsopor från privatpersoner som är nog 
så problematiskt. Detta bekymmer kan dock sannolikt motverkas med ökad 
information, bättre tillgång till avfallskärl och nya, generösa möjligheter att lämna 
sopor till insamling. I Södertälje prövas t.ex. som ett komplement till den ordinarie 
sophanteringen en rullande återvinningscentral som med jämna mellanrum besöker 
olika bostadsområden. 
 
En annan, och mer allvarlig, del av problematiken handlar om sopdumpning som en 
del av ett kriminellt ekosystem, vilket är mycket allvarligt. Sopor är inte bara sopor - 
de har en egen historia kring hur de hamnar där de hamnar. Många delar av den 
svarta ekonomin – exempelvis olaglig fest- och restaurangverksamhet och olaglig ny- 
och ombyggnation – skapar stora mängder avfall som dumpas lite var som helst, ofta 
i naturen. Dumpningen är ett resultat av ett parallellt samhälle där människor med 
svag ställning i samhället exploateras som billig arbetskraft. I Södertälje har 
sopdumpningen kommit att bli ytterligare ett symptom på den omfattande grå och 
svarta ekonomin som också omfattar svart arbetskraft, falska arbetsintyg, olagliga 
ombyggnationer och svarta hyresaffärer. Avfall säljs svart till företag och 
privatpersoner och köps upp svart för att användas som fyllnadsmassa i husgrunder, 
vägar och som tomtuppfyllnad. Miljötillstånd saknas oftast liksom bygglov för 
uppställning av containrar på egen eller kommunens mark. Branden i Botkyrka vid 
avfallsanläggningen i Kagghamra är ett tydligt exempel på hur illa det kan gå. 
 
Lagstiftningen på området är såväl nationell som internationell och ansvaret för 
tillsynen är uppdelat på flera myndigheter. Länsstyrelserna, kommunerna, 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Läkemedelsverket har olika uppdrag och 
därtill kan också polis, tull och åklagare och ibland kustbevakningen vara involverade. 
Kommunerna ansvarar för att städa gator, torg och allmänna platser inom 
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detaljplanelagt område men fastighetsägare kan bli ansvariga för att åtgärda 
nedskräpning inom t.ex. kvartersmark och vid gångbanor. Inom kommunerna är 
tillståndsansvaret som regel delat mellan miljönämnd och byggnadsnämnd när det 
kommer till avfallshanteringen i bygg- och rivningsverksamhet. 
 
Problemet med sopdumping som en del av det kriminella eko-systemet behöver 
uppmärksammas tydligare och en heltäckande översyn av brottsligheten i 
avfallsbranschen måste göras. Några åtgärder som kan övervägas är t.ex. att ge 
kommunerna rätten att utdöma sanktionsavgifter och att det i samband med 
bygglovsansökningar för nybyggnation och ändrad verksamhet ska kunna visas upp 
bindande avtal med återvinningsaktörer. Kraven på hur snabbt företag ska återvinna 
sopor bör ses över liksom möjligheterna att flytta sopor mellan kommuner vid slutet 
på tidsfrister. För att tydliggöra problemen måste såväl lagstiftningen som olika 
aktörers roller i fråga om tillsynsansvaret anpassas utifrån dagens verklighet. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län aktivt ska driva kravet om skärpta 

åtgärder och en översyn av relevant lagstiftning för att motverka 
sopdumpning som en del av ett kriminellt eko- system. 

 
Södertälje arbetarekommun 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-24, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion I3 
Lars Bryntesson larsbrynte@gmail.com 
 
Motionärerna tar på ett väl beskrivet sätt upp en angelägen fråga som alltför ofta gör 
sig påmind som ett stort och växande samhällsproblem. En del av detta kan lösas 
genom informationsinsatser och bättre tillgång till återvinningscentraler men den 
problematik som motionen fokuserar är uppbyggnaden av kriminella eko-system, där 
helt andra insatser behövs. 
 
