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Året 2017 har varit ett år och en period för det socialdemokratiska arbetarepartiet att
rusta partiorganisation för valår. Vägledande för det arbetet har varit två
övergripande mätbara mål om att öka andelen av svenska folket som kan tänka sig
rösta på Socialdemokraterna och mer än dubblera antalet medlemmar vi värvar till
partiet jämfört med 2015. Här i inledningen av verksamhetsberättelsen lyfter vi några
stora aktiviteter och processer som präglat året och återkopplar de övergripande
målen.

Ett övergripande mål för året har varit att öka andelen väljare som kan tänka sig att
rösta på Socialdemokraterna från 47 till 55 procent till årsskiftet 2017-2018.
Utgångspunkten i ett analysarbete var att business as usual inte duger, utan vi måste
förändra vårt sätt att arbeta. Detta blev en bärande insikt under hela året. En samlad
plan fogades samman i en förvalsstrategi som togs fram under våren och som
innebar ett förtydligat fokus på trygghetsfrågor med emfas på både och, där hårdare
tag mot brottslingar hänger ihop med tuffare tag mot brottens orsak. Prioriterade
frågor var välfärd, integration och brottslighet, i en trygghetskappa. Både
Moderaterna och Sverigedemokraterna utsågs till huvudmotståndare.
Vi kan också konstatera att förtroendet för S höjdes under året och sista mätningen
under 2017 visade att andelen som kan tänka sig rösta på S stigit till 52% och därför
får målet ses som delvis uppnått.

En viktig komponent för att rusta vår rörelse för valår handlar om att få in fler och
nya medlemmar. Ett djärvt mål var därför satt om att öka antalet nya medlemmar
från ca 4 500 2015 till 10 000 år 2017. Under året har ett antal insatser gjorts för att
öka fokus i vårt arbete med nya medlemmar. Bland annat förbättrade processer runt
vårt nya medlemsregister, bättre och mer regelbunden statistik och mer och snabbare
återkoppling till de som visat intresse. Detta arbete har samlats i ett medlemsprojekt
där hela kedjan i medlemskapet utvärderas och insatser gjorts för att underlätta
medlemskap hela vägen.
Totalt sett har medlemsfokuset genererat resultat och under 2017 värvades ca 9 300
nya medlemmar. 22 av 26 partidistrikt värvade också fler medlemmar 2017 än 2016.
Resultatet är en stor ökning från tidigare år och innebär att medlemsminskningen
stoppades och planade ut under året. Målet får ses som nästan uppnått.

Ett stort och betydelsefullt engagemang under våren som involverade hela partiet var
den 38e partikongressen i Göteborg. Temat för kongressen ”Trygghet i en ny tid”
präglade kongresshandlingar och riktlinjer som fastslogs på kongressen. Under våren
gick partiorganisationen också ut och samtalade med väljare om trygghetsfrågan och
vad det innebär. Det blev en viktig del i arbetet med att förtydliga den fastlagda
förvalsstrategin och återtagandet i debatten av flera trygghetsfrågor med en
socialdemokratisk utgångspunkt.

Socialdemokratins valresultat avseende kyrkomötesvalet var det högsta som vi nått
sedan direktval började genomföras. Målet var att få lika många röster som vi hade i
förra valet. Vi överträffade målet rejält och fick över 40 % fler röster än 2013. För
första gången lyckades vi nå ett resultat över 30 % av de avgivna rösterna. Vi vann 76
mandat i kyrkomötet. Och detta skedde samtidigt som valdeltagandet var det högsta
sedan 1932, när det gäller kyrkoval.
Med valresultatet, som också ser likartat ut på de flesta håll i landet när det gäller
såväl stiftsfullmäktigevalen som kyrkofullmäktigevalen, har vi möjligheter att ta
ansvar för Svenska kyrkan och därmed också kunna förverkliga de politiska idéer och
värderingar vi gick till val på.

Partistyrelsens kansli har också fått definierade uppdrag och ett av de som var särskilt
definierade för 2017 handlade om att göra de förberedelser som krävs för att
partiorganisationen ska vara redo för valrörelse 2018. Under året har ett antal
åtgärder genomförts för att säkerställa att vi förbereder oss på ett systematiskt sätt
och det gick att konstatera i slutet av året att vi på punkt efter punkt legat tidigare än
förra valrörelsen i flera viktiga delar. Insatser under året har handlat om att utse
valledning, sätta valorganisation, valstrategi och valplan.

Under hösten spred sig #metoo över hela världen. Sexism och förtryck förekommer
i alla delar av samhället, i alla politiska partier, på alla nivåer. Så också i vårt parti. Det
aktualiserade ett arbete med hur vi som politisk rörelse ska vara den
samhällsförändring vi vill se. Det ledde också till ett antal åtgärder. En särskild inbox,
uppdatering av interna policys, hantering av enskilda ärenden och en bra dialog med
partiorganisationen hur vi kan förändra kulturen i vårt parti.

Ovan sammanfattar några viktiga aktiviteter och uppföljning på övergripande
prioriteringar för 2017. Här följer verksamhetsberättelse som dokumenterar mycket
av det arbetet som har gjorts 2017 utifrån hur vi som parti är organiserat.

Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress genomfördes på Svenska Mässan i
Göteborg, 8 – 12 april 2017. Temat för kongressen var Trygghet i en ny tid.
Kongressen öppnades dagen efter det fruktansvärda terrordådet på Drottninggatan i
Stockholm, och inleddes av partisekreteraren med en tyst minut. Ombuden och
partistyrelsen var fast beslutna om att detta fruktansvärda dåd inte fick hindra att
kongressen skulle genomföras.
Under fem intensiva dagar debatterade 350 ombud från hela landet de politiska
förslag som kommit in från grundorganisationerna. Kongressen hanterade 1 985
motioner, med totalt 4 537 att-satser. Utöver det behandlades partistyrelsens förslag
till politiska riktlinjer. Inom ramen för huvudtemat, Trygghet i en ny tid, diskuterades ett
antal prioriterade frågor. Dessa ämnen och deras huvudföredragande var:









Trygghet i en ny tid – Stefan Löfven
Jobb och tillväxt för framtidstro – Mikael Damberg
Sammanhållning för ökad trygghet – Lena Micko
Kunskap gör Sverige starkare – Ardalan Shekarabi
En välfärd som går att lita på – Magdalena Andersson
Världens första fossilfria välfärdsland – Tomas Eneroth
Samarbete för gemensam säkerhet – Margot Wallström
Framtidspartiet – Lena Rådström Baastad

För att underlätta kongressbehandlingen av de områden som fanns att avhandla,
genomfördes även på denna kongress så kallade temagrupper. I temagrupperna fick
ombuden möjlighet att diskutera förslagen direkt med partistyrelsens föredragande.
Temagrupperna baserades på avsnitten i de politiska riktlinjerna och var 16 till
antalet. Temagrupperna, och deras föredragande var:




A. Jobb och tillväxt för framtidstro
Smart industri och växande företag - Mikael Damberg
Jobb i hela landet - Anna-Caren Sätherberg
Alla som kan jobba ska jobba - Ylva Johansson
B. Sammanhållning för ökad trygghet
Ett starkt rättssamhälle - Anders Ygeman











Tillsammans för att möta segregationen - Lena Micko
Försvara demokratin och det öppna samhället - Berit Högman
C. Kunskap gör Sverige starkare
Elever ska lära sig mer - Katrin Stjernfeldt Jammeh, samt Alla skolor ska vara bra
skolor - Ardalan Shekarabi
Fler möjligheter att studera vidare: Anna Ekström
D. En välfärd som går att lita på
En ekonomisk politik som säkrar en bra välfärd - Magdalena Andersson
Trygg välfärd genom hela livet: Heléne Fritzon, samt Respekt för pensionärernas
arbetsinsats - Annika Strandhäll
Bra vård i hela landet - Gabriel Wikström
E. Världens första fossilfria välfärdsland
Gröna jobb är framtidens jobb - Tomas Eneroth, samt Ett förstärkt miljöarbete - Matilda
Ernkrans, samt En tryggare energiförsörjning - Ibrahim Baylan
F. Samarbete för gemensam säkerhet
En ansvarsfull migrationspolitik - Morgan Johansson
Ett rättvist Europa för alla, inte bara några - Ann Linde, samt Ett stärkt försvar med
fortsatt militär alliansfrihet - Peter Hultqvist
Global utveckling för fred och rättvisa - Margot Wallström
G. Framtidspartiet
Partiet som folkrörelse - Lena Rådström Baastad

60 internationella gäster deltog i kongressen, liksom flertalet inbjudna svenska gäster.
Där fanns tidigare partiordföranden, partisekreterare, VU-ledamöter och statsråd.
Som vanligt besöktes kongressen också av många intresserade från allmänheten. Då
kongressen är öppen fanns möjlighet att följa förhandlingarna på plats i
kongresshallen, men också ta del av övriga aktiviteter och arrangemang. Ett flertal
seminarier genomfördes och 84 utställare fanns på plats i utställningshallen.
Kongressen som arrangemang, genomfördes i nära samarbete med Göteborgs
partidistrikt, med 100-talet volontärer, som bidrog till ett smidigt och säkert
genomförande.

● Stoppa vinstjakt i skola, vård och omsorg.
● Mål om 10 000 fler polisanställda till 2024 och en utbyggnad av polishögskolan.
● Öka investeringar till infrastrukturen.

● Att införa ett klimatpolitiskt ramverk med ett mål att Sverige senast år 2045 inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
● Verka för en ansvarsfull och solidarisk flyktingpolitik inom EU.
● Principer för att Sverige ska ha ett hållbart flyktingmottagande, som i dag innebär
en migrationspolitik som inte skiljer sig nämnvärt från övriga EU.
● Vi ska öka antalet kvotflyktingar till Sverige via UNHCR från dagens nivå.
● EBO-lagen ska avvecklas.
● Kunskapslyftet ska utökas i hela landet.
● Utreda hur fler skolor ska ta ansvar för introduktion av nyanlända elever, till
exempel genom att införa ett tak för hur stor andel nyanlända som kan gå i en och
samma skola eftersom forskning visar att det har stor påverkan på
kunskapsresultaten.
● Skolan ska vara fri från religiös påverkan.
● Mer resurser ska gå till de skolor med tuffast förutsättningar och systemet med
skolpeng ses över.
● Skolvalet ska bli rättvist skolval – kötid som urvalsgrund slopas och alla
huvudmän ska sträva efter att skolan ska vara en mötesplats för elever med olika
bakgrund.
● Avskaffa allmän visstid och stoppa hyvling av arbetstid.
● Rätt till arbetskläder inom vården och mer resurser till Arbetsmiljöverket.
● En jämlikhetskommission ska tillsättas.
● Ett socialdemokratiskt kulturpolitiskt program ska tas fram.
● Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsan
inte är en klassfråga.
● Sjukhus med högspecialiserad kompetens inom cancervård ska finnas på flera
platser i landet med olika specialiteter.
● Uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever. Rätten till likvärdig
tillgång till elevhälsa ska prioriteras.
● Vi ska steg för steg sluta skatteklyftan mellan pensionärer och yrkesverksamma
och förbättra ekonomin för dem med lägst pensioner.
● Översyn av skattesystemet med sikte på en ny skattereform för att långsiktigt
säkra skatteintäkterna.
● Arbetet mot skattefusk, aggressiv skatteplanering och utnyttjande av svart
arbetskraft ska stärkas.
● Öka svensk militär förmåga.
● Nej till medlemskap i NATO.
● Införa ett demokratikriterium för krigsmaterielexport.
● Steg mot en individualiserad föräldraförsäkring ska tas under nästa mandatperiod
och en tidsplan ska fastställas.
● Införa en nollvision mot mäns våld mot kvinnor.

● EU-länder som inte lever upp till sina åtaganden ska inte fullt ut få del av EU:s
strukturfonder.
● EU:s mellanstatliga säkerhets- och försvarspolitiska samarbete ska utvecklas.

Vårkampanjen 2017 fokuserade på medlemsvärvning och samtal med väljarna om
trygghet. De två kampanjveckorna 24 april -7 maj föregicks av två
mobiliseringsveckor med syfte om att mobilisera medlemmar att delta i
kampanjaktiviteterna och följdes av en efterkampanjsfas för att följa upp nya
medlemmar samt svara på inkomna frågor från medborgarna. Det övergripande
budskapet var ”Trygghet i en ny tid”. Metoden var att lyssna in medborgarnas tankar
och funderingar kring trygghet och möjligheten att skicka in sina funderingar genom
ett vykort. Ett vykort med öppen fråga kring trygghet togs fram för att fungera som
samtalsstartare och input från medborgarna. Vykortet skickades ut till alla
partidistrikt i samband med kampanjstart. Primära metoden bestod av
dörrknackning. Även andra samtalsaktiviteter som torgmöten genomfördes.
Samtalskampanjen stöttades upp av en digital kampanj med fokus på
medlemsvärvning. Mål om att värva 1 000 medlemmar och genomföra 18 000
väljarsamtal överträffades och 22 000 samtal genomfördes och 1 569 medlemmar
värvades.

Höstkampanjen genomfördes 2-15 oktober. Kampanjens fokus var att värva nya
medlemmar och samtala med medborgarna om den socialdemokratiskt ledda
regeringens höstbudget. Kampanjen föregicks av två veckors mobiliseringsarbete i
syfte om att få fler medlemmar att engagera sig i kampanjaktiviteterna. Det
övergripande budskapet för kampanjen var ”Reformer för ett tryggare Sverige”.
Folder togs fram för att beskriva inriktningen i den budget regeringen hade lagt.
Foldern kompletterades med en insticksflyer som lyfte konkreta exempel från
höstbudgeten. Foldern och insticksflyern skickades ut till alla partidistrikt.
Folkrörelsekampanjen bestod av dörrknackningar och torgmöten. Flera centrala
företrädare deltog i kampanjen och i dörrknackningsaktiviteter runt om i landet.
Medlemsvärvningen stärktes genom digitala insatser med annonseringar i de
områden där medlemmar knackade dörr samt delningsbilder. Mål om att värva 1 000
medlemmar och genomföra 20 000 samtal uppfylldes då 1 103 medlemmar värvades
och ca 22 000 samtal genomfördes.

Det samlade temat för resorna är att Svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas
och syftet är att träffa medborgare, adressera samhällsutmaningar och den oro
människor kan känna trots sjunkande arbetslöshet, bättre skolresultat och
investeringar i välfärden.
En stark närvaro av centrala S-företrädare i landet bidrar till det gemensamma målet
att skapa framtidshopp och att minska hopplöshet, oro och grogrund för
högerpopulism. Det stärker såväl partiorganisationen som enskilda företrädare.
Svenska modellen-resor kan användas som en sammanhållande kappa för många av
de resor och besök som företrädare redan gör. Genom att tydliggöra kriterier,
tillhandahålla checklistor och stötta i programläggning kommer besöken bli vassare
och det säkras att S-närvaro finns i större delar av landet.
Partistyrelsen beslutade om riktade insatser för att utveckla det strategiska valarbetet,
en av insatserna berör arbetet med Svenska modellen-resorna:
”Lyssna in människors upplevelse av samhällsutvecklingen genom att besöka
Sveriges mindre kommuner med nationellt kända företrädare, inklusive statsråd.
Målgruppen är väljare som kan tänka sig rösta på både S och SD. Målet är att varje
företrädare ska göra minst fem sådana besök under året, varav merparten under
våren samt att även varje riksdagsledamot ska besöka två mindre orter utanför egna
partidistriktet under året.”
Målet för arbetet med Svenska modellen-resor är att centrala S-företrädare vid flera
tillfällen ska ha besökt samtliga kommuner innan valrörelsen 2018.
Varje kommun ska ha haft besök av ett socialdemokratiskt statsråd minst en gång
innan mars månads utgång 2018.
Fokus ligger på de landsbygdskommuner och förorter som inte alltid annars får
besök. Med centrala S-företrädare avses socialdemokratiska statsråd, ledamöter och
ersättare i verkställande utskottet, partisekreteraren samt förra biträdande
partisekreteraren.
Ca 200 av 290 kommuner har haft besök av socialdemokratiskt statsråd inom ramen
för Svenska modellen-resorna under verksamhetsåret 2017. Flera kommuner har
också haft besök mer än en gång.

Verksamheten för fonden inbringade under verksamhetsåret 2 683 694 tkr. En
ökning med närmare 240 000 tkr jämfört med år 2016.
Knappt 1,5 miljoner av dessa kom från medlemmar som är anslutna till autogiro.

Den 11 september genomfördes årets Anna Lindh-seminarium tillsammans med
Anna Lindhs Minnesfond, Palmecenter och Anna Lindh Academy. Medverkade
gjorde bland annat årets pristagare Mina Dennert, grundare av Facebookgruppen
#jagärhär – som arbetar för ett inkluderande samhälle. Priset delades ut 11
september i samband med ett seminarium/paneldebatt om hur nätet både utvecklar
och utmanar arbetet med mänskliga rättigheter. Seminariet samlade ett 100-tal
deltagare och hölls på Medelhavsmuséet i Stockholm.

Årets paroll var ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas” och samlade många
deltagare runtom i hela Sverige. Partiordförande Stefan Löfven talade i Malmö och
Landskrona.

Partistyrelsen medfinansierade partiets medverkan under Stockholm Pride.
Verksamheten arrangerades av HBT-Socialdemokraterna och HBTS-Stockholm i
samråd med partistyrelsens kansli. I paraden deltog ett flertal statsråd.

Den 20 augusti höll partiordförande Stefan Löfven sitt sommartal i
Radermachersmedjorna i Eskilstuna. Sommartalet arrangerades i samarbete med
Sörmlands Partidistrikt och Eskilstuna arbetarekommun.

Den 17 december höll partiordförande Stefan Löfven sitt jultal på Stortorget i
Köping. Talet samlade närmare 1 000 personer. Jultalet arrangerades i samarbete med
Köpings arbetarekommun och Västmanlands partidistrikt.

Olof Palmes minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Adolf
Fredriks Kyrka i Stockholm den 28 februari av partiordförande Stefan Löfven,

partisekreterare Lena Rådström Baastad tillsammans med SSU. Under
kransnedläggningen medverkade också Maltas premiärminister Joseph Muscat.
Anna Lindhs minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Katarina
kyrka i Stockholm den 11 september av partiordförande Stefan Löfven, Margot
Wallström och biträdande partisekreterare Katarina Berggren.

Arbetet med den strategiska plattformen Framtidspartiet och att implementera dess
handlingsplan fram till 2020 har under året fortsatt. Socialdemokraterna ska under de
kommande åren ta betydande steg i arbetet med att stärka och utveckla
partiorganisationen i hela landet. PS kansli har därför under 2017 fortsatt att utveckla
sitt stöd inom organisations- och verksamhetsutveckling till den regionala och lokala
partiorganisationen – inom medlemsutveckling, väljardialog, studieverksamhet,
organisationskultur etc.
Insatserna har fortsatt varit kopplade till den strategiska plattformen och dess
handlingsplan – hur vi ska kunna vara och leva Framtidspartiet i praktiken. Ett
särskilt fokus i arbetet ligger också på att öka samverkan inom organisationsarbetets
olika verksamhetsområden och mellan partiets olika organisationsnivåer. PS kansli
arbetar i dag mer samordnat, strukturerat och närmare partiorganisationen och dess
olika nivåer i sitt organisatoriska arbete. Målet är att bygga ett organisatoriskt
arbetssätt där linjen (PS-PD-AK-förening) tydligt ska kunna stödja varandra.
Under 2017 har fokus i PS kanslis stöd till organisationsutveckling rört sig ytterligare
utåt från mer övergripande och interna strategi- och kulturfrågor, intern
medlemsutveckling etc. mot ett fokus på mer utåtriktad verksamhet inom värvning,
kampanjarbete och valarbete. På så sätt har arbetet också bidragit till att förbereda
och stärka partiorganisationen inför årets valrörelse.

Inom ramen för den nationella handlingsplanen för Framtidspartiet har PS kansli
sedan 2016 erbjudit ett stöd till partidistrikten att ta fram regionala handlingsplaner
för arbetet fram till 2020. De ska vara ett stöd i det regionala utvecklingsarbetet och
fungera som en långsiktig utgångspunkt för det löpande arbetet med partidistriktens
årliga verksamhetsplanering. I början av 2017 slutfördes denna process. I ett flertal
distrikt har arbetet fortsatt med att ta fram lokala handlingsplaner.

För att praktiskt stödja det regionala och lokala utvecklingsarbetet samt de särskilda
projekten för organisationsutveckling har PS kansli under året fortsatt att utbilda
regionala utvecklingsledare i nära samarbete med partidistrikten. Dessa är
resurspersoner med fokus på att processleda, genomföra workshops och utåtriktade
aktiviteter liksom att kunna erbjuda planeringsstöd, verktyg, metoder, etc.
Regionala utvecklingsteam har börjat skapas och ett nationellt nätverk finns för
kommunikation och praktiskt erfarenhetsutbyte via sociala medier. Under året har
ytterligare 109 personer deltagit i utbildningar för utvecklingsledare, vilket innebär att
det sammantagna målet om 250 personer nåtts då 258 personer utbildats sedan
starten i december 2015.

För att ytterligare stödja det regionala och lokala utvecklingsarbetet har särskilda
utvecklingsmedel kunnat sökas av partidistrikten. Syftet har varit att skapa goda
praktiska förutsättningar för arbetet runt om i hela landet. De delegerade medlen
stödjer den praktiska verksamhetsutvecklingen i partidistrikten utifrån den nationella
och regionala handlingsplanens mål och riktlinjer. Medlen har under året varit
öronmärkta för att stödja medlemsutveckling och aktiv värvning.

Arbetet med organisationskulturen har dels bedrivits i det grundläggande arbetet med
den strategiska plattformen – d v s hur vi tillsammans blir Framtidspartiet
(utvecklings- och samarbetsinriktade, öppna, engagerade och kompetenta) i all vår
verksamhet, dels genom särskilda projekt och insatser i partidistrikten. Arbetet med
att utveckla organisationskulturen sker i ledarskapsutvecklingen,
medlemsutvecklingen, studieverksamheten, väljardialogen etc. Kulturarbetet är vidare
kopplat till arbetet med regionala utvecklingsledare och utvecklingsmedel, liksom det
ingår som ett särskilt prioriterat projekt i den nationella och i de regionala
handlingsplanerna. Utvecklingsledare har utbildats för att arbeta praktiskt med
kulturarbetet lokalt och nya metoder och workshopsunderlag har under året tagits
fram för detta.

Partidistriktens försteombudsmän – 26-manna – har under året träffats sex gånger.
Vid överläggningarna har partisekreteraren en stående punkt, som inneburit en
löpande dialog med partidistrikten. Under 2017 års överläggningar har s-statsråd
medverkat, inklusive partiordförande Stefan Löfven. Vid överläggningarna ges
partidistrikten aktuell information från partistyrelsens kansli.

Under 2017 har partiledningen vid två tillfällen träffat partidistriktens ordföranden.
Partiordföranden och partisekreteraren har deltagit på dessa möten och frågor om
politisk och organisatorisk karaktär har diskuterats samt aktuell information från
partistyrelsens kansli.

Behovet av en effektiv internkommunikation är stort. Partistyrelsens kansli
kommunicerar varje vecka med partidistrikt och arbetarekommuner, och gör olika
typer av utskick. Utskicken har såväl politisk, kommunikativ och organisatorisk
karaktär.
Vid särskilda tillfällen, som inför större politiska utspel – och budgetpresentationer –
kommunicerar PS kansli direkt med medlemmarna. Oftast sker denna
kommunikation med e-post, men sms förekommer också. Även partiets externa
webbplats samt sociala medier är en viktig kanal för intern informationsspridning.
Under sommaren 2017 lanserades vårt nya intranät – Rosen. Den har nu utvecklats
till en viktig kommunikationskanal och arbetsverktyg för stora delar av partiet och
har både effektiviserat och förbättrat vår interkommunikation på flera olika plan. För
att smidigt kunna nå alla våra medlemmar eller olika grupper av medlemmar har vi
också investerat i ett kraftfullt mail och sms verktyg.

Medlemsåret 2017 vändes den negativa medlemstrenden och utvecklingen planades
ut. Det samlade arbetet har bidragit till ett ökat fokus på värvning och fler
medlemmar värvades under 2017 än föregående år men utflödet av medlemmar är
nästan lika stort som inflödet och slutsumman för 2017 blir att medlemsantalet
nästan står still.

● 2024 ska vi vara 110 000 medlemmar – den 31 december 2017 var vi 89 010
medlemmar.
● Ha minst 10 000 nyregistrerade medlemmar per år – det registrerades 9 297 nya
medlemmar 2017.
● Minska antalet utskrivningar med minst 20 procent/öka i medlemsantal varje år –
8 937 medlemmar avslutade sitt medlemskap pga bristande betalning.

● Åtgärder och extra resurser sattes in under hösten 2017 för att vända utvecklingen
med särskilt fokus på digital värvning och ringinsatser.
● En vårkampanj och en höstkampanj med fokus på medlemsvärvning har
genomförts vilket ledde till att vi under kampanjerna värvade 2 672 nya
medlemmar.
● Samordnade TM insatser till medlemmar som inte betalat medlemsavgiften har
genomförts under hösten.
● Det har tagits fram studiematerial 5 steg till fler medlemmar som lanserades till
arbetarekommuner i början av hösten.
● Välkomstbrev skickas till nya medlemmar varje vecka.
● Facklig-politisk värvarfolder

Socialdemokraternas nya medlemssystem som togs i bruk 2016 har fortsatt att
utvecklas. Fler och fler personer hanterar nu systemet och utbyggnaden med
medlemsportalen kommer att leda till att ordföranden i alla led på ett enkelt sätt
kommer ha överblick över sina medlemmar.
Det nya systemet har tagits fram för att säkra funktionalitet för de kommande 10 - 15
åren.
Även datainspektionens krav på politiska partiers medlemsregister har varit
vägledande i arbetet med ett nytt system. Det handlar exempelvis om säkra
inloggningar, och om loggning av aktivitet i registret.
Förändrade rutiner kring medlemskap, samtidigt som driftstart av ett helt nytt
system, har inneburit vissa problem med avgörande funktioner. Medlemssystemet
administreras framför allt i partidistrikt och arbetarekommuner. Många har upplevt
svårigheter med det nya systemet då uppgifter varit felaktiga och systemrutiner inte
fungerat.
För att hantera situationen kring systemet, och skapa möjligheter för bättre support
gentemot partiorganisationen, har personella resurser tillförts på partistyrelsens kansli
från och med början på 2017. Den uppdatering och de personella resurserna som
tillsattes under 2017 har gjort skillnad, förenklingar så som standardvyer har gjort
arbetet i AK/PD enklare. I slutet av 2017 påbörjades nästa steg i utveckling med att
automatisera påminnelsefakturor, betalning via swish från hemsidan, välkomst-SMS
och mail till nya medlemmar.

Blekinge
Göteborgsområdet/Bohuslän*
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborgs pd
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Fyrbodal/Norra Älvsborg*
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholms län
Stockholms pd
Södermanland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborgs södra*
Örebro län
Östergötland

2245
2285
3187
618
3221
3082
2054
2005
3202
3086
1838
2982
4246
2853
8806
7401
7117
2837
2780
3294
4157
4256
2593
2026
3310
3529

*Namnbyte och indelningsförändring.

2300
2628
2970
646
3297
3203
2062
1976
3185
3025
2003
2924
4371
2869
9028
7441
6476
2829
2691
3298
4118
4364
2505
1890
3274
3653

192
171
446
25
287
401
163
204
296
311
135
249
276
211
1015
916
1362
293
322
288
323
355
323
120
339
274

86
171
144
28
185
257
114
109
160
150
83
249
314
208
835
803
909
161
202
133
181
225
144
76
194
228

Studiekommitté
Partistyrelsens (PS) studiekommitté har haft tre sammanträden under 2017.
Kommitténs arbete har fokuserat på att säkra den pedagogiska kvalitén.
Studiekommittén består av följande ledamöter: Tomas Eneroth, ordförande, Hanna
Kharazami Holmer från ABF, Nina Höijer, Björn Gudmundsson, Linus Oskarsson,
Carina Ring, Pernilla Lund från LO, Björn Wiechel och Mattias Vepsä.
Studieverksamhet
Under 2017 har studieverksamheteten haft fokus på att genomföra partistyrelsens
studieplan 2105-2018.
Medlemsutbildning steg 3
Elva medlemsutbildning steg 3 genomfördes av partiets nationella pedagoglag i
samarbete med Runö Folkhögskola, Albins Folkhögskola, Marieborgs Folkhögskola,
Medlefors Folkhögskola och ABF. Utbildningen har löpande utvärderats efter varje
utbildningstillfälle genom en enkät. 192 av 210 deltagare har svarat på enkäten. 94,7
procent av deltagarna i medlemsutbildning steg 3 är nöjda (28,6%) eller mycket nöjda
(66,1%).
Ledarutbildning steg 3
Under hösten 2016 genomfördes första omgången av ledarutbildning steg 3. Andra
omgången genomfördes 2017 – 2018. Det är 91 deltagare som går utbildningen.
Deltagarna genomför 3 internat och mellanliggande arbete, totalt är utbildningen på
120 timmar. De deltagare som har kunnat söka till utbildningen är
arbetarekommunordföranden, partidistriktsordföranden, kommunalråd, regionråd,
landstingsråd, gruppledare, nämndordföranden och riksdagsledamöter.
Ledarutbildning steg 4
Ledarutbildning steg 4 genomfördes under hösten 2016 med två internat i samarbete
med Campus Bommersvik och Handelshögskolan i Stockholm. Nästa
utbildningstillfälle är 2019.
Bommersviksakademien
Bommersviksakademien startade under hösten 2017 med 85 deltagare som ska
genomgå fyra internat och mellanliggande arbete. Ledarutbildningen vänder sig till
medlemmar i åldern 25-35 år i partiet, SSU och LO.
Studiekonferens
Den 7 – 8 oktober på Bommersvik genomförde PS studiekommitté i samarbete med
ABF, SSU, S-kvinnor, S-studenter, Socialdemokrater för tro och solidaritet och
HBT-Socialdemokrater Sverige. 121 deltagare från de olika organisationerna deltog.
Konferensens fokus var praktiska verktyg i studiearbetet, regionalsamverkan kring
studier och kvalitetsutveckling av partiets studier.

Nationella pedagoglaget
Nationella pedagoglagets ledamöter har under hösten handlett medlemsutbildning
steg 3. Därutöver har det nationella pedagoglaget genomfört handledarutbildningar i
flera olika partidistrikt. Två gånger per år träffas det nationella pedagoglaget och
planerar utformningen av medlemsutbildning steg 3 samt handledarutbildningar.
Nationella pedagoglaget har i dag nio meriterat duktiga pedagoger från folkhögskolor
och ABF.
Studiematerial
Under året har ett studiematerial, Att vinna fler för vår idé, tagits fram för att öka
kunskapen om att mobilisera och organisera folkrörelsearbetet i socialdemokratiska
föreningar och arbetarekommuner. Studiematerialet har översatts till arabiska,
engelska och lätt svenska.
Facklig-politisk utbildning
Samarbetet mellan partiet, LO och ABF för att utveckla de facklig-politiska
utbildningarna fortsätter. Samarbetet fokuserar på ledarutbildningar och fackligpolitiska utbildningar.
Partiet och ABF
Under året har flera partidistrikt besökts för att utveckla samarbetet mellan ABF och
partidistrikten. Besöken har som syfte att sprida kunskapen om partiets olika
utbildningar, att hitta nya smartare arbetssätt och att säkra studiernas kvalité. ABF
och partiet samarbetar även kring pedagogisk utveckling, framtagande av nytt
studiematerial samt utveckling av tekniska lösningar.

Studier PD och PS
År
2016

Deltagare
9 697

Arrangemang
1 004

Studietimmar (45 min)
15 374

2017

11 180

1 070

16 972

Skillnad
2016-2017

1 483

66

1 598

Kommentar: Partidistriktens inrapporterade studieverksamhet, i form av
studiecirklar och annan folkbildning, till bland annat ABF har ökat marginellt under
2017 i relation till 2016. Något som saknas i den sammanställda statistiken är
partistriktens och arbetarekommunernas studier som genomförs i samarbete med
folkhögskolorna.

PS studiekommitté har genomfört ett scenarioarbete om partidistriktens
inrapportering av studier. Uppskattningen är att partiets studietimmar skulle kunna
öka med 50 % - 1500 % om partidistrikten rapporterade in all sin studieverksamhet
till ABF.
Kulturarrangemang
År
2016

Deltagare
115 594

Arrangemang
2 350

2017

122 909

2 345

Skillnad 2016-2017

7 315

-5

Studietimmar
21 123
21 105
- 18

Kommentar: Kulturarrangemang är exempelvis föreläsningar, föreställningar,
utställningar eller filmvisningar.
Medlemsutbildning steg 3

Deltagare

Arrangemang

År
2016

202

11

2017

249

14

Skillnad 2016 – 2017

47

3

Kommentar: Det har varit svårt att fylla alla utbildningstillfällen av
medlemsutbildningar steg 3 under 2017. Trots upprepade kontakter med
partidistrikteten, både genom samtal, mail och personliga besök samt olika
marknadsföringsinsatser når vi inte studieplanens mål att 450 medlemmar ska ha gått
medlemsutbildning steg 3 under 2017. Den troliga förklaringen är att partidistrikten
inte har tillräckligt många medlemmar som går medlemsutbildning steg 1 och steg 2,
något som påverkar rekryteringen till medlemsutbildning steg 3.
Bommersviksakademien 2017/2018

Deltagare: 85.

Kommentar: Bommersviksakademien genomförs under hösten 2017 och våren
2018.
Ledarutbildning steg 3 2017/2018

Deltagare: 91.

Kommentar: Utbildningen startade i oktober 2017 och slutar i februari 2018.
Utbildningen leds av UGL-handledare och partistyrelsens kanslis ombudsmän.
Utbildningen får i utvärderingar bland deltagare väldigt höga betyg. 95 % av
deltagarna tycker att utbildningen har varit mycket värdefull för deras utveckling.

Ledarutbildning steg 4

Deltagare: 0.

Kommentar: Ledarutbildning steg 4 genomfördes en gång per mandatperiod. Nästa
utbildningstillfälle är 2019.

