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Medlemmar 
Medlemsantal i grundorganisationerna 
Vid årsskiftet 2021/2022 hade Socialdemokraterna i Stockholm 165 anslutna grundorganisationer, vilket 
är samma antal som föregående år. 
 
Medlemsantal 2021 
Vid utgången av 2021 redovisar Socialdemokraterna i Stockholm 16 043 medlemskap, vilket är en 
ökning av antalet medlemskap i våra samtliga grundorganisationer med 1 640. Av dessa 16 043 
medlemskap är 6 004 partimedlemskap, vilket är en minskning med 1 130 partimedlemskap från 
föregående år. Minskningen beror främst på partiets nya stadgar som innebär att man har sitt 
partimedlemskap där man bor. 
 
Ombudsgrundande medlemmar 
Enligt partiets stadgar 2015 är enbart betalande medlemmar ombudsgrundande. 
I egen förteckning finns listan med enbart betalande medlemmar. 
Föreningarnas representantskapsombud beräknas enligt den. 
 
Medlemsantal 31 december 2021 
 
A= partimedlemskap B=extramedlemskap C=totalt 
Bromma-Kungsholmen  A  B  C  

Bromma socialdemokrater  175  51  226  

Kungsholmen s-förening  262  78  340  

Minneberg Traneberg s-förening  59  20  79  

Totalt antal medlemmar i Bromma-Kungsholmen 496  149  645  

        

Norra Innerstaden  A  B  C  

Adolf Fredrik s-förening  62  24  86  

Engelbrekts s-förening  55  20  75  

Johannes-Gustav Vasa s-förening  134  44  178  

Matteus s-förening  92  22  114  

Värtans s-förening  34  11  45  

Östermalm-Gärdet s-förening  122  39  161  

Totalt antal medlemmar i Norra Innerstaden 499  160  659  
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Sydost  A  B  C  

Bagarmossens S-förening  52  28  80  

Bandhagen Högdalens S-förening  71  28  99  

Dalens S-förening  30  9  39  

Enskede S-förening  80  16  96  

Farsta Strands S-förening  22  10  32  

Farsta-Fagersjö S-förening  81  32  113  

 
Hammarbyhöjden- och Björkhagens S-förening.  71  28  99  

Kärrtorps S-förening  67  20  87  

Rågsved-Hagsätra S-förening  45  16  61  

Skarpnäcksfältet S-förening  42  14  56  

Sköndals S-förening  41  13  54  

Stureby S-förening  27  7  34  

Söderleds S-förening  89  24  113  

Vantörs S-pensionärsförening   3  4  7  

Årsta Johanneshovs S-förening  125  48  173  

Örby S-förening  23  7  30  

Östberga S-förening  19  8  27  

Totalt antal medlemmar i Sydost 888  312  1200  

        

Sydväst  A  B  C  

Aspuddens S-förening  46  15  61  

Fruängens S-förening  47  10  57  

Gröndal Liljeholmen S-förening  133  32  165  

Herrängen S-förening  13  11  24  

Hägerstens S-förening  141  35  176  

Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening  62  24  86  

Skärholmens S-förening  108  34  142  
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Älvsjö S-förening  89  25  114  

Totalt antal medlemmar i Sydväst 639  186  825  

        

Södermalm  A  B  C  

Gamla Stans S-förening  43  13  56  

Hammarby Norra S-förening  77  23  100  

Katarina S-förening  138  43  181  

Katarina Västra S-förening  100  36  136  

Maria-Södra Stations S-förening  143  36  179  

Reimersholme S-förening  45  15  60  

Sjöstadens S-förening  86  23  109  

Sofia S-förening  99  26  125  

Tanto-Zinken S-förening  169  32  201  

Totalt antal medlemmar i Södermalm 900  247  1147  

        

Västerort  A  B  C  

Akalla S-förening  47  12  59  

Grimsta S-förening  9  2  11  

Hjulsta S-förening  6  8  14  

Husby-Kista S-förening  69  17  86  

Hässelby Gård S-förening  45  12  57  

Hässelby Strand S-förening  27  9  36  

Hässelby Villastad S-förening  53  14  67  

Rinkeby S-förening  39  16  55  

Spånga-Bromsten S-förening  36  18  54  

 
Tensta S-förening  33  17  50  

Vällingby S-förening  87  40  127  

Totalt antal medlemmar i Västerort 451  165  616  
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Stockholms Fackliga utskott A  B  C  

AGGIS Agitationsklubben i Stockholm  10  20  30  

Byggsossen i Stockholm  23  24  47  

El-sossen  16  43  59  

FastighetsSossen  12  41  53  

Försäkringstjänstemännens s-förening  1  9  10  

Handels förbundskontors s-förening  7  35  42  

Handels-sossen  26  125  151  

Hotell och Restaurang Sossen  8  28  36  

Hyresgästanställdas s-förening  3  17  20  

IF Metallsossen  12  108  120  

Kommunal Stockholms läns s-förening  69  111  180  

Kommunalanställdas s-förening  13  15  28  

Kooperativa s-föreningen  6  17  23  

Livs avd 4 s-fackklubb  4  32  36  

LO-Borgens s-arbetsplatsförening  5  57  62  

LO-fackens s-förening i Stockholm  12  43  55  

Lokaltrafikens s-förening  7  22  29  

Målarsossen  8  24  32  

Polstjärnans s-förening  7  49  56  

SEKO-sossen  37  83  120  

S-fackklubben Löftet  24  114  138  

S-klubben Kommunal Stockholm Mitt  3  5  8  

Socialdemokrater i statlig tjänst (Centralbyråkraterna)  13  27  40  

S-sjuksköterskor  5  26  31  

Transport s-fackklubb  7  34  41  
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Tulltjänstemännens s-förening  2  3  5  

Totalt antal medlemmar i Stockholms Fackliga utskott 340  1112  1452  

 

       

Stockholms öppna utskott A  B  C  

(S)nack  7  40  47  

Afghanistan Solidaritet S-förening   0  5  5  

Afrikanska S-föreningen  3  10  13  

Anatoliska S-föreningen  1  4  5  

Bajensossen   0  43  43  

Eritreanska S-föreningen  1  3  4  

Etiopiska S-föreningen  12  22  34  

Franska S-föreningen  3  3  6  

Gnagarsossen i Stockholm  3  73  76  

Grekiska S-föreningen i Stockholm  4  4  8  

Hazara Socialdemokratiska förening   0  7  7  

HBTs Stockholm  37  205  242  

 
Idrottssossar   0  22  22  

Internationalisterna  5  21  26  

Kampanjföreningen  2  4  6  

Klimatsossarna - Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet  13  124  137  

Kulturarbetarnas S-förening  27  113  140  

Kurdiska S-föreningen i Stockholm  4  8  12  

Latinamerikanska socialdemokrater   3  6  9  

Onsdagsklubben  10  440  450  

PES Aktivisterna Stockholm  8  60  68  

S Palestinavänner i Stockholm  2  20  22  

Seniorsossarnas S-förening  11  127  138  
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S-föreningen Bryssel  1  11  12  

S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa  13  54  67  

S-föreningen för de nationella minoriteternas rättigheter   0  5  5  

S-föreningen i Stockholm  9  25  34  

S-föreningen S2000  44  100  144  

S-jurister   0  7  7  

Socialdemokratiska föreningen Funktionshinder och Jämlikhet  9  37  46  

Socialdemokraternas säkerhetspolitiska klubb SSÄK  3  40  43  

Socialdemokraternas kriminalpolitiska förening  2  12  14  

Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- och 
idéutveckling  815  4815  5630  

Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård   0  34  34  

Socialdemokratiska Israelvänner SIV  5  36  41  

Socialdemokratiska skolföreningen  15  46  61  

Somali State Socialdemokraterna   0  1  1  

S-Småföretagarföreningen  4  24  28  

Tekniksossarna  12  11  23  

Totalt antal medlemmar i Stockholms öppna utskott 1088  6622  7710  

        

Stockholms SSU-distrikt A  B  C  

SEK  5  9  14  

Socialdemokratiska Teknologer  3  0  3  

SSK  18  95  113  

SSU 127  5  5  10  

SSU 25+  23  57  80  

SSU Blackebergs gymnasium  0  0  0  

SSU Facklig  3  14  17  

SSU Front  35  32  67  

SSU KG  0  2  2  
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SSU Kista  12  6  18  

SSU Kontakt  27  17  44  

SSU Kungsholmen  9  12  21  

SSU Lucidor  50  27  77  

SSU Norra Real  5  8  13  

SSU Södra Latin  0  0  0  

SSU VRG  3  0  3  

SSU Västerort  48  18  66  

SSU Wasastan  23  31  54  

Totalt antal medlemmar i SSU-distrikt 269  333  602  

        

Stockholms S-kvinnodistrikt  A  B  C  

Alina S-kvinnoklubb  7  28  35  

Avantgarde S-kvinnoklubb  16  37  53  

Distriktsklubben Stockholms stad  27  8  35  

Girlpower - Unga kvinnor för Järva  0  0  0  

Hägerstens S-kvinnoklubb  16  11  27  

Hässelby S-kvinnor  11  6  17  

LO-fackens socialdemokratiska kvinnoklubb  2  43  45  

Norra Järva S-kvinnoklubb  6  11  17  

S-kvinnor i östra söderort  6  16  22  

Skärholmen S-kvinnoklubb  2  3  5  

Stockholms allmänna kvinnoklubb  64  79  143  

Södra S-kvinnoklubben  55  47  102  

Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb  18  15  33  

Tulpan S-kvinnor  2  1  3  

Unga S-kvinnor: Rebella  30  62  92  

Vasastadens-Östermalms S-kvinnor  12  15  27  

Vällingby S-kvinnoklubb  28  16  44  

Västerorts S-kvinnoklubb  0  0  0  
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Älvsjö-Herrängens S-kvinnoklubb  15  10  25  

Totalt antal medlemmar i Stockholms S-kvinnodistrikt 317  408  725  

        

Tro och Solidaritet Stockholm  A  B  C  

Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm  21  45  66  

Norra Järva troende socialdemokrater  2  0  2  

Romska Kristna Socialdemokrater i Stockholm  0  0  0  

S för Tro och Solidaritet Södermalm  17  21  38  

Solidaritet i Västerort  7  8  15  

Stockholms Sydvästra KSG  14  15  29  

STS Bromma-Kungsholmen  15  8  23  

STS föreningen för världens kultur  0  0  0  

Tro och Solidaritet i Sthlm-Norra Innerstan  9  14  23  

Totalt antal medlemmar för Tro och Solidaritet Stockholm 85  111  196  

        

Socialdemokraterna i Stockholm  A  B  C  

Direktanslutna  32  18  50  

Gamla Gardet  0  216  216  

        

Totalt antal medlemmar i Stockholms partidistrikt 6 004  10 039  16 043  

 
Nya föreningar 2021  
Internationalisterna 
S-föreningen för de nationella minoriteternas rättigheter 
S-jurister 
Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård 
Socialdemokratiska Teknologer 
SSU Södra Latin 
Tekniksossarna 
 
Nedlagda föreningar under 2021  
SSU Farsta-Hökarängen 
SSU Linje 17 
SSU Tensta 
SSU Östermalm 
Hjärta sydväst 
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Sammanslagna föreningar under 2021 
Blackebergs S-förening, Centrala Bromma, Mariehäll-Bällsta S-förening och Ängby S-förening har gått 
ihop i Bromma socialdemokrater. 
Husby S-förening och Kista S-förening har gått ihop i Husby-Kista S-förening. 
 
Ombudsgrundande medlemmar 31 december 2021 
Enligt partiets stadgar från 2015 är endast betalande medlemmar ombudsgrundande. 
 
Representantskapet består av ombud från de till Socialdemokraterna i Stockholm anslutna 
organisationerna. Ombuden väljs årligen på de anslutna organisationernas årsmöten och baseras på antal 
betalda partimedlemskap. Grundorganisationernas årsmöten hålls senast sista februari varje år. 
 
Varje grundorganisation erhåller ett ombud per varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar med 
partimedlemskap. För att delta i fördelningen av ombud krävs att grundorganisationen har minst 12 
betalda partimedlemskap. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet den 31 december. För varje 
ordinarie ombud kan tre ersättare väljas. 
 
Betalande medlemmar med partimedlemskap 
12-50 1 ombud 
51-100 2 ombud 
101-150 3 ombud 
151-200 4 ombud 
o s v 
 
Justerat årsmötesprotokoll kan scannas och mejlas till 
medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se eller via post till: 
 
Socialdemokraterna i Stockholm 
Medlemsregistret 
Box 1135 
111 81 Stockholm 
 
Handlingarna ska ha inkommit till expeditionen senast den 31 mars samma år. 
Det nyvalda representantskapet träder i funktion omedelbart efter Socialdemokraterna i Stockholms 
årsmöte som hålls före april månads utgång. 

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

 

Ombudsgrundande medlemmar 31 december 2021 
 

Endast partimedlemskap (A) är ombudsgrundande till representantskapet  

Bromma-Kungsholmen  A  B  
Ant  

C ombud 
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Bromma Socialdemokrater  155  44  199  4  

Kungsholmen S-förening  240  75  315  5  

Minneberg Traneberg S-förening  51  20  71  2  

Totalt  446  139  585  11  

          

Norra Innerstaden  A  B  
C  

 

Ant 
om-
bud  

Adolf Fredrik S-förening  57  23  80  2  

Engelbrekts S-förening  50  17  67  1  

Johannes-Gustav Vasa S-förening  121  43  164  3  

Matteus S-förening  84  21  105  2  

Värtans S-förening  33  10  43  1  

Östermalm-Gärdet S-förening  114  35  149  3  

Totalt  459  149  608  12  

          

Sydost  A  B  
C  

 

Ant 
om-
bud  

Bagarmossens S-förening  47  24  71  1  

Bandhagen Högdalens S-förening  59  23  82  2  

Dalens S-förening  28  8  36  1  

Enskede S-förening  72  16  88  2  

Farsta Strands S-förening  21  9  30  1  

Farsta-Fagersjö S-förening  67  28  95  2  

Hammarbyhöjden- och Björkhagens S-för.  65  26  91  2  

Kärrtorps S-förening  61  20  81  2  

Rågsved-Hagsätra S-förening  40  14  54  1  

Skarpnäcksfältet S-förening  36  12  48  1  

Sköndals S-förening  36  12  48  1  

Stureby S-förening  26  6  32  1  

Söderleds S-förening  75  22  97  2  
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Vantörs S-pensionärsförening   3  4  7  0  

Årsta Johanneshovs S-förening  107  45  152  3  

Örby S-förening  23  6  29  1  

Östberga S-förening  17  7  24  1  

Totalt  783  282  1065  24  

          

Sydväst  A  B  
Ant  

C   om-bud  

Aspuddens S-förening  43  15  58  1  

Fruängens S-förening  41  10  51  1  

Gröndal Liljeholmen S-förening  112  30  142  3  

Herrängen S-förening  13  10  23  1  

 
Hägerstens S-förening  127  29  156  3  

Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening  58  22  80  2  

Skärholmens S-förening  95  30  125  2  

Älvsjö S-förening  78  22  100  2  

Totalt  567  168  735  15  

          

Södermalm  A  B  
C  

 