De olika turerna runt branden vid avfallsanläggningen i Kagghamra (Botkyrka) har 
gett ansikte åt ett hänsynslöst beteende från denna typ av företag. De omedelbara 
effekterna av deras verksamhet syns direkt, men de långsiktiga är ofta 
svåröverskådliga och komplicerade att bedöma. Samtidigt har Kagghamra-exemplet 
illustrerat hur komplicerat det alltjämt är att lösa de problem som uppstått och att få 
mark återställd på ett sådant sätt att inte grundvatten, mark, luft och omkringliggande 
miljöer tar allvarlig skada. Bland allmänheten väcker detta stor och berättigad ilska, 
vilket ofta riktas mot kommunen eller staten oavsett vem som är skyldig till 
miljöbrottet. Markägaransvaret är inte alltid tillräckligt tydligt. 
 
En stor del av den olagliga och skadliga sopdumpningen sker i mindre skala. 
Nedgrävda sopor och avfallstunnor med okänt innehåll och olagliga "bilkyrkogårdar" 
(ofta undangömda på skogsfastigheter) är några exempel på vad som frekvent 
drabbar kommuner och sysselsätter länsstyrelser runt om i landet. På 1970-talet 
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inträffade en stor skandal med nedgrävda gifttunnor utanför Landskrona (BT-kemi-
skandalen) vilket ledde till skärpt lagstiftning och ökad tillsyn. Därmed ökade kraven 
på de industrier och andra företag som framställde eller arbetade med miljöfarliga 
ämnen. 
 
Sedan dessa har det hänt mycket. Bland annat har det växt upp en stor bransch med 
mellanhänder som erbjuder sig att ta hand om miljöfarligt avfall åt de som har sådana 
behov. Flertalet av dessa är mycket seriösa och bidrar till hållbarhet genom såväl 
recycling som ansvarsfull hantering av det som inte direkt kan återvinnas. Men runt 
inom och runt denna bransch har även kriminella krafter etablerat sig, vilket 
motionen ger flera exempel på. Dessa anlitas mer eller mindre skrupelfritt av de som 
är angelägna om att få hjälp att bli av med olika typer av avfall, men inte lika 
angelägna om att ta reda på vart det tar vägen. 
 
De skandaler som avfallsbranschen under senare år har skakats av är kopplade till de 
lättnader som infördes av regeringen Reinfeldt gällande så kallad C-verksamhet. 
Denna verksamhet är en form av mellanlagring där verksamhetsutövaren inte 
behöver tillstånd utan enbart behöver anmäla sin verksamhet till kommunen. 
Reglerna för C-verksamheten är att bolaget kan förvara upp till 10 000 ton avfall 
under högst 3 år, i väntan på att sortera upp och ta hand av de olika fraktioner som 
kan finnas i byggavfall. En kommun har ytterst få möjligheter att säga nej till sådan 
mellanlagring, utan kan bara besluta om vilka försiktighetsmått och vilken 
självkontroll verksamheten ska ha. Om verksamheten bryter mot försiktighetsmåtten 
eller bryter mot grundreglerna (3 år och 10 000 ton) kan kommunen lägga 
föreläggande. Detta kan verksamhetsutövaren överklaga, en process som kan ta flera 
år. 
 
Den nuvarande lagstiftningen är skriven med utgångspunkten att alla avfallsföretag är 
seriösa och av egen kraft vill göra rätt för sig. Så är det tyvärr inte idag. Kriminella 
krafter har lockats till en industri där det finns möjlighet att tjäna grova pengar 
genom att använda luckorna i lagstiftningen. Det vi ser i Kagghamra-exemplet är en 
form av pyramidspel där sopor lagras 3 år på ett ställe för att sedan skyfflas vidare till 
nästa plats i en annan kommun. 
 
Mot denna bakgrund delar distriktsstyrelsen motionens uppfattning att det är 
angeläget att nu systematiskt ta tag i dessa växande problem. Det handlar såväl om att 
modernisera och spetsa lagstiftningen som att se över och samordna resurser för 
tillsyn. Ansvarsfördelningen mellan olika offentliga myndigheter, liksom mellan dessa 
och företag, markägare och andra berörda bör i sammanhanget också ses över. Mot 
den bakgrunden anser distriktsstyrelsen att motionen bör bifallas. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-02-06. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att bifalla motion I3. 
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I4 Fastställande av dagsböter   Vallentuna 
 
Antal domar med böter som huvudpåföljd är cirka 30.000 årligen. Det är den absolut 
vanligaste påföljdsformen i svenska domstolar. Jämfört med fängelsepåföljd vilket 
utdöms cirka 10.000 per år. Dagsböter bestäms i förhållande till brottet och sätts till 
lägst 50 och som högst 150, eller 200 om man lägger ihop domarna då man begått 
flera brott. Dagsbotens belopp avgörs av vederbörandes ekonomiska förhållande, 
inkomst, skulder, försörjningsplikt etc. Det är den åtalade (dömde) själv, enligt praxis, 
som uppger för domstolen de ekonomiska omständigheterna som styr dagsbotens 
storlek. 
 