Målet för pressarbetet är att sätta en bra bild av partiet, ge bra service till de
redaktioner som kontaktar oss och vårda och utveckla goda och professionella
relationer med presskåren i syfte att ge våra företrädare bästa möjlighet att komma
fram väl i media. Press har, förutom hantering av medieförfrågningar, ansvaret för att
ta fram pressmaterial, som mallpressmeddelanden och debattartiklar, som kan
användas av övriga partiorganisationen och att kvalitetssäkra interninfo.
Medarbetare från press har under året bland annat ansvarat för delar av
projektledningen inför och under kongressen och för kommunikationsarbetet av
partiets arbete med statsbudgeten för 2018. Till det kommer flera andra enskilda
större arrangemang så som statsministerns jultal och sommartal. Press har även
under året återinfört en mailadress för att journalister utöver journumret ska ha
möjlighet att ställa frågor via mail.
Press sammansättning har förändrats under året då flera medarbetare gått vidare till
andra uppgifter på partikansliet eller rekryterats till regeringskansliet. Ett antal
rekryteringar har gjorts för att kompensera för detta.
Partisekreteraren, gruppledaren och gruppledningen har alla haft ett eget presstöd.
Till det kommer det stöd som ges till enstaka företrädare vid exempelvis särskilda
händelser, presskonferenser eller uppmärksammade utspel.

I slutet av april 2017 lanserades vår nya centrala webbsida. Arbetet med den nya
webben har utvärderats separat. Under 2017 hade vi 883 850 unika besök på vår
webbplats, vilket går att jämföra med 1 220 462 under 2016. Besökstoppen på den
centrala sidan var Första maj.
Nedgången kan förklaras med att alla distrikts- och kommunwebbar kopplades från
den centrala sidan och blev egna. Exempel: den som förut ville komma åt
Stockholms läns sida använder numera Google för att komma åt den på en gång,
istället för att vända sig till den centrala sidan och registreras som besökare där. Så
för att få statistik som står sig mot 2016 måste den centrala sidans besökarantal slås
ihop med PD- och AK-webbarna.

Trycket på våra mest prioriterade kanaler i sociala medier – Facebook och Instagram
– håller i sig. Under året har vi utvecklat vårt arbete med rörlig bild och förstärkt det
digitala teamet inför valrörelsen. Vi märker tydligt i alla våra digitala kanaler att vi får
avsevärt bättre spridning och engagemang när vi använder just rörlig bild. Exempel
på satsningar som fått mest genomslag i sociala medier:
• Stefan Löfven ger raka svar till Jan Björklund i kammaren, film (755 000 räckvidd)
• Backa Hultqvist, delningsbild (608 000 räckvidd)
• Sverigeresan med Stefan Löfven, film (540 000 räckvidd)
• Nu sänker vi pensionärskatten, infografik (528 000 räckvidd)
• Anders Ygeman ifrågasätter SD i kammaren, film (502 000 räckvidd)
Facebook är vår största externa kanal och vi har under året utvecklat vår
kommunikation med riktad annonsering för att träffa rätt målgrupper. Vi strävar
efter ett blandat flöde med både rörligt och stillbild. Vi strävar efter att vara ständigt
aktuella och hoppar därför ofta på omvärldshändelser med goda resultat.
Vi arbetar vidare med Instagram samt med Instagramstories. Fokus när det gäller
innehåll är unikt ”behind the scenes”-material med våra ledande företrädare.
Vår Twitterkanal är ett forum där vi sprider vår politik. Genom ständig uppdatering,
särskilt i samband med partiledardebatter och presskonferenser, har vi fortsatt att
väcka debatt kring våra viktigaste frågor.

Medborgarkontakter, som är en del av Kommunikationsavdelningen, ansvarar för
direktkontakten med de medborgare/väljare som kontaktar partiet på riksnivå.
Medborgarkontakter hanterar på så vis alla mejl och fysiska brev som inkommer till
partiet, riksdagsgruppen och partiledningen, samt alla samtal till medborgartelefonen
(08-700 26 80). Under 2017 har medborgarkontakter dessutom tagit över ansvaret
för partiets officiella inkorg: info@socialdemokraterna.se.
Så långt det är möjligt tar gruppen självt fram underlag till svar. Vid behov förs dock
en nära dialog både med de politiska sekreterarna och pressekreterarna på
partikansliet samt med de politiskt sakkunniga på regeringskansliet och, i särskilda
fall, de politiska tjänstemännen vid S-kansliet i Bryssel.

I slutet av 2017 ansvarade medborgarkontakter tillsammans med kansliets IT-strateg
för utvecklingen av ett helt nytt brevsvarssystem. Resultatet blev en webbaserad och
mycket funktionell lösning, som riksdagsledamöter och valkretsombudsmän
samtidigt fick tillgång till.
De frågor som kommer in till medborgarkontakter handlar vanligtvis om
samarbetsregeringens förda politik. Under 2017 har frågor om migration/integration,
brott/straff/otrygghet och LSS samt pensionärernas villkor dominerat kraftigt.
Sammanlagt 13 328 mejl har hanterats under 2017, jämfört med 12 649 under
föregående år, och bedömningen är att antalet brev kommer att fortsätta öka stadigt
fram tills valet 2018.
Medborgarkontakter har under verksamhetsåret nått de uppsatta målen.

Socialdemokratin har en lång och framgångsrik tradition av internationellt samarbete.
Såväl kunskapsinhämtning som påverkan av den internationella utvecklingen är här
av vikt. I alla sammanhang arbetar partiet för att främja mänskliga rättigheter, folkrätt
och demokrati, rättvisa och solidaritet, nedrustning och säkerhet samt hållbar global
utveckling och jämställdhet. Aktuella teman under året har varit Global Deal,
feministisk (utrikes)politik och välfärd.
Partiet upprätthåller relevanta kontaktnät av strategisk betydelse genom
erfarenhetsutbyte och samarbete med andra socialdemokratiska partier runt om i
världen. Vi är också involverade i ett antal medlingsinsatser under året.
Det finns ett stort intresse för svensk socialdemokrati vilket vi märker genom
mängden delegationer som kommer hit för att besöka oss. Arbetet sker också genom
att vi deltar vid val och kongresser hos våra systerpartier.
Den internationella verksamheten är mycket omfattande, nedan finns ett urval av det
som skett under året. Målet om att fler ska involveras i och känna ägandeskap över
partiets internationella verksamhet har uppnåtts.

Progressive Alliance (PA) växer ständigt och består i dagsläget av ca 120 partier från
100 länder. Utöver det deltar även ett 25-tal andra organisationer så som kvinno- och
ungdomsförbund, fackföreningsrörelsen, tankesmedjor, stiftelser och
civilsamhällesorganisationer som står arbetarrörelsen nära. Nätverket har funnits
sedan maj 2013 och är en viktig aktör globalt för oss socialdemokrater.
Progressive Alliance genomförde under 2017 ett konvent i Berlin där partiordförande
Stefan Löfven deltog. Dessutom genomfördes tre stora konferenser i Ulan Bator,
Mongoliet, Washington D.C., USA och San José, Costa Rica. Vi fortsätter att delta i
de aktiviteter som arrangeras av Progressive Alliance. Utöver de större konferenserna
arrangeras ett antal mindre seminarier runt om i världen i anslutning till val och
kongresser eller andra större händelser så som valet i USA. Politiskt har innehållet
fokuserat på angelägna ämnen som fred, konflikt, digitalisering och
plattformsekonomi.
En framgång är att socialdemokratin i Amerika (både nord och syd) lanserat ett
regionalt nätverk vilket innebär att det nu finns regionala nätverk i Europa, Asien,
Mellanöstern, Amerika och Afrika.

Progressive Alliance har tillsammans med oss svenska socialdemokrater,
Nederländska Labour (PvdA), Tyska Socialdemokraterna (SPD) och Brittiska Labour
utvecklat och byggt upp ett utbildningsprogram vid namn Progressive Alliance
Activist Academy vars första utbildningstillfälle sker i London i början av 2018.

I början av året beslutade en enig partistyrelse att begära utträde ur
Socialistinternationalen (SI). SI har under stora delar av vårt partis historia varit en
angelägen och självklar arena för internationellt samarbete. Dock har SI under ett
flertal år haft stora problem med bristande politisk relevans, transparens och
demokrati. Efter att i några år ha försökt reformera organisationen har vi liksom
många andra partier valt att inte engagera oss aktivt i SI. Då vi inte erhöll någon
inbjudan till SIs kongress i 2-4 mars i Colombia beslutade vi tillsammans med
Socialdemokraterna i Danmark och Arbeiderpartiet i Norge att sända ett gemensamt
brev där vi begärde utträde ur Socialistinternationalen. Brevet har inte resulterat i
någon respons från SI mer än att vi tagits bort från deras hemsida.

De mänskliga rättigheterna och demokratin har angripits dramatiskt i Filippinerna
under året, som är det första hela år Rodrigo Roa Duterte suttit vid makten. Hans
”krig mot drogerna” har lett till 13 000 mördade på kort tid. Under hela året har
svensk socialdemokrati stöttat vårt systerparti Akbayan både praktiskt och moraliskt.
Flera kraftfulla uttalanden har gjorts och vi har fått mycket medial uppmärksamhet i
Sverige, Filippinerna och internationellt. Flera besök har gjorts, bland annat i oktober
då en högnivådelegation från Progressive Alliance och ESP på inbjudan av Akbayan
besökte Filippinerna. Från Socialdemokraterna deltog riksdagsledamot Emilia Töyrä
från utrikesutskottet. Flera möten med viktiga aktörer hölls och besöket fick stor
medial uppmärksamhet. Stödet från internationella samfundet, länder och
systerpartier är avgörande för den fortsatta utvecklingen och det vilar ett tungt ansvar
på oss och andra att hålla trycket uppe.

ESP bildades 1992 och har medlemspartier från EU:s medlems- och kandidatländer
samt Norge och Island. Därutöver finns associerade partier och partier med
observatörsstatus. Inom ramen för ESP sker också samverkan med flera av
sidoorganisationerna så som S&D-gruppen i Europaparlamentet, RainbowRose (det

europeiska nätverket för HBT-frågor) , Solidar (ett europeiskt nätverk av folkrörelser
som arbetar för social rättvisa, från Sverige är ABF och Palmecentret medlemmar)
med flera.
Ordförande är Sergei Stanishev, Europaparlamentariker och f.d. premiärminister i
Bulgarien. Carin Jämtin valdes till styrelsen vid kongressen i Budapest 2015. Jämtin
lämnade styrelsen under 2017 när hon utsågs till generaldirektör för SIDA, vid mötet
1 december ersatte Marita Ulvskog Jämtin både i styrelsen och som vicepresident. Då
SAP har en av ESPs fyra vicepresidenter fick vi ytterligare en plats i styrelsen, till
vilken Andrine Winther, internationell sekreterare utsågs. Andrine Winther och EvaLena Kapanen, kanslichef vid SAPs kontor i Europaparlamentet, har deltagit i ESP:s
samordningskommitté för internationella sekreterare.
Arbetet inom ESP har under året fortsatt kretsat kring konsekvenserna av Brexit och
framtiden för EU. Synen på EU-samarbetet skiljer sig radikalt åt mellan partierna
inom ESP och SAPs utgångspunkt har därför varit att fokusera på gemensamma
nämnare istället för det som skiljer oss åt. Kampanjmetoder och hur vi vinner val är
två av dessa områden som vi styrt verksamheten mot med viss framgång.
Partiordförande Stefan Löfven deltog i de möten som de socialdemokratiska ledarna
har inför varje möte med Europeiska rådet. ESP har också arrangerat förmöten för
de socialdemokratiska ministrarna inför EU:s övriga ministerrådsmöten som varit
välbesökta av våra ministrar, vilket är mycket glädjande.
Svensk socialdemokrati har under året aktivt deltagit i ESP:s arbetsgrupper och
nätverk. Detaljer kring de olika deltagandena finns i bilagan. Många av grupperna
hanterar politiska sakfrågor som sociala frågor, utrikespolitik och ekonomi men
också organisatoriska frågor som utbyte kring digitala strategier, valrörelser och
pressfrågor.

Socialdemokraterna har under året nära och med stor oro följt den politiska
utvecklingen i Turkiet, i nära kontakt med våra systerpartier HDP och CHP. Bland
annat startades ett fadderskap av våra riksdagsledamöter för HDPs fängslade
parlamentsledamöter. Som stöd för HDP har också en landsomfattande insamling
under namnet ”Frige de politiska fångarna” arrangerats tillsammans med
Palmecentret till stöd för de fängslade politikerna.
Vi har under året stått som värd för flera delegationer från Turkiet men också
arrangerat och deltagit i flera högnivådelegationer till Turkiet. Socialdemokraterna

finns på plats vid varje rättegång mot fängslade politiker för att hålla det
internationella trycket uppe samt visa solidaritet.
Ett flertal kraftfulla uttalanden och markeringar har gjorts mot de allt grövre
kränkningarna i demokratiska fri- och rättigheter, som i synnerhet drabbat HDPs
företrädare under året.

Makedonien är årets solskenshistoria där hårt, långsiktigt och enträget arbete från
vårt systerparti SDSM med starkt stöd från Socialdemokraterna och Palmecentret lett
fram till en fredlig och demokratisk utveckling. Flera kraftfulla insatser har gjorts av
socialdemokrater som varit på plats både i mycket avgörande skeden och
kontinuerligt för att visa stöd och bidra i exempelvis utbildningar. Det var långt ifrån
självklart att landet skulle kunna gå till fria och demokratiska val men när så skedde
blev det en socialdemokratiskt ledd regering. I höstens lokalval kom ytterligare ett
kvitto för SDSM framgångsrika arbetssätt då de vann en jordskredsseger. I december
beslutade den nya regeringen dessutom att ansluta sig till Global Deal. Vårt stöd är
fortsatt organisatoriskt, politiskt och moraliskt.

Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet bildades 1993 av västeuropeiska
socialdemokratiska partier tillsammans med partiernas biståndsorganisationer
(Palmecentret för Sveriges del) för att stödja demokratisk utveckling i Östeuropa. I
dag arbetar organisationen främst på Västra Balkan och i det östliga partnerskapet
samt i Mellanöstern och Nordafrika. Under 2017 avgick Tommy Waidelich som
ordförande och istället valdes Jens Nilsson till den posten. Inom ramen för forumet
deltog två socialdemokratiska representanter under oktober vid Balkan Leaders
Summit i Sarajevo där ledarna för de socialdemokratiska systerpartierna i regionen
samlades. Under året har forumet också bland annat genomfört en eftervalsanalytisk
resa till både Albanien och Kosovo.
Genom Palmecentret stödjer vi forumets löpande omvärldsbevakning som delges
genom nyhetsuppdateringar och landrapporter via mail och hemsidan om den
politiska utvecklingen i Öst- och Centraleuropa, Ryssland och MENA. Det är mycket
användbara verktyg i det internationella arbetet.

FEPS, Foundation for European Progressive Studies, är en tankesmedja som
bildades 2008 och har nära koppling till ESP. FEPS har under året hållit en rad

konferenser och publicerat böcker, rapporter och tidskrifter om behovet av
utveckling och förnyelse av socialdemokratin i Europa.
Vid FEPS årsmöte i Bryssel i juni valdes Maria João Rodrigues till ny ordförande
vilket inneburit ett lyft för FEPS inte minst i form av relevans för och närmande till
den europeiska socialdemokratin. SAMAKs generalsekreterare Jan-Erik Støstad är
vald till kassör i FEPS.

Det nordiska samarbetet har en lång tradition och är fortfarande en viktig och
livaktig del av socialdemokratins internationella arbete. Huvudsakligen bedrivs
verksamheten inom ramen för SAMAK, Nordiska samarbetskommittén för
socialdemokratiska partier och LO-organisationer där norske partiledaren Jonas Gahr
Støre är ordförande. Styrelsen består av Parti- och LO-sekreterarna som träffas 4-5
gånger per år.
Inom SAMAK finns ett antal arbetsgrupper institutionaliserade. Under året har
främst den Utrikes- och säkerhetspolitiska gruppen och EU-gruppen haft
kontinuerlig verksamhet. (Representanter i grupperna finns i bilagan.)
Forskningsprojektet NordMod 2030 om den nordiska modellens utveckling har
ytterligare fördjupats under året genom projektet NordMod 2.0. Tankesmedjan Tiden
i Sverige har varit ansvarig och jobbat fram tre rapporter för att konkretisera vilka
utmaningar den nordiska modellen står inför samt gett förslag på hur den kan
utvecklas. Beslut tas på Arbetarekongressen i Sverige 2018.
SAMAKs årsmöte genomfördes den 16-17 januari 2017 på Voksenåsen utanför
Oslo. Temat för årsmötet var Vi bygger Norden. Flera medarbetare från partikansliet
deltog i arbetet före och under arrangemanget.
Från och med 2015 ersattes S-akademin av Nordenskolan. Tre personer från
respektive organisation som har ledande uppdrag och som har framtiden framför sig
träffas fysiskt vid tre tillfällen och digitalt däremellan. Programmet bygger på
Nordmod 2030-projektet. I gruppen 2017/2018 deltar Erik Ezelius, riksdagsledamot,
Kalle Olsson, riksdagsledamot och Elin Norén, landstingsråd i Dalarna.
Bilateralt samarbete med våra nordiska systerpartier har skett på flera olika nivåer
under året. Det handlar om utbyte mellan specifika funktioner på kanslierna,
representation vid val och kongresser samt gemensamt arbete för politik- och

organisationsutveckling inom de multilaterala organisationer där vi är medlemmar;
ESP, SI och PA.

Partiledaren har fortsatt ett stort internationellt engagemang och har under året
genomfört flera delegationsresor som statsminister där han också genomfört ett antal
partimöten.
I samband med Europeiska rådets möten arrangerar ESP möten för de
socialdemokratiska ledarna som Stefan Löfven deltar i vilket skedde 7 gånger under
2017. På nordisk nivå deltog partiordförande i SAMAKs årsmöten och ledarmöten.
Vid SAMAKs årsmöte i Norge arrangerades ett utåtriktat seminarium med
partiordförandena i Sverige, Norge och Danmark som var minst sagt fullsatt och
direktsändes. Temat var socialdemokratin i Norden och den nordiska modellen.
Vid Progressive Alliance första konvent som genomfördes i Berlin i mars deltog
partiordförande och valdes in i styrelsen för organisationen. I samband med
konventet genomfördes flera bilaterala möten.
Ett flertal partibesök har skett under året där systerpartier träffat Löfven i hans
egenskap av partiordförande.

I styrelsen för Palmecenter sitter för Socialdemokraterna Kenneth G Forslund,
riksdagsledamot, Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot, Andrine Winther,
internationell sekreterare tillika vice ordförande i Palmecenter och Ingrid Rudin.
Under året inrättades ett arbetsutskott bestående av ordförande, generalsekretaren,
Socialdemokraterna genom Andrine Winther, LO och ABF. Palmecenters
ordförande Wanja Lundby Wedin har under året meddelat att hon avser avgå 2018
och därmed har en process för att finna en ny ordförande påbörjats.

Det fleråriga nära samarbetet mellan Palmecentret och Socialdemokraterna har
fortsatt utvecklats. Demokratisk uppbyggnad och utveckling av systerpartier runt om
i olika delar av världen ligger i centrum för arbetet, med fokus på Afrika, Asien,
Balkan, Mellanöstern och Östeuropa. Vidare handlar det om stöd för att stödja och
stärka den progressiva rösten på lokalt, regionalt och globalt plan för att förse de
med verktyg till att förändra deras samhällen till mer demokratiska och jämlika. Den
svenska arbetarrörelsens erfarenhet och kunskap om folkrörelsers roll i

demokratiarbetet är vår styrka. Vi har i Sverige under lång tid organiserat och
mobiliserat människor som arbetat för samhällsförändringar som kommer alla till del.
Denna erfarenhet ger unika möjligheter att stödja andra. Samarbetet innebär
projektstöd såväl som utbyte av erfarenhet mellan Socialdemokratin i Sverige och
systerpartier runtom i världen. Detta gör vi i länder som, trots sina inbördes
olikheter, delar flera utvecklingsmässiga karaktärsdrag. Den ekonomiska utvecklingen
är ojämn och dess bristande fördelning har under de senaste åren lett till ökade
konflikter, fördjupad ojämlikhet, utbredd arbetslöshet och höga fattigdomstal med
negativa effekter för freden och den demokratiska utvecklingen.
Under 2017, andra året i en treårig programperiod, har fokus legat på fortsatt stöd
för våra tidigare verksamheter i de 14 länder där vi har samarbeten. Samarbetet sker
mellan partier på både lokal, regional samt central nivå och fokuserar främst på
utbildning för partiernas ledningar och medlemmar, utveckling av organisationerna
samt strategisk planering och samverkan. Ytterligare ett flertal partier och länder
nåddes av verksamheten genom de tematiska, regionala och globala insatser, så som
SocDem Asia, ASDF, IUSY och Progressive Alliance, samt kapacitetshöjande
verksamhet som planeras i Sverige och utomlands. Till vårt förfogande har vi totalt
ca 18 900 000 kronor (inklusive projektledning) per projektår.
Verksamhetens övergripande mål är att Socialdemokraternas systerpartier och deras
sidoorganisationer i utvecklingsländer förbättrar sin interndemokrati samt driver på
för implementering av progressiva reformer internt och i sina respektive samhällen.
Verksamheten har fyra fokusområden:


Kvinnors och ungas inflytande ska öka inom systerpartierna. Kvinnor och ungas
deltagande begränsas både inom partierna centralt men även genom att kvinnooch ungdomsförbund inte bereds plats för delaktighet i beslutsfattande. Här
samarbetar vi med partierna och sidoorganisationerna för att öka dessa
målgruppers inflytande på utformningen av politiska förslag, ökad representation
på ledande positioner inom partiet, samt förbättrade relationer mellan
sidoorganisationerna och moderpartiet. Vi samarbetar även med
sidoorganisationerna för att stärka de och deras röst inom partierna och i
samhället i stort.



Systerpartiernas öppenhet ska förbättras och deras legitimitet stärkas.
Systerpartierna fokuserar på att utveckla samarbeten, framför allt med
fackföreningsrörelsen, med det civila samhället samt fokusera på att förbättra
arbetet för jämställdhet och mot diskriminering. Genom bredare och djupare

samarbeten med likartade partier och organisationer både nationellt och
internationellt påvisar partierna vilja till förändring och ökar trovärdigheten.


Systerpartierna ska utveckla interndemokratin bland annat genom att dess
medlemmar ska involveras i verksamheten och lokalavdelningar ska öka sitt
inflytande i partiet. Samarbetspartierna utforskar möjligheter till ökat
medlemsinflytande och lokalavdelningarnas deltagande i syfte att stärka
lokalavdelningars kapacitet, öka inflytande över politiska program och i
beredningsprocesser, samt öka antal medlemmar som engageras i
utbildningsverksamheten.



Systerpartierna utgör ett tydligare och progressivt politiskt alternativ till väljarna.
Bristande idéutveckling och debatt försvagar systerpartierna och deras ställning
samt inverkar negativt på själva grundtanken med flerpartisystem och därmed på
demokratin.

Under 2017 arrangerades ett kongresseminarium med fokus på hur man anordnar en
demokratisk, öppen och inkluderande kongress. Vidare arrangerades en stor
ungdomskonferens i Sverige i slutet på året med fokus på ungas roll i
fredsuppbyggnad och konfliktlösning i MENA-regionen. Unga representanter från
Socialdemokraternas systerpartier i regionen utgjorde målgruppen, men även experter
och representanter från olika nationella, regionala och internationella organisationer
bjöds in för att vitalisera debatten ytterligare och stärka samarbetet mellan partierna
och civilsamhällsorganisationerna. Det planerades även en utbildning med fokus på
ideologi och idéedebatt i samverkan med Campus Bommersvik, under namnet Palme
Academy. Utbildningen ägde dock rum i början av 2018 på grund av tidsbrist.
Demokratistöd kanaliseras även till ungdomsprojekt inom systerpartiernas
ungdomsförbund med stöd från SSU samt till att stärka kvinnors deltagande i
politiken genom S-kvinnor.
Mot slutet på året inleddes de första samtalen om kommande verksamhetsperiod då
den nuvarande verksamhetsperioden endast sträcker sig till slutet på 2018.

Ett flertal seminarier har arrangerats under året främst för att öka kunskapen och
medvetenheten kring aktuella frågor. Seminarierna har arrangerats såväl internt i
riksdagen som runt om i landet. Några exempel på teman är den politiska situationen
i Katalonien, Makedonien, Tyskland, Filippinerna, Västsahara, Burma, Kurdiska
områden, Turkiet, Israel och Palestina samt Sydafrika. Global Deal, feministisk
utrikespolitik, erfarenhetsutbyten kring valkampanjer samt hur man kan engagera sig

i internationellt arbete är andra. Arbetarrörelsens Europadag arrangerades också för
första gången med gott resultat.
En digitalisering av seminarieverksamheten har påbörjats men behöver utvecklas
framöver så att fler medlemmar runt om i landet kan ta del av spännande gäster och
intressanta ämnen.

Till kongressen, 8-12 april, hade vi bjudit in våra nordiska och europeiska
systerpartier samt samarbetspartier i Progressive Alliance, till det kom de partier som
vi samarbetar med i biståndsprojekt via Palmecentret. Till skillnad från tidigare år
genomfördes kongresseminariet dagarna innan kongressen och sedan erbjöds
tolkning till engelska på öppningsdagen samt dag två då de internationella frågorna
var i fokus. Det fruktansvärda terrordådet på Drottninggatan i Stockholm dagen
innan kongressöppningen lämnade naturligtvis ingen oberörd och här fanns även
dimensionen med människor som lever under dagliga terrorhot som kände sig osäkra
i det för dem så säkra Sverige. Ett femtiotal gäster deltog i seminariet och
kongressen. Den norske partiledaren Jonas Gahr Støre talade till kongressen.
Då kongressen genomfördes i Göteborg var antalet representanter från den
diplomatiska kåren något mindre än det brukar vara, dock deltog drygt fyrtio vid den
briefing vi hade för ambassaderna den 15 mars i Stockholm.

Kunskapsuppbyggnad och inspiration kring internationella frågor runt om i landet är
också en del av uppdraget för den internationella avdelningen. Ett antal distrikts- och
AK-besök har därför genomförts under året. Sidoorganisationernas internationella
sekreterare bjuder vi in till träff två gånger om året för att utbyta information och
hitta samarbeten.
Samverkan sker även med de internationella sekreterarna i andra partier för att
diskutera aktuella frågor.

Partidistriktens internationella verksamhet ser olika ut men varje distrikt har en
ansvarig internationell ledare som finns med i en Facebook grupp där vi inspirerar
varandra, tipsar om aktiviteter och utbyter erfarenheter kring arbetet. Flera av
kontaktpersonerna deltog i Palmecentrets 25-årsjubileum.

Det politiska året 2017 kom i hög grad att präglas av trygghetsfrågor. Attacken i
Stockholm, dödsskjutningar i bostadsområden och Trumps nyckfulla agerande i
världspolitiken. Men också trygghet ur ett välfärdsperspektiv: köer i sjukvården,
osäkra anställningsvillkor och insnöade äldre på landsbygden. Flera händelser som
inte kunde förutses och som i vårpropositionen innebar förstärkningar på flera
områden, som tex Polismyndigheten, totalförsvaret och satsningar på
förlossningsvården. #Metoo, ett uppror av kvinnor, satte under hösten fokus på
rådande sexistiska strukturer och sexuella trakasserier i samhällets alla delar. Ett
uppror som nådde hela vägen in i Riksdagen där ledamöter den 14 december läste
upp berättelser från #imaktenskorridorer, ett upprop mot sexuella trakasserier i
politiken.
Att regera Sverige i denna tid, med ett osäkert parlamentariska läge, har krävt ett
rejält politiskt hanterverk. Vilket är något som utskottsgrupperna har utvecklat under
mandatperioden och därför även i år har lyckats ta fråga efter fråga genom riksdagen.
Regeringen har kunnat leverera ytterligare blocköverskridande överenskommelser,
om kärnkraft och förnybar energi, försvarsöverenskommelse och i mitten av
december blev en ny pensionsöverenskommelse klar.
Men även 2017 har inneburit stora utmaningar och politiska nederlag. En svag
opposition som använder hot om misstroendeförklaringar för att påverka
budgetpropositionens innehåll skapar stor konstitutionell osäkerhet inför framtiden.
Debatten om vinsttak och den svenska modellen visar tydligt på skillnaden i svensk
politik, en konflikt som vi behöver tydliggöra för väljarna.
En av de fortsatt stora utmaningarna har sin utgångspunkt i den stora
flyktingtillströmningen under 2015. Mycket återstår att göra men vi flyttar steg för
steg fram positionerna. Om det under 2016 fanns en oro för bostäder och arbete till
alla nya svenskar, kan vi i år glädjas åt alla bostäder som byggts, 73 372 startbesked
för nya bostäder bara 2017 och en etableringstid som nästan har halverats, och nu är
fem år.
Hösten 2017 kunde Magdalena Andersson presentera den starkaste
budgetpropositionen som en socialdemokratisk finansminister någonsin har
överlämnat till Riksdagen. En budget som konstaterade att Sveriges nya ekonomiska
styrka ska komma alla till del samtidigt som regeringen betalar av på statsskulden. En
budget som Riksdagsgruppen med glädje under hösten och vintern har presenterat

för pensionärer, barnfamiljer och alla andra, i hela landet, som får det bättre med
Socialdemokratisk politik.
För att förbereda Riksdagsgruppen inför valet beslutade gruppstyrelsen under året att
genomföra argumentationstrimningar med syfte att höja den allmänpolitiska
kompetensen. De uppskattade rundabordssamtalen med statsråden har också
genomförts i år och vid ett tillfälle i samarbete med Mp för att ge möjlighet att träffa
samtliga regeringens statsrådsstaber. Under våren besökte Riksdagsgruppen
verksamheter med fokus på unga och äldres hälsa. På LBA:s träffar har goda
exempel, inte minst från ledamöters aktiviteter på sociala medier, lyfts fram.
I spåren av händelserna kring Transportstyrelsen och oppositionens försök att fälla
regeringen valdes Anders Ygeman till ny gruppledare den 8 augusti. Efter att Tomas
Eneroth den 27 juli utsågs till Infrastrukturminister.
Under hösten har gruppens fokus alltmer koncentrerats på den stundande valrörelsen
och nu är vi redo. Vi har levererat på vallöfte efter vallöfte för jobben, skolan och
välfärden. Nu kan och ska vi gå ut och möta väljarna med stolta och raka ryggar!

Vikten av att hålla fast vid och utveckla den svenska modellen har varit ett bärande
tema under verksamhetsåret. I sammanhanget har de så kallade ”Enkla jobben” tagit
stort utrymme gentemot våra politiska motståndare men också i den allmänna
debatten, i media och på arbetsplatser.
En viktig del av utskottsgruppens arbete har varit att diskutera
arbetsmarknadsfrågorna utifrån perspektivet ordning och reda, bl.a. med koppling till
det 10-punktsprogram som togs fram under valrörelsen 2014. Samverkan med LO,
LOs förbund samt partiets facklig-politiska verksamhet har intensifierats.
Generellt har kamp mot arbetslöshet och partiets tydliga prioritering av jobben
kopplat till integration och etablering präglat utskottsgruppen. Förutom
integrationsfrågor har utskottsgruppen prioriterat arbetsmiljö, arbetsrätt samt
Arbetsförmedlingens och Samhalls funktionssätt. Även om inträdesjobben varit en
fråga som parterna initierat och förhandlat om har utskottsgruppen ägnat frågan stor
uppmärksamhet.

Behovet av trygga anställningar, problemet med hyvling som påverkar framför allt
kvinnors inkomst och pension samt den nyinrättade jämställdhetsmyndigheten har
haft stort utrymme i utskottsgruppens arbete. Därtill kommer att förvärvsfrekvensen
bland kvinnor med utländsk bakgrund och åtgärder för att höja den har varit i
blickfånget.
Erfarenheter och frågor från ledamöternas resor, möten och konferenser har aktivt
och kontinuerligt förmedlats till berörda statsråd och deras staber.
Utskottsgruppens ledamöter har jobbat aktivt i sina egna regioner för att studera
utfall av regeringens politik, hitta hinder och goda exempel. Ett arbete som gett gott
resultat har varit att studera lokal och regional samverkan utifrån olika aktörer vad
gäller t ex. Extratjänster.
Under året har det skett utskottsövergripande samverkan med Näringsutskottets
s-grupp och Utbildningsutskottets s-grupp.

Socialdemokraterna har fortsatt den största bostadsatsningen på 20 år. Byggandet av
flerbostadshus på den högsta nivå sedan slutet av miljonprogrammet.
Investeringsstödet har betytt mycket för att öka nybyggnationen av små,
klimatsmarta och billigare hyresrätter. 199 av landets 290 kommuner har fått del av
regeringens byggbonus på 1,8 miljarder kronor. De tidigare satsningarna har fortlöpt
under 2017. Det handlar om stöd till att renovera och energieffektivisera
miljonprogramsområden, stöd till att bygga äldrebostäder, stöd för att sanera mark
där det kan byggas bostäder, stadsmiljöavtal för hållbara stadsmiljöer och stöd till
utemiljöer i vissa områden. Vidare har den socialdemokratiskt ledda regeringen lagt
fram flera olika förslag för att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga.
Utskottsgruppen har också arbetat mycket med att stärka konsumenternas ställning.
Under året har gruppen varit pådrivande för att genomföra ett räntetak och andra
åtgärder på marknaden för snabblån och högkostnadskrediter. Också frågan om ett
skriftlighetskrav vid telefonförsäljning har ägnats mycket tid.
Utskottsgruppen har under året fortsatt att träffa representanter för olika företag och
organisationer. Det har varit ett viktigt kunskapsutbyte inom ramen för
civilutskottets ansvarsområde. Flertalet av gruppens ledamöter deltog också under
Almedalsveckan. Utskottsgruppen besökte i oktober Jönköpings län för att på plats
träffa våra lokala företrädare och studera olika aktuella frågor (särskilt

trähusindustrin). Utskottet har besökt olika myndigheter och organisationer inom
verksamhetsområdet samt genomfört en utlandsresa till Österrike. Utskottet har
genomfört flera offentliga utfrågningar, bland annat kring barns skuldsättning.
Tillsammans med Mp har utskottsgruppen haft regelbundna överläggningar med de
tre statsråd som finns inom verksamhetsområdet; bostadsministern,
konsumentministern och biträdande justitieministern. Den 27 juli ersattes Morgan
Johansson av Heléne Fritzon.