Ant 
om-
bud  

Gamla Stans S-förening  41  13  54  1  

Hammarby Norra S-förening  73  19  92  2  

Katarina S-förening  129  41  170  3  

Katarina Västra S-förening  83  33  116  2  

Maria-Södra Stations S-förening  131  35  166  3  

Reimersholme S-förening  41  15  56  1  

Sjöstadens S-förening  79  22  101  2  

Sofia S-förening  90  24  114  2  

Tanto-Zinken S-förening  154  30  184  4  
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Totalt  821  232  1053  20  

          

Västerort  A  B  
C  

 

Ant 
om-
bud  

Akalla S-förening  40  12  52  1  

Grimsta S-förening  9  2  11  0  

Hjulsta S-förening  6  8  14  0  

Husby-Kista S-förening  58  15  73  2  

Hässelby Gård S-förening  38  9  47  1  

Hässelby Strand S-förening  26  8  34  1  

Hässelby Villastad S-förening  46  14  60  1  

Rinkeby S-förening  25  13  38  1  

Spånga-Bromsten S-förening  35  16  51  1  

Tensta S-förening  25  15  40  1  

Vällingby S-förening  78  38  116  2  

Totalt  386  150  536  11  

          

Stockholms Fackliga utskott  A  B  
C  

 

Ant 
om-
bud  

AGGIS Agitationsklubben i Stockholm  9  20  29  0  

Byggsossen i Stockholm  22  24  46  1  

El-sossen  16  40  56  1  

FastighetsSossen  10  39  49  0  

Försäkringstjänstemännens s-förening  1  8  9  0  

Handels förbundskontors s-förening  7  33  40  0  

Handels-sossen  25  118  143  1  

Hotell och Restaurang Sossen  8  28  36  0  

Hyresgästanställdas s-förening  3  17  20  0  

IF Metallsossen  11  104  115  0  

Kommunal Stockholms läns s-förening  53  99  152  2  
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Kommunalanställdas s-förening  12  14  26  1  

Kooperativa s-föreningen  6  16  22  0  

Livs avd 4 s-fackklubb  3  30  33  0  

LO-Borgens s-arbetsplatsförening  5  54  59  0  

LO-fackens s-förening i Stockholm  12  42  54  1  

Lokaltrafikens s-förening  7  22  29  0  

Målarsossen  8  22  30  0  

Polstjärnans s-förening  7  48  55  0  

SEKO-sossen  36  81  117  1  

S-fackklubben Löftet  23  114  137  1  

S-klubben Kommunal Stockholm Mitt  2  5  7  0  

Socialdemokrater i statlig tjänst (Centralbyråkraterna)  11  25  36  0  

S-sjuksköterskor  4  23  27  0  

Transport s-fackklubb  5  33  38  0  

Tulltjänstemännens s-förening  2  3  5  0  

Totalt  308  1062  1370  9  

          

Stockholms öppna utskott  A  B  C  
Ant 
om-
bud  

(S)nack  7  39  46  0  

Afghanistan Solidaritet S-förening  0  5  5  0  

Afrikanska s-föreningen  3  9  12  0  

Anatoliska s-föreningen  1  3  4  0  

Bajensossen  0  42  42  0  

Eritreanska s-föreningen  1  3  4  0  

Etiopiska s-föreningen  8  15  23  0  

Franska s-föreningen  2  3  5  0  

Gnagarsossen i Stockholm  3  72  75  0  

Grekiska s-föreningen i Stockholm  2  4  6  0  
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Hazara Socialdemokratiska förening  0  5  5  0  

HBTs Stockholm  31  190  221  1  

Idrottssossar  0  22  22  0  

Internationalisterna  5  21  26  0  

Kampanjföreningen  2  4  6  0  

Klimatsossarna - Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet  11  118  129  0  

Kulturarbetarnas s-förening  25  110  135  1  

Kurdiska s-föreningen i Stockholm  3  7  10  0  

Latinamerikanska socialdemokrater   3  6  9  0  

Onsdagsklubben  9  436  445  0  

PES Aktivisterna Stockholm  8  57  65  0  

S Palestinavänner i Stockholm  2  20  22  0  

Seniorsossarnas s-förening  11  127  138  0  

S-föreningen Bryssel  0  10  10  0  

S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa  13  53  66  1  

S-föreningen för de nationella minoriteternas rättigheter  0  2  2  0  

S-föreningen i Stockholm  8  25  33  0  

 
S-föreningen S2000  42  93  135  1  

S-jurister  0  4  4  0  

Socialdemokratiska föreningen Funktionshinder och Jämlikhet  9  37  46  0  

Socialdemokraternas säkerhetspolitiska klubb SSÄK  3  39  42  0  

Socialdemokraternas kriminalpolitiska förening  2  11  13  0  

Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- och 
idéutveckling  688  4294  4982  14  

Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård  0  34  34  0  

Socialdemokratiska Israelvänner SIV  5  36  41  0  

Socialdemokratiska skolföreningen  15  44  59  1  

Somali State Socialdemokraterna  0  0  0  0  

S-Småföretagarföreningen  3  23  26  0  

Tekniksossarna  12  11  23  0  
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Totalt  937  6034  6971  19  

          

Stockholms SSU-distrikt  A  B  
C  

 

Ant 
om-
bud  

SEK  4  9  13  0  

Socialdemokratiska Teknologer  3  0  3  0  

SSK  16  88  104  1  

SSU 127  4  5  9  0  

SSU 25+  20  53  73  1  

SSU Blackebergs gymnasium  0  0  0  0  

SSU Facklig  3  14  17  0  

SSU Front  30  28  58  1  

SSU KG  0  2  2  0  

SSU Kista  10  5  15  0  

SSU Kontakt  19  15  34  1  

SSU Kungsholmen  6  12  18  0  

SSU Lucidor  37  24  61  1  

SSU Norra Real  4  5  9  0  

SSU Södra Latin  0  0  0  0  

SSU VRG  2  0  2  0  

SSU Västerort  21  15  36  1  

SSU Wasastan  16  29  45  1  

Totalt  195  304  499  7  

          

Stockholms S-kvinnodistrikt  A  B  
C  

 

Ant 
om- 
bud  

Alina S-kvinnoklubb  4  27  31  0  

Avantgarde S-kvinnoklubb  16  36  52  1  

Distriktsklubben Stockholms stad  27  7  34  1  

Girlpower - Unga kvinnor för Järva  0  0  0  0  
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Hägerstens S-kvinnoklubb  13  9  22  1  

Hässelby S-kvinnor  11  6  17  0  

LO-fackens socialdemokratiska kvinnoklubb  2  41  43  0  

Norra Järva S-kvinnoklubb  6  10  16  0  

S-kvinnor i östra Söderort  5  15  20  0  

Skärholmen s-kvinnoklubb  2  3  5  0  

Stockholms allmänna kvinnoklubb  60  75  135  2  

Södra S-kvinnoklubben  52  44  96  2  

Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb  16  15  31  1  

Tulpan sSkvinnor  2  1  3  0  

Unga S-kvinnor: Rebella  27  58  85  1  

Vasastadens-Östermalms S-kvinnor  9  13  22  0  

Vällingby S-kvinnoklubb  28  14  42  1  

Västerorts S-kvinnoklubb  0  0  0  0  

Älvsjö-Herrängens S-kvinnoklubb  14  9  23  1  

Totalt  294  383  677  11  

          

Tro och Solidaritet Stockholm  A  B  
C  

 

Ant 
om-
bud  

Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm  15  44  59  1  

Norra Järva troende socialdemokrater  2  0  2  0  

Romska Kristna Socialdemokrater i Stockholm  0  0  0  0  

S för Tro och Solidaritet Södermalm  17  19  36  1  

Solidaritet i Västerort  7  8  15  0  

Stockholms Sydvästra KSG  14  14  28  1  

STS Bromma-Kungsholmen  14  8  22  1  

STS föreningen för världens kultur  0  0  0  0  

Tro och Solidaritet i Sthlm-Norra Innerstan  9  14  23  0  

Totalt  78  107  185  4  
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Socialdemokraterna i Stockholm  A  B  
C  

 

Ant 
om-
bud  

Direktanslutna  29  18  47    

Gamla Gardet  0  216  216  0  

          

Totalt  5 303 9 244   547 14314 

Nya föreningar 2021  
Internationalisterna 
S-föreningen för de nationella minoriteternas rättigheter 
S-jurister 
Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård 
Socialdemokratiska Teknologer 
SSU Blackebergs gymnasium 
SSU Södra Latin 
Tekniksossarna 
  

Nedlagda föreningar under 2021  
Hjärta Sydöst 
SSU Farsta Hökarängen 
SSU Linje 17 
SSU Tensta 
SSU Östermalm 
 
Sammanslagna föreningar under 2021  
Blackeberg S-förening, Centrala Bromma, Mariehäll-Bällsta S-förening, Ängby S-förening till  
Bromma Socialdemokrater  
Husby S-förening och Kista S-förening till Husby-Kista S-förening. 
 

Kyrkoval 
Socialdemokraterna är Svenska kyrkans i särklass populäraste nomineringsgrupp och leder sedan förra 
kyrkovalet majoriteten i Stockholms stift. Utifrån denna styrkeposition gick vi in i kyrkovalet 2021 med 
ett tydligt budskap om att Svenska kyrkan ska: 

• vara en öppen och demokratisk folkkyrka som välkomnar och respekterar alla 
• vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar 
• vara en plats för alla oavsett sexuell läggning och att alla präster ska bejaka detta 
• vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal i alla led 
• ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen 

 

Resultatet av partiets kyrkovalskampanj är till exempel att S-resultatet i Högalids församling blev 69% och 
i Vällingby 66%. Tillsammans med Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) har S egen majoritet i 12 av 25 
församlingar, varav sju med 2/3 majoritet. 

Eleonor Eriksson
I det här stycket är några av prickarna över bokstäverna lite off på min dator. Vet inte varför.
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S-framgångarna omfattar inte bara ytterstaden och Södermalm. I Engelbrekt, den största församlingen på 
Östermalm, blev S-resultatet 33%. På Norrmalm fick vi 41% i S:t Johannes och i Bromma 38%. I 
kyrkovalet röstar alltså stockholmarna rött. 

Vår majoritetskoalition i Stockholms stift omfattar numer S, VISK, C, FISK, ÖKA och MPSKGD. 

Partikongress 
Kongressen 2021 präglades av framtidsoptimism. Stockholmsdelegationen var kongressens största 
delegation och genom ett gediget förarbete och samarbete på plats kunde vi därför få igenom mycket 
politik i de olika arbetsgrupperna som sedan fastslogs av kongressen. Vi vann dessutom några tydliga 
voteringar inne i plena, där en portalparagraf om att marknadsstyrningen ska bort från välfärden kändes 
särskilt viktig för delegationen. 

Vi förlorade frågan om huvudmedlemskap där vi var nästan ensamma om att yrka att man som medlem 
ska ha rätt att organisera sig var i landet man vill, en klar majoritet av ombuden stöttade partistyrelsens 
förslag om att alla ska vara huvudmedlemmar där de bor. 
 
Några exempel på frågor som Stockholmsdelegationen fick gehör för var att avskaffa överskottsmålet och 
ersätta det med ett balansmål för att kunna öka resurserna till välfärden, att lånefinansiera viktiga 
klimatinvesteringar, att förbjuda vinstuttag i skolan och rätt till arbetskläder för välfärdens anställda. 
Listan kan göras mycket längre. 
 
Vi valde om Anders Ygeman till partiets verkställande utskott och Karin Wanngård har fått förstärkning 
av Lawen Redar och Mattias Vepsä i partistyrelsen. 
 

Studier 
Stockholms Arbetarekommun valde tidigt i pandemin att inte ställa in utan ställa om studieverksamheten. 
Vi har under året genomfört medlemsutbildningar, introträffar och kvalificerad ledarskapsutbildning. 
 
Under hösten genomfördes Jämlikhetsforum för tredje året i rad. Under en förmiddag i slutet av 
november följde omkring 150 socialdemokrater en livesändning med flera inbjudna gäster. Bland annat 
inledde Per Molander regeringens utredare i Jämlikhetskommissionen forumet. 
 
Hundratals medlemmar deltar i vår studieverksamhet runt om i vårt partidistrikt. Målsättningen framåt är 
att fler ska genomgå våra medlemsutbildningar och att fler studieorganisatörer i föreningarna ska 
genomföra ännu fler aktiviteter. Som ett led i vårt utvecklingsarbete har AK sen ett antal år erbjudit 
föreningar och kretsar ”mötespaket”. Årets i särklass mest efterfrågade möte handlade om skjutningar 
och kampen för att inga bostadsområden ska tillåtas vara eftersatta, ett möte med Carolina Sinisalo och 
Anders Österberg. 
 
Medlemsutbildningar och introträffar 
Våra medlemsutbildningar och introträffar genomförs i samarbete med partidistrikten i både stad och län 
samt ABF. 
 
Medlemsutbildning Steg 1 genomfördes vid 4 tillfällen digitalt, totalt 86 deltagare från stad och län. Varje 
tillfälle består av 5 träffar (1 lördag + 4 vardagkvällar) och ett av tillfällena är en hel helg. Vi testade även 
att göra ett tillfälle med 6 st träffar på vardagskvällar. 
 



   
 
 

  20 
 
 

Medlemsutbildning Steg 2 genomfördes vid 2 tillfällen digitalt i Zoom (ett per termin). Varje tillfälle är 
uppdelat på 5 träffar. Från stad och län deltog totalt 47 personer. 
 
Under året har vi också genomfört 10 stycken introträffar för nya medlemmar. Totalt har 73 personer 
deltagit på dessa. 
 
Ledarskapsutbildningar 
Under 2021 inledde partidistriktet arbetet med att utveckla valberedningarnas arbeten. Partidistriktets två 
”egna” valberedningar, den som bereder till årsmötet och den som bereder listor och råd, fick utbildning i 
att bli en kompetensbaserad valberedning som har utgått från en handbok som heter Ordning och bereda. 
Efter de två valberedningarnas utbildning har vi fortsatt och utvecklat en studiecirkel som alla våra 
valberedningar i partidistriktet ska kunna använda. 

I december genomförde vi den populära Jämlikhetsdagen under ledning av Mattias Vepsä och Adnan 
Bozkurt. Dagen var från början tänkt som ett fysiskt evenemang men pandemin gjorde att vi ställde om 
och körde hela dagen online. Programmet var varierat med både seminarier och paneldiskussioner med 
gäster från såväl Tankesmedjan tiden som Rörelsen och Jämlikhetskommissionen. 

Precis som alla andra år genomförde vi även 2021 en kassörsutbildning. 

Framtidens S-ledare 
Partidistriktet har under året fortsatt utvecklingen av det ledarskapsprogram som startade under 2020. 
Programmet är mycket populärt och inför årets uttagning var det nästan 250 sökande till 25 platser. 
Utbildningen genomförs vid tre helger under ett år, med mellanliggande gruppdiskussioner och hemläxor. 
Innehållet är fokuserat till ledarskap i teori och praktik med kunskap i såväl mötesteknik som ideologiska 
diskussioner och diskussioner om inkluderande ledarskap. Målet med utbildningen är att vi ska ha fler 
personer som vill, vågar och kan ta ledande uppdrag både inom partiet och på förtroendeposter i 
parlament, nämnder och styrelser. 