Detta förfarande innebär, att den som inte är uppriktig, alternativ inte ha full kontroll 
över sin ekonomiska situation, döms till ett felaktigt belopp, oftast lägre. Medan den 
som är uppriktig, och i förekommande fall medelst en hög inkomst vill visa på 
skötsamhet, ibland döms till ett högre och felaktigt belopp. 
 
Domstolens uppgift är att ta ställning till åklagarens påståenden (yrkanden), inte att 
utreda eller undersöka själva det påstådda brottet. Dvs. den så kallade 
undersökningsplikten är reglerad. 
Emellertid borde domstolen ges en sådan skyldighet och att undersöka, ta reda på, 
vad den åtalade verkligen har för ekonomisk situation, just för att utröna 
dagsbotsbeloppets storlek. Inte minst med tanke på den kvantitativa och 
monomentära sammanlagda effekten för statskassan. Samt självklart också för nå en 
rättvisare situation. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Stockholms länsriksdagsgrupp ges i uppdrag att verka för att 

domstolarna ges instruktioner och instrument till att utdöma böter 
utifrån ett mer korrekt beslutsunderlag. 

 
Hans Boström 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion I4 
Tove Sander tove.sander@telia.com  
 
Som motionären skriver är böter den vanligaste påföljdsformen i svenska domstolar. 
Det ställer krav på att utdömandet av dagsböter sker på ett rättssäkert sätt som 
skapar förtroende för rättsväsendet. Idag sker ingen kontroll alls när det är 
domstolen som fastställer dagsbotens storlek till skillnad från när åklagaren utfärdar 
ett strafföreläggande då senaste taxerade inkomst kan inhämtas även om det är den 
tilltalades uppgifter som ska ligga till grund för fastställandet av dagsbotens storlek. 
 
Det är givetvis en brist att en tilltalad kan uppge en lägre inkomst än vad som 
verkligen är fallet men en ännu större brist vore om dagsbotsbeloppet fastställdes 
utifrån en alltför hög inkomst. Det borde dock vara möjligt att mer systematiskt 
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inhämta uppgifter om en tilltalads inkomster och ge denne möjlighet att därefter visa 
om och i så fall på vilket sätt inkomsten förändrats. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att bifalla motion I4. 
 
 

I5 Förändra nämndemannasystemet  Vallentuna 
 
Nämndemannasystemet bygger på att nämndemännen ska vara folkets representanter 
vid domstolarna. Trots att det inte är ett politiskt uppdrag, och nämndemannen inte 
får låta sig styras av politisk hemvist, så nomineras och utses nämndemän genom 
politiken. 
 
Ungefär 30 procent av landets nämndemän är över 70 år gamla, vilket är 
anmärkningsvärt då sammansättningen av nämndemän ska spegla landets demografi. 
Nämndemannens uppgift är att utan krav på någon juridisk erfarenhet eller 
utbildning, tolka och döma enligt lagstiftning i domstol. 
 
En noggrann genomgång behöver göras för att synliggöra hur systemet fungerar och 
om det finns alternativ som är mer rättssäkra och bättre. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att uppdra till partidistriktet att intensifiera och verka för att förändra 

nämndemannasystemet. att anta motionen som sin egen och 
överlämna den till länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda. 