EU-nämnden har ett stort antal möten och tillsammans med de skriftliga samråden
uppgick antalet under 2017 till cirka ett hundratal. Ordförandeskapet i Europeiska
unionens råd har under året innehafts av Malta och Estland. S-ledamöter från EUnämnden har deltagit i möten med de andra nationella parlamentens motsvarigheter
(COSAC) två gånger under 2017.
Året har präglats av stora utmaningar för EU-samarbetet. Brexit-förhandlingarna har
tagit mycket utrymme och kommer så göra även framöver. Storbritannien är en viktig
handelspartner för Sverige, många svenskar bor och arbetar där och det är viktigt för
Sverige och EU att relationen till Storbritannien även i fortsättningen är god.
Storbritanniens utträde innebär också cirka 120 miljarder kronor mindre i EU:s
budget. Det har varit en viktig del när den nya långtidsbudgeten börjat diskuterats.
Vår inställning är att EU:s budget måste minskas med lika mycket, vilket vi också
drivit.
Det stora antalet flyktingar som kom till Europa under framför allt 2015
aktualiserade frågor om EU:s gemensamma ansvar. Vi anser att EU-länderna måste
ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet, men ännu är ingen lösning på plats.
Under året har vi också kunnat se en oroande utveckling i några av EU:s
medlemsstater där respekten för rättsstatens principer kan ifrågasättas. Det har
föranlett en diskussion inom EU kring vilka åtgärder unionen kan och vill vidta för
att ändra på denna utveckling.
Den svenska regeringen nådde under 2017 en stor framgång när ministerrådet kunde
enas om det så kallade utstationeringsdirektivet som förenklat innebär att samma lön
och villkor ska gälla även för utstationerad arbetskraft.
Under hösten 2017 stod Sveriges statsminister Stefan Löfven tillsammans med
Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker värd för ett toppmöte i

Göteborg med fokus på rättvisa jobb och tillväxt. På det sociala toppmötet fanns
utöver stats- och regeringschefer representanter för arbetsmarknadens parter och
andra nyckelaktörer. S-gruppen i nämnden prioriterar fortsatt frågor där EUsamarbetet tillför ett mervärde så som den inre marknaden för jobb och tillväxt,
arbetet för ett hållbart klimat och en hållbar miljö samt samarbeta mot terrorism och
organiserad brottslighet.

Under verksamhetsåret 2017 har finansutskottets arbete främst bestått i att bereda
2017 års ekonomiska vårproposition och budgetpropositionen för 2018 samt vårrespektive höständringsbudget. Därutöver har utskottet verkat för att stärka det
finanspolitiska ramverket och värna den finansiella stabiliteten. Finansutskottet har
också gjort konkreta framsteg i arbetet med att införa krav på arbetstagares
rättigheter vid offentlig upphandling.
Gällande det finanspolitiska ramverket godkände riksdagen i samband med
budgetpropositionen för 2018 en sänkning av målnivån för det finansiella sparandet
från 1 procent av BNP till 1/3 procent av BNP samt att ramverket kompletteras med
ett riktmärke för skuldnivån, så kallat skuldankare, på 35 procent av BNP. Eftersom
trycket på de offentliga finanserna bedöms öka i takt med de demografiska
förändringarna underlättar justeringen av överskottsmålet välfärdens finansiering
framöver. Detta har varit möjligt att göra utan att äventyra de offentliga finanserna
eftersom sparandet har stärkts kraftigt tack vare en stram finanspolitik under
mandatperioden. Utskottet har säkerställt att förändringar har brett parlamentariskt
stöd för att stärka den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna.
Under hösten beredde utskottet en proposition om att utöka Finansinspektionens
mandat gällande makrotillsynen. De nya reglerna innebär bland annat att
Finansinspektionen kan lägga förslag till regeringen om makrotillsynsåtgärder på fler
områden än i dagsläget. Förutsättningarna att säkerställa makroekonomisk stabilitet
förstärks tack vare en förenklad arbetsgång och tydligare mandat för
Finansinspektionen.
Finansutskottets arbete har även utmynnat i en viktig delseger gällande krav på
arbetstagares villkor i offentlig upphandling. Efter att riksdagsmajoriteten under
hösten 2016 avslog dessa delar i regeringens proposition Ett nytt regelverk om
upphandling återkom regeringen med ett reviderat förslag tidigt 2017. Ändringarna
innebär att upphandlingar över EU:s tröskelnivåer omfattas av krav på lön, semester
och arbetstid. Med stöd av Kristdemokraterna röstades förslaget igenom i kammaren.

Utöver de frågor som behandlas av finansutskottet har arbetet i Kommittén för en
tydligare budgetprocess, liksom att de borgerliga använt hot om
misstroendeförklaring för att påverka budgetpropositionens innehåll, skapat
osäkerhet om framtiden för den samlade budgetprocessen. Efter hot från de
borgerliga partierna om en misstroendeförklaring, sannolikt med stöd av
Sverigedemokraterna, drog regeringen tillbaka två föreslagna skattehöjningar samt
reviderade en tredje. Oppositionen avstod visserligen från att motsätta sig
budgetramarna men det har under året blivit än tydligare att blockpolitiken måste
lösas upp om minoritetsregeringar ska kunna få igenom sammanhållna budgetar med
tydlig politisk inriktning.

Socialdemokraterna har under 2017 fortsatt arbetet med att återuppbygga
totalförsvaret. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillfört extra medel, i
VÅP:en samt genom blocköverskridande överenskommelse under hösten. Arbetet
med att genomföra Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning
– Sveriges försvar 2016-2020, har fortskridit. Regeringen tar krafttag för att rusta det
militära såväl som det civila försvaret. Åtgärder genomförs både i det stora och det
lilla, både publika och mindre publika. I september genomfördes den största
försvarsmaktsövningen på över 20 år, Aurora 17, där fler än 19 000 ur
Försvarsmakten deltog tillsammans med ett 40-tal myndigheter och förband från
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA. Den allmänna
värnplikten återinfördes. En stridsgrupp på Gotland organiserades. Ett särskilt
Veterancentrum upprättades inom Försvarsmakten. Samhällets informations- och
cybersäkerhet stärks genom en mängd åtgärder för att stärka motståndskraften mot
cyberangrepp. Upplysningsinsatser för att öka enskildas beredskap för kris
genomfördes.
Försvarsberedningens arbete fortskred och den 20 december 2017 överlämnades
delbetänkandet Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av
det civila försvaret 2021. Genomslaget blev stort och vi upplever att samtal om, och
aktiviteter kring, totalförsvaret nu förs brett och på många samhällsarenor.
S-gruppen i utskottet har spelat en viktig roll för att få igenom socialdemokratisk
politik i riksdagen. Under 2017 har utskottets frågor åter ökat i betydelse och det
mediala trycket varit stort. Händelser kring Transportstyrelsen och det efterföljande
borgerliga hotet om misstroendevotum mot Försvarsminister Hultqvist präglade
sommaren med extrainsatta utskottssammanträden och ett stort medialt tryck.

Ledamöterna har varit mycket aktiva i sin utåtriktade verksamhet och på olika sätt
haft kontakt med och träffat organisationer, företag och myndigheter. Man har
deltagit i en rad försvarspolitiska forum, bland annat Folk och Försvars rikskonferens
och Almedalen. Besök har gjorts vid diverse övningar och olika regementen över hela
landet. Man har deltagit vid olika ceremonier som Veterandagen och
hemkomstceremonin för personer som varit på mission i Mali. Gruppen har haft
återkommande kontakter med Officersförbundet, Reservofficersförbundet, TullKust och andra fackförbund med anknytning till Försvarsmakten och därtill
angränsande verksamhet. Man har deltagit i olika försvarspolitiska debatter.
Kontakterna med de frivilliga försvarsorganisationerna har fördjupats där
fortlöpande träffar med en fokusgrupp skapar god dialog. De kontinuerliga
kontakterna med Soldathemsförbundet fortsätter. Ledamöterna har fortlöpande
kontakter med representanter för försvarsindustrin och besök har gjorts vid flera
anläggningar.
Genomgående viktiga arbetsuppgifter under året har varit att fortsätta utveckla
utskottsarbetet och deltagande i grupper kopplade till detta samt att fördjupa
kontakterna och samarbetet med samhällsaktörer berörda av utskottets arbete.

Politikutveckling är en av de saker som stått på justitieutskottsgruppens agenda under
2017. En viktig del i det är studiebesök och olika typer av möten med människor
som har kunskap om utskottets arbetsområde. Utskottsgruppen har bland annat
besökt Barnahuset i Stockholm, flera kriminalvårdsanstalter, bland annat
Norrtäljeanstalten för att studera deras arbete med människor som har gjort sig
skyldiga till sexualbrott, och kvinnoanstalten Hinseberg, samt polisens nationella
operativa avdelning för att diskutera behovet av datalagring. Utskottsgruppen har
också träffat trygghetsvärdar i Örebro för att ta del av hur de praktiskt arbetar i ett
utsatt område, och Nätgranskarna för att lära mer om deras arbete med att
polisanmäla hat och hot på nätet. Besök och möten har sedan omsatts i utveckling av
den socialdemokratiska kriminalpolitiken, något som bland annat kommit till uttryck
i arbetet med att uppdatera det kriminalpolitiska programmet.
S-gruppens kanske viktigaste uppgift är att se till att den socialdemokratiskt ledda
politiken går igenom i riksdagen. Sedan valet har justitiedepartementet lagt fler än
hundra propositioner. Många av dem har hamnat i justitieutskottet. Under året har
utskottet bland annat behandlat propositioner om ett nytt brottsförebyggande
program, höjda straff för grovt vapenbrott och vissa våldsbrott, maskeringsförbud

vid idrottsevenemang samt den största satsningen på polisen på 20 år. Tillsammans
med justitiedepartementet har utskottsgruppen också förberett ett antal kommande
propositioner. Utskottsgruppen vill särskilt lyfta fram den nya
sexualbrottslagstiftningen som bygger på samtycke, en efterlängtad förändring.
Under året har ytterligare en överenskommelse om åtgärder mot terrorism
förhandlats fram mellan regeringen och de borgerliga partierna. I detta arbete har
utskottsgruppen varit aktiv.

Utskottets arbete präglades under våren i vanlig ordning av den årliga granskningen
av regeringen. För tredje året i rad lämnades ett granskningsbetänkande där
regeringspartierna och de borgerliga oppositionspartierna var överens.
I betänkandet, som utgick ifrån 32 anmälningar, påtalade utskottet brister i
regeringens och enskilda statsråds hantering av vissa ärenden. I flera fall fann dock
KU efter granskning att regeringens hantering i huvudsak varit korrekt.
Under sommaren uppdagades missförhållanden i samband Transportstyrelsens
outsourcing av IT-drift. Med anledning av detta kallades utskottet in för extra
sammanträden under sommaruppehållet. Ärendet har lett till ett flertal anmälningar
och föranlett en omfattande granskning av både förra och nuvarande regering.
Under den så kallade höstgranskningen behandlades bland annat regeringens och
Regeringskansliets hantering av utnämningsmakten, sekretessmarkeringar hos
Utrikesdepartementet, myndighetsstyrelser samt insynsråd och kommittéväsendet.
Ett annat viktigt ärende som legat på utskottets bord under året är frågan om en
nationell institution för mänskliga rättigheter. Efter grundlig beredning och
blocköverskridande samtal fann utskottet att en sådan institution inte ska placeras
under riksdagen och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att skyndsamt på
nytt låta utreda frågan.
I början av hösten besökte utskottsgruppen Halland för överläggning. Bland annat
besöktes Länsstyrelsen i Halmstad för samtal om krishantering och regional
samordning samt Kungsbacka kommun för inblick i det lokala arbetet mot
våldsbejakande extremism.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har fortsatt att utveckla kulturpolitiken, och
utskottsgruppen har tagit aktiv del i det arbetet. Arbetsåret har präglats av
programarbeten: Under våren fortsatte implementeringen av det idrottspolitiska

programmet som antogs 2016. Partistyrelsen antog ett mediepolitiskt program 201706-30, programgruppen bestod av Gunilla Carlsson och Hans Ekström.
Partistyrelsen antog det folkrörelsepolitiska programmet i december, ordförande i
programgruppen var Azadeh Rojhan Gustafsson, Jens Sjöström samt Carina
Ödebrink. Vid kongressen 2017 fattades beslut om att ta fram ett kulturpolitiskt
program till valet 2018. Partistyrelsen utsåg i oktober en arbetsgrupp bestående av Bo
Bernhardsson, Gunilla Carlsson samt Ellinor Eriksson. Arbetsgruppen ska lämna ett
förslag i mars 2018.
Kulturutskottets s-grupp har spelat en viktig roll för att driva igenom regeringens
politik i riksdagen, t ex. en proposition om Kulturarvspolitik med en ny museilag. En
annan viktig fråga inom utgiftsområdet har varit spelregleringen där utskottsgruppen
varit med i referensgruppsarbetet.
Gruppen har deltagit i ett stort antal seminarier och debatter och har också
genomfört besök på institutioner och organisationer. Det årliga julminglet då
gruppen bjuder in organisationer, myndigheter och kulturarbetare ägde rum 6
december.
Budgetpropositionen 2018 innebar för kulturområdet den största
ambitionshöjningen någonsin, en höjning med 745 miljoner kronor. Där återfinns
bl.a. satsningar på den fria konsten, ett digitalt kompetenslyft via bibliotek, digitala
utsändningar av föreställningar från statliga scenkonstinstitutioner, utveckling av
fristadssystemet, ett nationellt musik- och kulturskolecentrum samt en satsning för
att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Gruppen
har fortsatt sitt samarbete och utvecklingsarbete med berörda statsråd och
departement (Alice Bah Kuhnke, kulturdepartementet, Anna Ekström,
utbildningsdepartementet, Gabriel Wikström/Annika Strandhäll, socialdepartementet
samt Ardalan Shekarabi, finansdepartementet).

Under verksamhetsåret har Miljö- och jordbruksutskottet behandlat frågor som
berört jordbruk, landsbygd, skog, biologisk mångfald, naturvård, avfall, jakt,
livsmedel, fiske, klimat, djurskydd, vattenvård och kemikalier.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen har haft regelbundna kontakter med
näringsdepartementet för frågor kring landsbygd och de gröna näringarna, med
miljödepartementet för frågor kring miljö och med utrikesdepartementet kring
klimat.

Gruppens ledamöter har försvarat regeringens förslag i debatter i riksdagens
kammare samt deltagit i interpellationsdebatter där oppositionen ställt frågor till
ministrar. Ledamöterna i gruppen har också regelbundet träffat representanter för
intressegrupper, myndigheter och sakkunniga inom utskottets ansvarsområde.
Utskottsgruppen har tillsammans och enskilt gjort studiebesök i verksamheter på
flera håll i landet samt deltagit i seminarier och debatter inom gruppens
ämnesområden.
Flera stora leveranser från valmanifest och kongressbeslut har arbetats fram av
regeringen under året och där de socialdemokratiska ledamöterna i miljö- och
jordbruksutskottet deltagit i det arbetet och fört en kontinuerlig dialog med
regeringskansliet kring utformningen av förslagen. Det har gällt t.ex. arbetet med ett
klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag som beslutades av riksdagen den 15 juni
2017, arbetet med en livsmedelsstrategi som också beslutades i juni 2017, arbetet
med en ny djurskyddslag som pågått hela 2017 och som utmynnade i en
lagrådsremiss i januari 2018 och en rad andra propositioner och skrivelser som
regeringen lagt fram för riksdagen under 2017. Utskottet har också deltagit i arbetet
med att ta fram ett förslag om en nationell skogsstrategi och en
landsbygdsproposition vilka planeras vara klara under 2018.
Gruppen har också diskuterat och behandlat de motioner som inkommit under
allmänna motionstiden och som berör utskottets områden. Utskottsgruppen har
också arbetat med att stödja regeringens arbete med att förankra regeringspositioner i
utskottet och i EU-nämnden inför ministerråden i EU.

Socialdemokraterna i Nordiska rådet har varit en aktiv grupp under året. Gruppen
har lagt fram många medlemsförslag och fått flera artiklar publicerade.
Medlemsförslagen har bland annat handlat om: social dumpning, obligatorisk
medling för föräldrar vid separation, mikroplaster i dricksvatten och ökat samarbete
mellan de nordiska sjukvårdssystemen. Gränshinder har varit en annan fråga som
gruppen har arbetat med i riksdagen genom motioner och interpellationer. De har
handlat om gränshinder som rör den nordiska arbetsmarknaden, a-kassan och rätt till
tjänstledighet vid politiska uppdrag.
”Arbetsliv i Norden” är en rapport som gruppen målmedvetet har arbetat vidare
med. Den har tagits fram av Nordiska ministerrådet och belyser
arbetsmarknadsfrågor ur ett nordiskt perspektiv. Till exempel genomfördes ett
rundabordssamtal i Stockholm tillsammans med Sveriges arbetsmarknads- och

etableringsminister Ylva Johansson, S-ledamöter från Nordiska rådet samt fackliga
representanter. Flera frågor diskuterades och prioriterades, som vikten av att öka
organisationsgraden i facket, livslångt lärande, integration, social dumpning och
jämställdhet. En artikel på området publicerades i fler tidningar. Efter sommaren lade
gruppen ut ett flertal filmer på Facebook som handlades om vikten av att gå med i
facket för att värna den nordiska modellen. Filmerna nådde många människor och
fick många ”likes”. Under hösten genomförde S-gruppen i Norden en seminarieserie
om ”social dumpning” i de nordiska länderna. I riksdagen genomfördes under
november ett välbesökt seminarium på temat.
S-gruppen i Sverige har varit till Åland på en studieresa. Båtresan ägnades åt
verksamhetsplanering och programmet i hamn fokuserade på dialog, positiva
exempel och ökade kunskaper om Åland. Gruppen har haft många möten på
hemmaplan, bland andra med Eric Sundström, sakkunnig hos utrikesministern och
ansvarig för de nordiska frågorna, samt Ann Linde, EU- och handelsminister.
Finland var ordförande för Nordiska rådet under året och sessionen hölls i
Helsingfors. Det passade bra med tanke på att Finland firade 100 år som självständig
nation. På sessionen var S-gruppen mycket aktiv i debatten och flera av gruppens
förslag var uppe till diskussion. Stefan Löfven och Margot Wallström deltog under
bland annat statsministrarnas respektive utrikesministrarnas frågestund. Samarbetet
inom S-gruppen har fungerat mycket bra.

Under verksamhetsområdet har socialdemokraterna i näringsutskottet behandlat
frågor som berört finansiering av innovation och hållbar tillväxt, export,
nyindustrialisering, samverkan, statliga företag, konkurrens-frågor, företagarfrågor,
regional tillväxtpolitik, livsmedelsproduktion och energipolitik. Arbetet i utskottet har
haft genomslag i regeringens politik. Bland annat har regeringen genomfört viktiga
satsningar inom smart industri, fortsatt implementera energiöverenskommelsen och
förbättrat villkoren för främst små och medelstora företag. Gruppen har tagit emot
besök från intressegrupper som haft beröringspunkter med svensk närings- och
energipolitik. Utskottsgruppen har genomfört studiebesök hos relevanta aktörer samt
varit på Almedalen för att delta på seminarier, träffa opinionsbildare och
beslutsfattare men också argumenterat för partiets politik som berört utskottets
arbetsområden vid dessa tillfällen.

Gruppen har på olika sätt understött regeringens arbete och sett till att dess
propositioner gått igenom Riksdagen. Förhållandena i de myndigheter vars anslag
bereds i Skatteutskottet har följts löpande via utskottet, insynsråd och andra
kontakter. Allmänna motionstiden (AMT) resulterar varje år i ett stort antal enskilda
motioner som behandlas i olika betänkanden under våren. För Skatteutskottets del
har, trots det svåra parlamentariska läget, detta bara resulterat i något enstaka
tillkännagivande.
Gruppen har varit fortsatt starkt engagerad kring åtgärder mot både nationellt
skattefusk och internationell skatteflykt samt i frågan om storföretagens beskattning.
EU:s arbete med implementering av OECD:s BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting)-åtgärder har varit fortsatt viktigt under året. Att en F-skatteutredning
tillsatts innebär att ännu ett löfte om åtgärder mot skatteundandragande och illojal
konkurrens är på väg att uppfyllas. Ett stort steg mot att avskaffa pensionärsskatten
togs med höstbudgeten. Även skatteklyftan för de med sjuk- och aktivitetsersättning
kommer att reduceras med budgeten för år 2018.
Utskottsgruppen har varit aktiv kring framtagandet av samarbetsregeringens olika
förslag på skatteområdet, både i samband med vårpropositionen 2017 och
budgetpropositionen för 2018.
Gruppens ledamöter har företrätt partiet i skattefrågor vid olika seminarier och
debatter bland annat under Almedalsveckan.

De migrationspolitiska frågorna har fortsatt att dominera under året. Främst har
frågan om uppehållstillstånd för ensamkommande väckt stor uppmärksamhet.
Utskottsgruppen har arrangerat ett antal interna frukostseminarier för att sprida
aktuell information och ge möjlighet att ställa frågor.
Regeringen presenterade en ny möjlighet till uppehållstillstånd för de
ensamkommande som sökte asyl fram till 24 november 2015. Förslaget innebär att
de som drabbats av de långa handläggningstiderna får en ny möjlighet genom att
ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.
I samband med detta presenterades även förslag om att förändra systemet för eget
boende. Den pågående Mottagandeutredningen kommer under 2018 att presentera

förslag för asylsökandes rätt att välja eget boende. Dessa förslag kommer att ligga till
grund för ett eget värdigt boende.
Frågan om arbetskraftsinvandrare som utvisas på grund av mindre fel begångna av
arbetsgivaren har uppmärksammats under hösten. Utredningen om
arbetskraftsinvandrare ska få stanna i Sverige trots mindre misstag presenterade i
slutet av året förslag på åtgärder som ska vara på plats till sommaren 2018.
Utredningen om en modern föräldraförsäkring presenterade sitt förslag som innebär
ytterligare reserverade dagar. Totalt reserveras fem månader per förälder och en
tredjedel av försäkringen är fri att överföra. Förslaget innebär även att flera
familjekonstellationer ska kunna få använda föräldraförsäkringen. Det behövs en
ökad flexibilitet även för de som inte lever i en kärnfamilj,
Under året har kritik framförts mot sjukförsäkringen och möjligheten att få
ersättning. Detta har medfört att regeringen tagit fram ett åtgärdsprogram för en
tryggare sjukförsäkring med människan i centrum.
Riksdagen fattade beslut om att inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8
prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. Det innebär en ekonomisk förstärkning
för människor som drabbas av ohälsa. Därmed är ytterligare ett vallöfte uppfyllt.
Under 2017 har arbetet i Pensionsgruppen varit intensivt. I slutet av året ingicks en
stor överenskommelse. Enligt överenskommelsen ska grundskyddet, som går till de
sämst ställda pensionärerna, förbättras, premiepensionssystemet förändras och
åtgärder vidtas för ett långsiktigt hållbart pensionssystem. Beslut har fattats om att
ytterligare sänka pensionärsskatten och därmed sluta skatteklyftan mellan pensionärer
och arbetstagare.

Under året har arbetet för att stärka hälso- och sjukvården och tandvården fortsatt.
Från 1 januari infördes avgiftsfri öppenvård för den som fyllt 85 år. Preventivmedel
inom läkemedelsförmånen blev samtidigt avgiftsfria för den som är under 21 år. En
ny hälso- och sjukvårdslag trädde i kraft från 1 april. Dessutom togs initiativ för en
ny beslutsprocess för hur den högspecialiserade vården ska organiseras.
I budgetpropositionen för 2018 beslutades det om att tillföra hälso- och sjukvården
5,5 miljarder kronor i öronmärkta satsningar för utveckling av sjukvårdens arbetssätt
och nyanställning av personal, för skärpt vårdgaranti och förbättrad tillgänglighet för

patienter, för stärkt förlossningsvård, barnhälsovård samt satsning på psykisk hälsa
och psykiatri för såväl unga som vuxna. Dessutom beslutades om införande av
avgiftsfri cellprovtagning inom ramen för det nationella screening-programmet mot
livmoderhalscancer från 2018. Utöver detta togs beslut om fördubbling av det
allmänna tandvårdsbidraget för alla som inte har gratis tandvård. Ytterligare steg i
den successiva utbyggnaden av gratis tandvård för unga vuxna beslutades i budgeten.
Inom det sociala området beslutades om ökat stöd till kommunernas utbetalning av
habiliteringsersättning, förstärkt bemanning inom den sociala barn- och
ungdomsvården, införande av avgiftsfria skollovsaktiviteter samt avgiftsfri simskola
för barn i förskoleklass från 2018. Statens institutionsstyrelse beviljades ökat anslag
för en utökning av antalet vårdplatser. Regeringen lade också en proposition om rätt
till ersättning för personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i
könstillhörighetslagen.
Arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag har fortsatt genom en
lagrådsremiss om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
överlämnades i juli 2017.
Under året har mycket av arbetet i utskottet kommit att präglas av frågan om den
statliga assistansersättningen. Mot bakgrund av prejudicerande domar i Högsta
förvaltningsdomstolen tog regeringen initiativ till att, i avvaktan av den pågående
utredningen av personlig assistans, tillfälligt ta bort tvåårsomprövningen av rätten till
assistansersättning samt förtydliga att assistansersättning kan beviljas för väntetid och
beredskap. Under året har flera regeringsuppdrag av bland annat Socialstyrelsen och
Försäkringskassan angående konsekvenser av ändrade rättstillämpningen inom den
statliga assistansersättningen presenterats och behandlats av utskottet. Under hösten
antog riksdagen nya nationella mål och inriktning av funktionshinderspolitiken.

Socialdemokraternas påverkan på transport- och infrastrukturpolitiken blir allt
tydligare för varje år i regering. Järnvägsunderhållet var en profilerad fråga i
valrörelsen 2014 och under året togs betydelsefulla steg för en bättre fungerande
järnväg. Den statliga kontrollen över järnvägsunderhållet har stärkts genom att
Trafikverket har fått ansvaret för besiktningsverksamheten.
Den största frågan för utskottsgruppen under 2017 var arbetet med den nationella
planen för infrastruktur för åren 2018-2029. Trafikverket lämnade i augusti sitt
förslag till plan och under hösten pågick remissrundan. Utskottsgruppen har under
remisstiden rest runt i landet och lyssnat in regioners, kommuners, näringslivets samt

intresseorganisationers synpunkter och idéer inför regeringens slutgiltiga beslut i
april/maj 2018.
Utskottsgruppen har under lång tid lyft förslag som ska ge bättre en arbetsmiljö för
lastbilschaufförer och stoppa den osunda konkurrensen som vi ser på våra vägar
idag. Detta arbete har gett tydliga resultat under 2017. Under våren lämnades ett antal
uppdrag över till regeringen rörande hur vi kan får bättre ordning och reda inom
främst åkeribranschen. Ett par förslag presenterandes innan årets slut så som
förlängd klampningstid, ändrade regler kring kör- och vilotider samt vinterdäckskrav
för lastbilar. Arbetet med skärpta regler för beställaransvaret påbörjades under 2017,
vilket under våren 2018 kommer att utmynna i en proposition.
Sommaren präglades av Transportstyrelsens outsourcing av serververksamhet.
Händelserna ledde till att infrastrukturminister Anna Johansson valde att avgå och
Tomas Eneroth tillträdde. Vid sidan av järnväg och väg har det arbetats intensivt
inom andra utskottsområden. Sjöfarten får en större allt större roll inom godstrafiken
och här har utskottsgruppen varit drivande för att mer gods ska fraktas till sjöss
istället för på väg. Ett steg för att uppnå detta är införandet av ECO-bonus som
presenterades i budgeten för 2018. S-gruppen har drivit cykelfrågorna hårt i samband
med att regeringen presenterade sin cykelstrategi.
Förbud mot att använda mobiltelefoner vid bilkörning har drivits länge av
Socialdemokraterna. Under hösten beslutades det att ett förbud träder i kraft under
2018. Bredband och digitaliseringen är viktig för att hela landet ska hålla ihop och här
har utskottsgruppen ett bra samarbete med ansvarigt statsråd. Den
socialdemokratiska gruppen har arbetat med att lyfta fram regeringens
ambitionshöjning för bredbandtäckning där ambitionen är att alla medborgare ska få
tillgång till internet. Det är en väsentlig höjning jämfört med tidigare regeringar.

Socialdemokraterna har fortsatt att ta steg mot skapandet av en jämlik kunskapsskola
under 2017. Utbildningsutskottets S-grupp och den socialdemokratiskt ledda
regeringen har genomfört flera viktiga reformer under året, som att förlänga
skolplikten till tio år genom obligatorisk förskoleklass, levererat på
Skolkommissionens betänkande genom mer resurser med en stark socioekonomisk
viktning samt fortsatt minskat barngrupperna i förskola och fritidshem. De skolorna
med tuffast utmaningar har fått mer resurser och statligt stöd för att vända
kunskapsresultaten. Kunskapslyftet har ytterligare utökats, vilket inte minst märks
genom en kraftig utbyggnad av folkhögskolorna och yrkeshögskoleutbildningar. Det

har investerats i högre utbildning och forskning och riksdagen har beslutat om en
stor och långsiktig forskningsproposition för kunskap i samverkan med övriga
samhället.
Under 2017 arbetar fler lärare i svensk skola, fler lärare utbildas och fler kan tänka sig
att återvända till läraryrket. Flera internationella mätningar har under året visat att
Sverige brutit trenden med sjunkande kunskapsresultat. Ojämlikheten är dock en
växande utmaning och lärarbristen fortsatt påtaglig.
Skolkommissionens betänkande levererades i april 2017 och ligger till grund för
socialdemokratins nu fortsatta arbete med att se över skolsystemet för att göra det
mer likvärdigt och se till att vinstintresset underordnas kvalitet och kunskap.
Utbildningsutskottets arbete har fått genomslag i regeringens politik och påverkat
skoldebatten. Genomgående under året har utskottet kontinuerligt samarbetat
framgångsrikt och drivit på i politiska frågor i kontakterna med de tre statsråden på
Utbildningsdepartementet och andra aktörer. Exempel som kan nämnas är
framtagandet av en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, vikten av en
stärkt studie- och yrkesvägledning, satsningar på andra yrkesgrupper i skolan,
möjligheten till utbildning utanför högskoleorter, och gymnasiesärskoleelevers
möjlighet till fortsatt utbildning.
S-gruppen i utskottet har spelat en viktig roll för att få igenom socialdemokratisk
politik i riksdagen och har haft ett aktivt år med många studiebesök, inte minst på
skolor och universitet, nätverksträffar och politikutvecklande seminarier. Inför den
socialdemokratiska partikongressen bedrevs ett arbete av flera ledamöter i utskottet
för att förankra och diskutera partiets skolpolitik.
I november 2017 arrangerade utskottsgruppen bland annat en skolpolitisk dag för
tredje året i rad som riktade sig till socialdemokratiska skolpolitiker och som lockade
närmare 200 deltagare från hela landet. Temat var hur vi skapar en jämlik
kunskapsskola med trygghet och studiero, en fråga som allt mer kommit att lyftas i
den skolpolitiska debatten och som Socialdemokraterna behövt utveckla sin politik
och kommunikation inom.

Socialdemokraterna har fortsatt driva den feministiska utrikes- och
utvecklingspolitiken under 2017. S-gruppen har drivit på för en mer
socialdemokratiskt präglad politik i utskottets betänkanden.

Utrikesutskottets arbete har förutom utskottets tidplan och utrikesdepartementets
arbete med skrivelser, strategier och propositioner präglats av ett omtumlande år i
flera delar av världen. De fortsatta striderna i Syrien och Irak, förhandlingarna med
Storbritannien om Brexit, situationen för Rohiyngas i Burma, terrorattacker på flera
håll i världen, inklusive Stockholm, och Nordkoreas kärnvapentester, för att nämna
några. Dessutom präglades året av val i flera europeiska länder. Där Frankrike
röstade fram en ny president och ett nytt parti, där Theresa May förlorade sitt
maktövertag i parlamentet och i Tyskland där det ännu vid årets slut inte kunnat
bildas någon regering. Men även parlamentsvalet i Nederländerna och valet till
Stortinget i Norge var viktiga, inte minst för att Wilders parti PVV inte rönte de
framgångar många var rädda för och att Norges socialdemokrater visade sig fastna i
en valstrategi som förlorade sin relevans och hade en verklighetsbeskrivning som
väljarna inte kände igen sig i.
S-gruppen i utskottet har spelat en viktig roll för att få igenom socialdemokratisk
politik i riksdagen och har haft ett aktivt år med många studiebesök, inte minst på
myndigheter och institutioner såsom Sida, Swedfund och Folke Bernadotteakademin.
Dessutom har S-gruppen i utskottet träffat representanter från bland annat
Världsbanken, Gavi, EU-kommissionen och regeringsföreträdare för flera olika
länder. Ledamöterna har fortsatt att stärka kontakterna med politiker från andra
länder och från våra systerpartier vid deras besök i Sverige och under ledamöternas
utlandsresor. S-gruppen i utskottet har deltagit på flera utskottsresor till bl.a. USA,
Georgien, Armenien, Norge, Finland och Malta. Dessutom har de deltagit i flera av
partiets delegationer till PES-evenemang, partikongresser och valfinaler hos
systerpartier i runt om i världen.
Under året har samarbetet med de tre statsråden på Utrikesdepartementet fortsatt.
Detta har varit särskilt påtagligt genom bl.a. återkommande morgonmöten och
deltagande i interpellationsdebatter. Ledamöterna har även fördjupat samarbetet med
civilsamhällets aktörer genom att, enskilt och tillsammans med andra, ha stått värdar
för och deltagit i flertalet seminarier om exempelvis situationen i Burma, läget för
mänskliga rättigheter i Etiopien och om kärnvapennedrustning.
Försvarsberedningens delrapport ”Motståndskraft” presenterades i december och
skapade debatt in på 2018. Även här har S-gruppen i utskottet varit presenterat.
Europarådets parlamentariska församling, PACE
Socialdemokraterna i den svenska delegationen består av följande ledamöter:
Jonas Gunnarsson (delegationsordförande), Carina Ohlsson, Niklas Karlsson, EvaLena Jansson, Azadeh Rojhan Gustafsson.