 
Valledarutbildning 
Under hösten 2021 inleddes arbetet med att utbilda alla valledare inför valrörelsen 2022. Våra valledare 
samlades i första hand via zoom för att påbörja utbildningen. Arbetet fortsätter under våren 2022 med 
flertalet träffar. 

 

Representantskap 
 
Representantskapsmöte den 8-13 mars på zoom 
Till mötesordförande valdes Olle Burell. Karin Gustafsson, Dag Larsson, Alaa Idris, Åsa Odin Ekman, 
Robert Johansson, Malin Malm, Lotta Wiklund Hedin, Daniel Carlstedt, Teres Lindberg. 
 
Motionsbehandling till partikongressen i november 2021. Ca 400 motioner behandlades. 
 
Representantskapet genomfördes 8 och 13 mars, däremellan hölls diskussionskvällar om motionerna. 
 
Beslut om kyrkolistorna till kyrkomötet och stiftsfullmäktige togs. 
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Representantskapsmöte, årsmöte, den 24 april på Zoom 
Till mötesordförande valdes Daniel Carlstedt och Teres Lindberg. 
 
Motionsbehandling 
 
Representantskapsmöte den 5 oktober i z-salen, ABF-huset 
Till mötesordförande valdes Teres Lindberg och Daniel Carlstedt. 
Första representantskapet med de nya ombuden.  
 
Kulturpolitisk reformagenda 
Stadsbyggnadspolitiskt program 
Principer för valprocessen 2022 
 
Representantskapsmöte den 30 november i z-salen, ABF-huset 
Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Malin Malm. 
 
Riksdagslistan och regionfullmäktigelistan till valet 2022 fastställdes. 
Dessutom valdes kandidater till borgar- samt regionråd och gruppledare till desamma. 
 

Första maj 
2021-års förstamajfirande blev precis som föregående år ett digitalt firande. Vi inledde morgonen med en 
sändning från firandet vid La Mano och fortsatte i vår nybyggda studio i ABF-husets källare. I studion 
fanns inbjudna gäster som pratade om både om aktuella politiska frågor och om första majs betydelse för 
arbetarrörelsen. Frida Öhrn var på plats och uppträdde. Sändningen kunde följas på Facebook och på 
Youtube. När vår lokala sändning var slut tog det nationella arrangemanget över med tal av Stefan Löfven 
och Susanna Gideonsson. 

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

Den 28 februari lades kransar ned på Olof Palmes grav av statsminister Stefan Löfven och Ulla Löfven. 
Från SSU-förbundet lade förbundsordförande Philip Botström och förbundssekreterare Andrea 
Törnestam ned en krans och för partidistriktet ordförande Anders Ygeman och kommunsekreterare 
Catharina Piazzolla. Under dagen lade även SSU Stockholm ner en krans. 

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

Facklig-Politisk samverkan 
Gott ledarskap är en grundförutsättning för att lyckas att nå visionen om att bli Stockholms starkaste 
politiska folkrörelse. I det arbetet är den fackligt/politiska aftonskolan viktig. Aftonskolan genomförs 
årligen tillsammans med ABF Stockholm, LO Stockholm och Socialdemokraterna i Stockholms län. 
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Under ledning av Mirja Räihä och Anette Petersson har aftonskolan under året mestadels varit digital. Det 
har fungerat fantastiskt bra och nu fortsätter arbetet med att vidareutveckla aftonskolan. 
 
Vi har under året haft ett arbete ihop med Kommunal Stockholm kring gemensamma valfrågor. 
Tillsammans med Handels avd 20 har vi genomfört ett gemensamt event för deras medlemmar med 
Magdalena Andersson som gäst. 
 

Styrelsen och expeditionen 
Äldrepolitiska rådet 
Äldrerådet har under året bestått av representanter från partikretsarna med Elsemarie Bjellqvist som 
ordförande. Från kretsarna har Berit Nyberg, Inger Lagerman, Inger Edvardsson, Gert Abelt, Kerstin 
Mannerqvist och Alfhild Petrén deltagit.  
Äldrepolitiska rådet består av äldreansvariga i föreningarna, ca 50 personer. 
På förslag från rådet, har partidistriktets styrelse beslutat om dessa uppgifter för rådet. 
 
Vem leder och vilka ingår? 
• Ordförande väljs av partidistriktets styrelse. 
• Rådet leds av ordförande samt ledningsgrupp bestående av kretsarnas äldreansvariga. 
• Rådet består av alla äldrepolitiskt ansvariga i kretsar, utskott och föreningar. 
 
Vad är syftet med verksamheten? 
• Rådet ska engagera fler äldre stockholmare i politiken. 
• Rådet ska arbeta med medlemsvärvande insatser gentemot relevanta grupper och i samarbete med 
relevanta organisationer, såsom fackförbund och pensionärsorganisationer. 
• Rådet ska vara aktivt i att öka partiengagemanget för äldrepolitiken i Stockholms partidistrikt. Det kan 
handla om att arrangera öppna seminarier, livesändningar via sociala medier såväl som att erbjuda s-
föreningarna seminariepaket. 
• Rådet ska vara aktivt i att föra ut och opinionsbilda kring partidistriktets politik i äldrefrågor. 
• Rådet ska ha samarbete med relevanta s-föreningar, som Seniorsossarna och Kommunalsossen. 
 
Pandemin har begränsat rådets verksamhet. Ledningsgruppen har haft en del digitala möten för att 
förbereda arbetet. Även rådet har haft digitala möten. Detta har kraftigt begränsat aktiviteterna. 
Ledningsgruppen har spridit information och debattinlägg i äldrefrågor bland de äldreansvariga. Bland 
annat har S-budgeten för staden och regionen skickats ut till rådet. 
 
De viktigaste frågorna under året har varit att nominera kongressombud och att se till att även 
partimedlemmar över 65 ska finnas på listorna. 
 
Vi kan konstatera att vi trots allt arbete av de äldrepolitiskt ansvariga, inte lyckades få någon över 65 år av 
de 35 kongressombud som valdes. Vi koncentrerade oss då på att försöka påverka ombuden att ändå 
driva äldrefrågorna på kongressen. 
 
Arbetet med att få seniorer på valbar plats på listorna i valet 2022 blev ganska bra för listorna till 
kommun- och regionfullmäktige. Däremot placerades ingen över 65 år på valbar plats på riksdagslistan. 
Ett samarbete har skett med Seniorsossarna. Inbjudan har skickats till de äldrepolitiskt ansvariga till de 
möten som Seniorsossarna arrangerat. 
 
Följande gemensamma möten har genomförts: 
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26 april Sven Britton berättade om vacciner och hur de fungerar. 
6 maj Aida Hadzialic om Socialdemokraternas program för Regionen. 
21 juni Lena Josefsson och Äldreomsorgsutredningens huvudsekreterare Louise A Andersson. 
19 oktober Ny partiledning och äldrefrågor på kongressen. Ombuden Ulrika Lorentzi och Johanna 

Nyman medverkade. 
23 november Göran Johnsson redovisade sin utredning om kompetensförsörjning inom vård och 

omsorg. 
 
Under 2020 ägnades mycket tid åt äldreomsorg. Vi skrev motioner till partikongressen och 
representantskapet antog en Reformagenda för äldreomsorgen. 
 
Men det arbetet resulterade inte i att vi själva fick möjlighet att presentera t ex motionerna på kongressen.  
Trots det har partiet nu bra program både lokalt, regionalt och på riksnivå för pensioner och andra  
äldrefrågor. Nu gäller det att hålla i intresset för dessa motioner inför valet 2022. 
 
Kyrkopolitiska rådet 
Olle Burell, ordförande 
Ove Andersson 
Inger Edvardsson 
Gunnel Jonsson Monikander 
Wanja Lundby-Wedin 
Carl-Michael Palmér 
Mirja Räihä 
 
S-medlemmar till de 25 lokala kyrkofullmäktigelistorna runt om i Stockholm. Resultatet blev mycket gott. 
Valrörelsen och valresultatet, som beskrivs i andra delar av verksamhetsberättelsen, blev också det mycket 
gott. Rådet har utgjort samrådspart i samband med majoritetsförhandlingar i stiftet och flera församlingar 
samt anordnat en välbesökt utbildningskväll för nyvalda S-kyrkopolitiker. Utöver detta har rådet löpande 
hållit kontakt med S-grupperna i kyrkomötet, stiftsfullmäktige och församlingar som velat stämma av 
olika slags vägval. 

 

Utskotten 
Fackliga utskottet 
Fackliga utskottet har under året bestått av: 
Alexander Ojanne, SEKO- sossen, ordförande 
Carina Lenngren, Kommunal Stockholms läns S-förening, vice ordförande 
Emmelie Renlund, Byggsossen, sekreterare 
Felix Finnveden, Kommunal Stockholms läns S-förening 
Lowisa Anderzon, Kommunal Stockholms läns S-förening 
Frida Bengtsson, Handelssossen 
Björn Almroth, Centralbyråkraterna 
 
Ersättare: 
Fredrik Boeke, Målarsossen 
Mats Lundström, Handelssossen 
Erik Persson, Seko-sossen 
Alexander Petersson, Seko-sossen 
Martin Fröjd, Transportsossen 
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Alex Santibanez, Fastighetssossen 
Maria Gawell, HRF-sossen 
 
Adjungerade: 
Kristoffer Hernbäck, LO-distriktet 
Lotta Wiklund Hedin, Socialdemokraterna i Stockholms stad 
David Johansson, SSU-distriktet 
 
Valberedning: 
Mirja Räihä, Kommunal Stockholms läns S-förening, sammankallande 
Sophia Andersson, LO-fackens S-förening 
Annika de Klonia, HRF- sossen 
Karin Åkersten, Seko-sossen 
Daniel Carlstedt, Handelssossen 
 
Organisation 
Årsmöte hölls digitalt i mars, Nestor Cuellas från det amerikanska facket SEIU (ungefär  
motsvarande Kommunal) gästade och pratade om den fackliga rörelsen i USA under Donald  
Trump samt SEIU:s framtidsutsikter. Stora delar av året har varit digitalt men  
höstrepresentantskapet kunde genomföras fysiskt och var det enda fysiska möte som  
genomfördes av utskottet 2021.  
 
Fackliga utskottet har haft sju protokollförda styrelsesammanträden under året. 
 

Medlemsutveckling: 
Antalet medlemmar har minskat marginellt, nio medlemmar har lämnat någon av utskottets  
föreningar enligt Arbetarekommunens redovisning per den 31 december 2021. Ett mycket  
mildare tapp än föregående år. 
 
Att vi ändå trots förutsättningarna i stort sett håller jämna steg med föregående år är  
positivt även om vi måste göra mer för att inte bara stå still utan öka. De nya stadgarna som  
togs på partikongressen i november 2021 har också omfördelat våra medlemmar från A-medlemskap till 
E-medlemskap. 
 
Utåtriktade aktiviteter: 
Fackliga utskottet har tillsammans med ABF och LO- distriktet i Stockholms län  
arrangerat tre fackpubar på restaurang Hubertus. Gäster har varit socialförsäkringsminister  
Ardalan Shekarabi som pratade om pensionssatsningarna regeringen gör, region Stockholms  
valgeneral Anna-Karin Grenninger som talade om hur vi vinner valet 2022 samt Byggnads  
förbundsordförande Johan Lindholm som pratade om migrantarbetarnas situation i Qatar  
inför fotbolls-VM. 
 
Partikongressen 2021: 
Fackliga utskottet var aktivt med att ta fram den arbetsmarknadsmotion som Stockholm  
Arbetarekommun sände till partikongressen och vi anordnade ringningar för att påminna  
våra medlemmar om att rösta i ombudsvalet, vi fick åtta av våra prioriterade kandidater  
valda till kongressombud i en delegation som totalt bestod av 35 stockholmsombud. 
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Öppna utskottet 
Öppna utskottets styrelse har under året bestått av: 
Emil Hrafn Stensson, ordförande 
Camila Salazar Atias 
Bawer Eser Kevir 
David Ocke Persson 
Estanislao Mboro 
Ewa Carlsson 
Isabella Hagnell Westermark 
Jakob Sahlin 
Karina Cubilla 
Zeinab Hussein 
 
Ersättare: 
Alfhild Petren 
Moissis Nikolaidis 
 
Verksamhetsåret 2021 inleddes med ett digitalt årsmöte med anledningen av pandemin som också 
kommit att påverka verksamheten under hela året. 
 
Under våren inleddes arbetet med att ta fram en tydlig ambition för utskottet. Det hade under tidigare år 
upplevts som att det fanns en otydlig bild i vad utskottet hade som uppgift gentemot föreningarna. Detta 
arbetet fortsätter även under 2022. Under senare delen av våren påbörjades även arbetet med 
listprocessen som var den mest tidskrävande verksamheten under verksamhetsåret. Målsättningen från 
styrelsen var att så många föreningar som möjligt skulle engagera sig i processen och skicka in 
nomineringar. Vidare kallade utskottet till ett utskottsmöte för att sätta en utskottsgemensam 
prioriteringslista som senare skulle ges till utskottets mellanledsförhandlare att nyttja som ledstång i 
arbetet med listorna till de allmänna valen i 2022. 
 
Syftet med denna process var dels att ge ett så utförligt underlag som möjligt till mellanleden & 
valberedningen men även att lyfta ett sammanhang där utskottets alla föreningar ingår för att belysa det 
gemensamma sammanhanget de befinner sig i. Som ett led i arbetet att öka samverkan mellan 
föreningarna och stärka varandra röstades därför om den gemensamma prioritetsordningen. 
 
Under hösten fokuserade många av utskottets föreningar på den nationella kongressen. Sammanräknat är 
utskottets bidrag och genomslag på kongressen substantiellt vilket är mycket glädjande. Den politik som 
vi nu antagit centralt i partiet är en stark grund för 2022 års valrörelse. 
 
De två ambitioner som utskottet inte kommit vidare med är den öppna puben och det öppna forumet. 
Den öppna puben var tänkt i liknande form som Fackpuben som det fackliga utskottet håller på Hubertus 
medan det öppna forumet var tänkt att vara ett endagsevenemang med flertalet semianrium, debatter och 
workshops arrangerade av föreningarna i utskottet. I stort beror det på att arbetsbördan bedömdes för 
hög i förhållande till den tillgängliga arbetskraften i styrelsen och att ambitionen att hålla dessa fysiskt 
omöjliggjordes av pandemin. 
 
Slutligen har utskottet kontinuterligt jobbat med att förbättra kommunikationen med de existerande 
föreningarna i utskottet och försöka inkludera de nya föreningarna som skapats i utskottet över året. 
Genom dessa ser vi goda möjligheter för ännu fler engagemang och potentiella medelmmar att värva in i 
vårt utskott under valrörelsen. 
 