 
Ing-Marie Elfström och Monique Nilsfors 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-03, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

I6 Nämndemännens villkor och ersättningar  Värmdö 
 
Nämndeman - ett offentligt förtroendeuppdrag 
Den senaste tidens fokus på krafttag mot kriminaliteten har medfört att även landets 
domstolar har kommit att granskas. Alla riksdagspartier vill ge ökade resurser till alla 
delar av rättssystemet för att stävja den ökade brottsligheten. Landets över 10 000 
nämndemän, som dömer i domstol tillsammans med juristdomarna, behöver därför 
uppmärksammas, särskilt avseende arbetsförhållanden, ersättningsregler och 
kompetensutveckling. Rättvis och likartad tillämpning av regelsystemet över landet är 
viktigt för nämndemännens villkor. Även en ökning av arvodena bör komma till 
stånd. 
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Självständiga och opartiska domstolar är en förutsättning för ett välfungerande 
demokratiskt samhälle. Domstolarna besitter en stor makt och många av deras beslut 
kan vara oerhört ingripande för den enskilde. Allmänhetens förtroende för 
rättskipningen är därmed av stor vikt. Syftet med nämndemannasystemet är att ge 
medborgarna inflytande och insyn i den dömande verksamheten och därmed skapa 
förtroende för domstolarna. Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att 
bidra till ett rättssäkert samhälle. 
 
I dag kan vi se att statusen på uppdraget som nämndeman har minskat. Tydligt är att 
det är svårt att få med yngre personer till detta viktiga uppdrag. Vi behöver även 
bredda kåren för att få fler yrkeskategorier mm representerade. Förbättrade villkor 
för nämndemännen skulle kunna bidra till att höja statusen på uppdraget och öka 
intresset för att bli nämndeman. 
 
Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode om 500 kr brutto. Arvodes- och 
ersättningsbestämmelserna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen eller 
inflationen. Arvodena har tvärtom stått still sedan 2007. Därför riskerar de låga 
arvodena att allvarligt skada folkförankringen och därmed förtroendet för 
rättssystemet. Det kan inte vara rimligt att nämndemännen själva skall finansiera 
rättsskipningen i Sverige med privata medel. Tillspetsat skulle man kunna säga att det 
råder en orättvisa i domstolarna. 
 
År 2007 höjdes arvodet för en sammanträdesdag från 300 kronor till 500 kronor. 
Samtidigt infördes en särskild arvodesnivå (250 kronor) för nämndemän som under 
en sammanträdes-dag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. Denna låga nivå gör det 
uppenbart att arvodet behöver höjas. Samtidigt bör halvdagsarvodet tas bort. Som 
exempel, ibland händer det att en nämndeman kallas till tjänstgöring heldag men när 
förhandlingen börjar visar det sig att den tilltalade inte dyker upp och förhandlingen 
ställs in. Då får nämndemannen bara ersättning för en halv dag trots att 
nämndemannen avsatt en hel dag. 
När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut så ingår ingen 
semesterersättning och inte heller kompensation för inbetalning till tjänstepensionen. 
 
I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också hat och hot mot domstolar och 
tjänstgörande nämndemän. Vidare ökar antalet mål som pågår över flera dagar, vilket 
ställer högre krav på nämndemännens flexibilitet och vilja att, ofta med kort varsel, 
åta sig dessa ofta komplicerade mål. 
 
Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste åren. Detta har inneburit en 
hårdare prioritering av mål samt längre väntetider på att målen skall tas upp till 
huvudförhandling. En vårdnadstvist kan till exempel tvingas vänta i flera år på ett 
avgörande i domstolen. Domstolsverket konstaterar själva att den höga 
arbetsbelastningen, sammantaget har lett till en sämre arbetsmiljö i domstolarna. 
Domstolsverkets senaste prognos över antalet brottmål, visar på en ökning med 15 
procent mellan 2018 och 2022. 
 
Sett i ovanstående perspektiv är det särskilt oroande att antalet nämndemän 2020 är 
ungefär lika många som 2014. För fem år sedan hanterades det ca 84 000 brottmål 
och nu pekar prognosen försiktigt på ca 30 000 fler mål per år. 
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Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert 
samhälle. De genomför detta uppdrag med risk för sin egen säkerhet då det inte 
sällan är grovt kriminella på andra sidan skranket. Men man gör det för ett högre 
syfte, för att vara en garant som säkerställer att demokratin upprätthålls: rättssäkra 
domstolar med demokratiskt inflytande. 
 
Börjar rättssystemet få sprickor i fasaden med risk för att krackelera? Det är dags att 
ta varningssignalerna på allvar och sluta nedvärdera nämndemännens insatser i 
domstolarna. Nämndemännens arbetsvillkor måste snarast förbättras och arvoden 
och ersättningar kraftigt höjas. För anställda inom rättsvårdande myndigheter finns 
omfattande program för att hantera hat, hot och psykisk påfrestning men 
nämndemän förväntas klara sig på egen hand. Det måste bli en självklarhet att 
nämndemännen ska omfattas av säkerhetsskyddet. 
 