Under 2017 har PACE fortsatt debattera migrations- och flyktingkrisen vid en rad
tillfällen och ur ett flertal olika perspektiv. Sociala klyftor, mediefrågor samt
mänskliga rättigheter och den negativa demokratiska utvecklingen i Turkiet,
Azerbajdzjan, Ungern, Vitryssland och Ukraina har adresserats. Frågan om Rysslands
annektering av Krim och utvecklingen i östra Ukraina har fortsatt prägla
församlingens debatter. Som en följd av församlingens beslut i april 2014 och i
januari 2015, att temporärt dra in Rysslands rösträtt, har Ryssland inte deltagit i
församlingens verksamhet under det senaste två året.
Nedan följer några exempel på debatter/rapporter/frågor som svenska S-ledamöter
varit engagerade i:
Med anledning av rapporten ”De demokratiska institutionerna i Turkiet” uppmanade
Övervakningskommittén Turkiet att vidta brådskande åtgärder (inklusive
upphävandet av undantagstillståndet och frisläppandet av parlamentsledamöter och
journalister). Den Parlamentariska församlingen beslöt att återuppta
övervakningsförfarandet för att intensifiera sitt samarbete med turkiska myndigheter
och alla andra krafter i landet. Azadeh Rojhan Gustafsson, som deltog i debatten,
framförde att det var nödvändigt att återuppta full övervakning av Turkiet eftersom
det verkar vara det enda sättet att nå fram till det turkiska ledarskapet.
Vid sidan av det politiska arbetet i utskott och kammare har PACEs verksamhet
präglats av en förtroendekris. Församlingens president avgick under året efter
korruptionsanklagelser och en oberoende korruptionsutredning tillsattes för att
genomlysa hela verksamheten. Utredningen väntas klar april 2018. Jonas Gunnarsson
och Niklas Karlsson har vid olika tillfällen lyft fram att förtroendevalda måste vara
föredömen och att hela PACEs värdegrund hotas av misstankarna om korruption.
Under januarisessionen presenterade Eva-Lena Jansson sin rapport och sitt förslag
på resolution med anledning av den humanitära krisen i Gaza. Rapporten och
resolutionen antogs med stor majoritet. Jonas Gunnarsson (S) initierade en motion
om ”State of emergency and it’s limitations” som har som mål att öka förståelsen för
de gränser som ett undantagstillstånd har i förhållande till Europakonventionen.
I samband med en aktuell debatt om att sätta stopp för sexuella trakasserier av
kvinnor i det offentliga rummet, deltog Niklas Karlsson, Carina Ohlsson och Jonas
Gunnarsson. I debatten lyfte S-debattörerna fram att våld mot och trakasserier av
kvinnor undergräver jämställdhetssträvanden och att det därför det är en viktig fråga
för hela samhället eftersom förutsättning för skapandet av ett välfärdssamhälle är att
kvinnor och män är jämställda.

När rapporten om ”Skydd av kvinnor på flykt mot könsbaserat våld” antogs så
deltog Carina Ohlsson i debatten och framförde att medlemsländerna måste
prioritera skyddet för kvinnor och flickor på flykt. Det är särskilt angeläget när
flyktingmottagandet i många länder har ökat de senaste åren. Arbetet med detta ska
ske i enlighet med Istanbulkonventionen.

Motioner
Under 2017 lade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna 669 enskilda motioner
under den allmänna motionstiden. Nedan följer ett axplock av enskilda motioner
som lagts under det gångna året:
Alkolås i bilar kan rädda liv
Anta FN:s konvention om rättigheter
för personer med
funktionsnedsättning till svensk lag
Asylboenden drivna av
civilsamhällesorganisationer
Asylboenden i Migrationsverkets regi
Avskaffa EBO och inför värdigt eget
boende (VEBO) för nyanlända
flyktingar
Barn med särskilda behovs rätt att
avsluta sin utbildning
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Behovet av dubbelspår mellan
Göteborg och Oslo
Behålla kontonummer vid byte av
bank
Bostadsbidrag för unga och studenter
Bra vård vid endometrios
Bredband och it på landsbygden
Bygg i trä
Cykla mer
Dawit Isaak måste friges
Ekologisk mat
Elektrifiering av Kinnekullebanan

En beloppsbegränsning av
hyresdepositioner på
bostadsmarknaden
En rättssäker och mänsklig
sjukförsäkring
Erkänn det kurdiska folkets rätt till
självbestämmande
Etablering av en polishögskola i
Halmstad
Farledsfördjupning i Göteborgs hamn
som nationellt intresse
Fehmarn bält-förbindelsen
Fler lagliga vägar för att söka asyl
Fler psykologer i primärvården
Fler undersköterskor till äldrevården
Flygets betydelse för Gotland
Fungerande skola för barn med
neuropsykiatriska funktionshinder
Fysioterapeuter behövs i skolan
Fysisk aktivitet på recept
Färjetrafiken till och från Gotland
Färre fallolyckor
Fördelning av yrkeshögskoleplatser
Förutsättningarna för små
glesbygdskommuner
Förändrade åldersregler vid adoption

Gotländsk reservhamn
Gäddfabriker
Gör Sverige till världens bästa
innovations-, investerings- och
etableringsland
Hbt i hela världen
Hyvling av arbetstimmar
Hälso- och sjukvård på lika villkor i
hela landet
Infrastruktur i Jönköpings län
Infrastruktur i Västsverige
Inför ett tredje juridiskt kön
Insatser mot mobbning och
kränkande särbehandling
Insatser mot näthat
Intensifiera arbetet med Nollvisionen
mot suicid
Kompetensförsörjning i samband med
byggandet av Ostlänken
Komplett dubbelspår HallsbergDegerön och utbyggd kapacitet på
Hallsbergs rangerbangård
Konsumentpolitik om förstärkta
möjligheter för resenärer att påverka
kollektivtrafiken
Kontroll av däck på utländska
långtradare
Korrespondensgymnasiet i Torsås
Krafttag mot spårspring
Kunskapsinsats för preventivt arbete
mot hiv
Kunskapslyft för barn och lärare
Laxfiske i Östersjön
Lika rätt till lärlingsersättning
Menstruationsskydd i bistånd
Modern järnväg Göteborg-Borås
Märk varor från ockuperade områden
Nya stambanor för en hållbar
förbindelse mellan Malmö och resten
av Sverige samt norra Europa
Om OS i Stockholm

Osäkra anställningsavtal
Polisens möjligheter att motverka
buskörning med mc och moped
Postförsändelser till rättspsykiatriska
kliniker
Prioritera säkerheten på vägarna
Regional rådighet över trängselskatt
Reklam som riktar sig till studenter
Rätt för hyresgäster att bo kvar efter
brand
Rätt till ideellt skadestånd
Rökfritt Sverige 2025
Samordning av vården för personer
med en sällsynt diagnos
Satsning på cykelbanor
Satsning på ledarhundar
Screening för kvinnor över 75 år
Se över snabbhetspremien i
föräldraförsäkringen
Skador orsakade av skarven
Skuldsatta personer som är ägare av
många bilar
Smygreklam för tobak till barn via
godis
Spelreklam bör ha samma restriktioner
som alkoholreklam
Statens ansvar för
infrastrukturinvesteringar
Strandnära lägen i glesbygd
Stärk arbetet kring normkritik i skolan
Stärk vården efter förlossning
Stöd till brottsofferjourer
Sveriges engagemang för Västsahara
Sydostlänken som nationell
angelägenhet
Säkra Kvarkenförbindelserna
Telefonsupport för personer med
funktionsnedsättning
Trafikflygutbildningen i Ljungbyhed
för forskning och utveckling

Upprusta, tillgängliggör och
energieffektivisera
miljonprogramsområdena
Upprustning av Bohusbanan
Vapenexport med demokratikriterier
Verktyg för att stoppa mäns våld
Vuxenutbildning
Yrkeslegitimation för undersköterskor
Yrkesmeriter som en viktig del i
arbetet mot social snedrekrytering till
högskolan
Åtgärder mot den illegala
cabotagetrafiken
Åtgärder mot mobbning

Åtgärder mot sexuella övergrepp
Äldres rätt till särskilt boende
Ändra riktlinjen för övre åldersgräns
för adoptivföräldrar
Öka byggande av flerbostadshus och
kontor i trä
Öka kunskapen och ge större
uppmärksamhet till barn som lever
med missbrukande föräldrar
Ökad kunskap om relationen mellan
alkoholkonsumtion och cancer
Översyn av fartgräns för epa- och Atraktorer

Under år 2017 ställde de 113 socialdemokratiska riksdagsledamöterna endast fem
interpellationer. Detta är normalt i regeringsställning. Följande interpellationer
ställdes:
Förtroendeuppdrag i Norden
Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor
Fyrspår till Uppsala
Akutsjukvården i Göteborgsområdet
Fyrverkerier

Ledamöterna ställde 114 skriftliga frågor under 2016.
Antisemitism
Arbetsmiljöverkets ansvar
Avslag från Skolinspektionen
Bedrägeri med hjälp av
postförsändelse
Besittningsskyddet vid brand i
bostaden
Bosättningar och Jerusalem
De rikas skatteflykt
Demokratin och naturen i Indonesien
Det kustnära fisket
Djurskydd
Dubbelspårig järnväg Göteborg-Oslo
Egenproducerad el vid strömavbrott
Ekonomistyrning inom sfi
Elnätspris i tätort och glesbygd
En polishögskola i Halmstad
Ensamkommande från Afghanistan
Erkännande av föräldraskap i Norden
Fastighetsskatt och tung industri
Fungerande tågtrafik mellan våra
huvudstäder
Fusket med trafikkörkort
Förskola för alla
Försvarets utökade skjutningar i
Vättern
Försvarets utökade skjutningar över
Vättern
Hotet från högerextremister
Häktet i Halmstad
Höjning av ombudsersättningarna till
lanthandlarna
Inväxling av mynt och sedlar
Kompensatoriska hjälpmedel vid
högskoleprovet
Kontroller av tung trafik
Kortare vårdköer

Krav på att omfattas av olika länders
arbetslöshetsförsäkring utan avbrott
Lokala bankkontor
Långa köer för att ta körkort
Minskningen av insekter
Moms på simskolor
Nattstängning av tullstationen i Hån
NMR och demonstrationsrätten
Nordea och kollektivavtal
Nordiskt samarbete kring färdtjänsten
Näringslivspolitiska konsekvenser vid
utebliven satsning på fyrspår mellan
Uppsala och Stockholm
Polisens förutsättningar i Dalarna
Psykisk ohälsa i skolan
Reglering av skattekonsultbranschen
Resenärskriterier
Sandsugningen i Östersjön
Service och närvaro i hela landet
Sexuella övergrepp utförda av FNpersonal
SJ:s avgifter och äldre
Sjukpenning för svårt sjuka
Skattereduktion för löntagarnas
avgifter
Sms-lån
Snabbspår för hela landet
SOS Alarms avtal med
Sjöräddningssällskapet
Specialpedagogiskt stöd till
folkhögskolor
Stigmatisering av ekonomiskt utsatta
människor
Svensk fiskenäring
Sverige som ett digitalt föregångsland
Svårigheter att få främlingspass
Säkra id-handlingar

Terrordådet i Somalia
Tillgången till flyg på landsbygden
Tillgängligheten till viktiga
särläkemedel
Tillstånd för råttbekämpning
Trafiksituationen på E6
Trafiksäkerhet för mc-förare
Tystiklassen
Ungas rätt till utbildning
Uppmärksammad dom från Patentoch marknadsöverdomstolen
YH-utbildningar
Yrkesvux
Åtgärder inom hälso- och sjukvården
för transpersoners levnadsvillkor
Åtgärder mot tjuvfiske
Ökade kostnader för LSS
Ökade kunskaper kring psykisk ohälsa
i skolan
Ökat bostadsbyggande med fyrspår
Stockholm-Uppsala
Övergrepp mot HBT-personer i den
ryska delrepubliken Tjetjenien

Socialdemokraterna
Moderata samlingspartiet
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna

113 mandat
84 mandat
48 mandat
25 mandat
22 mandat
21 mandat
19 mandat
16 mandat

Politiskt partilösa. Fyra personer tidigare tillhörighet Sverigedemokraterna, en person
tidigare tillhörighet Moderaterna samt en person tidigare tillhörighet Miljöpartiet de
gröna.
De 113 socialdemokratiska ledamöterna fördelade sig den 31 december 2017 på 57
kvinnor och 56 män.
Ledamoten Börje Vestlund avled den 22 september 2017.
Vid riksdagsgruppens möte den 26 september höll Anders Ygemen parentationen
”I fredags blev vår värld lite gråare, lite mindre färgrik när Börje Vestlund hastigt gick bort. Idag
står hans plats i Andrakammarsalen tom och påminner oss om att en människa har ryckts bort
alldeles för tidigt. Vi är många som känner sorg och saknad över att ha förlorat en kompetent
kollega, en uppskattad riksdagsledamot och nära vän.
Börje föddes 1960 i Ljusdal. Han kom till Stockholm via Linköping där han hade jobbat i
restaurangbranschen. Han flyttade till huvudstaden tack vare sitt fackliga engagemang i Hotell och
Restaurangfacket, HRF. I Stockholm blev han snart engagerad lokalpolitiskt med inriktning på
gatu- och fastighetsfrågor. Han var en period ordförande i Kista stadsdelsnämnd
2002 tog han plats i riksdagen, invald för Stockholms kommuns valkrets. Han var ledamot av
näringsutskottet och EU-nämnden. Suppleant i ytterligare fem utskott samt i styrelsen för Stiftelsen
Riksbankens Jubileumsfond och i Riksdagens överklagandenämnd. Hans fokus var i huvudsak
dock näringspolitik och frågor om fackliga rättigheter.

Börje var en gedigen folkrörelsemänniska. Han var förtroendevald i HBT-Socialdemokrater,
ABF:s Förbundsstyrelse och Svenska Epilepsiförbundet.
Hur vi som människor beter oss mot andra definierar oss. Tar vi oss tid för våra vänner? Vår
familj? Släpper vi vad man har och springer när någon ringer om hjälp? Är vi människor som
håller dörren öppen när någon behöver värma sig? Jobbar vi för vår nästa, eller bara för vår egen
rikedom? Drömmer vi om rättvisa för oss själva, eller för alla?
Gällande Börje vet jag svaren på allt det där. Att man visste alltid var man hade honom. Att han
spelade sina kort med rak rygg. För att han visste att det var så att ha en ryggrad. Ju mer man
använder den, desto starkare blir den. Att han gav ärlighet och förväntade sig ärlighet tillbaka.
När någon gick lågt så gick han högt.
Han var en stark politisk kraft som kombinerade mod och pliktkänsla. Lika skarp som Börje var
i talarstolen, lika varm var han som människa. Han var intelligent och hade stor integritet. Ffa,
han stod upp för världen han trodde på och förstod något som många någonsin aldrig förstår, att en
människa kan göra hela skillnaden. Att det man gör spelar roll i det stora hela.
Vi fortsätter arbetet för en bättre värld och allas lika värde.
Vi tänker på de anhöriga som står allra närmast, på deras djupa sorg och saknad.
Vi minns allt det som Börje gjort.
Nu får vi klara oss utan dig. Din genomträngande röst och ditt sätt att ta fajten för kommande
generationer. Tack för de briljanta och ärliga kommentarerna. Och färgen du skänkte till Cephalus.
Vila i frid.”

Arbetsutskott
Gruppledare

Tomas Eneroth, t.o.m. 2017-07-26
Anders Ygeman, fr.o.m. 2017-08-08
Vice gruppledare Berit Högman
Ledamot
Agneta Gille
Ledamot
Hannah Bergstedt
Arbetsutskottet har haft protokollförda möten under året, varav sju under våren och
fyra under hösten.
Gruppstyrelse
Förutom arbetsutskottets medlemmar ingick följande ledamöter i gruppstyrelsen:
Anna-Lena Sörenson

Björn von Sydow
Fredrik Lundh Sammeli
Fredrik Olovsson
Gunilla Carlsson
Helene Petersson
Jennie Nilsson
Johan Löfstrand
Jörgen Hellman
Kenneth G Forslund
Lena Hallengren
Marie Granlund
Matilda Ernkrans
Pia Nilsson
Raimo Pärssinen
Åsa Lindestam
Adjungerade
Lena Rådström Baastad
Anders Jansson, gruppsekreterare t.o.m. 2017-01-17
Jeanette Svensson, bitr. gruppsekreterare t.o.m. 2017-01-17
Jeanette Svensson, gruppsekreterare fr.o.m. 2017-01-24
Linda Baudin, assistent till gruppledningen t.o.m. 2017-10-10
Ann Carlstedt, assistent till gruppledningen fr.om. 2017-10-17 t.o.m. 2017-11-27
Elizabeth Zetterberg, assistent till gruppledningen fr.om. 2017-11-28
Mats Andersson, statssekreterare SB sam
Gruppstyrelsen har hållit 32 sammanträden under året. Av dessa hölls 18 under våren
och 12 under hösten. Därtill genomfördes en överläggning på Bommersvik den 1920 januari samt en överläggning på Siggesta Gård den 21-22 augusti 2017.
Kvittningspersoner
Caroline Helmersson Olsson
Isak From
Erik Ezelius
Nomineringar
En av arbetsutskottets och gruppstyrelsens arbetsuppgifter är att hantera frågan om
nomineringar av personer till statliga myndigheter, företag, nämnder och
parlamentariska utredningar. Nomineringarna lämnas till regeringen. Under
verksamhetsåret fattade arbetsutskottet och gruppstyrelsen beslut i totalt 28

nomineringsärenden, fördelade på 16 nomineringsärenden under våren och 12 under
hösten.
Utskott och representation 2017
Följande utskott har under året haft socialdemokratisk ordförande:
Arbetsmarknadsutskottet (Raimo Pärssinen)
Finansutskottet (Fredrik Olovsson)
Miljö- och Jordbruksutskottet (Matilda Ernkrans)
Näringsutskottet (Jennie Nilsson)
Socialförsäkringsutskottet (Fredrik Lundh Sammeli)
Utbildningsutskottet (Lena Hallengren)
Utrikesutskottet (Kenneth G Forslund)
Följande utskott har haft socialdemokratisk vice ordförande:
Civilutskottet (Johan Löfstrand)
Försvarsutskottet (Åsa Lindestam)
Konstitutionsutskottet (Björn von Sydow)
Kulturutskottet (Gunilla Carlsson)
Skatteutskottet (Jörgen Hellman)
Socialutskottet (Anna-Lena Sörensson)
Utskottsgrupperna har haft regelbundna sammanträden för att förbereda agerandet i
utskotten.
Representation
Urban Ahlin, Talman
Tomas Eneroth, ordförande för riksdagens valberedning, t.o.m. 2017-07-26
Anders Ygeman, ordförande för riksdagens valberedning, fr.o.m. 2017-09-13
Jonas Gunnarsson, ordförande för Europarådets svenska delegation
Kent Härstedt, ordförande för OSSE delegationen
Krister Örnfjäder, ordförande för riksdagens interparlamentariska grupp (IPU)
Phia Andersson, vice ordförande för Nordiska rådets svenska delegation
Susanne Eberstein, ordförande för riksbanksfullmäktige
Björn von Sydow, ordförande för Riksdagens delegation till Natos parlamentariska
församling
Olle Thorell, ordförande för Riksdagens delegation till den parlamentariska
församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
Jörgen Hellman, ordförande för Riksrevisionens parlamentariska råd

Ordinarie ledamöter i Riksdagsstyrelsen 2017
Tomas Eneroth, t.o.m. 2017-07-26
Anders Ygeman, fr.o.m. 2017-08-08
Berit Högman
Eva Sonidsson
Håkan Bergman
Ersättare i Riksdagsstyrelsen
Yilmaz Kerimo
Hannah Bergstedt
Mattias Jonsson
Elin Lundgren

Länsbänksansvariga (LBA) har under året haft 13 möten samt en överläggning den
23 augusti. Hannah Bergstedt och Agneta Gille har fungerat som ordföranden under
året.
”Temperaturmätningar” har genomförts vid två tillfällen. Det har visat sig vara ett
mycket bra sätt att få en bild av vilka sakfrågor som dominerar i valkretsarna. Vid
dessa tillfällen har grupp- eller partiledning medverkat för att ta del av resultatet.
Inför AMT genomfördes en uppskattad speed-dating för länsbänksansvariga och de
politiska sekreterarna på den politiska avdelningen. Syftet var att underlätta kontakter
under AMT. På LBA:s initiativ fanns alla statsrådens staber och i vissa fall även
statsråden själva på plats i sammanbindningsbanan den 2 maj för att ta del av
ledamöternas synpunkter och förslag, som ett alternativ till motionsskrivande.
Under hösten upptog arbetet kring presentationerna av budgetpropositionen 2018
flera av LBA:s möten. Uppskattat var de målgruppsanpassade
presentationsmaterialen, som var ett nytt inslag i år på efterfrågan av bl.a. LBA:s I
slutet av året påverkade förberedelserna för valorganisationen allt mer dagordningen.
På överläggning i augusti gjordes en utvärdering av LBA:s arbete under
mandatperioden. Ett av medskicken inför kommande mandatperiod var att fortsätta
med de arbetssätt som utvecklats utifrån de principer som LBA arbetade fram vid sin
överläggning 2015: Erfarenhetsutbyte, goda exemplen, uppföljning och utvärdering,
Planering och framförhållning – möten ska alltid ha konsistens Samtal om politiken – Både
lokal och regionalt.

Länsbänksansvariga ledamöter under 2017
Stockholm stad
Börje Vestlund under VT
Teres Lindberg under HT
Stockholms län
Åsa Westlund
Sörmland
Caroline H. Olsson
Uppsala
Sanne Lennström under VT
Gustaf Lantz under VT/HT
Östergötland
Johan Andersson
Örebro
Eva-Lena Jansson
Västmanland
Anna Wallén VT och delar av HT
Olle Thorell delar av HT
Jönköping
Johanna Haraldsson
Kronoberg
Monica Haider
Kalmar
Krister Örnfjäder
Gotland
Hanna Westerén under VT och delar av
HT
David Lindvall under delar av HT
Blekinge
Suzanne Svensson
Skåne norra o östra
Per-Arne Håkansson
Malmö
Hillevi Larsson
Jamal El-Haj delar av VT
Skåne läns västra
Yasmine Larsson
Skåne läns södra
Rikard Larsson
Halland
Adnan Dibrani
Göteborg
Mattias Jonsson
Bohuslän
Kenneth G Forslund
Älvsborgs norra
Paula Holmqvist
Älvsborgs södra
Ann-Christin Ahlberg
Skaraborg
Monica Green
Värmland
Mikael Dahlqvist under VT
Lars Mejen Larsson under HT
Dalarna
Roza Güclü Hedin
Gävleborg
Patrik Lundqvist
Västernorrland
Jasenko Omanovic
Jämtland
Kalle Olsson
Västerbotten
Helén Pettersson
Norrbotten
Leif Pettersson

I januari presenterades den utvärdering av gruppmöten som kom att bli den sista för
mandatperioden. Utgångspunkten var som tidigare syftet med gruppmöten:
Gruppmöten är till för att fatta beslut: På gruppmöten kan aktuella frågor av intresse
för flertalet planeras in och möjlighet till diskussion ges: Gruppmöten, företrädesvis
förlängda gruppmöten, kan innehålla fördjupning i ett särskilt ämne: Gruppmötena
kan inte vara en allmän frågestund med statsråd, vi använder oss av berörd
utskottsgrupp.
Resultatet av utvärderingen och kommentarerna till densamma var i mångt och
mycket detsamma jämfört med de tidigare utvärderingarna. AU konstaterade därför
att ytterligare utvärderingar troligen inte skulle tillföra så mycket nytt. Den samlade
bedömningen av de genomförda utvärderingarna är att: Hälften av gruppens
medlemmar föredrar tidseffektiva beslutsmöten, den andra hälften föredrar
gruppmöten som erbjuder möjlighet till diskussion och fördjupning. Stämningen i
gruppen har under hela mandatperioden varit god som lägst 4,7, som högst 5,3, av 6
möjliga. Kvinnor anser i högre grad än män att gruppmötena är lärorika och nyttiga.
Ju mer vi pratar om jämnare fördelning av talartid bland gruppens medlemmar desto
bättre verkar det bli.
Under året genomfördes 4 förlängda gruppmöten med olika tema som alla avslutades
med en gemensam måltid i Myntmatsalen.

Helgas hade vid årsskiftet ett trettiotal kvinnliga medlemmar. Tillkommer
medlemmar som inte längre är riksdagsledamöter men som inte vill släppa den
systerskap och gemenskap som Helgas erbjuder.
Under året har vi hållit sedvanligt årsmöte, arrangerat en återvändarkväll under
veterandagens afton, sommarlunch med besök av S-studenters nyvalda ordförande
Nasra Ali, en kväll om skönhetsmedel, en middag samt en julavslutning där vi bjöd in
Elin Sundin från Fatta! för att tala om #Metoo.
Styrelsen har bestått av Hannah Bergstedt, Anna Wallén, Elin Lundgren, Gunilla
Svantorp och Kerstin Nilsson.

Den kooperativa studiegruppen är en av riksdagsgruppens allra äldsta
nätverksgrupper. Den har funnits sedan andra delen av 1970-talet. Gruppen
samarbetar med den kooperativa rörelsen och det civila samhället och är ett nätverk
för alla som intresserar sig för kooperativa och socialekonomiska frågor.
Nätverket består av ett trettiotal riksdagsledamöter och träffas i regel på onsdagar var
fjärde vecka när riksdagen varit samlad. Vid träffarna har externa föreläsare
medverkat. Under 2017 har vi bland annat haft besök av företrädare för Riksbyggen
och Konsumentföreningen. Tema för gruppens möte under året har varit
Riksbyggens verksamhet, Konsumentföreningen och COOP:s verksamheter,
kooperativa hyresrätter samt kooperativa frågor under kongressen.
Studiegruppen har också skrivit motioner till den allmänna motionstiden.
Ordförande i nätverket är Lennart Axelsson. Ledamöter i nätverkets AU har varit
Lennart Axelsson, Kristina Nilsson, Teresa Carvalho och Azadeh Rojhan
Gustafsson. Vid AU:s möten har även Malin Axelsson från S-kansliet och Håkan
Bystedt från KFO medverkat.

Riksdagens Unga Socialdemokrater består av ledamöterna som vid val är under 35 år.
Alexandra Völker, Roza Güclü Hedin, Emilia Töyrä, Johan Büser och Adnan
Dibrani har utgjort styrelse. Övriga ledamöter år 2017 har varit; Jonas Gunnarsson,
Anna Wallén, Lawen Redar, Björn Wiechel, Erik Ezelius, Patrik Lundkvist, Teresa
Carvalho, Sanne Eriksson, Johanna Haraldsson, Ida Karkiainen, Linus Sköld,
Yasmine Larsson, Veronica Lindholm, Magnus Manhammar, Kalle Olsson, Azadeh
Rojhan Gustafsson, Anna Wallentheim, Mathias Tegnér, Sara Karlsson, Hanna
Westerén, Petra Ekerum, David Lindvall, Faradj Koliev och Emanuel Öz.
Målsättningen med RUS arbete är att på olika sätt bidra till utvecklingen hos
riksdagsledamöterna i gruppen med sociala aktiviteter, inbjudna gäster för att få
inspiration, skapa nätverk och utveckla vår egen kunskap.
2017 har vi haft en blandning av sociala aktiviteter och möten där vi fördjupat oss i
en specifik fråga. Vi har bland annat diskuterat valstrategi med valledaren John
Zanchi.
Hösten 2017 anordnades en studieresa till Edinburgh med fokus på konsekvenserna
av Brexit. I samband med årsmötet möttes föreningen i en match lasergame. Vid

sommaravslutningen bjöd vi även in den yngre personalen från partikansliet samt
ledningarna för SSU, S-studenter och LOung.

Nätverket bestod under året av ledamöter med en aktiv facklig bakgrund i något av
LO:s Förbund. I början av mandatperioden var vi 47 medlemmar, men i slutet av
2017 kan vi räkna till 42 medlemmar.
Glädjande är förstås att en medlem blev statsminister, en annan infrastrukturminister
och en tredje kommunalråd. Vår kamrat Börje Vestlund avled under året alldeles för
tidigt och med mycket kvar som han skulle ha viljat påverka. Vila i frid.
Gruppen har arbetat med att ha goda kontakter med förbunden samt LO för utbyte
av politiska idéer och gemensamma utmaningar. Under året har gruppen bland annat
träffat ledningarna i 6F och Kommunal, anordnat möten på riksdagen, tagit emot
besöksgrupper, praktikanter och deltagit på olika fackliga utbildningar, aktiviteter och
möten.
Dessutom har flera ledamöter i fackliga studiegruppen arbetat nära sitt eget
fackförbund med olika branschfrågor, vilket är en betydande del av den fackligpolitiska samverkan.
Det är mycket glädjande att Socialdemokraternas fackliga utskott har kommit igång
igen och ordförande för gruppen har varit representerad där.
Det är också glädjande att vi fått en facklig-politisk sekreterare på plats och gruppen
har arbetat nära honom och ombudsmannen i en rad olika aktiviteter.
Ordförande i fackliga studiegruppen har under 2017 varit Caroline Helmersson
Olsson.

Saco Nätverket samlar s-ledamöter med SACO tillhörighet. Men nätverket syftar
också till att skapa en mötesplats för alla ledamöter i riksdagsgruppen som är
intresserade av aktuella frågor som olika SACO förbund driver och förslag man lyfter
fram.
Under verksamhetsåret 2017 har nätverket bedrivit en ytterst sparsam verksamhet
som endast bestått i att försöka få fler fackförbund att naturligt och bekvämt kunna
höra av sig till politiken för diskussion om aktuella frågor och perspektiv.

TCO-nätverket samlar s-ledamöter som är medlemmar i något av TCO förbunden.
Nätverkets ska erbjuda möjligheter till en fördjupad dialog kring aktuella frågor och
förslag som olika TCO förbund driver.
Arbetet under 2017 har varit att fortsätta utveckla de personliga kontakterna med
förbunden enligt den uppdelning vi tidigare bestämt, varje förbund har en kontakt
person i form av en ledamot från nätverket. Detta för att bredda antalet kontakter
med så många förbund som möjligt.

Från januari till december 2017 genomfördes totalt 484 studiebesök för studerande
på gymnasienivå. Vid dessa gymnasiebesök fick 269 klasser träffa en ledamot.
124 grupper fick tillfällen att träffa ledamöter från S. Det är 42 av 113 S-ledamöter
som har varit aktiva och träffat gymnasieklasser i riksdagen. Potentialen är dock
fortfarande stor. Om fler ledamöter mötte bara några klasser var skulle vi snabbt
möta många av 2018 års förstagångsväljare.
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Detta gäller för 2017

Under året har vi fortsatt att göra riktade insatser för att öka intresset för att få
ledamöter att ta emot fler gymnasieklasser som anmäler sig via riksdagen.

Gruppundervisning riktades till två grupper. En grupp i engelska som var helt
anpassad till arbetet i Miljöutskottet, här deltog sju ledamöter. En grupp i franska om
fem ledamöter som fick förstärka sina kunskaper med ett antal lektioner innan avresa
till Frankrike och intensivkurs. Dessa båda utbildningar genomfördes i slutet av HT
2017.
Fem ledamöter har haft enskild undervisning i engelska under året. Inriktningen på
dessa lektioner var direkt kopplat till deras uppdrag.

Riksdagsförvaltningen erbjuder liksom tidigare riksdagens ledamöter att delta på
språkresa med en veckas intensivutbildning i engelska eller franska. 2017 fick
Socialdemokraterna 16 platser att fördela.
Det var fem stycken som åkte till Frankrike och elva stycken som åkte till England.
Riksdagsförvaltningen erbjöd också intensivutbildning i engelska och franska i
riksdagens lokaler i Stockholm. Dessa lektioner utnyttjades av sex ledamöter som
läste engelska.

Riksdagsgruppens sekretariats uppdrag är att tillhandahålla ett administrativt
professionellt stöd av hög kvalitet för att ledamöterna effektivt ska kunna genomföra
sitt uppdrag.
Avdelningen har i uppdrag att fungera som vägen in till övriga kansliorganisationen
när ledamöter inte vet vart de ska vända sig. Avd. har därför kontakter med många
ledamöter och om det mesta som rör uppdraget.
Några områden som prioriterats under året är Rosen – partiets och riksdagsgruppens
nya intranät, formerna för arrangemang/seminarier i riksdagens stora lokaler samt
arbetssätt före och under AMT.
Riksdagsgruppens sekretariat har därutöver i uppdrag att ge stöd till
kvittningspersonerna och svara för den gemensamma hanteringen av
administrationen för kvittningen för de sju riksdagspartier som ingår i
överenskommelsen. Ge visst administrativt stöd till seminarier och utbildningar som
initieras av gruppledning eller utskottsgrupper samt ge strategiskt, organisatoriskt och
administrativt stöd till gruppens ledning.

Under 2017 hanterades 744 enskilda motioner varav 664 slutligen lämnades in.
Organisationsstruktur var densamma som under 2016. Valkretsombudsmännen
utgjorde även 2017 det enskilda stödet till ledamöterna.

Vid utvärderingen av AMT 2016 framkom bland annat: Det behövs bättre och fler
forum för ledamöter att ta upp frågor direkt med sakkunniga på departementen som
komplement till AMT, IP och skriftliga frågor. Detta uppfylldes genom att ordna ett
tillfälle för ledamöterna att träffa statsrådsstaberna innan AMT-perioden började.
Mötet var välbesökt av både statsråd och ledamöter och genomfördes tillsammans
med Mp varför samtliga statsrådsstaber var representerade.

Under året som gått har det funnits en spridning mellan operativa och strategiska
arbetsuppgifter. Till stor del har arbetet bestått av vad som benämns efterfrågad hjälp
– från både ledamöter och valkretsombudsmän. Åtaganden som med fördel hanteras
av personal på plats i riksdagen, eller då den lokala resursen inte räckt till eller haft
förhinder har hanterats av de centralt placerade valkretsombudsmän. Exempelvis
insläpp vid seminarium, framtagande och inlämning av skriftliga frågor, stöd under
allmänna motionstiden, underlag till debattsvar eller föredragningar.
Kommunikationsarbetet har under året liksom föregående år skett genom utskick till
LBA, VKO och pol.sek i kommuner och landsting. I den återkommande
Veckoinformationen finns en kort sammanfattning av aktuella politiska händelser
under den gångna veckan samt relevanta underlag som kunnat användas av
mottagarna för ett framgångsrikt kommunikationsarbete i valkretsarna.
Event/Seminarier
Några exempel på arrangemang som krävt en extra stor insats under 2017:
2017-01-30 Palmepriset
2017-03-25 Riksdagens Öppna hus
2017-11-10 Skolpolitisk dag
2017-12-01 Människor och organisationer som bidrar till en bättre värld

Berättelserna nedan är lämnade av respektive sidoorganisation.