Anställda på partiexpeditionen 
Catharina Piazzolla, kommunsekreterare 
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Siyad Abdullahi, ombudsman, t o m 2021-03-31 
Abdillahi Abshir, ombudsman, fr o m 2021-06-01 
Eleonor Eriksson, ombudsman  
Ivar Forstadius, ombudsman 
Sophia Holm, verksamhetsassistent 
Andreas Kjellander, ombudsman, föräldraledig 2021-07-01 
Eva-Marie Malmgren kassör/kanslichef 
Filip Nyman, verksamhetsassistent fr o m 2021-09-01 
Tina Rönngren, ombudsman  
Marie Sher, verksamhetsassistent, t o m 2021-08-31 
Annie Säll, ombudsman  
Amir Taghian, ombudsman, fr o m 2021-05-24 
Lena Tiihonen, verksamhetsassistent 
Mikaela Wedin, valombudsman, fr o m 2021-12-01 
Lotta Wiklund Hedin, ombudsman, föräldraledig 50% t o m 2021-09-07 
 

Rapporter från gruppernaRiksdagen 
Verksamhetsberättelse 2021 för den socialdemokratiska regionbänken i Stockholms län 
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 2021. 
 
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 
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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 innan 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. I sitt sommartal i augusti 
meddelade partiledare, Stefan Löfven 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. Detta 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 införa 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 
 
Riksdagsruppens 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 
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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 
 
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 
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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  
 
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  
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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 
 
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 regionbänk. 
 
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 har en begränsad skara ledamöter i huvudsak från Stockholmsregionen 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. 
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Arbetsplats- och studiebesök som i regel är en mycket viktig del av inhämtandet av kunskapsunderlag för 
ledamöterna har endast kunnat genomföras i begränsad utsträckning. Även besök samt arrangemang i 
riksdagen har begränsats kraftigt. 
 
Sen 2019 så är regiongruppen indelad i temagrupper. Den indelningen kvarstår formellt även om arbetet 
delvis gått i stå på grund av Covid 19. Vi hoppas på att temagruppsarbetet skall kunna upptas med full 
kraft så fort pandemin är över. 
 
Temagrupp 1 har ansvar för frågor som rör näringsliv, skola och temagruppens arbete. Anna Wikström 
har varit sammankallande. Dessutom har Serkan Köse, Ingela Nylund Watz, och Mathias Tegnér ingått i 
gruppen. 
 
Temagrupp 2 har arbetat med meningsfull fritid och kultur och letts av Lawen Redar. Även Azadeh 
Rojhan Gustavsson ingår i gruppen. 
 
Temagrupp 3 har haft ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, samt socialförsäkringsfrågor och haft Dag 
Larsson som sammankallande. Övriga medlemmar i gruppen är Sultan Kayhan, 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 ansvar 

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 

Ingela Nylund Watz  Södertälje, Nykvarn 
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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 

  

 

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 2021. 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 2021. 
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. 
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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 vid 
debatter och seminarier, deltagit i aktiviteter hos olika intresseorganisationer. 
 
I pandemins tidevarv så har det digitala partiarbetet blivit viktigare än någonsin. Ledamöterna är mycket 
aktiva på sociala medier för att sprida information om arbetet och delta i den politiska debatten. Gruppen 
och dess medlemmar har haft möten med för Stockholms stad och de andra kommunerna samt med 
landstingsgruppen men också med inbjudna gäster, t ex statsråd och olika intresseorganisationer i vårt län. 
Så gott som varje vecka ställer någon av ledamöterna en fråga till ett av statsråden utifrån utvecklingen i vår 
region. Under året handlade många av dessa frågor om vanstyret i Stockholms läns landsting. Inte minst 
bristerna i delar av Stockholms äldreomsorg som blivit alltmer uppenbara och den höga dödligheten i 
Stockholm har blivit föremål för flera enskilda frågor riktade till statsråd. 
 
Motioner och aktivitet i riksdagens kammare 

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) 
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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) 5 
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 2021 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. 
 

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. 
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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  

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) 
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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) 
 
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 
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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) 
 
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) 
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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) 
 
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 
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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) 
 
74. Förbättrad järnväg mellan Oslo och Stockholm 

Motion 2021/22:3072 av Markus Selin m.fl. (S) 
 
75. Arbetskraftsinvandring 

Motion 2021/22:3738 av Mathias Tegnér m.fl. (S) 
 
76. En vardag fri från kemikalier 

Motion 2021/22:1230 av Mathias Tegnér (S) 
 
77. Om behovet av mer idrott och rörelse för alla 

Motion 2021/22:1246 av Mathias Tegnér (S) 
 
78. Fortsatt stöd till idrotten genom Riksidrottsförbundet 

Motion 2021/22:1317 av Mathias Tegnér (S) 
 
79. Om moderna sociala försäkringar 

Motion 2021/22:3720 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) 
 
80. En skola fri från vinstjakt 

Motion 2021/22:3748 av Mattias Vepsä (S) 
 
81. Organiserad rastverksamhet i skolan 

Motion 2021/22:3719 av Mattias Vepsä och Anders Österberg (båda S) 
 
82. Standardiserade riktvärden för luktföroreningar i Sverige 

Motion 2021/22:3718 av Mattias Vepsä (S) 
 
83. En jämlik skola fri från avgifter 

Motion 2021/22:3740 av Mattias Vepsä och Yasmine Bladelius (båda S) 
 
84. Hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa 

Motion 2021/22:3713 av Mattias Vepsä och Magnus Manhammar (båda S) 
 
85. Pant på all plast 

Motion 2021/22:3746 av Mattias Vepsä (S) 
 
86. En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter 

Motion 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. (S) 
 
87. Mer kultur och bildning i arbetslivet 

Motion 2021/22:3745 av Mattias Vepsä (S) 
 
88. Inrätta ett omställningsutskott i riksdagen 
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Motion 2021/22:3716 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä 
 
89. En nationell strategi för vätgasproduktion och koldioxidlagring 

Motion 2021/22:3739 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S) 
 
90. Uppsökande studiemotiverande insatser och folkbildning för en rättvis omställning 

Motion 2021/22:4027 av Mattias Vepsä (S) 
 
91. Ett hållbart och effektivt transportsystem 

Motion 2021/22:3742 av Mattias Vepsä och Magnus Manhammar (båda S) 
 
92. God och nära mödrahälsovård och förlossningsvård 

Motion 2021/22:956 av Anna Vikström (S) 
 

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

 

 
94. Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor 

Motion 2021/22:1777 av Anna Vikström (S) 
 
95. Nätläkare och vårdkontinuitet 

Motion 2021/22:2694 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S) 
 
96. Inkludering av ekocid i Romstadgan 

Motion 2021/22:1775 av Anna Vikström och Mathias Tegnér (båda S) 
 
97. Stärkt uppföljning av skolan 

Motion 2021/22:3744 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) 
 
98. En fungerande skola för barn med NPF 

Motion 2021/22:3083 av Åsa Westlund (S) 
 
99. Lärdomar av den digitalisering som skett under pandemin 

Motion 2021/22:3714 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) 
 
100. Krav på att i större utsträckning beakta klimat och miljö i statens offentliga utredningar 

Motion 2021/22:3082 av Åsa Westlund (S) 
 
101. Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE 

Motion 2021/22:3081 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S) 
 
102. Bättre vård efter förlossning 

Motion 2021/22:3737 av Åsa Westlund m.fl. (S) 
 
103. Sätt individen i centrum 

Motion 2021/22:3080 av Åsa Westlund (S) 
 
104. Förbud mot vinstuttag 

Motion 2021/22:834 av Anders Österberg m.fl. (S, -) 
 
105. Förbud mot religiösa friskolor 

Motion 2021/22:814 av Anders Österberg m.fl. (S, -) 
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106. Stadsnära jordbruk och odlingar i Stockholm 

Motion 2021/22:1045 av Anders Österberg (S) 
 
107. Förebyggande arbete mot gängkriminalitet 

Motion 2021/22:1315 av Anders Österberg (S) 
 
108. Arbetsträning och sommarledighet 

Motion 2021/22:1283 av Anders Österberg (S) 
 
109. Stärk skyddsombudens roll 

Motion 2021/22:1242 av Anders Österberg (S) 
 
 
110. Integrationsinsatser genom bildning och kunskap 

Motion 2021/22:1316 av Anders Österberg (S) 
 
111. Flytta Kungliga Operan till Husby och Historiska museet till Tensta 

Motion 2021/22:1243 av Anders Österberg (S) 
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Regionen 
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) 
 
Regionfullmäktiges presidium 
Mikael Sundesten  1:e vice ordförande i regionfullmäktige 
 
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 
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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 
 
Personal på kansliet 
Anna-Karin Grenninger (utlånad till valorganisationen fr.o.m. augusti 2021) 
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 ) 
 
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 
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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. 
 
2. FinansFinans-- och allmänpolitiska frågor och allmänpolitiska frågor 
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 
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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 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. 
 

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 satsar 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 
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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 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. 
 

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 
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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. 
 
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. 
 
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 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 
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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. 
 
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. 
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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. 

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 viktiga för att stärka det förebyggande arbetet inom 
screeningprogrammen, insatserna på vårdcentralerna där flest cancerfall upptäcks och för att korta köerna 
på akutsjukhusen. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 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. 

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. 
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Den nära vården 
Vårdcentralerna har länge varit underfinansierade i Region Stockholm. Detta har skapat stora problem 
med en ansträngd arbetsmiljö, bristande kontinuitet för inte minst multisjuka äldre och kroniker samt 
stundtals långa väntetider till vård. I vårt budgetförslag prioriterade vi därför den nära vården genom en 
satsning på 735 miljoner kronor till primärvården, där merparten riktas till vårdcentralerna. 
 
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. 
 
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. 
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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 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. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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 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. 
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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. 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. 
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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 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. 
 
Tillväxt, miljö, och regionplaneringjö, och regionplanering, kultur, 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. 
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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. 

Skärgård 
På grund av pandemin har det inte gjorts några skärgårdsbesök. 
Arbetet med skärgårdsfrågor har dock fortsatt i Skärgårdsstiftelsen och i Trafiknämnden med 
sjötrafikfrågor. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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 

Sociala medier 
Aida Hadžialić är aktiv på Facebook. Idag har hon 15 796 gillamarkeringar till skillnad från 2020 då 14 
658 gillade hennes sida. Totalt har Hadžialić 2 976 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. 
 
Redovisning av inlämnade motioner, Redovisning av inlämnade motioner, 
interpellationer och frågor interpellationer och frågor 
Totalt har regionfullmäktigegruppen lagt 26 motioner, ställt 28 interpellationer och ställt 25 enkla frågor 
under regionfullmäktigesammanträdena. 
 
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 
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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 
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 
 
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 
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 
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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 
 
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? 
 
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): 
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”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? 
 
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? 
 
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) 
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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? 
 
 
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 

 

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 
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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 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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 

Kommunen 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Stockholms stad år 2021 
Inledning 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen avger härmed sin berättelse för år 2021. Detta år, precis som det 
förutvarande, präglades starkt av den pågående coronapandemin. Under året har större delen av 
stockholmarna vaccinerats men ännu vid ingången till år 2022 påverkar pandemin Stockholm tydligt. 
 
Fortfarande drabbas alltför många av allvarlig sjukdom och död till följd av sjukdomen vilket gjort att 
sjukvården fortsatt har varit hårt pressad. Även andra verksamheter som skola och äldreomsorg har 
tvingats till fortsatta begränsningar och arbetslösheten har etablerats på en ny högre nivå. Till det ska 
läggas att möten människor emellan till följd av smittspridningen fortsatt begränsats. 
 
Även under år 2021 har pandemin visat på behovet av en stark välfärdsstat som möter upp de behov som 
finns i samhället. Under hela pandemin har dessvärre Stockholms politiska majoritet undvikit att fatta de 
beslut som skulle behövts för att stärka välfärden. Brister i omsorg och skola har tvärtom kombinerats 
med rekordhöga överskott. Detta trots att de ekonomiska resultaten i mycket berott på att statsbidrag 
ökats för att kunna stärka upp välfärden. 
 
För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har det varit en central uppgift att genom egna förslag 
och opinionsbildning driva på för mer resurser till välfärden och aktiva insatser mot arbetslösheten. Även 
om resultatet inte är tillfyllest har vårt arbete i många fall inneburit att välfärden givits något bättre 
förutsättningar än vad som annars hade varit fallet. 
 
Många av stadens välfärdsverksamheter fick i budgeten för år 2021 möta betydande sparkrav. Inte minst 
gällde det förskolan som fyra år i rad fått en budget som räknats upp med mindre än pris- och 
löneökningar. Det har inneburit att verksamhetens förmåga att ge varje barn god pedagogisk verksamhet 
försämrats och att barngrupperna successivt kommer bli allt större om politiken inte förändras. Det har 
också inneburit att förskolan haft begränsade förutsättningar att möta pandemin. 
 
Coronakommissionen efterlyste insatser för tryggare anställningar, ökad grundbemanning, höjd medicinsk 
kompetens och mindre ideologiskt driven privatisering inom äldreomsorgen. Detta har bara högst 
marginellt påverkat den grönblåa majoritetens politik varför det fortfarande finns mycket kvar att göra 
under kommande år. 
 
Under år 2021 fick den borgerliga privatiseringspolitiken ny kraft. De utförsäljningar som initierats 
tidigare under mandatperioden verkställdes nu i ökad omfattning. Det gällde såväl kommunala 
verksamhetslokaler, som välfärdsverksamheter och hyresrätter. OPS-lösningar som dömts ut som 
kostsamma lösningar används nu på bred front när det gäller exempelvis sim- och idrottshallar. Vi har på 
olika sätt under året försökt hejda denna utveckling som leder till ökad segregation, ökade kostnader och 
minskad rådighet. Det arbetet kommer fortsätta under valåret och vi kan konstatera att opinionen mot 
privatiseringar och utförsäljningar under år 2021 blivit allt starkare. 
 
Det borgerliga styret har i allt väsentligt missat målen för bostadsbyggandet fyra år i rad. Samtidigt har 
utförsäljningarna av hyresrätter tagit ny fart vilket inneburit att det under år 2021 avvecklats fler 
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allmännyttiga hyresrätter än vad det byggts nya. Det är i sanning en trist illustration på den borgerliga 
bostadspolitiken som leder till ökade klyftor i vår stad. 
 
Arbetet med att utveckla stadens miljö- och klimatpolitik har fortsatt. Under året formulerade 
fullmäktigegruppen ett nytt mål för att Stockholm ska vara klimatpositiv redan till år 2035 och en färdplan 
för att uppnå detta. 
 
Ett aktivt oppositionsarbete har förts under året. Som en följd av pandemin har detta arbete i stora delar 
behövts organiseras på ett annat sätt än tidigare. Såväl interna möten som kontakt med externa aktörer 
och stadens invånare har i stor utsträckning fått föras digitalt. 
 
Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen avger härmed sin berättelse över verksamheten år 
2021. 
 

Covid-19 
Även under år 2021 påverkade pandemin Stockholm och stadens verksamhet kraftigt. Vi har kontinuerligt 
drivit på för att öka resurserna till välfärden, förbättra stadens beredskap inför kommande kriser och dra 
lärdom av erfarenheterna från denna tid genom att implementera slutsatser från utvärderingar. 
 
Vi krävde tidigt en oberoende utvärdering av stadens arbete. Det röstades ner av den grönblåa majoriteten 
som istället valde att initiera en utvärdering som styrdes från stadsledningskontoret. Föga förvånande 
undvek denna process i sina rapporter under år 2021 flera av de frågor där staden inte lyckats väl under 
pandemin. I ett fåtal fall fanns det kritiska synpunkter men alltför ofta vägde lojaliteten med 
uppdragsgivarna tyngre. I våra reservationer har vi utförligt markerat där vi anser att utvärderingarna inte 
dragit rätt slutsatser. Det gäller exempelvis de omfattande brister som fanns i stadens förmåga att möta 
situationen i utsatta områden och inom ramen för äldreomsorgen. Det innebär att det finns ett betydande 
arbete att göra för att efter valet 2022 ändra politiken för att kunna möta de utmaningar vi såg under 
pandemin. 
 