Från tid till annan rapporteras det om nämndemän som tvekar att ta på sig krävande 
uppdrag. Det kan handla om gängkriminalitet, sexuella övergrepp, vårdnadstvister, 
hedersrelaterade brott, eko-brott, tvångsomhändertagande av barn, unga och vuxna 
mm. Andra nämndemän låter meddela att de överväger att avsluta sitt åtagande som 
nämndeman. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Stockholms län partidistrikt ska verka för en förbättring av 

nämndemännens villkor vad gäller höjning av arvoden, innehållet i 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst, skydd och säkerhetsregler 
samt utbildningsinsatser. 

Att motionen överlämnas till länsriksdagsgruppen för att verka i motionens 
riktning  

 
Kjell Thorngren 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-15, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion I5 och I6 
Tove Sander tove.sander@telia.com  
 
Systemet med nämndemän bygger på grundidén att folket ska vara representerat vid 
domstolarna för att rättstillämpningen ska präglas av det allmänna rättsmedvetandet. 
Nämndemannakåren behöver därför i sin sammansättning återspegla förhållandena i 
samhället avseende såväl ålder som kön och etnisk bakgrund. Därav är det som 
motionärerna anför av stor betydelse att den yrkesverksamma delen av befolkningen 
ges rimliga förutsättningar att åta sig nämndemannauppdrag. Nämndemannasystemet 
i svenskt rättsväsende tillkom i en annan tid då huvudförhandlingarna generellt sett 
var kortare och då yrkeslivet såg helt annorlunda ut. Idag pågår många relativt 
okomplicerade huvudförhandlingar i flera dagar och de mer komplicerade kan pågå i 
månader. Det säger sig självt att det för den yrkesverksamma eller studerande 
nämndemannen blir i stort sett omöjligt att delta i en rättegång som pågår i månader 
och att domstolarna därav blir oerhört beroende av sina mer seniora nämndemän. 
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Det gör samtidigt att det är av än större vikt att de yrkesverksamma nämndemännen 
har rimliga ersättningar för förlorad arbetsinkomst så att de kan tjänstgöra på kortare 
förhandlingar som pågår i mer än en dag och inte bara deltar vid sina ordinarieting. 
Nämndemannauppdraget är ett förtroendeuppdrag med stort ansvar och det är 
rimligt att det regelbundet utvärderas utifrån den samhällskontext vi befinner oss i. 
Distriktsstyrelsen är idag inte beredd att slå fast att nämndemannasystemet ska 
förändras eller att just det fasta dagarvodet ska höjas. Däremot menar 
distriktsstyrelsen att det är önskvärt att nämndemannasystemet utvärderas och att 
man ser över villkoren för nämndemännen. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-02-06. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att bifalla motion I5 attsats nr1. 
Att avslå motion I5 attsats nr 2 samt motion I6. 
Att Distriktskongressen beslutar att överlämna motionerna jämte svar till 

länsriksdagsgruppen för att verka för att det tillsätts en utredning vars 
uppdrag är att genomlysa nämndemannasystemet och presentera ett 
system som är anpassat till 2000-talet. 

 
 

J1 Stoppa penningtvätt och bokföringsbrott  Haninge 
 
Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades 2010 under den borgerliga 
regeringen. Syftet var att förenkla administrationen och minska kostnader för 
företagare men Riksrevisionens granskning visar att fördelarna har varit mycket små. 
Varken tillväxt, lönsamhet eller företagsöverlevnad blev bättre för de företag som 
valde bort revisionen. 
 