Under 2017 har SSU firat 100 år, det har gått som en röd tråd genom
verksamhetsåret och har firats genom seminarier, utgåva av en bok, stor bankett på
kongressen och vid flera tillfällen lokalt runt om i landet.

Under 2017 har det för SSU varit prioriterat att växa och bli fler medlemmar. Vi har
för att nå det målet gjort ett stort arbete med att underlätta medlemskap i SSU, vi har
tagit bort medlemsavgiften och bytt medlemssystem. Det innebar ett direkt resultat
med 1 000 nya medlemmar i december och ett ökat medlemsantal för året. Under
hösten har vi påbörjat arbetet med att stärka våra distrikt och klubbar inför valåret genom kampanj, studier men också med fokus på politiskt innehåll. Detta visades
genom vår höstkampanj som gick ut på att distrikt och klubbar tog fram egna
kampanjer med lokala frågor som de bedrev mot socialdemokraterna lokalt och ute
på skolorna. Exempelvis SSU Örebro län som kampanjade för busskort för unga,
SSU Kronoparken som drev frågan om sin fritidsgård och SSU Göteborg ställde krav
på att rusta upp förorterna. Unga går med i SSU för att påverka politiskt, lära sig om
samhället och träffa nya vänner. Det är det som vi som organisation har fokus på för
att växa och bli starkare.

Under SSU:s nationella vårkampanj som syntes över hela Sverige pratade SSU om
Elevlöftet, ett antal krav på att förändra skolan för att ge alla elever chansen att lyckas
i skolan. Kampanjen drevs mot SAP med syftet att på partikongressen få partiet att
ställa sig bakom SSU:s förslag om en bättre skola. SSU lyckades driva igenom flera
viktiga frågor på kongressen, bland annat att partiet i sina nya politiska riktlinjer tagit
med att alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning på sina
skolor, att öka de de statliga resurserna till skolan och att elevhälsan ska få mer
resurser och prioriteras högre. Under den nationella höstkampanjen låg fokus på
utveckling av lokalpolitiken, där SSU-distriktens egna kampanjer lyftes upp i
förbundets kanaler.

SSU:s plattform för idédebatt, Tvärdrag, har under 2017 släppt sitt sista nummer och
fokus för förbundsstyrelsen har varit att utveckla nya former för att engagera unga
och nå nya målgrupper genom nya medier. Året har ägnats åt att utveckla den nya
medieplattformen Frihet som släpps under tidig vår 2018.
SSU har även fortsatt med att utbilda våra medlemmar i digital kampanj och digital
folkrörelse genom vår spetsutbildning Studio digital. Under året utbildades ett 30-tal
personer från hela landet i att skriva, fota och filma för digitala och sociala kanaler
vilket gör att SSU står ännu bättre rustade för en digital valrörelse.

S-kvinnor har som mål att ha en nettomedlemsökning med 5 % per år, 2017-12-31
hade S-kvinnor 7 463 medlemmar, en minskning från 2016-12-31 (7 783) med 320
medlemmar.
Under 2017 har det nya medlemssystemet börjat fungera bättre. Partiet har gjort
utskrivningar av medlemmar som inte betalat medlemsavgiften på flera år, så trots att
S-kvinnor värvar många nya medlemmar så tappar vi 320 medlemmar under 2017.
Förbundet har en medlemsavgift på 100 kronor för åren 2018 och 2019.

En ny satsning på studier gjordes under 2017, S-kvinnors ledarskapsutbildning som
genomfördes med 26 deltagare från hela landet. I utbildningen har bland annat ingått
att deltagarna har fått göra sin ledarskapsprofil.
I december inbjöds två studieledare per distrikt där man tillsammans med
studieutskottet gick igenom steg 1, materialet som studieledarna ansvarar för i sina
distrikt.

Jämställdhetsdagarna i Örebro. 31 januari – 1 februari deltog S-kvinnor i Forum
Jämställdhet som arrangerades i Örebro, förbundet deltog med monter tillsammans
med Örebro S-kvinnodistrikt.
8 mars. S-kvinnor deltog i manifestationen 15:57 som anordnades i ett samarbete
med kvinnolobbyn samt fler organisationer.
Partikongressen. På partikongressen i Göteborg var 130 av de 350 ombuden Skvinnor vilket gjorde att ett stort antal frågor som S-kvinnor drivit togs upp och vann
gehör, även i år fick frågan om Föräldraförsäkringen stor uppmärksamhet då Skvinnor lyckades få majoritetsstöd för att en tidsplan ska tas fram för en

individualiserad föräldraförsäkring. S-kvinnor hade även monter med fotovägg om
”kvinnokamp”.
1 Maj. S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson talade i Mariestad, Skara och Götene.
Almedalsveckan. S-kvinnor genomförde ett seminarium i Almedalen på temat
”Den feministiska kampen har bytt skepnad många gånger under det gångna seklet.
Men hur mår den i dag?” Medverkande: Camilla Wagner, moderator Klara K, Carina
Ohlsson, ordförande S-kvinnor, Ida Östensson, Make Equal, Stina Oscarson,
regissör och skribent, Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby,
Banar Sabet, mångfaldsstrateg och styrelseledamot Streetgäris, Anna Jensen Naatikka,
förbundssekreterare IF Metall, Anders Österberg, ordförande Unga Örnar.
S-kvinnors kongress
19–20 augusti samlades S-kvinnor till kongress i Karlstad, värd för kongressen var
Värmlands S-kvinnor. Kongressen antog nytt politiskt program (Den feministiska
kampen) och behandlade 51 motioner. Ny förbundsstyrelse med 8 nya
ledamöter/ersättare valdes.
Uttalande från mötet:
Stefan Löfven – vad hände med lagstiftningen mot sexistisk reklam?
S-kvinnor kräver säker förlossningsvård i hela landet.
Hög tid att investera i fred.

I oktober exploderade nyheterna i #metoo då amerikanskan Alyssa Milano
uppmanade kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier att använda
hashtaggen #metoo. I Sverige fick denna rörelse stor spridning och S-kvinnor
startade en Facebookgrupp på samma tema och många sexuella trakasserier
uppdagades även inom Socialdemokraterna. S-kvinnor agerade aktivt och gjorde en
film tillsammans med partiet samt artiklar och flygblad. S-kvinnor fortsätter arbetet
för ett samhälle fritt från sexuella trakasserier.

Två gånger per år träffas distriktens ordförande och förbundsstyrelsen. Under 2017
har dessa träffar besökts av inrikesminister Anders Ygeman och Joakim Johansson
från Socialdemokraternas avdelning Folkrörelse och kampanj.
På träffen i november lanserades S-kvinnors politiska program som formgetts av
Maria Holmer Dahlgren.

S-kvinnor har ett projekt utan administration i samarbete med Olof Palmes
Internationella Center i Sydafrika, Ikhwesi Women Support Center, som arbetar med
rådgivning för kvinnor som utsatts för våld i hemmet, samt med prevention och
rådgivning om HIV och AIDS.
3-4 april var två S-kvinnor, Lena Josefsson och Nina Unesi på nätverksträff anordnat
av OPC i Kapstaden, Sydafrika.
I december besökte tre ledamöter (My Lilja, Nin Unesi och Susanne Dufvenberg)
från förbundsstyrelsen projektet och hade seminarium om b.la sociala medier.
SKN. S-kvinnor har tagit över ledarskapet i SKN (S-kvinnor i Norden) efter Norge.
I december hade SKN ett seminarium i Stockholm i samarbete med FES (Fredrich
Ebert Stiftung) på temat jämställda löner.

Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning som utkommer 4 gånger per år.
Redaktör för Morgonbris under 2017 har varit Maria Persson, AiP media.

STS politiska riktlinjer är byggda runt tre områden: ”Ett samhälle för alla”,
”Internationell solidaritet” och ”Hållbar utveckling”. Vi tror på dialog som verktyg,
har ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och social rättvisa och vill aktivt
motverka antisemitism, islamofobi och annan rasism. Förbundsordförande är Ulf
Bjereld och förbundssekreterare Hans Josefsson. Thomas Strand samordnar en
grupp STS-medlemmar i riksdagen.
Vid årsskiftet 2017/18 var antalet medlemmar 2 535. Det är en minskning med 52
(2%) jämfört med förra årsskiftet och beror i huvudsak på större rensningar av gamla
uppgifter i medlemsregistret. Sett över en tvåårsperiod ökar medlemstalet med 128
(5%). Antalet nyinskrivna medlemmar 2017 är det hittills största under 2010-talet
(valåret 2014 undantaget).
Förbundsstyrelsen och enskilda företrädare har gjort flera uttalanden i aktuella
debatter. Inte minst har Ulf Bjerelds engagemang i migrationsfrågor, särskilt gällande
ensamkommande ungdomar från Afghanistan, fått stort genomslag. Vi vet att STS
ställningstaganden i dessa frågor har fått enskilda socialdemokrater att stanna kvar
som partimedlemmar trots deras besvikelse över regeringens politik på detta område.
Det är ett bra exempel på hur sidoorganisationerna kan bidra till att visa på bredden i
vårt stora parti.
Förbundsledningen uttalade sig tidigt med anledning av att #metoo-rörelsen också
letade sig in i politiken. Ett extra nyhetsbrev gick ut till medlemmar och andra
intresserade med budskapet att vi inte tolererar sexism eller sexuella trakasserier i STS

och att vem som helst som kan ha blivit utsatt är välkommen att kontakta
förbundsledningen om det skulle vara svårt att få stöd via den lokala
partiorganisationen.
Förbundsstyrelsen har lagt en del tid på att förbereda valåret 2018. Ambitionen är att
gå i takt med partistyrelsens valstrategi samtidigt som STS bidrar med sin särskilda
kompetens och profil. Det innebär att STS i valrörelsen kommer att fokusera på
migration/integration och klimat/miljö. En löpande dialog förs med partistyrelsens
valledning, med start 2017 och över hela valåret.

Framtidsforum – Mer hjärta i politiken var en konferens för idédebatt och
politikutveckling som STS genomförde den 14 oktober på Sveavägen 68 i Stockholm.
Syftet var att visa upp en progressiv och solidarisk socialdemokrati. Drygt 100
personer deltog, varav hälften inte var medlemmar i Socialdemokraterna.
Programmet tog upp ämnen som framtidens folkrörelse, samernas rätt, Palestina,
muslimsk feminism, funkisfrågor mm och bland de medverkande kan nämnas
Daraka Larimore Hall, vice ordförande för Demokraterna i Kalifornien.
Under Almedalsveckan arrangerade STS seminarier om Israel/Palestina, migration,
lokala politiska samtal och kyrkopolitik: På seminariet om verktyg för en rättvis fred i
Palestinakonflikten medverkade bland annat den israeliske journalisten och
Palmepristagaren Gideon Levy.
STS har också engagerat sig i anslutning till kyrkovalet, partikongressen och Stockholm
Pride. På Första maj talade Ulf Bjereld i Alingsås, Hans Josefsson i Skene och Thomas
Strand i Värnamo.

Våra böcker Framtidsarvet – svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död (2016) och
Antirasism i politiken (2015) används fortfarande av flera lokala STS-grupper och andra
S-föreningar som studiematerial.
Framtidsarvet består av reflektioner från en rad skribenter om svensk utrikespolitik
som en radikal röst för frihet, jämlikhet och solidaritet. Antirasism i politiken är
inspirerad av genomförda samtal i Malmö med företrädare för judiska, muslimska
och kristna organisationer. Samtalen utgick från frågan om hur Socialdemokraterna
kan arbeta för mångfald, mot antisemitism och islamofobi.
Samtal motsvarande de i Malmö har under 2017 inletts på nationell nivå under
ledning av Thomas Strand. Under rubriken Lokala politiska samtal har
förbundskansliet besökt lokalgrupper för att hjälpa dem att i samverkan med
arbetarekommunen utveckla metoder för politiskt arbete, med Malmösamtalen som
förebild.

Med stöd från Olof Palmes Internationella Center bedriver STS partner Civitas
Institute i Gaza ett arbete för ett stärkt civilsamhälle och stöd till internflyktingar som
förlorade sina hem i samband med kriget 2014. En väsentlig del av verksamheten
handlar om att ge stöd till unga människor.
Hans Josefsson besökte Gaza i november tillsammans med Palmecentrets
generalsekreterare Anna Sundström. Besöket genomfördes strax efter det att Hamas
börjat lämna ifrån sig makten till den palestinska myndigheten, i enlighet med den
överenskommelse som slutits tidigare under hösten.
Den humanitära situationen i Gaza är mycket svår, särskilt för internflyktingarna.
Människorna lever under hårt tryck och med en frustration som riktar sig både mot
den israeliska ockupationen, det palestinska ledarskapet och omvärlden. Samtidigt
finns en försiktig förhoppning om att maktskiftet ska innebära förbättringar, även
om grundproblemet är ockupationen och blockaden.

Förbundskansliet har de senaste åren genomfört ett omställningsarbete där arbetet
med politisk utveckling, opinionsbildning, kommunikation och stöd till lokal
verksamhet har förstärkts medan administrativa stödfunktioner lagts ut på externa
leverantörer. Kansliet bestod vid årsskiftet av en förbundssekreterare och två
politiska sekreterare.
En arbetsgrupp med uppdrag att se över STS organisation på alla nivåer har inlett sitt
arbete men tagit en paus för att inte störa valarbetet. Med översynen vill
förbundsstyrelsen söka efter former som bättre än i dag främjar verksamhet, politisk
utveckling och personligt engagemang. När arbetet återupptas kommer det att ske i
nära samverkan med partistyrelsens organisationsöversyn.

2017 var ett bra år för Socialdemokratiska studentförbundet. Under året växte
förbundet från cirka 1100 till 1200 medlemmar. Förbundet satsar på att om två år
organisera en procent av landets studenter. Under 2017 har olika
organiseringskampanjer stärkt förbundet numerärt och i slutet av året gick Sstudenter tillsammans med SSU över till ett nytt system utan medlemsavgift och
årsvisa medlemskap vilken kommer centrera arbetet med återvärvning till årets första
månader.

Under året har S-studenter fortsatt arbeta med sin nationella och lokala
studieutveckling. På nationell nivå har SSF arrangerat en vårkonferens med
Europeiskt tema i Bryssel, folkhögskoleutbildningen Wigforssakademin,
klubbstyrelseutbildningar, en ledarskapsutbildning för kvinnor på Tollare
folkhögskola, en höstkonferens med fokus på nordisk reformism i Helsingfors. Sstudenter har även arbetat med att utveckla sitt arbete med digitala studier och bland
annat digitaliserat sin kongresskola inför förbundskongressen i juni 2017.
På lokal nivå har S-studenters klubbar genomfört studiecirklar och grundkurser.
Under 2017 tillkom en ytterligare kurs i grundpaketet inspirerad av SSU-ettan men
anpassad efter S-studenters särskilda behov och organisation.
S-studenter deltog även på arbetarrörelsens studiekonferens på Bommersvik i
oktober 2017.

S-studenter har arbetat med en mängd politiska frågor och kampanjer under året. I
början av året var fokuset inställt på den socialdemokratiska partikongressen och
förbundet arbetade då särskilt med tandvårdsfrågan samt att få till en
överenskommelse om en mer human migrationspolitik.
Under Almedalsveckan och sommaren arbetade S-studenter med
arbetstidsförkortning i form av krav om en sjätte semestervecka.
Inför Kyrkovalet i september kampanjande S-studenters klubbar lokalt och förbund
för en folkkyrka. Nationellt arbetade S-studenter med kampanjen ”Om SD får
makten står mycket på spel”.
I sociala medier arbetade SSF, och förbundets lokala klubbar, med att skapa konflikt
mot de borgerliga studentförbunden främst i frågor gällande marknadshyror, CSN
och den högre utbildningen.

Under vårterminen arrangerades politiska kårval på Karlstads, Stockholms, Umeå
och Uppsala universitet. S-studenters kårpartier gick fram i samtliga val och kunde
dessutom bilda majoritet, förutom i valet på Karlstads universitet.
I juni 2017 arrangerade S-studenter kongress på Viskadalens folkhögskola utanför
Borås. På kongressen valdes Nasra Ali till ordförande, Johanna Mårtensson valdes
om till förbundssekreterare och Isabella Hagnell till vice ordförande. Till
förbundsstyrelseledamöter valdes Nadab Yonathan Abraha, Alicia Dickner, David
Stenvall, Erivan Waysi, Frat Kandemir, John Linde, Gustav Ekström, Emelie

Markianos, Fanny Hahne och Frida Gunnarsson. Ludvig Fahlvik valdes till redaktör
för S-studenters tidskrift Libertas.
Kongressen tog beslut om att driva på för förskoleplikt från två års ålder, att bygga ut
systemet med studielön för fler bristyrken samt att fortsätta driva på i frågor kopplat
till den psykiska ohälsan.

HBT-Socialdemokrater är en del av den socialdemokratiska rörelsen som verkar för
mångfald, jämlikhet och likvärdighet mellan människor. Det sker genom våra
syskonrörelser, inom socialdemokratiska partiet och tillsammans med andra
organisationer i Europa och övriga världen. Förbundet har en lång historia och
upptogs som officiell sidoorganisation till socialdemokraterna 2015.
Vi är feministiska socialdemokrater som ställer klasskamp och hbtq+kamp sida vid
sida. HBT-Socialdemokrater arbetar aktivt för att belysa diskriminerande normer och
maktordningar som motverkar alla människor möjligheter att leva sina liv i demokrati
och frihet.
HBT-Socialdemokrater arbetar för hbtq+rättigheter och omfamnar homo-, bi- och
transsexuella samt queerpersoner. Med queer inkluderar vi våra kamrater som
definierar sig som queerpersoner. Med ett queert ifrågasättande av normer som
skaver, exkluderar eller tillintetgör strävar vi efter att skapa och vara lyhörda för
normkreativa förhållningssätt och innovationer.
HBT-Socialdemokraters kongress genomfördes under juni månad, vid vilken nya
stadgar antogs och den politiska plattformen fastställdes. Kongressen beslutade att
genomföra en valspurtskonferens under juni månad 2018.

Vårt förbund växer och vi har i dag 17 föreningar i 15 distrikt och ökningen av
medlemmar är procentuellt störst i de mindre städerna.
Under året har vi ökat medlemsantalet med ca 18 %.
HBT-Socialdemokrater är medlemmar i ABF, Olof Palmes internationella Center
och Unga Örnar.

Förbundet har behov av att förändra ramverk och upplägg för studier, vilket bland
annat kommer att innebära ett mer genomgripande samarbete med ABF.
Den utvecklingsresa som hela förbundet påbörjade har under 2017 fokuserat på
interna studier och konferenser med fördjupning i frågor som rör feminism, queer
och trans.
I december togs ytterligare ett steg, där HBT-Socialdemokrater anlitades av LO för
en förstudie av LO:s samtliga förbund, i syfte att genomlysa behoven av förstärkt
hbtq+kompetens i dialog med förbundens feministiska ställningstagande.

Vi har deltagit i ett flertal Pridefiranden runt om i Sverige, där vi har genomfört olika
typer av seminarier om hbtq+ frågor. Vi deltog också i många parader.
Vi deltog även i SAPMI Pride som arrangerades i den finska delen av SAPMI.
Under Stockholm Pride arrangerades seminarier om unga transpersoner med Erica
Anderson, Professor of Clinical Psychology vid University of California, San
Francisco. Socialminister Annika Strandhäll medverkade i ett av seminarierna.
Förbundsordförande Sören Juvas höll tal på första maj i Härnösand.
Madeleine Vilgren, förbundssekreterare var inbjuden till Västernorrlands
partidistriktmöte i april, där hon höll ett anförande inför kongressen.
Vi deltog på Socialdemokraternas kongress i april i Göteborg som utställare där vi
delade ut material och värvade nya medlemmar.

Under året valdes förbundets internationella ledare Mia Sundelin till ordförande för
Rainbow Rose, som är ett hbtq+nätverk av socialistiska och socialdemokratiska
partier samt Labour i Europa.
På High Level Ministerial Conference on LGBTIQ Eguality Mainstreaming på Malta
deltog styrelseledamot och riksdagsledamoten Börje Vestlund.
Tillsammans med The Party of European Socialist (PES) arrangerade HBTSocialdemokrater Sverige Rainbow Rose’s General Assembly i Stockholm under
hösten.

Förbundsordförande Sören Juvas och förbundsstyrelseledamot Markus Redman
deltog på ILGA Europe’s årskongress i Prag.
Vid Europride i Madrid medverkade vår internationella ledare Mia Sundelin,
studieledare Camila Fekete och förbundsstyrelseledamot Alize Hugosson.

Partistyrelsen och verkställande utskottet har haft omfattande strategiska
diskussioner under 2017, inte minst inför partikongressen. Såväl partistyrelsen som
verkställande utskottet diskuterar kontinuerligt det politiska läget.
Tvådagarsöverläggningar med partistyrelsen genomfördes vid tre tillfällen, dels två
inför partikongressen i januari på Bommersvik respektive Vår Gård, Saltsjöbaden,
och i en december på Vår Gård, Saltsjöbaden.

Ordinarie: Stefan Löfven, Karl-Petter Thorwaldsson, Elvy Söderström,
Mikael Damberg, Magdalena Andersson och Morgan Johansson.
Ersättare: Ardalan Shekarabi, Lena Micko, Tomas Eneroth, Veronica Palm,
Peter Hultqvist, Therese Guovelin och Margot Wallström.
Adjungerade: Lena Rådström Baastad (partisekreterare), Katarina Berggren
(biträdande partisekreterare), Philip Botström (ordförande i SSU), Carina Ohlsson
(ordförande i S-kvinnor), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och
solidaritet), Elin Ylvasdotter (ordförande i S-studenter), Sören Juvas (ordförande i
HBT(S)), Marita Ulvskog (förstanamn i S-gruppen i Europaparlamentet),
Roger Berzell (partikassör), Anders Jansson (kanslichef), Emma Lennartsson
(statsministerns statssekreterare).

Ordinarie: Stefan Löfven, Lena Rådström Baastad, Karl-Petter Thorwaldsson,
Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Lena Micko och Morgan Johansson.
Ersättare: Ardalan Shekarabi, Margot Wallström, Tomas Eneroth, Bodil Hansson,
Peter Hultqvist, Anna Johansson, Anders Ygeman, Susanna Gideonsson.
Adjungerade: Philip Botström (ordförande i SSU), Carina Ohlsson (ordförande i Skvinnor), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet),

Sören Juvas (ordförande i HBT(S)), Elin Ylvasdotter (ordförande i S-studenter t.o.m.
19 maj), Nasra Ali (ordförande i S-studenter, fr.o.m. 7 juli), Roger Berzell
(partikassör), Katarina Berggren (biträdande partisekreterare t.o.m. 1 september),
Anders Jansson (kanslichef t.o.m. 19 maj), Lisa Hedin (kanslichef fr.o.m. 30 maj),
Emma Lennartsson (statsministerns statssekreterare t.o.m. 27 augusti), Nils Vikmång
(statsministerns statssekreterare fr.o.m. 27 augusti), John Zanchi (valledare fr.o.m. 22
september).
Verkställande utskottet har haft 23 protokollförda sammanträden 2017: 9 januari, 19
januari, 16 februari, 3 mars, 17 mars, 27 april, 19 maj, 30 maj, 9 juni, 7 juli, 25 juli,
26 juli, 18 augusti, 28 augusti, 1 september, 22 september, 6 oktober (per capsulam),
27 oktober, 9 november, 18 november, 27 november, 2 december och 6 december.

Ordinarie: Niklas Karlsson, Heléne Fritzon, Helene Björklund, Lena Hallengren,
Ilan de Basso, Hanna Westerén, Hans Hoff, Phia Andersson, Talla Alkurdi,
Jörgen Hellman, Ulric Andersson, Mattias Ottosson, Hans Ekström, Pia Nilsson,
Vivianne Macdisi, Karin Wanngård, Helene Hellmark Knutsson, Yilmaz Kerimo,
Åsa Westlund, Daniel Olsson, Anna-Caren Sätherberg, Erik Bergkvist, Janne Rudén,
Anders Ferbe, Fredrik Lundh Sammeli och Roger Johansson.
Ersättare: Katrin Stjernfeldt Jammeh, Anna Johansson, Åsa Kullgren, Kent Ögren,
Monica Haider, Matilda Ernkrans, Andreas Schönström, Maria Strömqvist,
Katarina Köhler, Johan Persson, Tonka Frodlund, Carina Ödebrink, Kenneth G
Forslund och Ylva Johansson.
Adjungerade: Lena Rådström Baastad (partisekreterare), Katarina Berggren
(biträdande partisekreterare), Philip Botström (ordförande i SSU), Carina Ohlsson
(ordförande i S-kvinnor), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och
solidaritet), Elin Ylvasdotter (ordförande i S-studenter), Sören Juvas (ordförande i
HBT(S)), Marita Ulvskog (förstanamn i s-gruppen i Europaparlamentet),
Roger Berzell (partikassör), Anders Jansson (kanslichef), Emma Lennartsson
(statsministerns statssekreterare), Jesper Eneroth (ordförande i den
socialdemokratiska kyrkomötesgruppen) och Patrik Björk.

Ordinarie: Ulric Andersson, Helene Björklund, Ilan de Basso, Matilda Ernkrans,
Erik Bergkvist, Lena Hallengren, Heléne Hellmark Knutsson, Hans Ekström,
Ann-Sofie Hermansson, Jörgen Hellman, Heléne Fritzon, Hans Hoff, Åsa
Lindestam, Fredrik Lundh Sammeli, Vivianne Macdisi, Niklas Karlsson,
Anna-Caren Sätherberg, Yilmaz Kerimo, Karin Wanngård, Ulf Ohlsson,
Hanna Westerén, Åsa Westlund, Johan Lindholm, Marie Nilsson.

Ersättare: Eva Sonidsson, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Ylva Johansson, Patrik Björk,
Monica Haider, Maria Stenberg, Monica Johansson, Kenneth Nilsson,
Andreas Schönström, Maria Strömqvist, Lilly Bäcklund, Johan Persson,
Tonka Frodlund, Carina Ödebrink, Patrik Karlsson.
Adjungerade: Philip Botström (ordförande i SSU), Carina Ohlsson (ordförande i Skvinnor), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet), Sören
Juvas (ordförande i HBT(S)), Elin Ylvasdotter (ordförande i S-studenter t.o.m. 19
maj), Nasra Ali (ordförande i S-studenter, fr.o.m. 7 juli), Roger Berzell (partikassör),
Katarina Berggren (biträdande partisekreterare t.o.m. 1 september), Anders Jansson
(kanslichef t.o.m. 19 maj), Lisa Hedin (kanslichef fr.o.m. 30 maj), Emma Lennartsson
(statsministerns statssekreterare t.o.m. 27 augusti), Nils Vikmång (statsministerns
statssekreterare fr.o.m. 27 augusti), John Zanchi (valledare fr.o.m. 22 september),
Jesper Eneroth (ordförande i den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen),
Anna-Lena Sörenson och Pia Nilsson.
Partistyrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden under 2017:
13-14 januari, 26-27 januari, 17 februari, 24 februari (per capsulam), 7 april (per
capsulam), 11 april, 28 april, 16 juni, 27 juli, 2 september, 4 september, 13 oktober,
27 november, 1-2 december samt 13 december.

Ordinarie: Håkan Bystedt, Ella Niia och Lars Ericson.
Ersättare: Ingrid Lennerwald, Tommy Ternemar och Sara Heelge-Vikmång.
Auktoriserad revisor: Lena Svensson.

Ordinarie: Håkan Bystedt, Ella Niia och Ingrid Lennerwald.
Ersättare: Hans Aronsson, Christina Oskarsson och Clas-Göran Carlsson.
Auktoriserad revisor: Lena Svensson.

För att underlätta ett kontinuerligt samråd och informationsutbyte har ett antal
personer som inte är kongressvalda beretts möjlighet att delta i VU:s och
partistyrelsens sammanträden genom antingen formell adjungering eller närvarorätt.
Till partistyrelsen har biträdande partisekreterare, partikassör, kanslichef,
statsministerns statssekreterare, förstanamn i s-gruppen i Europaparlamentet,
ordförande i kyrkomötesgruppen varit adjungerade. Närvarorätt på partistyrelsens
möten har bland annat delar av personalen på partikansliet samt medarbetare i
statsministerns stab.

Ordinarie: Stefan Löfven, Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi och
Gabriel Wikström.
Ersättare: Elisabeth Brandt Ygeman, Morgan Johansson, Maria Stenberg,
Peter Persson och Katarina Berggren.

Ordinarie: Stefan Löfven, Emma Vigren, Ardalan Shekarabi,
Ann-Sofie Hermansson och Gabriel Wikström.
Ersättare: Morgan Johansson, Lawen Redar, Peter Persson, Ulrika Falk och
Niklas Nordström.

Uteslutningskommissionen är ett stadgereglerat beredningsorgan till verkställande
utskottet och partistyrelsen i uteslutningsärenden. Uteslutningskommissionen har
under verksamhetsåret stadgeenligt berett uteslutningsärenden och därutöver också
biträtt partidistrikt i hantering av lokala konflikter m.m.

Leif Jakobsson (ordförande), Lena Micko, Anna Johansson, Lars-Ola Dahlqvist och
Caroline Waldheim.

Leif Jakobsson (ordförande), Lena Micko, Anna Johansson, Lars-Ola Dahlqvist och
Elvy Söderström.

Den arbetsgrupp som under ledning av Fredrik Lundh Sammeli fått partistyrelsens
uppdrag att se över familjepolitiken lämnade en rapport för fortsatt idéutveckling
inom området den 13 oktober. Gruppen har därmed fullgjort sitt uppdrag.

Kommunalpolitiska arbetsgruppen har under året haft sex sammanträden. Vid sidan
av att förbereda verkställande utskottets och partistyrelsens beslut i kommunala
frågor ska den kommunalpolitiska arbetsgruppen medverka till en utveckling av
politiken i frågor som särskilt berör kommuner och landsting och medverka till en

dialog mellan företrädare för de nationella och kommunala nivåerna. Arbetet har
under året inriktats på att i frågor av betydelse för kommunsektorn utveckla och hålla
samman den socialdemokratiska politiken på nationell, regional och lokal nivå i en
situation där vi är i regeringsställning på nationell nivå och i majoritetsställning i
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vinstfrågan, tiggeri, personlig assistans,
riktade statsbidrag och statliga omlokaliseringar har varit viktiga frågor för gruppen
under 2017. Arbetet med att kartlägga och sprida goda lokala exempel har utvecklats
under året och flera webbenkäter med våra företrädare i kommuner och
landsting/regioner har genomförts.
Ardalan Shekarabi (ordförande), Lena Micko, Lena Rådström Baastad, Anders
Henriksson, Heléne Fritzon, Peter Olofsson, Ulf Olsson, Helen Eliasson, Dag
Larsson, Peter Lindroth, Lena Hallengren, Anna-Lena Sörenson, Johan Löfstrand,
Niklas Karlsson, Boel Godner, Katarina Berggren (adj. ledamot), Tomas Eneroth
(adj. ledamot till 2017-07-27), Anders Ygeman (adj. ledamot från 2017-08-08 ), Jens
Nilsson (adj. ledamot) och Anders Wallin (adj. sekreterare).

Partistyrelsens arbetsgrupp för att ta fram ett folkrörelsepolitiskt program har letts av
Azadeh Rohjan Gustafsson, Jens Nilsson och Carina Ödebrink. De redovisade sitt
förslag för partistyrelsen den 1-2 december, då också partiets folkrörelsepolitiska
program antogs. Gruppen har därmed fullgjort sitt uppdrag.

Partistyrelsen antog den 16 juni ett mediepolitiskt program. Därmed har den
arbetsgrupp under ledning av Gunilla Carlsson och Hans Ekström fullgjort sitt
uppdrag.

Partistyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att utforma förslag till ett
kulturpolitiskt program. Arbetsgruppen består av Bo Bernhardsson (ordförande),
Ellinor Eriksson och Gunilla Carlsson.

Partistyrelsen har för år 2017 tillsatt ett antal arbetsgrupper för att utveckla partiets
politik på längre sikt. De flesta arbetsgrupper har redovisat sina förslag redan under
2016. Den arbetsgrupp som fortsatt sitt arbete under 2017 är den som arbetat med
EU-politik. Arbetsgruppens förslag kommer att presenteras för partiledningen under
2018.

De uppdrag som partistyrelsen gett kansliorganisationen kan sammanfattas enligt
följande:
Kansliet ska medverka till att:
• Stärka och utveckla partiet som modern folkrörelse.
• Skapa förutsättningar för partiets utveckling av och opinionsbildning kring
idéer, program och politik på nationell och global nivå samt politisk
samordning.
• Stödja riksdagsgruppens ledamöter och ledning i dess riksdagsarbete, och i
opposition, erbjuda särskilt stöd till partiledningen i riksdagen, samt utveckla och
samordna det strategiska valarbetet.

I början av året fanns en ledningsgrupp bestående av befintliga chefer samt
partisekreteraren, biträdande partisekreterare, internationell sekreterare samt
partikassören. Under vårterminen lades ledningsgruppen ner till förmån för
kansliledning. Kansliledningen utgörs idag av kanslichefen och avdelningschefer.

Kansliet är organiserade i 7 avdelningar; Politiska avdelningen,
Kommunikationsavdelningen, Folkrörelse och kampanj, Partiledningens sekretariat,
Riksdagsgruppens sekretariat, HR-avdelningen och Ekonomiavdelningen. Vid årets
ingång bestod kansliet av totalt 85 tjänster i basorganisationen.
Under året slutade Katarina Berggren som biträdande partisekreterare 1 september,
Anders Jansson slutade som kanslichef i maj och ersattes av Lisa Hedin. John Zanchi
utsågs till valledare.

Avdelningens grunduppdrag är att tillhandahålla politiskt utskottsstöd till
riksdagsgruppen och långsiktig politikutveckling. Avdelningen bistår även med
sådant politiskt stöd till ledamöter som inte valkretsstödet vid partidistrikten ansvarar
för.