Under år 2021 vaccinerades alltfler och under året minskade kraftigt antalet allvarligt sjuka och döda till 
följd av pandemin. Det innebar att staden successivt kunde öppna upp verksamheter som tidigare delvis 
var stängda. Det innebar också att digitala möten och arbetssätt kunde ersättas av fysiska möten och 
arbete på plats. Mot slutet av året innebar en ökad smittspridning åter att verksamheter stängdes ner eller 
begränsades. Det är en god illustration på hur stadens verksamheter behövt ha en stor flexibilitet under 
året. 
 

Budget 2022 – Stockholm kan bättre 
I vårt budgetalternativ redovisade vi en politik för ett Stockholm som kan bättre. Efter tre år av 
högerpolitik syns bristerna i välfärden allt tydligare. Det förebyggande arbetet har fått stå tillbaka och 
verkningsfulla insatser mot otrygghet och kriminalitet har uteblivit. Utförsäljningar, passivitet i bostads-
och arbetsmarknadspolitiken samt avsaknad av en strukturell klimatpolitik är andra områden där vi haft 
tydlig kritik och där vi vet att Stockholm kan bättre. 
 
Den socialdemokratiska budgeten var en tydlig välfärdsbudget. Totalt tillförde vi förskola och skola 
närmare en halv miljard mer än i den grönblåa budgeten. Det skulle ha inneburit en budget som gett 
verksamheterna tillskott som tydligt översteg löne- och prisökningar. Därtill fanns riktade satsningar till 
exempelvis elevhälsa, fritidshem, resursskolor och ökad måluppfyllelse. 
 
Äldreomsorgen behöver ges bättre förutsättningar att ge trygghet och en bra omsorg till Stockholms alla 
äldre. Därför föreslog den socialdemokratiska fullmäktigegruppen ett ökat anslag om ytterligare 100 
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miljoner till omsorgen. De resurserna skulle möjliggjort exempelvis en ökad grundbemanning, ökad 
medicinsk kompetens och ett mer närvarande chefskap. 
 
Otryggheten har ökat i Stockholm och medan andra storstäder vänt trenden ser Stockholm fortfarande 
alltfler döda i skjutningar under år 2021. Bristande förutsättningar för förebyggande arbete måste ha ett 
slut. Vi föreslog insatser för att antalet fältassistenter skulle öka, istället för att minska, och att 
verksamheter till barn och ungdomar ska ges bättre förutsättningar att agera förebyggande. I budgeten 
fanns ett helt nytt anslag om 200 miljoner kronor riktat till stadsdelsnämndernas förebyggande arbete. Det 
skulle radikalt förbättra möjligheterna att hindra rekryteringen till kriminella gäng. 
 
I budgeten utvecklade vi också den klimatpolitik och de åtgärder som ska leda till att Stockholm är 
klimatpositiv stad till år 2035. 
 
Vi drev också en politik för ökat bostadsbyggande och minskad segregation. Vi drev kravet på 
investeringar i hela staden, dvs både inner- och ytterstaden, och att vi ska jobba utifrån idén om 15-
minutersstaden där samhällsservice finns i alla delar av vår stad, inom 15 minuters gång- eller 
cykelavstånd. 
 
I vårt budgetförslag visade vi hur en begränsad skattehöjning om 10 öre tillsammans med prioriteringar 
och effektiviseringar kunde frigöra medel för en stor satsning på jobben, omsorgen, barn och unga samt 
tryggheten. 
 
Budgeten omfattar mycket mer än vad som är beskrivet ovan. Detta är dock viktiga illustrationer på vår 
politik som utgör alternativet till nedskärningar och utförsäljning i välfärden, alternativet till passivitet i 
klimatfrågan och alternativet till en allt sämre fungerande ekonomi och arbetsmarknad i Stockholm. 

 

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

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

2. Opposition mot utförsäljningar. Under året har vi vid ett flertal tillfällen motsatt oss 
utförsäljningar av skollokaler som görs utan någon som helst analys av varken ekonomisk 
påverkan eller hur förutsättningarna för skolplaneringen påverkas. Denna ideologiskt drivna 
utförsäljningspolitik drabbar staden ur båda perspektiven. 

3. En mer likvärdig skola. Vi har uppmärksammat att klyftorna, även om resultaten vid en del 
skolor på Järva gått upp, totalt sett i staden ökat kraftigt och föreslagit insatser mot detta. Vi 
uppmärksammade tidigt svårigheterna för elever som behöver särskilt stöd att få den hjälp de har 
rätt till. Staden behöver tillförsäkra både nödvändiga resurser och att antalet kommunala 
resursskolor ökar. Efter våra krav backade den grönblå majoriteten i frågan om att ge ökade 
resurser till elever med särskilt behov av stöd. 

4. En stärkt elevhälsa. Under året har vi vid ett flertal tillfällen lyft vikten av att stärka elevhälsan i 
en tid där den psykiska ohälsan bland elever i Stockholms stads skolor ökar för varje år som går. 
Vi har riktat en tydlig kritik mot att den borgerliga majoriteten inte har gett skolan bättre 
förutsättningar att öka bemanningen i elevhälsan och drivit att staden ska införa riktlinjer för hur 
många skolpsykologer och skolkuratorer som behövs i relationen till elevantalet. 
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5. I takt med att stadens skolor byggs ut har vi varit tydliga med att en sammanhållen skolgång 
måste prioriteras där F-9 skolor ska vara norm. När den borgerliga majoriteten i flera fall valt att 
skjuta upp eller skära ner på nödvändiga investeringar i skollokaler och skolgårdar har vi riktat en 
skarp kritik och påtalat konsekvenserna som besluten riskerar att få för barn och elever. 

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

 
Ett Stockholm som minskar klimatpåverkan – på riktigt 
Under året fortsatte fullmäktigegruppen att ytterligare utveckla stadens framtida klimatpolitik. Som grund 
har gruppen använt sig av det programarbete som gjorts i partidistriktet för att utveckla partiets miljö- och 
klimatarbete samt den kunskap och det utvecklingsarbete som finns i delar av stadens verksamheter. 
Fullmäktigegruppen har fortsatt tagit ett flertal initiativ i form av motioner, interpellationer och 
budgetförslag. Den stora nyheten var dock när vi redovisade en tydlig och konkret plan för att staden ska 
vara klimatpositiv senast till år 2035.  
 
Några viktiga beståndsdelar i denna plan är: 

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

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

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

4. Klimatvänliga transporter. Investeringar i gång- och cykeltrafik behöver fortsätta. 
Handlingsplanen för minskade utsläpp från trafiken med en omfattande elektrifiering genom 
laddinfrastruktur i hela staden kommer bidra till minskade utsläpp från fordonstrafiken. Därtill 
behövs det en storskalig cykelsatsning och att stadens arbete för att underlätta kollektivtrafikens 
framkomlighet stärks. Bromma flygplats måste avvecklas. Dessa förslag var viktiga delar av 
planen för ett klimatpositivt Stockholm till år 2035. 

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

 
Ett tryggt Stockholm – för alla 
Antal skjutningar i Stockholm har även under år 2021 varit historiskt många.. Istället för att ta ansvar och 
sätta in insatser har den borgerliga majoriteten pekat på vad regeringen och andra ska göra för att få stopp 
på våldet. Polisen har vid flertal tillfällen uppmanat kommuner att prioritera det förebyggande arbetet för 
att stävja gängkriminalitet och brottslighet. Majoriteten har inte hörsammat uppmaningen och har istället 
fortsatt att göra neddragningar på det förebyggande arbetet. Skolor, föreningar, fritidsgårdar är några som 
har drabbats av nedskärningspolitiken. Den socialdemokratiska gruppen fortsätter vidhålla att det behövs 
flera olika typer av insatser för att möta otryggheten. De kommunala ordningsvakterna som vi införde 
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under förra mandatperioden har varit en lyckad satsning och staden behöver arbeta vidare med 
trygghetsinvesteringar i den fysiska miljön. Men störst fokus ska ligga på det förebyggande arbetet, de 
insatser som hindrar barn och unga att dras in i kriminalitet. Våra förslag för ett tryggare Stockholm: 

1. En historisk trygghetssatsning. Stadsdelsnämnderna får ett utökat uppdrag att samla 
trygghetsarbetet och fördela resurser till verksamheter utifrån de behov som respektive 
stadsdelsnämnd har. Varje stadsdelsnämnd avgör vad medlen ska användas till efter dialog med 
andra nämnder, Polisen, akademin, civilsamhället och näringslivet. Insatserna ska vara grundade i 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Medlen ska i huvudsak användas till social prevention med 
fokus på att färre unga lockas till kriminalitet och med målet att ingen ung ska vara kriminell 
senast år 2030. Det ökade anslaget till stadsdelsnämnderna är långsiktigt och under åtta år ska 200 
miljoner kronor fördelas årligen. 

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

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

4. Snabbt stöd för den som vill lämna kriminalitet. När fler visar intresse för att lämna 
kriminaliteten ska staden snabbt erbjuda insatser. Därför föreslår vi att en avhopparlinje inrättas, 
att fler får stöd att lämna drogmissbruket och att staden ska erbjuda en första kontakt till den 
som behöver stöd för att lämna en kriminell livsstil. Avhopparlinjen ska vara öppen även för 
anhöriga som oroar sig över närstående. Genom samarbete med polisen och andra kommuner 
ska personer kunna lämna Stockholm snabbt om det behövs för att kunna bryta helt med 
kriminaliteten. De sociala insatsgrupperna är viktiga och vi vill att de effektivaste metoderna ska 
användas i stödet till individen. 

5. Fler trygghetsinvesteringar i det offentliga rummet. Trygghetsfonden som inrättades av oss har 
tyvärr begränsats. Den borgerliga majoriteten har under sina två år byråkratiserat, försvårat och 
stoppat insatser. Gruppen har under året lyft områden som omgående behöver 
trygghetsinvesteringar. Fler trygghetskontor och platssamverkan ska etableras utifrån polisens 
bedömningar och i samråd med berörda aktörer som näringsidkare, stadsdelsnämnder och 
fastighetsägare. 

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

7. Uppsökande arbeten. Vid ett flertal tillfällen har gruppen lyft vikten av att stadens uppsökande 
verksamheter ska stärkas. Både för att nå unga som vistas i riskmiljöer och för att erbjuda hjälp 
till våldsutsatta. Vi har föreslagit att samtliga stadsdelsnämnder ska ha fältassistenter som bedriver 
fältförlagt socialt arbete för att hindra att unga dras in i kriminalitet. För att nå fler våldsutsatta 
ska staden samarbeta med kvinnojourer. En digital kvinnojour ska startas och jourerna ska ges 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva sitt arbete. 

 



   
 
 

  69 
 
 

Kommunikationsinsatser 
Covid-19 och pandemins konsekvenser har dominerat nyhetsflödet. I Stockholm har det i stor 
utsträckning handlat om regionstyrets senfärdighet när det gäller vaccination av befolkningen men också 
om den låga vaccinationsgraden inom hemtjänsten i Stockholm, för att nämna ett par exempel. 
 
Våra företrädare har i media uppmärksammat den styrande majoritetens otillräckliga insatser för att 
skydda äldre och sköra under pandemin. En del av detta har handlat om att regionen och staden var sena 
att vaccinera brukare inom hemtjänsten. Likaså har vi i ett senare skede uppmärksammat det faktum att 
Stockholm vid tidpunkten hade lägst andel vaccinerade inom hemtjänstpersonalen och påtalat behovet av 
insatser för högre vaccinationsgrad. Vi har på nyhetsplats krävt ytterligare åtgärder för högre 
vaccinationstäckning. 
 
Borgarråden har krävt att äldreomsorg, skola och förskola ska få extra resurser för att hantera det 
pressade läge pandemin innebär. Ett exempel är att vi på nyhetsplats har uppmärksammat att förskolor 
tvingats stänga på grund av hög sjukfrånvaro. En situation som förvärrats av de besparingskrav 
majoriteten orsakat genom att i budget nedprioritera förskolan varje år under mandatperioden. 
 
Utöver en rad aspekter av pandemin har det också funnits utrymme för andra frågor. Trygghetsfrågan har 
varit fortsatt stor och våra företrädare har medverkat på nyhetsplats och med debattartiklar. Frågan om 
behovet av förebyggande arbete för att bryta utvecklingen med kriminalitet och ökad otrygghet har fått 
utrymme i media. Vi har presenterat en större satsning på förebyggande arbete och stärkt 
avhopparverksamhet i vårt förslag till budget och på nyhetsplats. Parallellt har vi fortsatt uppmärksamma 
neddragningarna på det förebyggande arbetet som den grönblå majoriteten genomfört: färre sommarjobb, 
höjda avgifter för fritidsklubbar och stängda fritidsgårdar för att nämna några exempel. 
 
Vi har fortsatt uppmärksamma behovet av en nedläggning av Bromma flygplats för att istället bygga 
bostäder. Vi har påtalat det orimliga i att staden inte tar några initiativ i frågan trots att såväl regering som 
en stor del av näringslivet och andra aktörer nu är positiva till att flytta flygtrafiken till Arlanda. 
 
Den ombildningsprocess och utförsäljning av allmännyttiga bostäder majoriteten drivit sedan maktskiftet 
2018 har fortsatt. Där har vi granskat och tagit initiativ till att uppmärksamma det faktum att bostäderna 
har sålts ut till underpris trots majoritetens löfte om det motsatta. 
 
Elsparkcyklarna och de svårigheter för framkomligheten fordonen idag innebär har varit en 
återkommande fråga under året. Sedan majoriteten svängt och meddelat att staden nu ska reglera 
elsparkcyklarna har vi kritiserat den senfärdiga hanteringen och hur Stockholm har misslyckats där andra 
städer varit mer framgångsrika. 
 
Ett axplock av andra frågor vi skapat medial uppmärksamhet kring under året: 

- Mot utförsäljningar av stadens skolor 
- För jämlik skola och mot en segregerande marknadsskola 
- För ökat bostadsbyggande och fler hyresrätter med lägre hyra 
- Mot att spekulationsbostäder prioriteras 
- Behovet av ytterligare insatser för klimatet 
- Behovet av laddinfrastruktur för elfordon i hela staden 
- För schyssta villkor i stadens egna och samarbetspartners verksamheter 
- Mot privatiseringar av stadens idrottshallar 
- Mot tystnadskultur inom privata vårdföretag 
- Behovet av stöd till Stockholms resursskolor 
- Bristande resurser till barn i behov av särskilt stöd 
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- Mot kommersialiseringen av det offentliga rummet 
- För upprustning av bibliotek och ökat stöd till kulturlivet 

 
Politikområden där borgarråden har haft debattinlägg i de stora rikstidningarna under året innefattar bland 
annat: trygghet och brottslighet, bostadsbyggande, äldreomsorgen, Bromma flygplats, hanteringen av 
covid-19. 
 