I en rapport från Ekobrottsmyndigheten redovisades istället flera negativa 
konsekvenser av den slopade revisionsplikten. När kontrollen inte är tillräckligt 
omfattande kan företagare lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter under lång tid, 
ibland flera år, innan de stoppas av ett näringsförbud eller en konkurs. Ofta handlar 
avvikelserna om bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt. Det behövs bättre 
kontroll för att försvåra för dem som använder företag som brottsverktyg, jobbar 
utan kvitto och snedvrider konkurrensen. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att återinföra revisionsplikt för små aktiebolag  
Martin Persson 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2022-01-12, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
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Partidistriktets utlåtande över motion J1 
Mattias Tegnér mathias.tegner@riksdagen.se 
 
Precis som motionären skriver avskaffades revisionsplikten 2010. Syftet var att 
minska företagens regelbörda. Reformen har utvärderats av Ekobrottsmyndigheten 
och Riksrevisionen. De senare var i sin granskning kritisk till borttagandet av 
revisionsplikten. Vidare konstaterar de att regeringen varken utvärderat reformen 
eller gett berörda myndigheter i uppdrag att utvärdera vilka konsekvenser reformen 
fått för deras del. 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens vilja att stoppa penningtvätt och bokföringsbrott 
och beredd att vända på varje sten för att lyckas. Vi har noterat att regeringen nu 
tillsatt en utredning om återinförande av revisionsplikten, samt att justitieministern 
uttalat sig positivt om ett återinförande. Besluten på partikongressen i Göteborg 2021 
gick också i den riktningen. 
 
Samtidigt noterar också distriktsstyrelsen att de flesta andra europeiska länder har 
betydligt generösare regler kring vilka företag som skall genomföra en revision. Att 
införa revisionsplikt skall därför inte ses som en quick-fix för de komplicerade 
problem som finns i Sverige kopplat till organiserad brottslighet och den svenska 
arbetsmarknaden. 
 
Distriktsstyrelsen noterar vidare att Riksrevisionen konkluderade i sin rapport att 
antalet årsredovisningar med felaktig information av mer allvarlig karaktär, såsom 
felsummeringar i balansräkning, har ökat sedan revisionsplikten avskaffades. Men att 
det inte har föranlett Bolagsverket att ändra sitt arbetssätt gällande granskning och 
registrering av årsredovisningar. Vidare har Skatteverket inte ändrat sitt arbetssätt 
inom den ordinarie kontrollverksamheten med anledning av reformen och 
Skatteverket använder inte avsaknad av revisor som en indikator i sitt arbete, varken i 
kontroller eller i uppföljning. Skatteverkets handläggare använder sig inte av 
informationen i deklarationen som uppger om bolagets årsredovisning har varit 
föremål för revision. 
 
Distriktsstyrelsen menar att nya regler för företag kan vara motiverade om det leder 
till en positiv effekt. Samtidigt bör regelbördan enbart ökas om den nya regeln är det 
mest effektiva sättet att uppnå regelns syfte. Distriktsstyrelsen delar motionärens vilja 
att öka myndighetskontrollen av företagen för att säkra både konkurrensneutralitet 
och ordning och reda. I frågan om revisionsplikt är vi försiktigt positiva till ett 
återinförande, men vill invänta den nu tillsatta utredningens förslag. Vi konstaterar 
vidare att myndighetskontrollen bör öka mot företag som idag inte genomför 
revision. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att anse motion J1 vara besvarad. 
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J2 Representation partikongressen  Täby 
 
Många av de mindre arbetarekommunerna och dess medlemmar känner idag en 
frustration över systemet vid val av ombud till partikongress. När, som inför 2021 års 
partikongress, 29 ombud ska spridas på 25 arbetarekommuner är det naturligt att inte 
alla arbetarekommuner får ombud, så länge ombuden ska fördelas någorlunda 
proportionerligt.  
 
En effekt när enskilda arbetarekommuner och dess medlemmar kanske inte får några 
ombud på många år är att engagemanget för partiets kongresser minskar och man 
känner att man förlorar inflytande och delaktighet.  
 
En annan effekt av detta förfarande är att många kandidater är okända för 
medlemmarna i den valkrets man tillhör vilket innebär att man helt avstår från att 
rösta då man inte kan lägga en röst utan måste lägga ett bestämt antal röster och det 
på personer som är okända! För att öka delaktigheten och inflytandet för 
medlemmarna vore det önskvärt att ändra systemet!  
 