Avdelningens grunduppdrag är att ha det övergripande ansvaret för kommunikation i
kanaler som partiets webbplats och sociala medier, reklam och för press- och
medborgarkontakter. Avdelningen har även det övergripande ansvaret för
opinionsanalys, omvärldsbevakning och varumärkesutveckling.

Avdelningens grunduppdrag är att ha det övergripande ansvaret för samverkan med
partidistrikt, arbetarekommuner, föreningar samt sidoorganisationer. Avdelningen
har även ansvar för partiets kongresser och för andra mötesplatser som t ex
kommundagar. Utöver det ansvarar avdelningen för medlemsutveckling,
organisationsutveckling, partiets studieverksamhet, förtroendemannautveckling,
kampanjer, turnéer, evenemang och insamlingar.

Partiledningens sekretariats grunduppdrag är att ha det övergripande ansvaret för det
politiska, organisatoriska och administrativa stödet till partisekreteraren, VU, PS och
kanslichefen. Sekretariatet ansvarar också för partiets internationella verksamhet. Till
avdelningens ansvar hör fackligpolitisk samverkan.

Riksdagsgruppens sekretariat har det övergripande ansvaret för det organisatoriska
och administrativa stödet till riksdagsledamöterna och gruppledaren. Sekretariatet
ansvarar för riksdagsgruppens, gruppstyrelsens och arbetsutskottets möten.

HR-avdelningens grunduppdrag är att ansvara för frågor som rör personal på partiets
kansli samt fungera som stöd i HR-relaterade frågor inom partiet.
Avdelningen ansvarar även för lokaler, utrustning och partikansliets kontakter i
sådana frågor som rör riksdagsförvaltning och Socialdemokraternas hus samt
kansliets IT-stöd.

Ekonomiavdelningens grunduppdrag är att ansvara för ekonomiadministrativa
rutiner, budget, kapitalförvaltning, ekonomisk uppföljning och redovisning.
Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för kansliets ekonomiarbete
samt stöd till partidistrikten i dessa frågor.

Fokus under den sena delen av året har till stora delar handlat om förberedelserna
inför valorganisation samt att effektivisera och professionalisera
rekryteringsförfarande. Fokus har också varit på att operativt bistå cheferna i
rekryteringar, rehabiliteringar, coachning med mera.
Under året infördes komptensbaserad rekrytering som standard och en
rekryteringspolicy antogs.
HR-avdelningen har under året också gett konsultativt stöd till partidistriktens
arbetsgivarföreträdare och assistenter i det operativa personalarbetet. Med stöd av
Ekonomiavdelningen har utbildningar för anställda på partidistrikt och
arbetarkommuner administrerats. Avdelningarna har även hanterat fakturering av
VUB, ansökningar och utbetalningar från Kommittén för anställdas
kompetensutveckling och trygghet.

Personella förändringar
Fokus under året har framför allt varit personalplanering och rekrytering till
valorganisationen.
Personalomsättningen uppgick till 24,3 % med en expansion om 7,7 % under året*.
*Personalomsättning beräknas enligt den senaste definitionen, vilken är att det lägsta
värdet av antalet nyanställningar respektive avgångar divideras med medelantalet
anställda. Detta ska alltid ställas i relation till expansion (fler nyanställningar än
avgångar) respektive avveckling (fler avgångar än nyanställningar). Avvecklingen
beräknas genom att mellanskillnaden mellan antalet nyanställningar respektive
avgångar divideras med medelantalet anställda.
Sjukfrånvaro
I tabellen nedan redovisas sjukfrånvaron under året. Tabellen visar sjukfrånvaron i
förhållande till ordinarie arbetstid och ålderskategori.

Alla anställda – 29 år
Alla anställda 30 – 49 år
Alla anställda 50 –
Total sjukfrånvaro

2017
0,96 %
2,90 %
8,10 %
4,08 %

2016
0,36 %
1,82 %
10,01 %
4,27 %

I tabellen nedan anges kvinnors respektive mäns procentuella andel av det totala
antalet anställda under året. Det kan konstateras att utvecklingen mot jämnare
könsfördelning under året har varit bra. Kansliledningen består av 3 kvinnor och 5
män. Vid nyrekryteringar beaktas ett aktivt mångfaldsperspektiv hos chefer och HRavdelningen.

Kvinnor
Män
Totalt

2017*
Antal
78
73
151

Andel
52 %
48 %
100 %

2016*
Antal
60
52
112

Andel
54 %
46 %
100 %

* innefattar även tjänstlediga

Begreppet ”Hållbarhet” är ett övergripande begrepp för en rad områden. Vanligen
brukar följande områden inkluderas; miljöfrågor, sociala frågor, mångfald,
jämställdhet, arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption. Denna
text i verksamhetsberättelsen omfattar inte partiets politiska ställningstagande i dessa
frågor utan avser partikansliet som organisation och arbetsplats. Under 2017 trädde
en ny lag i kraft som innebär att större företag och organisationer parallellt med sin
ekonomiska årsredovisning även skall göra en hållbarhetsredovisning. Organisationen
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti uppfyller dock inte samtliga de kriterier
som krävs och behöver därför inte upprätta en hållbarhetsredovisning. De frågor
som ingår i begreppet hållbarhet är sedan tidigare till stor del invävda i partikansliets
policys, riktlinjer och övriga dokument. Under 2017 har ett arbete påbörjats för att
sammanställa och uppdatera policys och riktlinjer så att dessa följer med utvecklingen
och harmoniserar inom olika regelverk och anvisningar. Partiets hållbarhetsarbete
omfattar allt från hanteringen av investeringarna i partiets avkastningsfond där en ny
placeringspolicy är under framtagande med ökat hållbarhetsperspektiv till arbetet
med partiets fastighet på Sveavägen 68 där ett arbete påbörjats för att ställa om
fastigheten till ”Grönt kontor” och ombyggnationer etc alltid skall ha ett
hållbarhetsperspektiv avseende materialval m.m. Ständigt pågående arbete med
handlingsplaner vid kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och frågor
avseende jämställdhet och likabehandling är andra områden som haft särskilt fokus
under 2017. Till viss del aktualiserat av Metoo-rörelsen.
Arbetet med att säkerställa att ett hållbarhetsperspektiv genomsyrar verksamheten
och uppdatering av våra policys och riktlinjer fortsätter under 2018.

2017 har varit ett mellanvalsår vilket gett möjlighet att ytterligare utveckla IT-stödet
och IT-säkerheten.
 Under 2017 driftsattes Socialdemokraternas nya intranät Rosen och (S)intra
stängdes ner.
 Under 2017 driftsattes inloggning med Bank-ID till vårt medlemsregister,
webbmail och till intranätet Rosen.
 Under 2017 flyttades verktygen för ”Allmänna motionstiden” AMT,
Kvittning och Brevsvarsfunktionen till egen server med Bank-ID-inloggning.
 Alla partidistrikt som är anslutna till centrala IT-miljön har uppgraderats till
säkrare Windows.
 Mailen socialdemokraterna.se är kompletterad med högre säkerhet. Alla
bilagor och länkar skannas av Microsoft efter skadlig kod.
 Under 2017 har vi haft samråd med SÄPO om vår IT-säkerhet och vilket
stöd de kan ge oss.

Tillsammans med arbetsgivarorganisationen KFO är Socialdemokraternas råd för
personal- och arbetsgivarfrågor partiets nationella arbetsgivarorgan. Rådets uppgift är
att tillvarata partiets intressen som arbetsgivare och verka för en utvecklad och
samordnad personalpolitik inom partiet.
Rådet har under året sammanträtt vid två tillfällen. Inriktningen för rådets arbete har
varit att medverka till att stärka arbetsgivarrollen i partiet, samordna partiet som
arbetsgivare och utveckla anställningsvillkoren.
Rådet har beslutat om kursutbud för partiets anställda och lämnat in ansökan till
Kommittén för anställdas kompetensutveckling och trygghet.
Sammansättning
Rådet vars ledamöter utses av partistyrelsen, har under året varit sammansatt enligt
följande: Roger Berzell (partikassör och ordförande), Maria Strömkvist (Skogslänen),
Christoffer Bernsköld (CDUTE-länen), Lena Hallengren (Sydöstra), Jörgen Hellman
(Västra Götaland), Anneli Karlsson (Skåne), Linnéa Björnstam, (Stockholm), Mikael
Björk Blomqvist adjungerad (HR-chef vid partistyrelsens kansli och ansvarig
tjänsteman för rådet).
Kommittén för anställdas kompetensutveckling och trygghet
Kommittén har sammanträtt vid fyra tillfällen. Under året har kommittén finansierat
utbildningar i enlighet med kursplanen för partiets anställda. Därtill har kommittén
lämnat ekonomiskt stöd till partidistrikt för kompetensutvecklingsinsatser av
anställda samt ekonomiskt stöd vid omställning av ombudsman.

Kommittén vars ledamöter utses av partistyrelsen har under året varit Roger Berzell,
ordförande och representant för arbetsgivaren, Monica Haider (Kronobergs PD och
representant för arbetsgivaren), Anna-Caren Sätherberg (Jämtlands PD och
representant för arbetsgivaren), Magnus Johansson (Blekinge PD och representant
för anställda) Sara Björnson (Göteborgs PD och representant för anställda), och
Henry Pettersson (PS kansli och representant för anställda). Adjungerade: Mikael
Björk Blomqvist (PS kansli och representant för arbetsgivaren) och Ulla Bab
Rydbeck (PS kansli och representant för anställda).

Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti är moderförening i en koncern med såväl
helägda som delägda aktiebolag och andelsägare i ekonomisk förening. Vad avser
partiets och koncernens ekonomi och ekonomiska utveckling hänvisas till den årligen
upprättade årsredovisningen. Nedan följer ett sammandrag beskrivande partiets
dotter-, intressebolag samt ekonomiska förening.

Bolaget ägs till 100 procent av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Bolaget är
moderbolag i en koncern som vid årets utgång hade ett dotterbolag,
Socialdemokraternas Hus AB. Vid årets ingång ingick underkoncernen Rospress AB
med dotterbolagen Avisa AB och Socialdemokraten AB. Då ingen verksamhet
bedrivits i Rospresskoncernen under många år avvecklades dessa bolag och
fusionerades under 2017 med Fastighets AB Adolf Fredrik.
Fastighets AB Adolf Fredrik bedriver uthyrning och förvaltning av lokaler i kv.
Adonis 7, Stockholm, gatuadress Sveavägen 68. Under 2017 har verksamheten i
fastigheten inriktats på att ställa om tillgängliga ytor till partiets valverksamhet. Under
första kvartalet färdigställdes 600 kvm till ny hyresgäst med inflyttning under andra
kvartalet. Under verksamhetsåret har större delen av fastigheten varit uthyrt. Bolaget
har i såväl ombyggnationer som i löpande förvaltning fortsatt arbeta aktivt för att
genomföra olika åtgärder som medför att fastigheten förvaltas hållbart.

Verksamheten i Socialdemokraternas Hus AB består i att organisera och sköta
kontorsserviceverksamheten för de hyresgäster som hyr kontorslokaler i Adonis på
Sveavägen 68 i Stockholm. Under första kvartalet investerade bolaget i ny teknik i
konferensavdelningen. Ombyggnationen av distribution/posthantering har
färdigställds med ny interiör. Konferens- och cateringverksamheten går fortsatt bra.
Upprustning och ökningen av antalet kontorsarbetsplatser och fler hyresgäster i
huset har medfört ökade intäkter men också ökade personalkostnader. Bolagets
verksamhet har utvecklats väl och redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret.

Ros-Press AB var ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Adolf Fredrik som i sin tur
är ett av partiet helägt bolag. Ros-Press AB har haft dotterbolagen Avisa AB och
Socialdemokraten AB. Verksamheten är sedan flera år vilande. Under 2017
likviderades bolaget. Kvarvarande tillgångar för Ros-Presskoncernen koncernen
fusionerades 2017 med moderbolaget Adolf Fredrik Fastighets AB.

Verksamheten är sedan flera år vilande varför bolaget under 2017 likviderades.

Verksamheten är sedan flera år vilande varför bolaget under 2017 likviderades.

Ägarna i A-lotterierna är Socialdemokraterna och SSU med 12 050 andelar vardera
samt Förbundsskolan Bommersvik som har 4 andelar. Avtal har tecknats mellan
SSU, Socialdemokraterna och Bommersvik om att enighet mellan SSU och
Socialdemokraterna skall gälla vid beslut varvid ingendera parten har ett
bestämmande inflytande över den ekonomiska föreningen. Detta medför att
verksamheten i A-lotterierna konsolideras som intressebolag i såväl SSU som i
Socialdemokraterna. Verksamheten består i driften dels av SAP och SSUs egna
lotterier Kombilotteriet, Drömreselotteriet, Motorlotteriet, Glädjelotten och
Femman, men också av lotteridriften för tolv andra ideella organisationer.
Lotteriverksamheten fortsätter att ge betydande överskott. Riskerna i verksamheten
är i första hand kopplade till utfallet av den kommande spelpropositionen och
propositionen som föreslår nya regleringar vad gäller telemarketing, samt den alltmer
tilltagande digitaliseringen i samhället och spelbranschen. I april 2017 slutade Anders
Johanson som VD för kombispel. Jonas Lindholm, tidigare vice VD, har därefter
tillträtt som VD.

AiP Media Produktion AB är ett helägt dotterbolag. 2017 var ett år av förändring för
bolaget. Två av bolagets tidningar lades ned i början på året: Ny Tid och Stockholms
Tidningen. Detta för att kunna kraftsamla för att utveckla Aktuellt i Politiken, inte
minst digitalt. Nedläggningarna och effektivisering av verksamheten medförde att
antalet medarbetare minskades från elva till sex stycken. Minskade intäkter och

reducerat presstöd tillsammans med avvecklingskostnader för framför allt personal
till följd av nedläggningen av två tidningar medförde att årets intäkter inte täcker
kostnaderna utan verksamheten redovisar ett negativt resultat i storleksordningen
över två mkr.
Under 2017 har Aktuellt i Politikens tryckta utgåva utvecklats i riktning mot att
innehålla fler reportage, längre intervjuer och mer faktagranskning. Snabbare nyheter
och kortare intervjuer görs direkt för publicering på webben. I april, lagom till
partikongressen, presenterades ny formgivning och nytt papper för tidningen.
Samma vecka lanserades också en ny webbplats samt en nysatsning för att öka
tidningens närvaro i sociala medier.
Registerhantering och kundtjänst för prenumeranter lades ut till PressData. Att inte
ha registret och kundtjänsten internt gör bolaget mindre sårbart och ökar
servicenivån för prenumeranterna. Dessutom öppnar det för fler och smidigare
betallösningar.
Aktuellt i Politiken hade sammanräknat under året något färre än 8 000 betalande
prenumeranter, vilket leder till att presstödet för 2018 minskar. Ytterligare
förändringar och effektiviseringar kommer därför att behöva göras under 2018.
Utvecklingen inom tidningsbranschen medför att det krävs ett ständigt arbete med
att förbättra de digitala kanalerna och öka antalet digitala prenumeranter för att
kompensera bortfallet av pappersprenumeranter. AiP Media planerar att göra flera
större satsningar under valåret 2018 vilka bedöms påverka såväl upplagesiffrorna som
det digitala genomslaget påtagligt.
Generellt är tidningsbranschen fortsatt under hård press. Annonsörer väljer digitala
kanaler och läsare avstår från prenumerationer och läser istället nyheter på nätet eller
i gratistidningar.
Under 2018 kommer riksdagen att besluta om det nya förslaget till mediestöd som
kommer att ersätta dagens presstöd. Enligt förslaget höjs beloppen för dagspress
men inte för fådagarstidningar, dit Aktuellt i Politiken räknas. Det sökbara
utvecklingsstödet ökar också, vilket gör det lättare att göra särskilda satsningar, inte
minst digitalt.

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti äger 26 % av Bommersvik AB, resterande
74 % ägs av SSU. Bommersvik AB bedriver kurs-, konferens- och studieverksamhet.
Bommersvik AB är moderbolaget i en koncern som består av dotterbolaget Campus
Bommersvik.

Under 2017 var antalet gästdygn på Bommersvik 10 581 rum (2016 12 067 rum) och
beläggningen därmed till 28,7 % att jämföra med 32,6 % för 2016 och 32,4 % för
2015 och 28,7 % för 2014. Noteras att nedgången i rumsbeläggningen 2017 jämfört
med 2016 till största del beror på att dagkonferenserna har ökat.
Bommersvik fyllde 80 år under 2017, vilket firades tillsammans med frekventa gäster
och bokare.
För att säkerställa Bommersviks historia och göra det historiska arkivet sökbart för
andra skrevs ett avtal med Arbetarrörelsens arkiv.
Konferensanläggningens analoga TV-nät byttes till ett modernt system för hotell-TV.
Upphandling av nya ventilationsaggregat till den största fastigheten, Milan, har
genomförts.
Bommersvik har fortsatt prioritera standardhöjning i konferensrummen, ny
konferensteknik, samt att fräscha upp ytskikt, textilier och nya sittmöbler i stugorna.
Arbetet med att identifiera eventuella brister och utvecklingsområden i
fastighetsbeståndet har fortsatt.
Marknadsutsikter
Dagkonferenser ökade under 2017 och förväntas öka ytterligare under 2018.
Marknaden visar på en ökad efterfrågan på nytänkande gällande konferensupplägg
och verksamheten förbereds för detta bland annat genom utbildning. De 10 största
kunderna står för 50 % av omsättningen.
Konkurrensen är hård bland konferensanläggningarna och strategin framåt är att
hitta nya avtalskunder och kundgrupper men även arbeta fokuserat med att få tillbaka
gamla kunder.
Framtida utveckling
Efterfrågeutvecklingen på mötes- och konferenstjänster visar på en återhämtning
efter de senaste årens nedgång. Även storföretagens efterfrågan ökar och branschen
kan se ett positivt trendbrott. För Bommersviks del kan det betyda att de storföretag
som i dag är kunder hos oss kommer öka sin efterfrågan av konferenstjänster. Vi ser
en fortsatt ökning av privata kunders efterfrågan på lunch jämfört med tidigare år.
Under året ska även ett affärslunchskoncept utvecklas.
VD Eva Larsson har sagt upp sig och slutar under våren. Ny VD är rekryterad för att
börja 3 april 2018.

Vidare redovisas särskilda bokslut för:
Stiftelsen Per Albin Hanssons minne
Stiftelsen Hjalmar Brantings minne
Stiftelsen Ernst Wigforss minne
Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete
Stiftelsen Tyco och Olga Hedéns minne

Den socialdemokratiska SKL-gruppen utses av partistyrelsen. Sedan SKL:s
valkongress 24 mars 2015 leds SKL av en rödgrön majoritet med
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
SKL-gruppen har efter sitt årsmöte den 6 april letts av: Lena Micko (ordförande) och
Anders Henriksson (vice ordförande) samt en styrelse bestående av Boel Godner
(sekreterare), Peter Roslund (kassör) samt ledamöterna Heléne Fritzon (t.o.m. 27
juli), Katrin Stjernfeldt Jammeh (fr. o m. 8 september) samt Karin Wanngård.

SKL-gruppen får partistöd från SKL och kan därigenom själv finansiera
gruppmöten, utbildningar m.m. SKL-gruppen ger dessutom ett årligt anslag till
partistyrelsen. 2017 uppgick detta till 650 000 kronor. Anslaget ska täcka kostnaderna
för administrativt stöd samt olika kommun- och landstingspolitiska aktiviteter som
kommundagar, seminarier m.m.

SKL-gruppen möts i samband med att SKL:s styrelse, beredningar och delegationer
sammanträder vilket sker cirka en gång per månad på SKL:s kansli i Stockholm. I den
stora SKL-gruppen kallas samtliga ledamöter och ersättare i SKL:s organ samt
Regionkommittén. Till möten med den lilla gruppen kallas SKL-styrelsens ledamöter
och ersättare samt ordförande, vice ordföranden och gruppledare i delegationer och
beredningar. Till styrelsegruppen kallas SKL-styrelsens socialdemokratiska ledamöter
och ersättare och till AU-gruppen kallas de styrelseledamöter som dessutom sitter i
arbetsutskottet samt ersättarna till dessa.

Under 2017 genomfördes gruppmöten följande datum:
18-19 januari, 8-9 mars, 5-7 april, 10-11 maj, 7-8 juni, 6-8 september, 11-13 oktober,
15-16 november samt 13-14 december.
Gäster
18 januari: Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister och Åsa Johansson,
ordförande SABO.
8 mars: Lena Rådström Baastad, partisekreterare.
5 april: Anna Johansson, infrastrukturminister.

6 april: Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister.
10 maj: Lena Rådström Baastad, partisekreterare.
7 juni: Ardalan Shekarabi, civilminister.
6 september: Tomas Eneroth, infrastrukturminister och Heléne Fritzon,
integrationsminister.
7 september: Vesna Jovic, vd SKL.
11 oktober: Lena Rådström Baastad, partisekreterare och John Zanchi, valledare.
12 oktober: Laura Hartman, utredare Tillitsutredningen.
15 november: Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.
14 december: Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Den 10 mars träffade styrelsegruppen finansminister Magdalena Andersson. Träffen
var en avstämning inför partikongressen i Göteborg i april.

Den socialdemokratiska representationen i SKL:s ledande organ har under 2017 varit
enligt följande:

Lena Micko, ordförande
Anders Henriksson, förste vice ordförande
Boel Godner
Peter Roslund
Heléne Fritzon (t.o.m. 27 juli)
Katrin Stjernfeldt Jammeh (fr. o. m 8 september)
Johan Nygård
Karin Wanngård

Henrik Fritzon (fr. o. m. 8 september)
Peter Olofsson
Anna Fransson
Ulf Olsson
Peter Lindroth
Helen Eliasson
Bertil Kinnunen
Elin Norén
Erika Ullberg

Dag Larsson

Heléne Fritzon, ordförande i förhandlingsdelegationen (t.o.m. 27 juli)
Ulf Olsson, ordförande i förhandlingsdelegationen (fr. o. m. 8 september)
Dag Larsson, ordförande i sjukvårdsdelegationen
Peder Björk, gruppledare i beredningen för demokratifrågor
Anders Teljebäck, gruppledare i beredningen för digitalisering
Ilmar Reepalu, ordförande i beredningen för internationella frågor
Marie-Louise Rönnmark, ordförande i beredningen för kultur och fritid
Kalle Sandström, gruppledare i beredningen för primärvård och äldreomsorg
Johan Persson, ordförande i beredningen för samhällsbyggnad
Marlene Burwick, ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg
Johan Nyhus, gruppledare i beredningen för tillväxt och regional utveckling
Kenneth Nilsson, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor
Bert Öhlund, vice ordförande revisionsdelegationen
Kenneth Strömberg, revisor
Ilmar Reepalu, delegationsordförande Regionkommittén
Bijan Zainali, ordförande i programberedningen för klimat
Maria Nyman Stjärnskog, gruppledare i programberedningen för barn och ungas
hälsa
Carina Ödebrink, gruppledare i programberedningen för styrning av offentligt
finansierad verksamhet

Gunilla Svantorp
Bert Öhlund

Kyrkomötesgruppens val- och årskonferens hölls den 5–7 maj 2017 på Rönneberga.
Konferensen inleddes med att partiordförande Stefan Löfven höll ett inspirerat och
engagerat tal om socialdemokratin och kyrkopolitiken. Anna-Karin Hammar, som
också kandiderade till kyrkomötet, gav konferensen en teologisk fördjupning.
Till konferensen var såväl kyrkomötesgruppen för innevarande mandatperiod som
kandidater till kyrkomötet placerade på ”valbar” plats inbjudna. Totalt deltog mer än
80 socialdemokrater från hela landet. Förutom diskussion kring vårt valprogram och
valrörelsearbete fanns dessutom information om kyrkomötet och dess arbete på
dagordningen.
De socialdemokratiska ledamöterna har under det gångna året varit verksamma i
kyrkomötet och dess valberedning samt i alla åtta utskott: Gudstjänstutskottet,
Organisationsutskottet, Tillsyns- och uppdragsutskottet, Ekonomi- och
Egendomsutskottet, Ekumenikutskottet, Kyrkolivsutskottet, Budgetutskottet och
Kyrkorättsutskottet. Därutöver har våra företrädare fullgjort uppdrag i
Kyrkostyrelsen och dess råd, samt i andra organ och utredningar på nationell nivå.
Genom att en av våra kyrkomötesledamöter innehar uppdraget som förste vice
ordförande i kyrkostyrelsen, har vår nomineringsgrupp det högsta uppdrag en
ledamot kan väljas till.
I samband med kyrkomötets två sessioner den 3-6 oktober respektive den 19-23
november sammanträdde gruppen i regel dagligen. Vid S-gruppens middag i
november framfördes varma tack till de kamrater som i och med året lämnar sitt
uppdrag i kyrkomötet.

Gruppstyrelsen har sammanträtt vid följande tillfällen: 25 januari, 24-25 mars
tillsammans med stiftsbänksansvariga, 2-3 juni i samband med ”Världens fest” i
Västerås, 11-12 augusti tillsammans med utskottsgruppledarna samt 22 september, 2
oktober och 6 november. Styrelsen har haft sammanträden dagligen i samband med
kyrkomötets sessioner (se ovan).

Vi gick till val med ett valprogram byggt på tre utgångspunkter:




En öppen och demokratisk folkkyrka
En kyrka som står upp för allas lika värde och rätt
En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Ideologiskt är vårt valprogram väl förankrat i de socialdemokratiska värderingarna.
Det är också utformat med utgångspunkt från att det skulle vara enkelt att
kommunicera gentemot våra huvudmålgrupper; de kyrkligt aktiva, de
socialdemokratiska aktivisterna och de fackligt engagerade. Valprogrammet gav dem
goda möjligheter att föra ut vårt budskap och att kunna svara på de frågor som
ställdes av medlemmarna.
Vi hade som utgångspunkt att tydliggöra Sverigedemokraterna som vår
huvudmotståndare. Vår politik för en öppen och demokratisk folkkyrka, som står
upp för människovärdet och vår strävan att Svenska kyrkan skulle bli en bättre
arbetsgivare ställdes mot Sverigedemokraternas idé om en exkluderande och
bakåtsträvande kyrka, som förtrycker snarare än står upp för allas lika värde.
Kyrkovalet brukar gå relativt obemärkt förbi i medias nyhetsbevakning. Den tydliga
konflikten mellan oss och Sverigedemokraterna gjorde dock att intresset ökade
kraftigt. Det faktum att nomineringsgruppen POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkan, bedrev en hätsk kampanj mot ”partipolitiseringen” i kyrkan med hela udden
riktad mot oss, bidrog också till detta. Såväl dagstidningar som etermedia hade ett
flertal inslag under valrörelsens slutskede. Företrädare för vår politiska valledning
deltog i såväl Sveriges Radio som i morgon-TV och Aktuellt.
Valdeltagandet i kyrkovalet blev det högsta sedan 1932. För socialdemokratins del
innebar det att vi nådde det bästa valresultatet sedan direktval infördes. Målet var att
få 200 000 röster, vilket är lika många röster som vi fick i förra valet, men resultatet
blev 293 795 röster. För första gången lyckades vi nå ett resultat över 30 % av de
avgivna rösterna, vilket innebar tre nya mandat i kyrkomötet och vi har nu 76
ledamöter av totalt 251.
Såväl Sverigedemokraterna som POSK gick liksom vi framåt i valet. En tredje tydlig
vinnare var Centerpartiet. Också VISK, Vänstern i Svenska kyrkan, gick framåt, men
de är fortsatt en liten grupp i kyrkomötet.
Förlorare var efterföljarna till tidigare partilistor. BA, Borgerligt alternativ, tidigare
Moderaterna, tappade omkring en tredjedel av sina mandat, KR, Kristdemokrater för
en levande kyrka, i princip halverades och FISK, Fria liberaler i Svenska kyrkan,
tidigare Folkpartiet, backade också.
Sverigedemokraterna satsade stort i kyrkovalet, och hade i detta val nästan 1 000
kandidater, mot drygt 100 i förra valet. Deras valbudget var betydligt större än vår. I
informella samtal med Sverigedemokraternas företrädare under valrörelsen uttrycktes
att de nog räknade med 14-15 procent av rösterna. Deras förmåga att mobilisera sina
väljare var dock inte lika god som vare sig de eller många andra hade räknat med.
Dock ökade de antalet röster med omkring 45 000, vilket innebär att de i princip
fördubblade sitt röstantal jämfört med förra valet.

Kyrkomötesgruppens ordförande har medverkat vid en rad kyrkopolitiska möten i
partidistrikt och arbetarekommuner. I övrigt har han regelbundet deltagit i
partistyrelsens möten. Även kyrkostyrelsens förste vice ordförande, kyrkomötets
andre vice ordförande liksom övriga styrelsemedlemmar och gruppsekreteraren har
medverkat vid partimöten på lokal och regional nivå.

Den största och viktigaste frågan under 2017 års kyrkomöte var utan tvekan förslaget
till ny Kyrkohandbok. Den största debatten inför beslutet om ny kyrkohandbok kom
att handla om musiken. En grupp kyrkomusiker framförde hård kritik mot kvaliteten
på det musikaliska innehållet i kyrkohandboken, och kanske framför allt synpunkter
på hur arbetet med musikutvecklingen bedrivits. Trots att Gudstjänstutskottet på ett
förtjänstfullt sätt försökt sammanjämka olika intressen i sitt betänkande, kvarstod en
del kritik. För att säkerställa en större enighet kring förslaget utarbetade vi
tillsammans med centern, BA och POSK en framtidsinriktad lösning kring hur
musikarbetet med den nya handboken ska bedrivas vidare. Det resulterade i att
beslutet om en ny kyrkohandbok fattades med en mycket bred majoritet.
Andra viktigare beslut under kyrkomötet var också att förändra kyrkomötets
arbetsformer. Vartannat år kommer kyrkomötet att fokusera på ett aktuellt tema, och
motionsrätten kommer då att begränsas till detta. Utgångspunkten för de nya
arbetsformerna, har varit att öka möjligheterna till engagemang och aktivitet för
kyrkomötesledamöterna. Vidare beslutade kyrkomötet om en tydligare struktur för
begravningsverksamheten och nya och tydligare bestämmelser kring kyrkomusiker.
Sammanfattningsvis kan konstateras att den socialdemokratiska gruppen i
Kyrkomötet såväl under framtagandet av betänkanden under den första sessionen
som under andra sessionens beslutssammanträde nådde framgång i för oss väsentliga
frågor.

Studiecirkeln ”Socialdemokrat och kyrkopolitiker”, som togs fram tidigare under
mandatperioden, har uppdaterats och fått en aktuell grafisk utformning. Materialet
finns som tidigare på partiets studieportal.

Under året har en kyrkopolitisk ombudsman varit anställd på partistyrelsens
expedition. Tjänsten är en deltidstjänst.

2017 är kyrkomötesgruppens sista år på den fyraåriga mandatperioden och vi kan
konstatera att valrörelsen 2017 var en stor framgång för socialdemokratin och för
den öppna folkkyrkan. Aldrig tidigare har socialdemokraterna fått så många röster i
kyrkovalet, och heller aldrig en så stor andel av de avgivna rösterna. Vårt
huvudbudskap om alla människors lika värde och rätt tillsammans med ett
framgångsrikt folkrörelsearbete bar oss till det historiska valresultatet.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande

Jesper Eneroth, Växjö stift

Vice ordförande

Britt Sandström, Västerås stift

Ledamöter

Maria Johansson-Berg, Luleå stift
Louise Callenberg, Stockholms stift
Sofija Pedersen Videke, Lunds stift
Anna-Karin Stråle Börjesson, Karlstads stift
Mattias Kristenson, Uppsala Stift

Gruppsekreterare

Lars G Linder, Strängnäs stift

Adjungerade

Levi Bergström, Luleå stift, 1:e vice ordf kyrkomötet
Wanja Lundby-Wedin, Stockholms stift, 1:e vice ordf
kyrkostyrelsen

Under året har arbetet bland annat fokuserat på utstationeringsdirektivet, vägpaketet,
utsläppshandeln, energipaketet och ett alltjämt viktigt arbete för jämställdheten som
kraftigt påverkats av den allmänna debatten om sexuella trakasserier som tog fart
under hösten.
Under året lyckades vår delegation övertyga alla Soc&Dem-gruppens ledamöter att
stödja Dawit Isaak som gruppens kandidat till Sacharovpriset, europaparlamentets
pris för tankefrihet. Priset gick i slutändan till de konservativa gruppernas kandidat,
den demokratiska oppositionen i Venezuela, men Dawit Isaak fick stort stöd av de
mer progressiva politiska grupperna.
Ordförande i EU under året var Malta och Estland.

Marita Ulvskog har fortsatt att agera ordförande i utskottet då ordinarie ordförande
varit sjuk under hela 2017. Genom denna roll har hon medverkat på samtliga
trialogförhandlingar, något som ökat i omfattning under året på grund av fler
lagstiftningsförslag.
Under våren arbetade utskottet med ändringsförslag till utstationeringsdirektivet där
vi lade flera ändringsförslag för att stärka skrivningarna. Under hösten antog
parlamentet sitt betänkande till position och flera av våra ändringsförslag fanns med i
slutbetänkandet inklusive den breddade lagliga grunden. Europaparlamentets antagna
betänkande har betydligt starkare skrivningar än ministerrådets allmänna ståndpunkt.
Skrivningar om underleverantörer, ersättningar, tillämpningsperiod och den lagliga
grunden möjliggör för en betydligt starkare lagstiftning utöver den viktiga frågan om
nationell kompetens över lönesättning.
Marita Ulvskog avslutade under året sitt rapportörskap för revideringen av direktivet
som reglerar gränsvärden för cancerframkallande och mutagena ämnen på
arbetsplatsen. Detta har varit ett omfattande arbete med anledning av förslagets
tekniska natur och ett progressivt förslag antogs i utskottet tidig vår. Under de sista
dagarna av det Maltesiska ordförandeskapet kunde en överenskommelse antas som
innebar att europaparlamentet fick igenom flera stärkta gränsvärden. Detta var ett
viktigt framsteg då denna lagstiftning inte reviderats på tio år trots att cancer är den
vanligast arbetsrelaterade dödsorsaken.
Marita Ulvskog deltog även på det sociala toppmötet i Göteborg där den sociala
pelaren antogs. Pelaren har varit ett återkommande samtalsämne i utskottet men

arbetet har varit begränsat eftersom pelaren inte innebär en förändring av
lagstiftning.
Under året har även ett omfattande arbete pågått vad gäller förslaget till revideringen
av socialförsäkringskoordineringen och förslaget gällande balans i arbetslivet, där
vissa ändringar behövs för att de ska kunna fungera i en svensk kontext. Precis innan
årsskiftet presenterades även förslag på ändring i upplysningsdirektivet, något som
kommer kräva stora insatser under nästkommande år för att skydda den svenska
modellen.
Som utskottsordförande är Marita Ulvskog också med i den Brexit-grupp som leds
av Liberalernas ordförande Guy Verhofstadt.