Under verksamhetsåret 2021 växte Karin Wanngårds sida på Facebook. Inläggen som gick bäst handlade 
om relationen mellan SD och Moderaterna. Både lokalt och nationellt. Flera av inläggen lyfte fram vilken 
betydelse det skulle få för stockholmarna om Moderaterna styrde med Sverigedemokraterna. Andra inlägg 
som också gick bra handlade om utförsäljningar. Bland annat utförsäljningar om skolfastigheter. 
 
Under 2021 gjorde Karin Wanngård två större filmer. En film som handlade om att stå upp för ett öppet 
Stockholm. Den publicerades under första maj. Den andra filmen handlade kort om varför vi ska byta ut 
Moderaterna i Stockholm. Under detta verksamhetsår började vi också använda pedagogiska 
delningsbilder som visade hur parterna röstade i kommunfullmäktige. Bland annat om Bromma flygplats 
och om utförsäljningarna av hyresrätter. 
 
Det togs även fram en plan för Karin Wanngårds instagram, kring hur vi kan öka följarantalet och 
engagemanget. 
 
Under året har vi lanserat nyhetstjänsten Stockholmskollen. En site med fokus på nyheter från 
Stockholms stads verksamhet och om politik i staden. Nyhetsbevakningen av Stockholms stad har 
minskat drastiskt på senare år. Stockholmskollen är en kanal för den som vill veta mer om vad som 
händer i staden, regionen och lokalpolitiken. 
 
Gruppstyrelsen 
Gruppstyrelsen har från årsmötet den 10 februari 2021 haft följande sammansättning under året: 
 
Gruppordförande  Karin Wanngård 
 
Vice gruppordförande  Karin Gustafsson 
 
Fem ordinarie ledamöter 
Mirja Räihä 
Rana Nasrindotter 
Salar Rashid 
Catharina Piazzolla 
Anders Göransson 
 
Tre ersättare i gruppstyrelsen 
Ulla Sjöbergh 
Arvid Vikman 
Alexander Ojanne 
 
Gruppstyrelsens arbete 
Under 2021 har gruppstyrelsen haft 16 sammanträden. Mötena har som regel legat på onsdag eftermiddag 
före onsdagens KF-grupp. 
 
Revisorer 
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Revisorer under 2021 har varit: 
Lisa Carlsson 
Ingela Edlund 
 
Revisorsersättare under 2021 har varit: 
Ulf Walther 
Mattias Eriksson (fram till 6/9 2021) 
 
Borgarråd och arvoderade 
Borgarråd har under året varit: 
Karin Wanngård Borgarråd  
Jan Valeskog  Borgarråd  
Emilia Bjuggren Borgarråd  
Kadir Kasirga  Borgarråd  
 

Arvoderade förtroendevalda var Karin Gustafsson, Salar Rashid och Rana Nasrindotter.  
 
Gruppledare i nämnder och bolag 2021 
Arbetsmarknadsnämnden  Salar Rashid 
Exploateringsnämnden  Emilia Bjuggren 
Fastighetsnämnden  Jan Valeskog 
Idrottsnämnden  Alexander Ojanne 
Kulturnämnden  Emilia Bjuggren 
Kyrkogårdsnämnden  Inger Edvardsson 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Emilia Bjuggren 
Servicenämnden  Ingela Edlund 
Socialnämnden   Karin Gustafsson 
Stadsbyggnadsnämnden  Jan Valeskog 
Trafiknämnden  Jan Valeskog 
Utbildningsnämnden  Kadir Kasirga 
Äldrenämnden   Mirja Räihä 
Överförmyndarnämnden  Björn Sjöberg 
AB Familjebostäder  Ingela Edlund 
AB Stockholmshem  Karin Gustafsson 
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB  Margareta Stavling 
Stockholm Exergi Holding AB Petra Engman 
Kulturhuset Stadsteatern AB  Olle Burell 
Micasa Fastigheter i Stockholm AB Mirja Räihä 
Mässfastigheter i Stockholm AB Karin Wanngård 
SGA Fastigheter AB  Ulf Walther 
SIWI   Karin Wanngård 
Skolfastigheter i Stockholm AB Kadir Kasirga 
Stockholm Business Region AB Arvid Vikman 
Stockholm Vatten AB  Ellinor Vikman Rindevall 
Stockholms Hamn AB  Ulla Sjöbergh 
Stockholms Stads Parkerings AB Arvid Vikman 
Stockholms Stadshus AB  Karin Wanngård 
AB Stokab   Stefan Johansson 
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm Karin Gustafsson 



   
 
 

  72 
 
 

AB Svenska Bostäder  Alexander Ojanne 
Storstockholms brandförsvarsförbund Ingela Edlund 
Bromma SDN   Johan Heinonen 
Enskede-Årsta-Vantör SDN  Veronica Palm 
Farsta SDN   Kjell Backman 
Hässelby-Vällingby SDN   Lisa Carlsson 
Kungsholmen SDN  Arvid Vikman t.o.m. 211004 
Mårten Svensson Risdal fr.o.m. 211004 
Hägersten-Älvsjö SDN   Eva Fagerhem 
Norrmalm SDN  Ulla Sjöbergh 
Rinkeby-Kista  SDN  Elvir Kazinic 
Skarpnäck SDN  Monica Lövström 
Skärholmen SDN  Salar Rashid 
Spånga-Tensta SDN  Anna Jonazon 
Södermalm SDN  Anders Göransson 
Östermalm SDN  Birgit Marklund Beijer 
 
S-kansliet 
Personalen på s-kansliet har under år 2021 bestått av följande personer: 
 
Martin Nilsson, kanslichef  
Elin Nordmark, biträdande kanslichef  
 
Borgarrådssekreterare:  
Sarah Heidenborg 
Alaa Idris 
Adam Valli Löfgren 
Sonja Pagrotsky  
André Beinö  
Sam Assadi fr.o.m. 211115 
 
Borgarrådssekreterare med kommunikationsansvar: 
Ömer Oguz 
Tomas Gustavsson 
Yasmin Hussein t.o.m. 211220 
 
Biträdande borgarrådssekreterare: 
Petra Lawton  
 
Fullmäktigegruppens möten 
Kommunfullmäktigegruppen har hållit 16 möten, ordinarie årsmöte i februari. Stora frågor som har 
diskuterats under året har bland annat varit: 

• Budget 2022 
• Pandemin och behovet av insatser till följd av denna 
• Bostadsbyggandet 
• Trygghetsfrågor, inklusive gängkriminalitet och skjutningar 
• Klimatfrågan 
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Under året har mycket fokus, utöver hanteringen av pandemin, legat på att utveckla vår egen politik inom 
klimatpolitiken och insatser för att öka tryggheten i Stockholm. Därutöver har agendan mycket handlat 
om välfärd, jobb samt en politik för en levande stad med kultur och idrott.. 
 
Ett antal gånger har personer utifrån bjudits in till gruppens möten för att föredra aktuella frågor. Några 
exempel på detta är: 

- Anders Egelrud, VD Stockholm Exergi, och Fabian Levihn, forsknings- och utvecklingschef på 
Stockholm Exergi.Stockholm, om klimatpositivt med koldioxidlagring. 

- Marta Szebehely, äldreforskare, om äldreomsorgen efter pandemin – utmaningar och möjligheter 
- Mikael Jeppson, SLK, Fredrik Jurdell, förvaltningschef på socialförvaltningen och Jonas Lauri 

SLK, om Trefas – stadens samarbete med Polisen och Kriminalvården för att få individer att 
lämna kriminalitet. 

- Patric Rylander, förvaltningschef på äldreförvaltningen, Samia Choudhury, controller och Hanna 
Markkula, utredare på Micasa om stadsövergripande boendeplan 2022 med utblick mot 2040 

- Sara Heppling Trygg, Skärholmens stadsdelsförvaltning, om Medborgarbudget. 
 
SDN-gruppledarträffar 
Under verksamhetsåret har gruppledarna i stadsdelsnämnderna träffats digitalt under ledning av Karin 
Gustafsson. Gruppledarna har även varit adjungerade till KF-gruppen. Gruppen har i huvudsak diskuterat 
aktuella ärenden i nämnderna och budget. Det har också varit ett forum för reflektion och utbyte av idéer. 
Vid träffarna har gruppledarna kunnat framföra synpunkter och ställa frågor till kansliet i stadshuset. 
Under året har samarbetet med andra partier, budget för 2022 och oppositionsarbetet hanterats. Även 
gemensam hantering av ärenden har diskuterats. 
 
Facebookgruppen som startades år 2020 har underlättat meningsutbyte och kunskapsdelning, vilket visat 
sig vara särskilt viktigt under pandemin. 
 
Under året har gruppen fått dragningar om aktuella ärenden, bland annat 15-minutersstaden. Vi har haft 
ett gemensamt möte med äldrenämnden där äldreomsorgsfrågor diskuterats, vilket visat sig vara ett 
väldigt bra grepp för att utveckla politiska idéer och förslag. Även frågor om sociala delegationens arbete 
har diskuterats vid gruppens möten. 
 
Det parlamentariska arbetet under pandemin 
Som vi konstaterat ovan påverkade pandemin det politiska arbetet kraftigt även under år 2021. Det 
utåtriktade arbetet har med nödvändighet förändrats men också det interna arbetet har påverkats. 
Fullmäktigegruppen, men också nämnds- och styrelsegrupper har fortsatt att i huvudsak ha digitala möten 
även om ett antal fysiska möten förekom under hösten. Det finns nu en väl inarbetad rutin för digitala 
möten och vi kan konstatera att närvaron är högre vid digitala möten. 
 
Kommunfullmäktiges möten har dock uteslutande ägt rum på plats i rådssalen men med begränsningar av 
antalet ledamöter och av formen för debatten. Detta har varit ett demokratiskt problem då vissa 
medlemmar av gruppen inte kunnat tjänstgöra då de tillhört riskgrupper. Därtill har många ärenden 
kommit att debatteras mer fragmentariskt än vad som annars skulle skett. Dessutom har tiden från att 
oppositionen tagit initiativ tills beslut kunnat fattas av kommunfullmäktige blivit allt längre.  
 
Under året har den grönblåa majoriteten i stor utsträckning, utöver de politiska tillkortakommanden som 
vi vant oss vid, också visat en tilltagande administrativ oförmåga. Ärenden har inte behandlats i tid och 
därmed undandragits från politisk och demokratisk behandling i en sådan utsträckning att gruppen kände 
sig föranledd att uppmärksamma revisorerna på de omfattande bristerna. 
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Motioner, interpellationer och skrivelser 
I opposition är motioner, interpellationer och skrivelser viktiga verktyg för den socialdemokratiska 
fullmäktigegruppen.  
Under året lämnades följande motioner, interpellationer och skrivelser in till kommunstyrelsen för 
behandling: 
 
Motioner 

Wanngård/Bjuggren/Valeskog Följ Coronakommissionens slutsatser om äldreomsorgen! 
Bjuggren   Förbud mot fossil reklam 
Lekberg   Öppna ett yttrandefrihetsbibliotek i Stockholms stad 
Lekberg   Ta bort avgiften från fritidsklubbarna   
Bjuggren   Motion om effektbristen 
Bjuggren/Valeskog  Motion om laddinfrastruktur 
Gustafsson/Rashid  Ökad rättstrygghet 
Bjuggren   Förbättra stadens kontroll av bygg- och rivningsavfall 
Bjuggren/Ojanne  En sammanhållen strategi för bad, båt, fiske och 

strandpromenader i Stockholm 
Bjuggren/Salvo  Inför stopp för spekulationsbostäder i Stockholm 
Valeskog   Ordning och reda vid parkeringarna i staden 
Gustafsson   Stockholms stad som en modern och attraktiv arbetsgivare 
Pettersson   Om en visningsmiljö om trygghet och säkerhet 
Göransson   Tillgängliggöra stadens parkplaner 
Rashid/Gustafsson   Motion om etablering av ungdomspakt 
Rashid   Motion om att ta tillvara de sociala företagen  
Bjuggren   Motion om kulturgaranti för barn och unga 
Rashid/Bjuggren  Motion om kulturskyltar i Fruängen 
Bjuggren/Göransson/Salvo  Motion om utveckling av Järva 
Walther  Utlys en visionstävling för Bromma Parkstad och dess 

märkesbyggnad 
Ojanne   Utveckla Högdalens frilufts- och aktivitetsområde 
 
Interpellationer 
Valeskog  Brommaplans nödvändiga upprustning samt om den 

pågående obstruktionen av ombyggnationen av 
Brommaplansrondellen 

Bjuggren   Om den uteblivna implementeringen av matstrategin 
Valeskog   Markanvisningar till det nyligen sålda Svea Fastigheter 
Valeskog   Om miljözonen för tunga fordon 
Valeskog Privata aktörers intressen av att ta över Bromma flygplats 

till låga kostnader 
Rashid   Samordningsförbundet Stockholms stads utveckling 
Bjuggren   Interpellation om sanering av Loudden 
Lekberg  Om den ökande psykiska ohälsan bland unga i Stockholms 

stad 
Bjuggren  Om de grönblåas stopp för markanvisningar till 

allmännyttan  
Bjuggren   Om diskrimineringen av fjärrvärmen 
Valeskog   Interpellation om avgäld vid marknadshyror 
Valeskog   Interpellation om hantering av rasistiska uttalanden 
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Valeskog   Interpellation om nedgrävning av Centralbron 
Valeskog   Interpellation om uteblivna hyresrätter i Bromma 
Wanngård   Interpellation om återstart 
Valeskog  Om blågrönt stopp för kollektivtrafiksatsningar i 

Brommaplan, Gullmarsplan och Norra Djurgårdsstaden 
Valeskog   Om hastighetskameror  
 
Skrivelser 
Wanngård m.fl.  Finansborgarrådet bör kalla riksdagens partiledare till möte om Bromma 

flygplats 
Wanngård m.fl. Tillgänglig skolstatistik och ett fungerande resursfördelningssystem 
Wanngård m.fl. Garantera alla anställda i kontaktyrken i Stockholms stad att kunna 

vaccinera sig så fort som möjligt 
Wanngård m.fl.  Skrivelse om den försenade handlingsplanen för minskade koldioxidutsläpp 

från vägtrafiken  
Wanngård m.fl.  Rädda stadens samlingslokaler  
Valeskog m.fl. Ingen elev ska nekas särskilt stöd på grund av otillräcklig budget 
  

Behandlingen av beslut tagna av partidistriktet 
Fullmäktigegruppen redovisar här nedan hur gruppen jobbat med de motioner som partidistriktet beslutat 
att skicka över till kommunfullmäktigegruppen. I vissa fall är motionens krav sådant att motionen helt 
eller delvis inte har kunnat tillgodoses under året. I dessa fall redovisas de överväganden som gjorts nedan 
under rubriken åtgärd. I flertalet fall har dock motionernas intentioner till större delen kunnat tillgodoses 
eller förts fram som förslag från Socialdemokraterna. Även andra motioner som bifallits och som faller 
under fullmäktigegruppens ansvar har naturligtvis gruppen jobbat vidare med för att på olika sätt försöka 
tillgodose motionens intentioner. 
 