En möjlig väg framåt skulle kunna vara att varje arbetarekommun är en egen valkrets. 
Därför vore det önskvärt att distriktet tog tag i frågan i syfte att få de mindre 
arbetarekommunerna att känna att de på ett tydligare sätt representeras. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda hur ombudsvalsförfarandet kan 

ändras i syfte att stärka de mindre arbetarekommunernas 
representation på plats på framtida partikongresser 

Att denna grupps arbete presenteras i god tid för att kunna implementeras 
inför nästa ordinarie partikongress 
 
Agneta Lundahl-Dahlström 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-30, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion J2 

Boel Godner boel.godner@sodertalje.se 
 
Kongressombudsval ger alltid upphov till diskussion. Det skiljer mycket i storlek och 
medlemstal mellan våra arbetarekommuner. För att göra det så rättvist som möjligt 
räknar vi ut hur många medlemmar ett ombud "kostar" och försöker göra en 
valkretsindelning utefter resultatet. Det ger att flera små arbetarekommuner kan 
utgöra en valkrets och att den arbetarekommun som mobiliserar flest medlemmar i 
valet kan få lika många ombud som en väsentligt större arbetarekommun och att 
flera blir helt utan. Även arbetarekommuner som har så många medlemmar att det 
skulle räcka till två egna ombud ingår i valkretsar för att systemet ska ses som rättvist 
vilket ger att en stor arbetarekommun i vissa fall kan få färre ombud än en som är 
mycket mindre. Inför varje partikongress diskuterar distriktsstyrelsen hur valet ska 
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kunna göras så rättvisande som möjligt. Det finns synpunkter på valkretsindelningen 
från såväl mindre som större arbetarekommuner. Till sist handlar det ändå om att 
värva fler medlemmar och att aktivera sina medlemmar i det viktiga ombudsvalet. 
Distriktsstyrelsen tar gärna emot synpunkter från arbetarekommunerna på vad som 
fungerat bra respektive mindre bra när det gäller ombudsvalet till partikongressen 
2021 för att se vad som kan bli ännu bättre till nästa gång det är dags. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att avslå motion J2. 
 
 

J3 Demokratiserad kommunalskattesats med solidariskt kommunalt 
utjämningssystem    Huddinge 

 
Sveriges 290 kommuner har alla olika förutsättningar för att bedriva uppdraget och 
tillgodose medborgarna med välfärd. För att garantera att samtliga kommuner 
uppfyller uppdraget behöver kommunerna ha möjlighet till lokala lösningar. Ett av de 
viktigaste kommunpolitiska verktygen är kommunalskatten. Den lokala demokratin 
stärks när medborgarna kan besluta om den egna kommunala skattesatsen. Andra 
lösningar från nationell nivå är välkommet som en aktiv geografisk 
omfördelningspolitik vilket det kommunala utjämningssystemet möjliggör. 
Postnummer får aldrig vara en anledning till försämrad välfärd. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Sveriges kommuner 

bevarar rätten att besluta om den egna kommunala skattesatsen. 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att det kommunala 

utjämningssystemet stärks och omfördelar mer finansiella resurser från 
resursstarka kommuner till resurssvaga kommuner. 

 
Marcus Karlén 
 
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2021-11-30, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
 

Partidistriktets utlåtande över motion J3 
Åsa Westlund asa.westlund@riksdagen.se 
 
Kommuner och regioner spelar en central roll för välfärden, vilken finansieras 
genom kommunal beskattningsrätt samt statliga bidrag. Det är en ordning som 
möjliggör lokalt förankrat beslutsfattande utifrån förutsättningarna som råder där 
människor bor. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna åt, både vad gäller kostnader 
och intäkter. 
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Motionären betonar både vikten av den kommunala beskattningsrätten såväl som 
människors 
lika rätt till välfärdstjänster. Distriktsstyrelsen delar motionärens beskrivning. 
Skillnaderna i demografiska och socioekonomiska förutsättningar mellan kommuner 
bidrar till att finns det stora skillnader i skattesats, samtidigt avspeglas inte detta i 
tillgången till välfärd. 
 
Socialdemokraterna har de senaste åren verkat för att jämna ut de här skillnaderna 
genom att kraftigt höja de generella statsbidragen samt förstärka omfördelningen i 
det kommunala utjämningssystemet. Men vi behöver göra mer. Senast på 
partikongressen 2021 antogs skrivelser i linje med vad motionären föreslår. Motionen 
anses därför besvarad. 
 
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2022-02-05. 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att anse motion J3 vara besvarad. 
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