Olle Ludvigsson har under året varit rapportör för kommissionens handlingsplan för
finansiella tjänster för privatpersoner och mindre företag. Övergripande menar
europaparlamentet att handlingsplanen förvisso tacklar vissa av de utmaningar som
finns på den inre marknaden för finansiella tjänster, men att ambitionsnivån generellt
är otillräcklig i syfte att komma tillrätta med ett antal strukturella utmaningar.
När det gäller det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2), har Olle Ludvigsson som
medlem i europaparlamentets förhandlingsgrupp engagerat sig för att de så kallade
tekniska standarderna för stark kundautentisering och säker kommunikation ska
uppfylla direktivets ambition om att främja innovation och konkurrens på lika villkor
på den europeiska betaltjänstmarknaden. I korthet kräver direktivet att bankerna
delar med sig av kundernas kontoinformation när kunden ger sitt godkännande.
I det tillfälliga utskottet för åtgärder mot aggressiv skatteplanering –
Panamautskottet, har insatserna mot skattefusk och aggressiv skatteplanering varit i
fokus. Utskottet har under årets gång bedrivit granskningar med anknytning till
skatteflykt och skatteundandragande tillsammans med berörda aktörer som banker,
internationella organisationer och skatteexperter. I december antog utskottet en
granskande rapport och medföljande rekommendationer. Medlemsländernas ansvar
för att göra mer för att komma åt skatteflykt och skatteundandragande inom unionen
understryks, och mer konkret, rekommenderas att medlemsstaternas vetorätt i
skattefrågor i rådet bör avskaffas. Bakgrunden är att kommissionen har presenterat
huvudsakligen två lagstiftningsförslag för att komma åt skatteflykt och
skatteundandragande – en offentlig land-för-land-rapportering samt en gemensam
konsoliderad bolagsskattesats som ett antal medlemsstater satt stopp för i
ministerrådet.
Olle Ludvigsson har också under 2017 varit rapportör för ekonomiutskottets
konsultativa rapport om så kallade hybrida missmatchningar gentemot tredjeland.
Hybrida missmatchningar används frekvent av de största multinationella företagen
vars syfte är att minimera bolagsskattesatsen. Ministerrådets förslag omfattar bland

annat missmatchningar med avseende på skatterättslig hemvist. Apple-fallet i Irland
visade tydligt att strängare internationella skatteregler behövs för att även
storföretagen ska betala skatt. Vi har bland annat lyft att det behövs effektiva regler
för att ett så stort antal hybridarrangemang som möjligt omfattas av den nya
lagstiftningen. Vidare bör bevisbördan för om en hybrid missmatchning förekommit
eller inte, ligga på företagen och inte skattemyndigheterna.

ETS är EU:s enskilt viktigaste instrument för att minska klimatutsläppen från
Europas industri och energisektor. Den nu färdigförhandlade reformen innebär en
skärpning av systemet inför kommande fas fyra (åren 2021-2030). Jytte Guteland har
som Soc&Dem-gruppens ETS-förhandlare kraftfullt drivit på för att systemet ska
göras effektivare så att koldioxidutsläppen minskar mer och i snabbare takt.
Överenskommelsen innehåller också skrivningar där EU:s institutioner uttrycker stöd
för att sjöfarten måste bidra till det gemensamma arbetet med att minska utsläppen
av CO2 och förbinder sig att agera år 2023, om FN:s internationella
sjöfartsorganisation (IMO) då inte agerat för att minska sektorns utsläpp på global
nivå.
Slutliga överenskommelser har också träffats för klimatutsläpp i de sektorer som inte
omfattas av ETS, utan istället lyder under ansvarsfördelningsförordningen (ESR) och
förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning,
förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Det gäller då i synnerhet
transport-, byggnads-, jordbruks- och skogssektorerna. ESR-uppgörelsen innebär
förvisso att EU ökar arbetet med att minska utsläppen från de berörda sektorerna,
men vår delegation hade velat se ytterligare skärpningar och mindre flexibilitet mellan
utsläppsmålen i de olika lagstiftningarna, så att den totala klimatnyttan inte minskar.
Vad gäller LULUCF kom framför allt frågan om referensnivåer för brukad
skogsmark, som reglerar hur stort uttaget får vara ur skogen innan avverkningen
kommer att registreras som utsläpp i förordningen, att bli mycket kontroversiell i
europaparlamentet.
Slutligen har hormonstörande ämnen återigen stått i fokus då EU-kommissionens
vetenskapliga kriterier för att bedöma ämnena slutligen presenterats, efter flera års
försening. EU-kommissionens förslag innehöll dock ett undantag och skulle ha tillåtit
bekämpningsmedel med hormonstörande verkan på icke-målgruppsdjur. Som
Soc&Dem-gruppens talesperson för hormonstörande ämnen ledde Jytte Guteland
parlamentets invändning mot undantaget. EU-kommissionen tvingades att stryka
undantaget ur kriterierna.

Året präglades av EU-kommissionens omfattande paket för vägtransporter –
rörlighetspaketet. Den första delen innehöll förslag på revidering av lagstiftning för
kör- och vilotider och färdskrivare, tillträde till yrket (tillståndsförordningen) och
tillträde till marknaden (godsförordningen) där cabotagereglerna ingår, samt ett nytt
förslag för utstationering av förare inom vägtransportsektorn. I denna del av paketet
ingick även förslag på revidering av det så kallade eurovignettesystemet med
tidsbaserad och avståndsbaserade vägskatter. Den andra delen innehöll revidering av
lagstiftning om kombinerade transporter (även kallad kombidirektivet), och ny
lagstiftning för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med
buss.
Jens Nilsson är ansvarig för revideringen av lagstiftningen om tillträde till yrket och
tillträde till marknaden. Lagstiftningen innehåller bland annat regler om
cabotagetransporter, lätta nyttofordon, etableringsregler för företag (vilket kopplas
till existensen av brevlådeföretag) och beställaransvar. Arbetet under hösten handlade
om att träffa representanter från fackliga organisationer, företag och andra
förtroendevalda på europeisk och nationell nivå från EU:s medlemsländer. I
december färdigställdes utkastet till rapport för lagstiftningen. Arbetet med att
behandla den, samt de övriga lagstiftningarna fortskrider under 2018.

Året i jämställdhetsutskottet har fortsatt handlat om Polens försök att inskränka på
kvinnors grundläggande rättigheter, något som utskottet har markerat emot. Arbetet
har också kraftigt påverkats av den allmänna debatten om sexuella trakasserier som
tog fart under hösten. Både förutsättningarna för kvinnor i samhället i stort men
också hur strukturerna ser ut internt inom europaparlamentet och arbetsvillkoren för
de som på något sätt jobbar i någon av EU:s institutioner. Med bakgrund i den
debatten antog europaparlamentet i oktober en nolltolerans av sexuella trakasserier
och övergrepp i EU, där ett fördömande av alla fall av sexuella trakasserier inom
ramen för europaparlamentet som avslöjades i medierna ingick. Det politiska arbetet
i utskottet har framför allt fokuserat på kvinnors ekonomiska självbestämmande,
försök att nå balans mellan privatlivet och yrkeslivet, våld mot kvinnor och sexuella
trakasserier i efterdyningarna av #metoo.
I februari antog parlamentet en initiativrapport som behandlade främjandet av
jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning. EU har ingen lagstiftande
kompetens gällande sjukvård men däremot möjlighet att kommentera och föreslå
kompletterade åtgärder när medlemsstater inte efterlever de krav som finns. Ett av
dessa krav är att sjukvård inte får vara diskriminerande och måste tillgodose det
folkliga behovet. Resultatet av antagandet av initiativrapporteten resulterade i att

europaparlamentet ställde sig bakom skrivningar som berör SRHR, tillgänglighet och
abort. Utfallet av omröstningen är mycket positiv och rapporten är en milstolpe i hur
europaparlamentet ser på psykisk ohälsa och kvinnors rättigheter.
Anna Hedh var under året rapportör för en rapport för att öka kvinnors ekonomiska
självbestämmande inom privat och offentlig sektor. Rapporten tar upp ett antal
konkreta åtgärder för att pressa EU-kommissionen och medlemsländerna, bland
annat behovet av ett jämställdhetsperspektiv på den ekonomiska politiken och vikten
av att bekämpa alla former av könsbaserat våld som drabbar kvinnor. Rapporten
innehåller även förslag på bindande åtgärder för lönekartläggning, i syfte att ge
företag metoder att minska lönegapet mellan könen.

Under hösten kom europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet
tillsammans fram till att regler för ansökningar till EU:s fonder för regional
utveckling måste bli enklare och mer likformade. Detta är särskilt viktigt ur ett
kostnadsperspektiv, eftersom fonderna kan påverkas av en krympt budget efter
Brexit.
Arbetsgruppen för sammanhållningspolitik som Jens Nilsson sitter i, en undergrupp
till Socialdemokraternas kommunalpolitiska grupp, enades i våras om ett
positionspapper där man tog ställning till EU:s framtida sammanhållningspolitik. De
viktigaste slutsatserna i dokumentet gäller effektivisering och förenkling av regler för
EU:s fonder, bland annat genom att slå samman hanteringen av fonderna i Sverige i
en förvaltningsmyndighet istället för flera.

Europaparlamentet röstade i början av året om att godkänna handelsavtalet mellan
EU och Kanada (Ceta). Avtalet godkändes av en relativt bred majoritet, även om
Soc&Dem-gruppen var väldigt splittrad i frågan. I diskussionerna om Ceta
representerade vår delegation den mer frihandelsvänliga delen av vår grupp, men vi
var noga med att betona vikten av sociala och miljömässiga krav. Diskussionerna om
Ceta satte även fart på debatten om att stärka handelsavtalens hållbarhetskapitel
(TSD) och implementering samt skapandet av en ny multilateral investeringsdomstol
(MIC). Speciellt TSD-kapitlet och förutsättningar för mer bindande åtaganden i
internationell handel blev återkommande horisontella frågor i utskottet under året,
och något som debatterats i relation till varje enskilt avtal på utskottets dagordning.
Utskottet har även diskuterat och antagit en digital handelsstrategi, med anledning av
att handeln blir allt mer digitaliserad och beroende av dataflöden över gränser.
Under våren godkändes det färdigförhandlade regelverket gällande handel med
konfliktmineraler. Vår delegation var under frågans tidigare behandling aktiv i att
uppmärksamma konfliktmineralerna på hemmaplan och var därför nöjd med att

slutresultatet blev striktare regler för tillbörlig aktsamhet för företag som handlar med
mineraler från konfliktdrabbade områden.
Europaparlamentet har under året även godkänt det nya beräkningssättet för
antidumpningstullar, vilket blev lösningen på frågan om huruvida Kina genom sitt
anslutningsprotokoll till WTO automatiskt skulle ha rätt till marknadsekonomisk
status (MES) efter december 2016.
Under åter var Marita Ulvskog skuggrapportör för ett betänkande om att stödja
Ukraina genom att ge ytterligare autonoma handelsförmåner (ATMs) utöver nivåerna
som ges under associeringsavtalet med EU. Vi arbetade där för att slutresultatet inte
skulle vattnas ur i termer av handelsförmåner till Ukraina, och vi lyckades inkludera
aspekter som stärkte referenserna till reformarbete, sociala aspekter, arbete mot
korruption och uppföljning av de autonoma handelsförmånernas effekter.

Som tidigare år har energifrågorna upptagit en stor del av utskottets arbete. Utskottet
har avslutat behandlingen av de flesta initiativ som EU-kommissionen presenterade i
sitt stora paket om ren energi för alla i Europa. Det handlar bland annat om
revideringarna av direktivet för förnybar energi (REDII) och
energieffektivitetsdirektivet (EED), som har varit prioriterade frågor i delegationens
arbete. Filerna har behandlats i både miljöutskottet och industriutskottet.
Jytte Guteland är miljöutskottets huvudförhandlare för EED och har i denna roll
bidragit till europaparlamentets position att EU ska ha ett bindande 35%-mål för
energieffektivitet. För svenskt vidkommande är det en stor framgång att REDII inte
begränsar potentialen att framställa biobränslen från skogsnäringen, vilka kommer att
vara nödvändiga för att nå det svenska klimatmålet att transportsektorns utsläpp ska
vara netto-noll till år 2045. Vår delegation har framgångsrikt bidragit till att
biobränslen från tallolja fortsatt kommer att godkännas i REDII, samtidigt som
alltför detaljreglerande hållbarhetskriterier för biomassa från skogen undviks.
Europaparlamentets position innebär också att diverse kryphål täpps till vad gäller de
årliga energibesparingskraven som åläggs EU-länderna, och vi lyckades också få bort
kravet på individuella energimätare i bostäder vilket varken är kostnadseffektivt eller
förenligt med systemet med varmhyra i den svenska allmännyttan.
Utskottet har också behandlat och antagit trialoguppgörelsen mellan
europaparlamentet och ministerrådet om grossistledet på roamingmarknader. Detta
möjliggjorde att roamingavgifterna kunde försvinna som planerat den 15 juni 2017.
Roamingfrågan har varit oerhört viktigt för vår delegation under lång tid. Därför var
det oerhört glädjande att roamingavgifterna kunde avskaffas som planerat och frågan

visar också konkret hur vi genom EU-samarbetet gemensamt kan åstadkomma
positiva utfall som Europas konsumenter faktiskt kan dra nytta av.
Olle Ludvigsson var under hösten utsedd till skuggrapportör för yttrande till
utskottet för inre marknaden om EU-kommissionens förslag om att inrätta ett
europeiskt elektroniskt tjänstekort. Förslaget syftar till att göra det lättare för
tjänsteleverantörer att tillfälligt tillhandahålla tjänster över gränserna inom EU och att
utvidga sin verksamhet genom att exempelvis etablera en filial i en annan
medlemsstat. Eftersom EU-kommissionens förslag är otydligt formulerat, och
dessutom kritiserat av både fack och arbetsgivare, bland annat gällande
underlättandet av fiktivt egenföretagande, odeklarerat arbete och falsk utstationering,
har vi i enlighet med Soc&Dem-gruppens beslut drivit linjen att förkasta förslaget i
sin helhet. Majoriteten i utskottet ställde sig också bakom den linjen.

Jytte Guteland är ansvarig föredragande i utskottet för samtliga ärenden för
kontrollen av valet av rättslig grund för unionens olika rättsakter. Vi tog fram en
rapport till sysselsättningsutskottet i frågan om valet av rättslig grund för
utstationeringsdirektivet med en tydlig rekommendation om att direktivet ska basera
den rättsliga grunden även i fördragets skrivningar om sociala och arbetstagares
rättigheter. Rapporten innebar att utskottet gav grönt ljus till europaparlamentets
sysselsättningsutskott om att bredda förslaget om nya utstationeringsregler till
fördragets skrivningar om arbetstagares rättigheter och skydd.
Jytte Guteland var även ansvarig föredragande för en genomföranderapport om det
så kallade miljöansvarsdirektivet som fastställer regler för att förebygga och avhjälpa
miljöskador. Vi fick vi igenom skrivningar om att uppmana EU-kommissionen att
överväga möjligheten att utvidga direktivets tillämpningsområde och utkräva
skadeståndsansvar för luftföroreningar som skadar människors hälsa och miljön.
Vidare fick vi igenom skrivningar om att överväga möjligheten att införa mekanismer
för kollektiv prövning vid brott mot EU:s miljölagstiftning.
Vi drev även aktivt på för att rättsliga utskottet som ansvarar för tolkningen och
tillämpningen av unionsrätten, ställde sig bakom den stämning mot EUkommissionen som svenska regeringen lämnat in till EU-domstolen i det så kallade
blykromat-ärendet. Regeringen ansåg att EU-kommissionen brutit mot regelverket
REACH (EU:s kemikalielagstiftning) genom att de gett tillstånd för fortsatt
användning av blykromater som är cancerframkallande och fosterskadande ämne
inom EU, trots att det finns tillräckliga hållbara alternativ på EU:s marknad.
Delegationen har i det rättsliga utskottet drivit på, bland annat genom Olle
Ludvigsson som var skuggrapportör för ekonomiutskottets yttrande till rättsliga
utskottet, för europaparlamentets krav på att EU ska ta fram gränsöverskridande

regler som skyddar visselblåsare som larmar om oegentligheter med syfte att
motverka korruption, skatteflykt, diskriminering på arbetsplatsen och miljöskador. I
oktober antog europaparlamentet resolutionen där viktiga delar i våra krav kom med
som garanterad anonymitet, rätten att larma både internt till arbetsgivaren och
externt till allmänheten och omvänd bevisbörda till verksamheterna och att
regelverket ska vara brett och omfatta privat som offentlig sektor samt journalister
och arbetstagare.

Arbetet har fokuserat på att EU:s inre marknad skall fungera på ett önskvärt sätt,
med ett tydligt fokus på den digitala marknadens förutsättningar. Europaparlamentet
antog ett betänkande från utskottet om online plattformar, med fokus på samordning
och samstämmighet som utgångspunkt. Ett betänkande om gränsöverskridande
system för medlemsstaters nationella organ för konsumentskydd att bättre samarbeta
antogs i november.
Under året röstades en revidering av vapendirektivet igenom. Utskottet för den inre
marknaden och konsumentskydd var ansvarigt utskott och har arbetat med filen
sedan slutet av 2015. Processen i utskottet har varit utdragen och tagit mycket tid och
resurser i anspråk. Vi har under processens gång drivit linjen att svensk lagstiftning i
dagsläget fungerar tillfredsställande och att den inte bör förändras utan snarare
exporteras till europeisk lagstiftning. De frågor som diskuterats mest och ansetts som
mest kontroversiella berör den fortsatta tillgången till vissa former av vapen för
jägare och sportskyttar, resultatet av det nya direktivet är att dessa grupper kommer
att kunna fortsätta med sina aktiviteter som tidigare.
Senare under våren antogs ett betänkande om godkännande av och marknadstillsyn
över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter
och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon. Frågan i sig fick
extra fart i samband med Volkswagens utsläppsskandal vilket påvisade behovet av
tydligare samarbete och kontroll över typgodkännande och marknadstillsyn över
vissa motorfordon och släpvagnar. Kritiska röster höjdes efter Volkswagenskandalen
om de brister i konsumentlagstiftningen som innebar utebliven kompensation för
europeiska konsumenter.

Jens Nilsson har i sin roll som ordförande i europarlamentets tvärpolitiska grupp för
social ekonomi, arbetat aktivt med att främja den sociala ekonomins roll för en
hållbar och inkluderande tillväxt i Europa. Under årets verksamhet stod Jens Nilsson
och tvärpolitiska gruppen för tre välbesökta seminarier i Europaparlamentet; (I) 60årsjubileet av Romfördraget: sociala ekonomins roll för ekonomisk, social och

territoriell sammanhållning i Europa, (II) EU:s fiskala politik inom den sociala
ekonomin och (III) Sociala ekonomins bidrag till Europas ekologiska utveckling.
I september fick vi upp frågan om den sociala ekonomins roll i EU på
plenumdagordningen genom en muntlig frågestund med EU-kommissionären Vera
Jourova där flera andra ledamöter från olika partigrupper deltog aktivt med frågor
kring kommissionens planer för att främja sektorn.

Tidigt under året röstades ett nytt direktiv om terrorismbekämpning igenom i
europaparlamentet. Lagstiftningen innehöll bland annat nya regler för utbildning med
terrorändamål, terroristresor, och kriminaliserade finansiering av terrorism. Vi stärkte
terroroffers rättigheter till skydd, hjälp och stöd. Direktivet berörde även
medlemsstaternas skyldighet att utbyta information om terroristbrott med varandra.
Antagandet var ett viktigt steg i rätt riktning mot internationell samverkan mot
terrorism.
I oktober bestämde sig Europaparlamentet för att ställa sig bakom ett förslag från
EU-kommissionen om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet. Myndigheten
ska ha till uppgift att bekämpa brott mot EU:s finansiella intressen. Vår delegation
bestämde sig för att avstå i omröstningen, eftersom förslaget innebar ett stort steg
från mellanstatligt till överstatligt rättsligt samarbete. Det är också tveksamt om
förslaget är kostnadseffektivt. Det nya samarbetet lär få långtgående konsekvenser
för Sveriges åklagarväsen om man överlåter åklagarbehörighet till EU på det sätt som
föreslås.
Senare under hösten fick Anna Hedh som ansvarig socialdemokrat stöd för ett nytt
beslut om nätdroger. Det kommer nu att bli enklare för myndigheter både på
nationell- och EU-nivå att bedöma effekterna av nya droger och snabbt kunna fatta
beslut om förbud. Handläggningstiden och genomförandet av beslut för nya
substanser beräknas halveras jämfört med tidigare. Informationsutbytet mellan
relevanta EU-instanser och medlemsstaternas myndigheter ska också snabbas på.

Under 2017 påbörjades trialogförhandlingar om direktivet om audiovisuella
medietjänster där europaparlamentets position står långt ifrån vår egen. Känsliga
punkter rör bland annat alkoholreklam, ”video on demand” och styrning av public
service. I mångt och mycket har ett tyskt perspektiv styrt europaparlamentets
position.
Arbetet har påbörjats med att påverka förhandlingen om MFF-budgeten för att få
ökade medel till Erasmus+. En kampanj har startats där flertalet CULT-ledamöter
stödjer en önskan om tio gånger budgeten till just Erasmus+.

Under våren antog utskottet betänkanden om länderna på Västra Balkan och Turkiet
som en uppföljning av EU-kommissionens framstegsrapporter. Speciellt rapporten
om Turkiet kom att bli känslig, och betänkandet sköts upp till efter att den turkiska
folkomröstningen ägt rum i april. Europaparlamentet uppmanade i sitt betänkande
EU till att avbryta samtalen om anslutning ifall Turkiet väljer att genomföra de
konstitutionella förändringarna från folkomröstningen.
Säkerhetsrelaterade frågor inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitik (GUSP) samt EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
(GSFP) diskuterades ingående under året, och det fanns flera tillfällen då vår linje
kom att gå emot Soc&Dem-gruppens. Vi stödde i allmänhet mer europeiskt
samarbete, men röstade emot allt som skulle innebära samarbete som inte är
mellanstatligt och budgetrestriktivt, eller som skulle innebära skapande av nya
institutioner utan mervärde. Även vapenexport och användandet av privata
säkerhetsföretag diskuterades under året och resulterade i två separata betänkanden.
En stor fråga under året var stabilitetsinstrumentet (IcSP) och dess förslagna
revidering till att även kunna inkludera stöd till partnerländers säkerhetsaktörer
inklusive väpnade styrkor. I detta fall gick vi emot vår egen grupp som övergripande
stödde revideringen, eftersom vi hellre velat se ett mer effektivt och rättsligt korrekt
instrument för kapacitetsbyggande till stöd för säkerhet och utveckling.
Gällande mänskliga rättigheter är vår delegation aktiv och bidrog med inspel då
tillfälle gavs. Jytte Guteland förhandlade under våren fram en brådskande resolution
om situationen i Sydsudan. Under året lyckades vår delegation övertyga alla
Soc&Dem-gruppens ledamöter att stödja Dawit Isaak som gruppens kandidat till
Sacharovpriset, europaparlamentets pris för tankefrihet. Priset gick i
slutändan till de konservativa gruppernas kandidat, men Dawit Isaak fick stort stöd
av de mer progressiva politiska grupperna.
I februari valdes Jytte Guteland till ordförande för europaparlamentets tvärpolitiska
grupp (s.k. intergrupp) för Västsahara, och har sedan dess varit mycket aktiv i
intergruppens arbete. Hon skulle under oktober månad besökt Västsahara
tillsammans med en delegation bestående av fyra andra Europaparlamentariker, men
delegationen blev stoppad vid ankomst av marockansk militär.

I utskottet har viktiga frågor under året varit översynen av det europeiska
samförståndet om utveckling, en ny EU-Afrika-strategi och den nya europeiska
fonden för hållbar utveckling (EFHU). Vidare har utskottet diskuterat tillbörlig
aktsamhet för leveranskedjor i klädsektorn och uttryckt oro för det krympande
utrymmet för civilsamhället. Rent generellt har de grundläggande orsakerna till
migration ofta synts i många av utvecklingsfrågorna, och utskottet arbetade även

fram ett betänkande om den roll som EU:s yttre åtgärder spelar för hantering av flykt
och migration. Soc&Dem-gruppen drev i detta arbete på för att förändra en negativ
uppfattning av migration, och insisterade på en utrikespolitik som sätter mänskliga
rättigheter och människors värdighet först.

Mycket tid och diskussioner har gått till att diskutera och ta fram europaparlamentets
ståndpunkt i frågan om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem
genom tekniska åtgärder. EU-kommissionens förslag är mycket viktigt och handlar
om den tekniska regleringen till hela den gemensamma fiskerireformen. Det är också
en av de viktigaste och mest komplexa rapporterna under denna mandatperiod.
Utskottet antog sitt betänkande i slutet av året och förhandlingar med ministerrådet
kommer att pågå under 2018.

I november presenterade EU-kommissionen ett meddelande med visioner om
framtiden för livsmedel och jordbruk i EU. Meddelande beskriver utmaningar och
framtida prioriteringar för EU där bland annat klimatmål och Parisavtalet ingår, hur
EU bör arbeta för att förbättra och säkra kvalitativa livsmedelsvaror för konsumenter
samt högt djurskydd. Beträffande strukturen för EU:s framtida jordbrukspolitik
beskrivs den fortfarande baserat på de två nuvarande pelarna men där det
ekonomiska direktstödet kan ändras och att medlemsländerna kan få mer utrymme
att bestämma själva. Meddelandet presenterades av EU-kommissionen inför deras
kommande lagförslag över EU:s framtida jordbrukspolitik som kommer under 2018.

Mediegenomslaget ökade med 36 procent under det gångna året, enligt en sökning i
medieverktyget Retriever. Från sammanlagt 2 248 träffar i Mediearkivet för våra fem
socialdemokratiska ledamöter år 2016, till 3 061 träffar år 2017.
Mest omnämnd är Marita Ulvskog med 1 104 träffar, en ökning med 219. Därnäst
kommer Jytte Guteland med 878 träffar, Anna Hedh 400, Olle Ludvigsson 342 och
Jens Nilsson 337.
Andelen omnämnanden på nyhetsplats ökar men krönikor och debattartiklar är
fortfarande en väsentlig del av genomslaget. Tillsammans med Nyhetsbyrån TT:s
dominans i rapporteringen innebär det att landsortspress - såväl webb som tryckt
press - fortfarande är vår mest framgångsrika kanal.

Antalet pressmeddelanden har varit fortsatt begränsat till förmån för egna intervjuer
och kommentarer. I slutet av året valde vi att lämna samarbetet med TT och återgick
till vår tidigare leverantör av distributionstjänster, Cision.
Medieanalysföretaget Kantar/Sifo har som tidigare analyserat mediebilden. Analysen
av höstens genomslag är inte ännu klar men vårens analys visar att mediernas
utrymme för EU-rapportering sjunker. EU-beslut, konflikter och personfrågor får
störst genomslag. Exempelvis förslagen om ett nytt direktiv för utstationerad
arbetskraft och diskussionen om ett socialt Europa. Förhandlingarna om EU:s
handel med utsläppsrätter samt nomineringen av Dawit Isaak till 2017 års
Sacharovpris rönte också stor uppmärksamhet.
Under året har vi ökat frekvensen på inlägg och engagemanget från våra följare i våra
sociala kanaler. Vi har också ökat vårt grafiska och rörliga material. Ett inlägg står
särskilt ut i räckvidd. En video från när Jytte Guteland höll tal i plenum med sin son
på armen nådde över 100 000 och spreds över hela världen.
Facebook: 1 993 gillar vår gemensamma sida. Jytte Guteland 10 108, Marita Ulvskog
8 721, Jens Nilsson 178 (ny sida). Både Anna Hedh och Olle Ludvigsson har uppnått
5 000 vänner på Facebook.
Twitter: 1 995 följer vårt gemensamma konto. 14 300 följer Marita Ulvskog, Jytte
Guteland 8 666, Anna Hedh 4 716, Olle Ludvigsson 3 321, Jens Nilsson 2 613.
En ny webbplats – www.sieuropaparlamentet.se – upphandlades och beställdes
under året och sjösattes i april. Vi hade under april-januari 2017 drygt 4 000 besökare.
Mest besökta förutom startsidan, var kontaktsidan samt de sidor vi publicerat med
lediga tjänster och praktikplatser. Webbplatsen är främst tänkt att användas för
publicering av statisk information samt fungera som ett arkiv.
Två journalistresor med sammanlagt elva inbjudna S-redaktörer från Sverige har
genomförts. Gensvaret har varit mycket positivt och varje resa har lett till
uppföljande intervjuer och återkommande kommentarer i aktuella medier.
Inför varje plenarsession har informella pressträffar arrangerats i Bryssel och
pressfrukost har traditionsenligt hållits på plats i Strasbourg, för tillresta stipendiater
och korrespondenter.
En presslunch för Brysselbaserade reportrar hölls under våren, i närvaro av Sveriges
EU-minister Ann Linde och Europaparlamentarikerna.

Ett nytt nummer av Dagens Europa togs fram till den socialdemokratiska
partikongressen i april. Fyra olika faktablad trycktes också upp, om socialt Europa,
om mänskliga rättigheter och jämställdhet, om klimat och ett mer hållbart Europa
samt ett om transporter.
Besök och seminarier
 23 sponsrade besöksgrupper i Bryssel med sammanlagt 523 personer.
 74 övriga besöksgrupper med sammanlagt 1 325 personer.
 Elva seminarier som vi anordnade eller deltog i.
Gruppens sammansättning
Marita Ulvskog, delegationsledare:
 Tf och förste vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala
frågor.
 Ersättare i utskottet för internationell handel.
 Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med det palestinska
lagstiftande rådet.
 Ersättare i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna.
 Tf ordförande i Europeiska Globaliseringsfonden (EGF).
Olle Ludvigsson:
 Ledamot i utskottet för ekonomi- och valutafrågor.
 Ersättare i utskottet för industri, forskning och energi.
 Ersättare i Panamautskottet.
 Ledamot i delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och
associeringskommittén för EU–Serbien.
 Ersättare i delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina
och Kosovo.
Jytte Guteland:
 Ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
 Ersättare i utskottet för rättsliga frågor.
 Ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran.
 Suppleant i delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest.
Jens Nilsson:
 Ledamot i utskottet för transport och turism.
 Ledamot i utskottet för regional utveckling.
 Ledamot i delegationen för förbindelserna med Belarus.



Ersättare i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén
EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Anna Hedh:
 Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor
och män.
 Ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och
inrikes frågor.
 Ersättare i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.
 Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge,
till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES
gemensamma parlamentarikerkommitté.
 Ersättare i delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika.
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Vadstena

Nätverket Progressive Alliance (PA) är det globala nätverk som vi har störst utbyte
av och som vi engagerar oss aktivt i. PA genomförde under 2017 ett konvent i Berlin
12-13 mars där partiordförande Stefan Löfven deltog tillsammans med Andrine
Winther, partiets internationella sekreterare. Vid konventet valdes Löfven att ingå i
styrelsen för PA. Utöver detta har PA genomfört tre stora konferenser; i Ulaan
Baator i Mongoliet 25-26 maj, Washington i USA 19-20 juni och i San José i Costa
Rica 10-11 november.
Andrine Winther har även deltagit i nätverkets möten med Finance Committee samt
Steering Committee.

SAP har varit representerade i ESP:s aktiviteter enligt följande:
ESP:s partiledarmöten: Stefan Löfven har deltagit på de partiledarmöten som ESP
anordnat i anslutning till EUs rådsmöten. Ledarmötet i anslutning till ESPs rådsmöte
i Lissabon sammanföll med partistyrelsens möte. Carin Jämtin deltog på det
informella ledarmötet i London den 23 februari i egenskap av ESP vicepresident.
ESP:s partisekreterarmöten: Lena Rådström Baastad, Andrine Winther och Vidar
Aronsson deltog på partisekreterarmötet i Oslo 22-23 maj och Andrine Winther
deltog på partisekreterarmötet 30 november i anslutning till ESPs rådsmöte i
Lissabon.
ESP:s styrelsemöten (Presidency): Carin Jämtin och/eller Andrine Winther har
deltagit vid möten 13 mars i Berlin, 16 juni, 20 oktober och 24 november i Bryssel.
Marita Ulvskog och Andrine Winther deltog den 1 december i Lissabon.
ESP:s samordningsgrupp (Coordination team): Andrine Winther har deltagit vid
möten i Bryssel den 3 mars, 9 juni och 13 oktober. 10 november deltog Eva-Lena
Kapanen då mötet sammanföll med Progressive Alliance möte i Costa Rica.
ESP:s rådsmöte genomfördes i Lissabon den 1-2 december. I den svenska
delegationen ingick Marita Ulvskog (ESP vicepresident), Fredrik Olovsson, Andrine
Winther, Pyry Niemi och Susanne Andersson (S-kvinnor) samt Richard Rosander,

politisk sekreterare till s-gruppen i EU-nämnden. Kongressen sammanföll delvis med
partistyrelsens internat.

2 feb
4-5 mars
29 mars
4 maj
19 maj
1 juni
1 juni
20 okt
27-29 okt
7 nov

Socialt nätverk (arbetsmarknad), Bryssel – Serkan Köse
Rainbow Rose möte i Stockholm – Andrine Winther
Finanspolitiskt nätverk, Bryssel – Marie Granlund
Socialt nätverk (arbetsmarknad), Bryssel – Serkan Köse
Youth Action Day – Anders Österberg med flera
Högnivåarbetsgrupp om EUs framtid, Bryssel – Andrine Winther
Möte om FEPS, Bryssel – Andrine Winther
Arbetsgrupp om gemensam kandidat i valet till Europaparlamentet,
Bryssel – Andrine Winther
Rainbow Rose, årsmöte i Stockholm – Andrine Winther
Miljö- och klimatnätverk, Bryssel – Anders Grönvall

Styrkommittén: Andrine Winther har deltagit vid styrkommitténs telefonmöten.
Vid rådsmöte den 19 oktober valdes europaparlamentarikern Jens Nilsson till ny
ordförande efter Tommy Waidelich som avsagt sig omval.
15 juni
19 okt

Rådsmöte i Bryssel – Tommy Waidelich, Andrine Winther
Rådsmöte i Bryssel – Jens Nilsson, Andrine Winther

Under oktober genomfördes en delegation till Albanien och Kosovo där Jonas
Andersson deltog.