Under senare år har partidistriktet i ökande utsträckning arbetat med olika program. Sådana har antagits 
exempelvis avseende politiken rörande äldreomsorg, kultur och stadsbyggnad. Programmen har sedan 
blivit del av de politiska förslag som fullmäktigegruppen drivit i kommunfullmäktige och nämnder. 
Granskningsutskottet har under granskningen av gruppens verksamhet påpekat att det i 
verksamhetsberättelsen bör framgå, på motsvarande sätt som avseende motioner, hur programmen har 
implementerats i politiska organ. Fullmäktigegruppen delar den uppfattningen och avser framgent 
redovisa detta. 
 

Motion Beslut Åtgärd 
D1 Stockholms partidistrikt verkar för att 

Stockholms kommun utreder 
möjligheterna att införa ett 
elektriskt matarbuss-system enligt 
motionens förslag. 

Kollektivtrafiken i Stockholms län drivs av 
Region Stockholm. Under pandemin har 
trafiken i delar av ytterstaden varit otillräcklig 
med överfulla bussar och mycket trängsel. På 
kort sikt har fullmäktigegruppen arbetat för att 
påverka Region Stockholms ledning i syfte att 
förstärka kollektivtrafiken i dessa områden.  
 
På lång sikt har dock såväl kommun- som 
regionfullmäktige-gruppen en ambition att öka 
andelen elektrifierad trafik och då kan 
exempelvis matarbuss-system vara en intressant 
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idé. Även om trafiken kommer vara en fråga för 
regionen kan staden underlätta med en 
fungerande infrastruktur. Vi har därför aktivt 
drivit på för att staden ska anta en handlingsplan 
för minskade utsläpp från trafiken och där 
elektrifiering i en rad perspektiv kommer behöva 
lyftas.  
 

D2 Stockholms arbetarekommun driver 
frågan för ”Stadsnära odling” i enlighet 
med principer från 
beslut i Göteborg och Malmö. 

Kravet finns med i vårt socialdemokratiska 
budgetförslag för 2022. 

D3 Representantskapet i Stockholms 
partidistrikt antar motionen i sin helhet 
och överlämnar den 
till S-gruppen i Hägersten-Älvsjö 
stadsdelsnämnd och S-gruppen i 
kommunfullmäktige att verka 
för motionens förslag att trafiksäkra 
Gröndalsvägen. 

I vår budget föreslog vi dels att resurser för 
lokala stadsmiljöinvesteringar ska öka kraftigt 
och dels att Trafiknämndens investeringar för 
trafiksäkerhetsåtgärder ska fördubblas. I båda 
dessa anslag kan insatser i enlighet med 
motionens förslag genomföras förutsatt att de 
prioriteras i relation till andra angelägna insatser. 

D6 2. ordna fler cykelställ med ”stationer” 
där du kan pumpa din cykel samt 
anlägga fler och 
tydligare cykelbanor; 
3. öka säkerheten för gångtrafikanter 
och cyklister med lägre hastigheter (ex. 
minska från 50km/h 
till 30km/h), anlägga fler upplysta 
övergångsställen och permanenta 
farthinder; 
4. göra hela eller delar av Holbergsgatan 
enkelriktad med syfte att minska den 
totala trafiken. 
(Observera att vi absolut inte är ute 
efter några som helst åtgärder som 
skulle leda till tätare 
flöden och ökad biltrafik.) 

Som vi redovisat ovan anser vi i vårt 
budgetförslag att ökad trafiksäkerhet ska 
prioriteras. Vi skrev där att: ”Alla människor ska 
kunna känna sig trygga i trafiken. För detta krävs 
både att samspelet mellan trafikanter fungerar 
och att trafikmiljöerna byggs på ett trafiksäkert 
sätt. Nöjdheten med trafiksäkerheten för gående 
och cyklister har minskat och var år 2020 nere 
på endast 31 procent. En anledning till detta är 
konflikterna mellan olika trafikslag, något som 
ökar i och med att mångfalden av olika typer av 
fordon ökar. Fler trafikseparerade cykel- och 
gångbanor och ökad efterlevnad av 
hastighetsgränser skapar en tryggare trafik där 
färre dör eller skadar sig. Trafiknämnden ska 
vara pådrivande för att fler hastighetskameror 
(ATK) installeras där hastighetsefterlevnaden är 
som sämst i staden. Arbetet med säkra skolvägar 
ska utvecklas. För detta fördubblas de årliga 
investeringarna av fysiska hastighetsdämpande 
åtgärder vid platser där barn rör sig själva, så 
som skolor och idrottsplatser. Ett särskilt 
pilotprojekt ska genomföras vid en skola eller 
förskola som upplever säkerhetsproblem. 
Nämndens arbete med geofencing ska 
utvecklas.” 
I budgetförslaget redovisar vi också en rad andra 
cykelfrämjande åtgärder. Frågan om att 
enkelrikta Holbergsgatan har inte aktualiserats 
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under året men fullmäktigegruppen fortsätter 
bevaka frågan.  

G2 1. socialdemokraterna verkar för att ge 
Familjebostäder och Svenska Bostäder i 
uppdrag att årligen slå ihop och/eller 
bygga om 5 –10 lägenheter i Tensta för 
att få ett mer varierat utbud till 
överkomlig kostnad, byta ut 
trångboddhet mot välmående, och höja 
stadsdelens status genom att lyfta fram 
bostädernas kvalitet och möjligheter till 
variation. 
2. uppföljning sker genom årliga, 
mediala och publikfriande redovisningar 
– gärna med ett 
tävlingsmoment där de båda bolagen 
med inbjudna arkitekter tävlar om den 
smartaste, mest inspirerande och 
ekonomiska ombyggnaden. Målet är att 
Tenstas väg till förnyelse ska kunna stå 
modell för andra stadsdelar i Stockholm 
och i landet. 
3. motion jämte utlåtande skickas till 
kommunfullmäktigegruppen. 

Vi har fortsatt drivit på för att stoppa 
utförsäljningar av hyresrätter och att det byggs 
fler nya bostäder. Det är grunden för att minska 
trångboddhet. Dessvärre har staden fortsatt sett 
en borgerlig bostadspolitik som prioriterat 
utförsäljningar framför nya bostäder. Med det 
sagt har vi också drivit på för att det ska finns en 
blandning av upplåtelseformer i hela staden och 
att planera för områden med blandade 
lägenhetsstorlekar och bostadstyper. 
• I vårt budgetförslag skrev vi att 
stadens planering måste utgå ifrån att minska 
risken att det blir brist på större bostäder för 
resurssvaga grupper. Att i hela staden bygga 
stora hyresrätter som barnfamiljer har råd att 
efterfråga måste vara prioriterat. 

 

 

Styrelsens slutord 
Vi går in i valåret 2022 med övertygelsen att Stockholm kan bättre och att Stockholm åter kan sträva i sitt 
arbete mot att vara en stad för alla. Även under år 2021 har många viktiga politiska debatter hamnat i 
skuggan av pandemin. Trots det ser vi en stark opinion för ett starkare samhälle med bättre välfärd och 
stopp för privatiseringar. Arbetet under året har varit en viktig del av att förbereda oss för att kunna styra 
Stockholm. Därför har vi under året utvecklat vår politik exempelvis när det gäller trygghetsarbetet och 
klimatpolitiken. 
Vi är övertygade om att valåret 2022 kan ge mandatet för en ny start för Stockholm. Det kommer kräva 
mycket av oss alla. Fullmäktigegruppen är redo att göra vår del av detta arbete. 
 
Styrelsen vill tacka gruppens medlemmar och övriga partiet för ett bra samarbete under 2021. 
 
Stockholm 2022-02-16 
 
Karin Wanngård  Karin Gustafsson 
 
Rana Nasrindotter  Mirja Räihä 
 
Catharina Piazzolla  Salar Rashid 
 
Anders Göransson 



   
 
 

  78 
 
 

Stiftet 

Stiftsfullmäktige 
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 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 befäst. 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, numer 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 och stark representation i stiftsstyrelsens arbetsutskott. Stockholms partidistrikt 
representeras i stiftsstyrelsen av Anna Forssell, Joel Stade och Amanda Valdor. Ordinarie ledamot i 
Domkapitlet är Ove Andersson. Till ny ordförande i stiftsfullmäktige för perioden 2022-2025 valdes Olle 
Burell, vilket är en utökning av partiets representation i Stockholms stift. Avslutningsvis kan vi konstatera 
att VISK:s framgångar inom kyrkopolitiken har varit så starka att också denna nomineringsgrupp för 
första gången har tagit plats i stiftsfullmäktiges presidium. 
 
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 
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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. 
 

Bokslut och revisionsberättelse 
Se separat bilaga. 

Granskningsutskottets berättelse 
 
Den huvudsakliga uppgiften för utskottet är uppföljning och granskning av hur uppdrag från 
representantskapet har hanterats av de olika parlamenten och styrelsen. 
 
Utskottets arbete har koncentrerats till granskning av verksamhetsrapporter, protokoll och andra 
relevanta dokument avseende partidistriktets styrelses verksamhet och arbetet inom riksdags-, kommun-, 
region- och stiftsfullmäktigegrupperna. En central del för granskningen har varit återrapporteringen av 
beslut tagna av representantskapet. 
 
Vi har även tittat på närvaron där så varit möjligt och aktiviteten inom respektive parlament samt 
parlamentens arbetsordningar, protokoll m.m. Utskottet har fört samtal med företrädare för 
partidistriktets styrelse avseende dess arbete och företrädare för de olika parlamenten vad gäller arbetet i 
de olika grupperna. 
 
Utskottets olika möten har liksom övrig verksamhet i partidistriktet mot bakgrund av rådande pandemi 
delvis genomförts digitalt. 
 
Sammanfattande synpunkter 

Utskottet har i flera granskningsrapporter påpekat att det är av största vikt att det av protokollen från 
gruppernas möten tydligt framgår vilka beslut och ställningstaganden som tagits i olika frågor. 
 
Utskottet noterar att kommunfullmäktigegruppens protokoll är ordnade och välskrivna och ger goda 
möjligheter att följa vad som behandlats vid mötena. Regionfullmäktigegruppens protokoll har blivit 
fylligare och ger mera information än tidigare år men utskottet skulle önskat att det av dem också 
framgått hur politiken utformats. Riksdagsgruppen för inga minnesanteckningar/protokoll på 
gruppmötena. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande då dessa skulle ge en tydligare bild av vilka 
ställningstaganden som görs och hur man kommit fram till dessa. Gruppen anger som skäl att man idag 
saknar det administrativa stöd som behövs för att framöver kunna ge utrymme för utvecklade 
mötesanteckningar. 
 
Granskningsutskottet har på olika sätt under de senaste åren betonat vikten av våra förtroendevaldas 
närvaro såväl på gruppmöten som i de organ de valts in i. På gruppmöten och andra interna träffar är 
närvaron viktig för att säkerställa att våra förtroendevalda håller sig välinformerade, inte minst om partiets 
ställningstagande i aktuella politiska frågor, men också delar med sig av egen lokal kunskap. 
 
Utskottet noterar att närvaron vid gruppmötena, som redan tidigare varit god, nu ökat ytterligare, vilket 
möjligtvis beror på att mötena under året genomförts digitalt. Närvarorapporteringen är också lätt att följa 
och rutiner finns för att följa upp frånvaro. 
 
Utskottet vill återigen understryka att det enligt vår uppfattning ingår i det egna ansvaret för alla 
förtroendevalda i de olika parlamenten att skaffa sig kännedom om representantskapets beslut och att 
utgå från dem i det löpande politiska arbetet. 
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Årlig rapport från förtroendevalda 
Representantskapet beslutade 2013 på förslag av valberedningen att samtliga ledamöter i de tre 
parlamenten ska avge en årlig skriftlig rapport över sin aktivitet i respektive parlament. Rapporten ska 
enligt beslutet lämnas till ledamotens grundorganisation och partidistriktet och göras tillgänglig för alla 
medlemmar. 
 
Utskottet har under flera år påpekat vikten av att detta beslut efterföljs i praktiken. Utskottet noterar att 
svarsfrekvensen numera är förhållandevis hög med endast ett litet antal uteblivna svar.  
Utskottet noterar dock att rapportens huvudsakliga målgrupper, grundorganisationerna och enskilda 
medlemmar, inte nås av och därmed inte heller kan ta del av rapporten. Detta är naturligtvis inte 
tillfredsställande då ledamöternas redovisningar bl.a. utgör ett av flera underlag för nomineringsarbetet i 
grundorganisationerna. 
 
Mot bakgrund av detta finns det skäl för styrelsen att säkerställa att rapporten kommer till användning på 
det sätt representantskapet avsett. 
 
Motionsbehandling 

De motioner som representantskapet beslutar översända till parlamentsgrupperna för åtgärd redovisas i 
särskilda avdelningar i de olika verksamhetsberättelserna vilket gör det lätt att hitta motionerna. Trots 
detta väljer Granskningsutskottet att i år kommentera vad vi uppfattar som svagheter i hur motioner inom 
partidistriktet hanteras utan att rikta specifik kritik mot någon. Våra utgångspunkter är att rätten att få 
motioner behandlade på representantskapet är en viktig del av den interna demokratin och att 
representantskapets beslut så långt möjligt ska genomföras. 
 
Motioner som bifalls av representantskapet sorteras av partidistriktets kansli efter till vilket parlament 
motionären yrkar att motionen ska sändas vidare. Om motionären inte yrkat något, eller yrkandet kopplar 
frågorna till fel parlamentarisk nivå, spelar vid denna administrativa hantering ingen roll. Denna formellt 
riktiga sortering återspeglas sedan i parlamentens förteckning över vilka motioner de mottagit från 
representantskapet. För dessa förtecknade motioner lämnas i allmänhet också en god redovisning av 
genomförda åtgärder. 
 
Problem uppstår, som utskottet ser det, när motioner som uppenbart bara kan åtgärdas av ett visst 
parlament, inte redovisas som behandlade av det parlamentet. Ett exempel under 2021 är motionen Är det 
bra att våra politiska ledare har 125 000 kr i månaden? Motionen följer upp en tidigare motion från 2019 som 
då ställdes till kommun- och regionparlamentsgrupperna. Fjolårets motion hade inte uttryckligen samma 
adressat, men avser samma arvodesfråga som beslutas av respektive fullmäktige. I årets 
verksamhetsberättelser behandlas inte motionen av kommunfullmäktigegruppen, och att 
regionfullmäktigegruppen tar upp motionen beror sannolikt på att utskottet ställt frågan om den. 
 
Granskningsutskottet har sedan tidigare uppfattningen att det är ett ansvar för alla förtroendevalda att ta 
del av vad representantskapet beslutar och agera därefter. Hur motioner sorteras på partidistriktets kansli 
ska därför inte påverka om och hur frågan tas upp till behandling i rätt parlamentsgrupp. Eftersom det 
uppenbarligen påverkar hur behandlingen av motioner redovisas i respektive verksamhetsberättelse, finns 
det ändå anledning att överväga förändringar. Det gäller både hur motioner säkert kommer till den 
mottagare som har bäst förutsättningar att agera och hur det säkerställs att alla motionärer får snabb 
återkoppling på sina bifallna motioner särskilt om det av något skäl inte anses lämpligt eller möjligt 
genomföra beslutet. 
 
RIKSDAGSGRUPPEN 

Granskningsutskottet har granskat våra förtroendevaldas arbete i Riksdagen. Vi har tagit del av 
Riksdagsgruppens verksamhetsberättelse. Då inga minnesanteckningar/protokoll finns har därutöver 
diskussioner förts utifrån den information som finns i verksamhetsberättelsen och muntligen redogjorts 
för av regionbänkansvarig vid två digitala möten. 
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Förutom de svårigheter som uppkommit med anledning av pandemin framförde bänkansvarig betydelsen 
av att ha tillgång till en sekreterarfunktion för att framöver kunna ge utrymme för utvecklade 
mötesanteckningar och därmed bidra till en tydligare bild av vilka ställningstaganden som görs och hur 
man kommit fram till dessa. 
 
I ett avsnitt i verksamhetsberättelsen ges en utförlig bild av hur pandemin har påverkat riksdagens 
normala arbetsformer och förändrat och begränsat riksdagens ledamöters arbete och inskränkt 
möjligheter att fysiskt delta i resor, möten, konferenser samt arbetsplatsträffar. Möten har i stället skett 
digitalt. 
 
På grund av rådande restriktioner har antalet ledamöter även under 2021 varit begränsade att delta i både 
kammardebatter som voteringar. Under omröstningar har bara cirka 60 ledamöter varit närvarande, 
företrädesvis från stockholmsregionen. Ledamöter från andra delar av landet jobbade hemifrån. 
 
Av verksamhetsberättelsen framkommer att den tidigare uppdelade bänkorganisation mellan 
partidistrikten i stad och län efter senaste valet ersatts av en gemensam, Region Stockholm. De arbetar 
ofta tillsammans och har utvecklat former för detta arbete där de träffas varannan vecka i hela regionen 
och varannan i respektive valkrets. 
 
Ledamöternas geografiska ansvarsområden och aktiviteter i form av lagda motioner och debatter finns 
numerärt redovisade i tabellform. 
 
Enligt gruppens egen uppgift har de mottagit tre motioner från partidistriktets representantskap endast 
för kännedom då ingen av dessa bifallits. 
 
Den sammanställning som fanns vid förra årets granskning, varav det tydligt framgick hur tillställda 
motionerna hanterats av riksdagsgruppen, saknas i årets verksamhetsberättelse. Trots det ringa antalet 
motioner hade en sådan sammanställning kunnat tydliggöra vilka motioner som inkommit samt hur de 
hanterats även om dessa inte var bifallna. 
 
Riksdagsgruppen har lagt 117 motioner med namngivna huvudmotionärer. Flera av dessa skrivs 
gemensamt vilket framgår av förteckningen över motionerna från såväl enskilda riksdagsledamöter från 
Stockholms partidistrikt som gemensamma från båda partidistrikten. Bänkansvarig informerade ytterligare 
kring motionshanteringen och nämnde bl. a. rådande praxis att endast två ledamöter kan vara 
huvudmotionärer. Utifrån granskningsuppdraget att utskottet endast granskar Stockholms partidistrikt 
hade det varit önskvärt att i sammanställningen tydliggöra vilka av motionerna som har initierats av 
partidistriktets riksdagsledamöter till skillnad från de länsgemensamma. 
 
Mot bakgrund av arbetssituationen under pandemin med hög närvaro och arbetsbelastning för 
Stockholms ledamöter och med utskottets lämnade synpunkter på bearbetningar av 
verksamhetsberättelsen lyssnade riksdagsgruppen på det framförda och kommenterade detta med att 
konstatera att detta kan komma att kräva mer arbetsinsatser som de i denna stund med svårighet kan 
tillgodose. 
 
Granskningsutskottet föreslår: 

• att riksdagsgruppens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN 

Granskningsutskottets granskning av våra förtroendevaldas arbete i Stadshuset inleddes med en 
genomgång av alla protokoll från gruppmötena. Därefter har vi vid två tillfällen träffat gruppledare och 
kanslichef. Vi har också tagit del av kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse. 
 
Kommunfullmäktigegruppens protokoll är ordnade och välskrivna och ger goda möjligheter att följa vad 
som behandlats vid mötena. 
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Närvaron vid gruppmötena har under året varit mycket god, och det kan noteras att digitala möten ger en 
högre närvaro. Det är i sig en positiv effekt av pandemin. Samtal med gruppen visar dock på vissa 
negativa effekter. Exempelvis har de bilaterala kontakterna mellan ledamöterna och gruppledaren i 
samband med möten minskat och ”småfrågor” som kanske inte platsar på dagordningen blir inte 
behandlade. Det är också svårare att som gruppledare ge alla ledamöter i gruppen känslan av att vara 
sedda. Dessa negativa effekter kan bli bestående om det digitala arbetssättet blir norm. Begränsningarna 
av antalet ledamöter och talartid i fullmäktigesalen kan ha gett de ledamöter som är duktiga på analys och 
att formulera sig i skrift relativt mer utrymme än de som är starka verbalt i talarstolen. Oavsett om det är 
positivt eller negativt är det rimligen en övergående effekt av pandemin. 
 
Verksamhetsberättelsen för år 2021 är, i likhet med tidigare års, informativ och omfattande. Både 
gruppens egna initiativ för att föra fram vår politik och kritik mot den styrande majoriteten får utrymme. 
Effekterna av pandemin i form av inskränkningar i kommunfullmäktiges arbete redovisas. 
 
De motioner som representantskapet beslutat översända till kommunfullmäktigegruppen för åtgärd 
redovisas i en särskild avdelning som gör det lätt att hitta motionerna. 
 
Däremot anser inte utskottet att de åtgärder som redovisas med anledning av motioner i mindre lokala 
frågor är tillfredsställande. Sådana motioner som avser konkreta förändringar i motionärens närmiljö 
besvaras med hänvisningar till övergripande inriktningar i vår oppositionsbudget. Enligt utskottet är det 
nödvändigt att motionerna ges en mera konkret behandling, för att värdet av och tilltron till motioner och 
representantskapet som ett sätt att uppnå förändring ska upprätthållas. Inom gruppen återfinns 
företrädare för alla stadens nämnder och bolag, och det bör vara möjligt att föra fram innehållet i 
beslutade motioner i dessa församlingar, om det inte anses lämpligt att göra i fullmäktigesalen. 
 
I anslutning till detta vill utskottet notera att den noggranna återkoppling som i verksamhetsberättelsen 
görs av enskilda motioner inte motsvaras av någon motsvarande redovisning av hur gruppen behandlat av 
representantskapet beslutade program. Utskottet noterar samtidigt att gruppen i sin verksamhetsberättelse 
utlovar en mera utvecklad redovisning framöver, och ser fram emot detta. 
 
Utskottet vill avslutningsvis framföra att vi uppskattat de konstruktiva diskussioner vi fört med ledningen 
i Stadshuset. 
 
Granskningsutskottet föreslår: 

• att kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 
 
REGIONFULLMÄKTIGEGRUPPEN 

Granskningsutskottets granskning inleddes med genomgång av alla protokoll från gruppmötena. Vi 
träffade därefter gruppledningen och kunde ställa frågor angående protokoll och närvaro. 
 
Vi anser att protokollen blivit fylligare och ger mera information än tidigare år men skulle önskat att det 
av dem också framgått hur politiken utformats. Vid mötet angående budgetförslaget nämndes dock 
gruppdiskussioner. 
 
Närvaron vid mötena, som till större delen varit digitala, har varit god. Rutiner finns enligt uppgift för att 
följa upp frånvaro. 
 
Vi fick senare stegvis ta del av utkast till gruppens verksamhetsberättelse och träffade på nytt 
gruppledningen som ytterligare reviderade utkastet. Naturligt nog har våra valda företrädare fått ägna 
mycket kraft åt att uppmärksamma allmänheten på de majoritetsförslag som lagts och försöka få 
förändringar till stånd. 
 
Verksamhetsberättelsen är, beträffande detta, omfattande och redovisar de olika områden där 
regiongruppen sökt påverka den styrande majoritetens beslut genom motioner, interpellationer och 
opinionsbildning. Det innebär dock att utrymmet fokuserats på kritiken av majoriteten i stället för 
beskrivningen av den egna politiken. 
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Vi tar dock med tillfredsställelse del av gruppens arbete för bättre vård för äldre, bättre förlossningsvård 
och kampanj för att stoppa köpet av 1177 Vårdguiden liksom insatser för att rädda Norrtäljemodellen, 
arbetet med facklig samverkan och kontakter med vårdpersonal. Vi skulle dock önskat en snabb och 
effektiv återkoppling av gruppens insatser ut till partiorganisation och medlemmar under resans gång. 
 
Verksamhetsberättelsen belyser pandemins verkningar på ekonomi, sjukvård och kollektivtrafik men tar 
inte upp hur den påverkat det interna arbetet. Vid samtal med gruppledningen framkom både positiva 
och negativa effekter: Sju av nio sammanträden har varit digitala. Närvaron hade som nämnts varit god 
vilket man trodde att de digitala mötena bidragit till. Särskilt småbarnsföräldrar ska ha uppskattat att 
slippa långa restider Samtidigt menade man att det till skillnad från fysiska möten inte blir samma 
diskussionsdynamik och gemenskapskänsla som vid fysiska möten. Nyare gruppmedlemmar kan ha haft 
svårare att komma till tals. 
 
De motioner som Stockholms partidistrikts representantskap beslutat översända till 
regionfullmäktigeguppen redovisas separat liksom de motioner Stockholms läns partidistrikt skickat. Efter 
ett intensiv vår 2020 med kongressmotioner var antalet till regionfullmäktigegruppen relativt litet. 
 
Motionen Är det bra att våra politiska ledare har 125 000 kronor i månaden?  var en uppföljning av en motion 
från årsmötet 2019. Då beslöt representantskapet ”att ge fullmäktigegrupperna i kommun och region i uppdrag att 
arbeta med en översyn av reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med syftet 
att väsentligt minska gapet mellan medborgares och politikers ekonomiska förutsättningar.” Regiongruppen hade 
under 2020 haft frågan uppe i arvodesberedningen men uppdagat att de dessvärre endast lyckats få 
mötesarvodena frysta. 
 
Årets, av årsmötet bifallna motion, yrkade ”att representantskapet i Stockholms partidistrikt än en gång beslutar att 
arvodena för borgar- och regionråd ska sänkas” och lämnade förslag på nivåer. 
 
På en direkt fråga till gruppledningen vad man gjort med anledning av den nya motionen fick 
granskningsutskottet svaret att arvodesberedningen inte behandlat frågan och att regiongruppen inte 
heller lyft ärendet i år då de menade att man fick vänta till efter valet. Detta trots årets nya motion, där 
också argumentet att arvoden sätts efter ordinarie val bemöts och också jävas av att regionen ändå 
lyckades frysa sammanträdesarvodena 2020. 
 
I regionens verksamhetsberättelse redovisas kort det tidigare utfallet och hänvisas till att ”nya politiska 
förhandlingar gällande politiska organisationen och regionrådens framtida arvoden kommer att äga rum efter ordinarie val 
2022 och i de förhandlingarna ämnar vi hedra motionens anda”. 
  
Granskningsutskottet inser att regiongruppen skulle ha mött motstånd och eventuellt inte lyckats få till 
stånd en sänkning men anser inte att det är ett giltigt skäl till att inte ens försöka. Representantskapets 
beslut är uppdrag som parlamentsgrupperna får i vart fall ska försöka genomföra. 
 
Granskningsutskottet föreslår: 

• att regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 
 
STOCKHOLMS STADS PARTIDISTRIKTS STYRELSE 

Granskningsutskottet har fört samtal med kommunsekreteraren samt läst protokoll och tagit del av andra 
relevanta handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
Utskottet har granskat styrelsens protokoll och funnit dessa i god ordning. Det går bra att utifrån dem 
avläsa vad som avhandlats och vilka beslut som fattats. Besluten är väl underbyggda genom bra 
beslutsunderlag. Samtliga protokoll var vid granskningstillfället justerade och signerade på varje sida. 
 
Utskottet har även tagit del av protokollen från representantskapet och noterar att dessa är i god ordning 
där det tydligt går att utläsa vad som avhandlats och vilka beslut som fattats. 
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Närvaron på styrelsen har varit god. Närvaroredovisningen är systematisk, i god ordning och 
överblickbar. Frånvaro har med några få undantag anmälts. 
 
Styrelsen har arbetat med ett arbetsutskott som är beredningsorgan till styrelsen. Utskottet bereder 
ärenden för styrelsen och beslut där presenteras antingen som förslag till beslut från utskottet eller som 
rapportpunkt på dagordningen, det senare avseende beslut utskottet fattat. Utskottet diskuterar även 
personalfrågor vilka som regel inte är frågor för styrelsen. Detta är även skälet till att arbetsutskottets 
möten inte protokollförs. Granskningsutskottet ser dock inget problematiskt i detta. 
 
Balanslistan över styrelsens pågående ärenden uppdateras inför varje styrelsemöte. Utskottet konstaterar 
att den har blivit tydligare avseende avslutade och pågående ärenden. Utskottet skulle dock önska att det 
tydligare framgår vem/vilka som är ansvariga och att om möjligt datum/tidplan anges för när ärendena 
ska vara avslutade. Därmed skulle balanslistan ha en bättre aktualitet och bli lättare att följa. 
 
Verksamhetsberättelsen för 2021 är informativ och ger en god bild av verksamheten. 
 
Utskottet vill, som angavs i 2020 års rapport, särskilt framhålla att styrelsen förhållandevis snabbt fick 
verktyg på plats och att dessa utvecklats under 2021 så att verksamheten i partidistriktet kunnat 
upprätthållas och genomföras trots rådande pandemi och därmed sammanhängande restriktioner. 
 
Utskottet noterar även att partidistriktet över tid har blivit bättre på att informera medlemmarna om olika 
aktiviteter. Här har de digitala verktygen spelat en avgörande roll och det har blivit både lätt och smidigt 
att hålla koll på vad som händer i partidistriktet, riksdag, kommun och region. 
 
Granskningsutskottet föreslår: 

• att distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 
 

STIFTSFULLMÄKTIGEGRUPPEN 
Granskningsutskottet har tagit del av stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse som passar på att 
sammanfatta vad det socialdemokratiska inflytandet inneburit under hela mandatperioden för att Svenska 
kyrkan ska vara en stark röst för det kristna kärleksbudskapet och motverka främlingsfientlighet. 
Stiftsfullmäktigegruppen blickar också framåt och bedömer att förutsättningarna, även efter höstens 
genomförda val, att fortsatt verka för en öppen och demokratisk folkkyrka är goda. 
 
Granskningsutskottet är väl medvetet om att det är åtskilliga socialdemokrater som lägger ner ett stort 
engagemang inom Svenska kyrkan, som förtroendevalda och/eller volontärer. Samtidigt är det sällan som 
partiet ställer specifika direkta krav på våra s-märkta representanter. Granskningsutskottet väljer att tolka 
det som att hälsan tiger still men vill uppmana alla att särskilt observera stiftsfullmäktiges avslutande 
stycke: 
 
“I kyrkovalet 2021 var vänstervinden tydlig. Församling för församling kan Socialdemokraterna analysera väljarflödena 
och reflektera över vad det kan och bör betyda för strategiska vägval inför de allmänna valen hösten 2022. Det finns en 
längtan efter progressiv politik bland stockholmarna och det ska vi alla hjälpas åt att omsätta i ökat förtroende för 
Socialdemokraterna. 
 
Granskningsutskottet föreslår: 

• att stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 
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