SAMAKs årsmöte genomfördes den 16-17 januari på Voksenåsen utanför Oslo. Vid
årsmöten har SAP fyra delegater. Stefan Löfven, Lena Rådström Baastad, Kenneth G
Forslund och Andrine Winter var delegater samt att även Raimo Pärssinen och
Katarina Berggren ingick i delegationen. Dessutom deltog Kenan Harbas, Peter
Liljeros och Anita Bergqvist från kansliet.
Parti- och LO-sekreterarna har träffats fyra gånger under 2017; 10 mars i Helsingfors,
7 juni i Stockholm, 11 september i Oslo i anslutning till det norska valet, 7 november

i Köpenhamn, extramöte inför Nordiska arbetarekongressen 2018 samt 7 december i
Köpenhamn. Lena Rådström Baastad och Andrine Winther har deltagit på samtliga
möten.
Utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgruppen har som svenska partirepresentanter
haft Margot Wallström, Peter Hultqvist, Kenneth G Forslund, Åsa Lindestam och
Andrine Winther. Gruppen hade ett möte den 4 april i Stockholm i anslutning till
Nordiska rådets temasession samt ett möte den 30 november i Stockholm där Björn
von Sydow inledde med ett miniseminarium om försvarsberedningen.
EU-arbetsgruppen; Marita Ulvskog, Europaparlamentariker, Marie Granlund
(gruppledare i EU-nämnden) och Camilla Frick (politisk sekreterare till gruppen i
EU-nämnden) deltog på möte i Bryssel den 28 mars.
I projektet Nordmod 2.0 har först Katarina Berggren och sedan Berit Örtell varit
SAPs representant.
Under året formades en IT-grupp som hade ett första möte i Köpenhamn den 21
september, Johan Öhrn och Signhild Petrén deltog från kansliet.
Deltagare i Nordenskolan 2016/17 är Erik Ezelius, Elin Norén och Kalle Olsson.
Första träffen genomfördes i Helsingör den 6-8 december och nästa träff är planerad
till Nordiska arbetarekongressen i Stockholm i februari 2018.

14-15 jan
3-5 feb
24 feb
11-13 mars
17 mars
20-23 april
27 maj
29 maj
16-18 juni
25 juni
4 juli
20 juli
16-17 sep
18 sep

Kongress, PvdA, Utrecht – Emilia Töyrä
Kongress, SDP, Lahtis – Pyry Niemi
Brexit-möte, Labour, London – Carin Jämtin, Kenneth G Forslund
Delegation från Labour om metoder, studier etc
S-gruppen i Nordiska rådet, seminarium i Stockholm
Kongress, Arbeiderpartiet, Oslo – Stefan Löfven, Andrine Winther
Kongress, SDSM, Skopje – Pyry Niemi
Nyvalde finske partisekreteraren Antton Rönnholm besöker kansliet
Kongress, PSOE, Madrid – Mathias Tegnér
Valkongress, SPD, Dortmund – Erik Ezelius
Rättegång i Turkiet, Ankara – Yilmaz Kerimo, Evin Incir
Valseminarium, SPD, Berlin – John Zanchi
Kongress, Socialdemokratiet, Ålborg – Rikard Larsson
Rättegång i Turkiet, Ankara – Serkan Köse, Evin Incir

20 sep
24-27 sep
16-18 okt
28-29 okt
7-8 nov
17-18 nov
22 nov
6-7 dec
6-9 dec
8-9 dec

Årligt besök av pensionärer från finska SDP – Bosse Ringholm
Kongress, Labour, Brighton – Kenneth G Forslund
Radmila Sekerinska, SDSM, Makedonien besöker Stockholm
Kongress, Finlands svenska socialdemokrater, Vasa – Pyry Niemi
Keir Starmer, Labour, besöker Stockholm
Balkan Leaders Summit, Skopje – Pyry Niemi, Jens Nilsson, Jonas
Andersson
Skandinaviska högskolan i Stralsund, årligt besök – Hans Ekström
Rättegång i Turkiet, Ankara – Yilmaz Kerimo, Eva-Lena Jansson
Kongress, SPD, Berlin – Jens Nilsson
Kongress, Concorde, Riga – Anna-Lena Sörenson

23-25 jan
International Progressive Campaign Forum, Sydney – Lisa Hedin
26 feb-1 mar Besök i flyktingläger i Västsahara samt Sahara marathon – Mathias
Tegnér, Eva Lind
12-13 mars Progressive Alliance, Berlin – Stefan Löfven, Andrine Winther
3 maj
Besök av Lee Cheuk-Yan, vice ordförande Hong Kong Labour Party –
Andrine Winther samt utrikesutskottets s-grupp
4 maj
Möte med Hanan Ashrawi – Carin Jämtin med flera
19-21 maj
Kongress, USFP, Marocko, Rabat – Ingrid Rudin
25-26 maj
Progressive Alliance, Ulaan Baator – Mathias Tegnér, Andrine
Winther, Anna Sundström
1-3 juni
Kongress PT, Brasilia – Teresa Carvalho
16 juni
Progressive Alliance Finance Committee, Bryssel – Andrine Winther
19-20 juni
Progressive Alliance, Washington – Olle Thorell
8-10 sep
Kongress, Ettakatol, Tunis – Matilda Ernkrans samt delegation från
partidistrikten i Uppsala län och Örebro län
20 sep
Besök från Gauteng-provinsen, Sydafrika – Olle Thorell, Andrine
Winther, Roger Hällhag
8-9 okt
Progressive Alliance, delegation till Filippinerna – Emilia Töyrä
10-11 nov
Progressive Alliance, Costa Rica – Mathias Tegnér, Andrine Winther
16-20 dec
Kongress, ANC, Gauteng – Anna Sundström
Under 2017 har den biträdande internationelle sekreteraren varit föräldraledig 1
januari – 31 augusti och därefter tjänstledig för annan tjänst.

Det internationella sekretariatet har, förutom representation och besök i andra
länder, haft ett drygt hundratal besök under året av ambassader, forskare, MRaktivister samt partikamrater och parlamentariker från våra systerpartier.
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Ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige. Ett intensivt 2018.
När vi ser tillbaka på Socialdemokraternas 2018 så ser vi ett intensivt och
innehållsrikt år. Kortfattat kan vi konstatera följande:
• Inledningen på året var tuff – vi jobbade i uppförsbacke
• Vi genomförde den bästa slutspurten i valrörelse, i modern tid
• Vi samtalade med 1,7 miljoner väljare
• Vår valfilm, med partiordförande i huvudrollen, fick stor uppmärksamhet
och prisades
• Vi lärde oss granska SD på flera fronter – och kunde därmed synliggöra deras
förslag för väljarna
• Vi fortsatte arbetet med me too i organisationen
• Vi har fört stora diskussioner om hur vi stärker oss som parti och
organisation – och påbörjat utvecklingsarbetet S2025

Inledning
År 2018 har som väntat präglats av valrörelse – men också av en höst med historiskt
utdragen regeringsbildningsprocess. Vi har ännu ett år visat att vårt parti inte bara är
den viktigaste samhällsbärande politiska kraften – utan också den utan jämförelse
starkaste organisatoriska kraften i vårt land. I varje del av Sverige, i varje kommun
har vi bedrivit valrörelse och samlat människor för ett starkare samhälle. I en tid där
högerextremismen vinner mark – har vi stått upp för demokrati och sammanhållning.
Genom att i valrörelsen sakpolitiskt och detaljerat granskat Sverigedemokraterna
visade vi också att de går att bekämpa.
På område efter område – från klimathot till gängkriminalitet - är det tydligare än
någonsin att det krävs samhällsgemensamma och ofta gränsöverskridande lösningar.
År 2018 har visat oss att vår ideologi, vår rörelse och vårt parti är mer angelägna än
någonsin. Valrörelsen – och alla samtal med väljarna – ramades tydligt in av
begreppet: Ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige.
Våra medlemssiffror har åter ökat, vår studieverksamhet har blivit bättre och vi är på
många sätt starkare som parti. Vi har drivit viktiga politiska reformer både som
regeringsbärare och som valrörelseparti.

4

Detta år innehöll besvikelser. Vi förlorade makten i många kommuner och landsting,
och vi gick tillbaka i väljarstöd relativt 2014-års valresultat. Samtidigt måste vi också
se valåret 2018 i perspektivet framgång – ett år där vi med hårt gemensamt
partiarbete lyckades vända vårens opinionssiffror. Valkampanjen var en framgång i
bemärkelsen att Sverige fortsatt har en socialdemokratiskt ledd regering, att vi bröt
trenden att backa i valrörelsers slutskede och där vi kunde hålla emot den närmast
världsomspännande trenden av högerextremism.
Vi visade vår styrka som folkrörelse- ute i varje partiförening och arbetarekommun,
där vi förde personliga samtal med över 1,7 miljoner människor. Vi har som parti
funnits där människor befinner sig. Vi har på alla nivåer varit aktiva – både på fysiska
och virtuella mötesplatser. Socialdemokraterna har återigen visat att vi är ett parti och
en rörelse – som ligger i den absoluta framkanten av samhällsutvecklingen.
Valåret

1 830 386 väljare, motsvarande 28,3 procent av väljarna, valde Socialdemokraterna i
2018-års riksdagsval. Resultatet var en besvikelse i bemärkelsen att målet om att öka
väljarstödet jämfört med föregående val inte nåddes. Tvärtom sjönk stödet för partiet
jämfört med 2014-års valresultat och väljarstödet är i ett längre perspektiv historiskt
lågt.
Däremot var valet en framgång i bemärkelsen att en ny socialdemokratiskt ledd
regering, efter en rekordlång regeringsbildning, kunde bildas och i och med att partiet
bröt dels en europeisk trend, dels en långvarig trend med att förlora stöd under
valrörelsen. Tvärtom ökade stödet för Socialdemokraterna under valåret och partiet
genomför den bästa valrörelsen sen 1991.

Utvärdering av verksamhetsplanen för 2018
Utvärdering av verksamhetsåret relativt verksamhetsplanen för 2018
Den verksamhetsplan som gällt för partikansliet centralt, en plan som utgår från den
av den socialdemokratiska partistyrelsen beslutade Handlingsplan för
framtidspartiet 2015-20 – har haft de de fyra uppsatta målen:
1. öka andelen väljare som röstar på Socialdemokraterna
2. öka antalet nya medlemmar
3. medverka till att riksdagsledamöterna får goda förutsättningar att utföra sina
uppdrag
4. bygga långsiktiga förutsättningar för en stark partiorganisation
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Bedömning av måluppfyllnad:
Verksamhetsmål 1: Att öka andelen väljare som röstar på Socialdemokraterna

Bedömning: Målet är ej uppnått.
Även om vi enligt de flesta mätningar gjorde ett starkt år och gått fram i väljarstöd, så
förmår vi inte att göra ett bättre valresultat, på riksnivå, jämfört med år 2014. Läget
förbättrades under året och utvecklingen gick i rätt riktning men målet uppnås inte.
I riksdagsvalet 2018 når vi en väljarandel på 28,26 procent, i jämförelse med 31,01
procent valet 2014. Detta är en minskning med 2,75 procentenheter av andelen
väljare. Vi backar därtill också i antal väljare. Trots att antalet röstberättigade ökade
med över 150 00 väljare (till 1 830 000 väljare) – så tappade vi över100 000 väljare
jämfört med riksdagsvalet år 2014.

Verksamhetsmål 2: Att öka antalet nya medlemmar

Bedömning: Målet uppnått.
Under år 2018 var antalet nya partimedlemmar 16 684, i jämförelse med år 2017 – då
antalet nyvärvade medlemmar var 9 227. Vi har inte värvat på de nivåerna sedan
valåret 2014. Det är således en ökning av antalet nya medlemmar - med 80,8 procent.
Även räknat i totalt medlemsantal ökar vi. Från 2017 års 89 010 medlemmar - till att
vi vid årets slut, 2018, vara 95 707. Vilket ger en ökning med 7,5 procent mot året
innan.

Den positiva medlemstillväxten innebär att vi efter flera år av negativ
medlemsutveckling börjar stabilisera vår medlemsutveckling. I medlemstrategin som
VU fattade beslut om 2013 är målsättningen att Socialdemokraterna skall vara
110 000 medlemmar 2024. Det ska vi göra genom att öka i medlemsantal varje år,
värva 10 000 medlemmar varje år samt minska antalet utskrivningar. I förhållande till
medlemstrategin uppnår vi under året målsättningen att öka i medlemsantal samt
värva minst 10 000 medlemmar.
Under året har vi lagt om rutinerna kring inbetalning kring medlemsavgiften vilket
gör att vi inte fullt ut ser hur många medlemmar som kommer skrivas ut förrän
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under detta år, vi ser dock att vi har en fortsatt förutom att värva behöver prioritera
arbetet med att minska antalet utskrivningarna för att målet med 110 000 medlemmar
2024 ska kunna nås.
Verksamhetsmål 3: Medverka till att riksdagsledamöterna får goda förutsättningar
att utföra sina uppdrag

Bedömning: Målet uppnått.
Den socialdemokratiska riksdagsgruppens sekretariat har fortsatt givit ett
professionellt stöd till gruppen och gruppens ledning. I utvärderingar tycker flertalet
av ledamöterna att kansliet ger dem ett bra stöd. Partikansliet ger på olika sätt stöd
och förutsättningar för våra riksdagsledamöter med bland annat politiskt utskottstöd,
stöd med exempelvis press och digitalt från kommunikationsavdelningen,
internkommunikation från organisationsavdelningen, administrativ avlastning från
HR och ekonomifunktioner – och inte minst den administrativa avlastningen och
stödet från – riksdagsgruppens särskilda sekretariat.
Valresultatet har lett till ett minskat mandatstöd, vilket bidragit till partikansliets
minskade ekonomiska resurser. Här drabbas som följd, tyvärr också det sammantagna
stödet till riksdagsgruppen – som minskat med tretton ledamöter från 2014 års 113
ledamöter.
Verksamhetsmål 4: Att bygga långsiktiga förutsättningar för en stark
partiorganisation

Bedömning. Målet delvis uppnått.
Vi har som tidigare tagits upp, ökat såväl vårt medlemsantal som antalet nyvärvade
medlemmar. Denna ökning har kunnat äga rum, bland annat på att vi förbättrat
processerna runt vårt medlemsregister - med bättre och mer regelbunden statistik
och mer och snabbare återkoppling till intresserade. de som visat intresse. Detta
arbete har samlats i ett medlemsprojekt där hela kedjan i medlemskapet utvärderas
och insatser gjorts för att underlätta att bli medlem i socialdemokraterna. Initiativ att
underlätta arbetet med återvärvning gjordes under verksamhetsåret.
Vi har strukturerat arbetat kring organisationsutveckling och utvecklat vår
väljardialog. Vi har haft en framgångsrik samtalskampanjmed från dörrknackning till
hög digital närvaro. Och inte minst har partisekreteraren under året arbetat fram ett
genomarbetat organisatoriskt reformprogram, för att diskuteras på och beslutas av
partikongressen 2019: Programmet är en fortsättning med arbetet kring
Framtidspartiet- att långsiktigt bygga en starkare organisation och folkrörelse.
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Partiets studieverksamhet har ökat i både kvalitet och kvantitet. Under 2018 har det
tagits fram nya styrdokument. Under andra halvan av 2018 skrevs en ny studieplan
fram som, tillsammans med en ideologiskt formulerad ledarskapsidé, som antogs av
PS i början på december.
Vi har således stärkt vår organisatoriska förmåga på en rad viktiga områden. Men
trots detta kan vi inte säga att - målet att bygga långsiktiga förutsättningar för en stark
partiorganisation fullt ut uppnåtts. Detta eftersom vi gjort sämre valresultat relativt år
2014 – vilket resulterat i sämre ekonomiska förutsättningar.

Valrörelsen
1 830 386 väljare, motsvarande 28,3 procent av väljarna, valde Socialdemokraterna i
2018-års riksdagsval. Resultatet var en besvikelse i bemärkelsen att målet om att öka
väljarstödet jämfört med föregående val inte nåddes. Tvärtom sjönk stödet för partiet
jämfört med 2014-års valresultat och väljarstödet är i ett längre perspektiv historiskt
lågt.
Däremot var valet en framgång i bemärkelsen att en ny socialdemokratiskt ledd
regering, efter en rekordlång regeringsbildning, kunde bildas och i och med att partiet
bröt dels en europeisk trend, dels en långvarig trend med att förlora stöd under
valrörelsen. Tvärtom ökade stödet för Socialdemokraterna under valåret och partiet
genomför den bästa valrörelsen sen 1991.
Socialdemokraterna drev en valkampanj med högt tempo såväl i presenterandet av
politiska reformer för ett starkare samhälle, exempelvis höjda pensioner, mer resurser
till sjukvården och polisen och införandet av en så kallad familjevecka, extra ledigt
för barnfamiljer, som i arbetet med att konkret och konsekvent granska de politiska
motståndarnas alternativ.
Störst organisatoriskt fokus lades för att med folkrörelsen som medel föra samtal
med svenska folket. Ett ambitiöst samtalsmål om 1,5 miljoner samtal överträffades,
främst via dörrknackning men också genom telefonkontakter, öppna medlemsmöten,
utdelningar av material och andra aktiviteter. Vid sammanräkning efter valet kunde vi
konstatera att vi genomfört över 1,7 miljoner samtal med potentiella väljare.
Under valåret 2018 har partistyrelsens kansli bidragit till att ta fram valstrategi,
argumentations- och metodstöd till valarbetarna, genomfört utbildningar. planerat
och genomfört turnéer med ledande företrädare, och tagit fram material för regionala
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och lokala utbildningar. Allt för att rusta valarbetarna med entusiasm och fakta inför
mötet med väljarna.
En särskild valkonferens hölls på våren där man till skillnad från tidigare valkick
off:er fokuserade på de lokala valledarna, en roll som uppgraderades i valrörelsen
2018. Dessa valledare, minst en per kommun, gavs särskild uppmärksamhet och
utbildning, dels på valkonferensen, dels fortlöpande genom bland annat regelbundna
telefonkonferenser.
För en modern valrörelse gäller det att finnas där människor befinner sig.
Socialdemokraterna har haft en aktiv närvaro på Facebook, Instagram, Youtube och
Twitter, för att underlätta kontakt och dialog mellan väljare och politik, samt för att
tillhandahålla information.
Partistyrelsens kansli har genomfört chattar, livesända pressträffar och utfrågningar
och proaktivt deltagit i debatter i sociala mediers kommentatorsfält. Vi arbetade även
med vår egen webbplats för att engagera och informera och annonserade på
Facebook, Instagram, Youtube och i sökmotorerna Google och Bing.
Därtill har omfattande annonsering skett, via direktreklam, bland annat en
försändelse med valsedlar till samtliga hushåll, hushållsutdelningar av andra material,
radioreklam, teleforum, annonsering i tryckt press, TV och på digitala plattformar.
Särskilt TV-reklamen fick stort genomslag.
I valsedelsutskicket till röstberättigade hushåll återfanns information om
socialdemokratisk politik och valsedlar till de olika valen. Valsedelsutskicket är en
viktig investering för att nå ut brett med kunskap och information om valet till stora
delar av befolkningen. Tyvärr uppstod brister i leverantörernas kapacitet att i tid
distribuera ut korrekt material, något som drabbade alla partier, så också
Socialdemokraterna. Utöver detta genomfördes flera andra DR-insatser, bland annat i
flerbostadshus med hyresrätter där valdeltagandet är lägre än bland egna hem-boende
och bostadsrätter. Utöver att ha bidragit till en väl genomförd valrörelse kan antas att
dessa insatser avsevärt bidragit till den positiva demokratiska utvecklingen där ett
redan högt valdeltagande ökade med 1,38 procent till 87,18 procent.

Partistyrelsens kansli
År 2018 har präglats av valrörelse, val och regeringsbildning. För kansliets del
betyder valrörelse att vi växer med fler medarbetare och fler arbetsuppgifter såsom
exempelvis kampanjarbete, framtagande av valmanifest och reformer, produktion av
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reklam etc. Stora delar av kansliet har under valkampanjen suttit på Sveavägen 68 för
att därefter flytta tillbaka till Cephalus. Men nytt är att organisationsavdelningen och
partiledningens sekretariat nu permanent kommer att ha sitt säte på Sveavägen 68
och vi förlägger också fler möten där.
Enligt partikongressens beslut genomfördes under 2018 en utvärdering av det
sammanslagna kansliets arbete. Arbetet genomfördes på partisekreterarens uppdrag
av Roger Berzell och Annelie Karlsson. En ekonomisk analys genomfördes och
enkäter till utvalda grupper som kansliet arbetar för. Generellt får kansliet goda betyg
utifrån sina olika uppdrag om bla. stöd till riksdagsledamöter, vinna val och utveckla
folkrörelsearbetet. Vad gäller sammanslagningen konstateras att den varit ekonomiskt
effektiv, och inneburit bättre samarbete men att en större organisation inneburit viss
otydlighet. Slutsatsen av utvärderingen var att kansliet behöver fortsätta utvecklas
framåt och även fortsatt lämpligtvis bör göra det som en organisation.
Såsom efter alla val behöver vårt partikansli göra en viss organisatorisk justering efter
de förutsättningar som valresultatet ger. Det oklara läget kring regeringsbildningen
gjorde att det drog ut på tiden. Det är en viktig faktor huruvida vi är i
regeringsställning eller opposition när en stark kansliorganisation ska byggas.
Kansliets ledning har under året förberett för ny organisation utifrån flera olika
tänkbara scenarion men organisationsförändringen genomfördes först under 2019.
Partiledningens sekretariat

Avdelningen ansvarar för stöd till partisekreterare, arbete kring Verkställande utskott
och partistyrelse, internationell verksamhet samt facklig-politisk samverkan.
Avdelningen bidrar också till partiets organisationsutveckling genom
partisekreterarens arbete till partiets organisationsutveckling.
Avdelningen har under året genomfört en kvalificerad ledarskapsutbildning för att
utveckla ledare och chefer i regeringsställning, med två internat och ett antal
dagsträffar däremellan. Drygt 20 deltagare gick utbildningen.
Partisekreterarens stab
Under året har ett intensivt arbete pågått för att ge stöd till det regionala och lokala
partiarbetet genom en omfattande besöksverksamhet från partisekreterarens sida,
som har stötts av partisekreterarstaben. Syftet med besöken har varit att skapa en
tydlig bild av läget i olika delar av partiet, att skapa möjlighet till dialog mellan lokala
företrädare och partiledningen samt att höja aktivitetsnivån i valrörelsen. Under året
har de flesta partidistrikts besökts, några mer än en gång.
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Redan innan valdagen påbörjades avdelningens arbete med ett nytt långsiktigt
organisationsutvecklingsarbete som bygger vidare på Framtidspartiet.
Utgångspunkten för diskussioner med partidistrikt, partistyrelse m fl under våren
2018 var att ett antal trender identifierades som påverkas oss som parti, som t ex
digitalisering av samhället, fragmentisering, urbanisering, ökade krav från människor
och höjd kunskapsnivå. Samtidigt har de tidigare förändringsarbeten och
organisatoriska reformer som genomförts utvärderats. Resultatet av denna
utvärdering är att de förändringar som genomförs behöver ha en hög
konkretionsgrad på verksamhetsnivå, snarare än utgöra utvecklingsprocesser där alla
ska finna sina egna lösningar. Dessa diskussioner togs sedan vidare i framtagandet av
det ambitiösa och konkreta förslaget till organisatoriskt handlingsprogram till
kongressen 2019 som fokuserar på att stärka det politiska samtalet inom och med
Socialdemokraterna.
Partisekreteraren har också inlett ett nytt arbete för att tillsammans med SKLgruppen ge stöd till ledande företrädare i kommuner och landsting, utifrån de olika
behov som finns runt om i landet. Syftet är att samtala och få vägledning kring
gemensamma specifika situationer och utmaningar. I december genomfördes en
första samling och då med gruppen kommunpolitiker som nu gått in i
blocköverskridande samarbeten.
Facklig-politiskt
Under valåret pågick ett intensivt arbete med den facklig-politiska samverkan. Inför
valet togs en ”Handlingsplan för en trygg arbetsmarknad” fram tillsammans med LO,
LO-förbuden och i nära dialog med berörda s-statsråd. Handlingsplanen innehöll
drygt 40 olika vallöften sorterat under tio rubriker med krav som kommit från LO
och dess förbund. Dessutom togs det fram ett antal mer branschnära handlingsplaner
riktat till LO:s olika förbund och innehållande frågor direkt kopplade till berörda
branscher. På detta sätt kunde fackliga valarbetare ute i landet föra effektiva och
verklighetsnära samtal ute på arbetsplatserna. LO beräknar att man hade cirka 650
000 antal samtal med sina medlemmar där handlingsplanen och de branschnära
handlingsplanerna hade en avgörande roll för att göra samtalen relevanta.
Under året har socialdemokraternas fackliga utskott (SFU) haft fyra ordinarie
sammanträden. Under valspurten genomfördes dessutom veckovisa avstämningar
per telefon med utskottet i syfte att upprätthålla goda informationsflöden mellan
partiet och LO. Metoden togs emot positivt och bidrog till att stärka båda
organisationernas budskap till den gemensamma målgruppen S/SD-väljare.
Efter valdagen initierades en diskussion om hur den facklig-politiska samverkan kan
stärkas långsiktigt. Den fackliga politiska sekreteraren träffade under hösten LOförbundens ledningar för att ta del av deras eftervalsarbete och föra fram partiets
position efter valet och den komplicerade situation som då uppstod.
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Internationellt
Den internationella verksamheten har under året lagt särskilt fokus på att ta fram en
internationell strategi, som sedan beslutades av partistyrelsen under februari 2019. I
arbetet har olika grupper i och utanför arbetet förts samman i gemensamma
prioriteringar. Därutöver har nya arbetsmetoder hittats för att både skapa bättre
samordning och kunna ge förtroendevalda särskilda uppdrag och ansvar att t ex
arbeta med ett särskilt geografiskt område över tid. Under året har ett flertal
internationella resor och besök genomförts samt möten anordnats som redogörs för
under rubriken internationellt samt i bilagor i detta dokument.
En övergripande utvärdering av årets arbete visar på vikten av att kontinuerligt arbete
med att ha nära relationer mellan partiledning och partiorganisation samt av att
partiet centralt tar kommandot för partiutveckling och arbetar med strategier som är
relativt konkreta och handfasta, men också finns där för de som har särskilda behov.
Historiskt har ofta den mängd arbete som krävs för strategiimplementering
underskattats och därför kommer det under kommande år vara en viktig uppgift.
Se nedan, för mer om den internationella verksamheten.
Riksdagsgruppens sekretariat

Avdelningen ansvarar för stödet till den formella infrastrukturen för riksdagsarbetet
som arbetsutskottet, gruppstyrelse, gruppmöte samt möten med länsbänksanasvariga
och senare regionansvariga. Avdelningen ger stöd till gruppledningen och svarar för
riksdagsgruppens gemensamma aktiviteter. Avdelningen har en samordnande roll
mellan riksdagsgruppen och PS kansli.
Avdelningen ansvarar för Riksdagsgruppens internkommunikation såsom
gruppmeddelande och information på Rosen. Större arrangemang i
Riksdagsgruppens regi som AMT och årets kandidatdagar – Kraftsamling! men också
för Ceremonin för utdelning av Palmepriset samt Ungdomens riksdag. Därutöver
administrationen kring ledamöternas internationella resor och språkutbildningar samt
bostäder och arbetsrum.
I stödet ingår också stöd till kvittningspersonerna och att svara för den gemensamma
hanteringen av administrationen för kvittningen för de sju riksdagspartier som ingår i
överenskommelsen.
Under våren var ambitionen att Riksdagsgruppens gruppmöten skulle utformas så att
de bidrog till att höja den allmänpolitiska kompetensen bland ledamöterna, bland
annat innebar det att utskottsgrupperna hade i uppdrag att argumenttrimma kring
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sina viktigaste väljarfrågor. Under våren genomfördes Kraftsamling – ledamöter och
prioriterade kandidater träffades under två dagar för att inspireras till att ge allt - ända
in i kaklet men också för att få en försmak av riksdagsarbetet. Länsbänksansvarigas
möten handlade under våren framför allt om att bidra till ledamöternas uppdrag att
föra ut den nationella politiken i valkretsarna. En uppskattad metod var att lyfta fram
några av de många goda exempel från ledamöternas arbete i hemmavalkretsarna.
Direkt efter valet togs ett beslut som syftade till att ersätta länsbänksorganisationen
med en regionorganisation, en process genomfördes under hösten tillsammans med
två ansvariga per region för att utveckla lämpliga arbetsformer.
Direkt efter valet genomfördes en introduktion av nya ledamöter med syfte att så
smidigt som möjligt komma igång med riksdagsarbetet. Dels i form av en utbildning i
samband med första gruppmötet och dels genom veckovisa träffar under hösten.
Riksdagsgruppens jul- och vårfest är uppskattade och välbesökta och ett tillfälle för
ledamöter, statsråd, statssekreterare och kanslipersonal att umgås och bara ha roligt
tillsammans, så även i år. Vid vårfesten på Nalen hölls den traditionsenliga
avtackningen, i år avtackades totalt 444 års samlad riksdagserfarenhet.
Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen har det övergripande ansvaret för ekonomi, HR, CRM
och IT. Under året slogs funktionerna för ekonomi, HR och CRM till ihop och
bildade en ny avdelning, Administrativa avdelningen.
Ekonomifunktionen
Ekonomifunktionens grunduppdrag är att ansvara för redovisning, budget,
ekonomisk uppföljning kapitalförvaltning och ekonomiadministrativa rutiner.
Funktionen har ansvaret för kansliets ekonomiarbete samt för att ge stöd till
partidistrikten i dessa frågor. Vidare ansvarar funktionen för redovisning av stiftelser,
vilka nu uppgår till sex i antal.
Under året har kansliet genomfört byte av bank till Swedbank. Erbjudande om
bankbyte har även gått ut till partidistrikt. Vidare har byte av revisionsbolag, till Ernst
&Young, genomförts.
CRM-funktionen - medlemssystem
Den administrativa delen kring CRM flyttades organisatoriskt från Folkrörelse och
kampanj till administrativa avdelningen under 2018.
IT-funktionen
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Funktionen ansvarar för att kansliet har välfungerande, säkra och adekvata ITsystem. Kansliet använder både Riksdagens IT-miljö och kansliets egen IT-miljö.
Riksdagen IT-stöd utgörs av Riksdagens IT-avdelning medan den egna IT-miljön
och IT-stöd är utlagt på extern driftsleverantör.
HR-funktionen
HR-funktionens grunduppdrag är att ansvara för frågor som rör personal på partiets
kansli samt fungera som stöd i HR-relaterade frågor inom partiet.
Avdelningen ansvarar även för lokaler, utrustning och partikansliets kontakter i
sådana frågor som rör riksdagsförvaltning och Socialdemokraternas hus samt
kansliets IT-stöd.
Fokus under året har till största delar utgått från arbetet inför och efter valet,
bemanning, lokaler, schemaläggningen och omorganisering. Fokus har också varit på
att operativt bistå cheferna i rekryteringar, rehabiliteringar, coachning mm.
HR-funktionen har under året också gett konsultativt stöd till partidistriktens
arbetsgivarföreträdare och assistenter i det operativa personalarbetet. Med stöd av
Ekonomiavdelningen har utbildningar för anställda på partidistrikt och
arbetarkommuner administrerats. Avdelningarna har även hanterat fakturering av
VUB, ansökningar och utbetalningar från Kommittén för anställdas
kompetensutveckling och trygghet.
Under året togs ett nytt samverkansavtal fram tillsammans med de två fackliga
parterna på partikansliet.
Politiska avdelningen

Avdelningens grunduppdrag är att tillhandahålla sakpolitiskt utskottsstöd till
riksdagsgruppen och långsiktig politikutveckling. Avdelningen bistår även med visst
politiskt stöd till ledamöter som inte valkretsstödet vid partidistrikten ansvarar för.
Avdelningen stödjer också partistyrelsen så att den på ett effektivt sätt kan
genomföra sitt uppdrag. I uppdraget ingår att vid behov ge politiskt stöd vid
ärendehantering i partistyrelsen, deltagande i arbetsgrupper, utredningar, valrörelser,
kongressarbete (till exempel motions- och utlåtandehanteringen) med mera.
Stöd till de socialdemokratiska utskottsgrupperna i riksdagen är avdelningens
huvuduppgift. Under våren 2018 intensifierades arbetet i riksdagen inför det
stundande valet. Regeringen lägger särskilt många propositioner under
mandatperiodens sista vårriksdag för att hinna med så mycket som möjligt innan
valet.
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Samverkan och informationsutbyte med statsråden och de politiska staberna i
regeringskansliet är viktigt för möjligheterna att forma en kraftfull och slagkraftig
politik. Detta arbete har utvecklats under 2018.
Medarbetarna på politiska avdelningen har ingått i olika valprojekt under valrörelsen,
främst i delprojekten Nyhetsproduktion och Enkäter och valkompasser. Arbetet med
valrörelsen pågick från januari till valdagen 9 september. Fram till riksdagens
avslutning i juni 2018 arbetade medarbetarna med utskottsgrupperna och
valprojekten parallellt.
Hösten 2018 präglades arbetet i utskottsgrupperna av det osäkra parlamentariska
läget. Regeringen Löfven röstades bort men satt kvar som övergångsregering, vilket
begränsade antalet lagda propositioner och medförde att en övergångsbudget lades
fram istället för en vanlig budgetproposition. Hanteringen av utskottsgruppernas
arbete i samband med den allmänna motionstiden pågick dock som vanligt. Under
hösten har arbete pågått med att hitta arbetsformer och ansvarsfördelning för de nya
utskottsgrupperna samt besök och kontakter med relevanta organisationer inom
utskottens ansvarsområden.
En övergripande utvärdering av årets arbete visar på vikten av att bibehålla den höga
sakexpertis som finns hos medarbetarna och att fortsätta utveckla förmågan att jobba
gemensamt i större projekt. Vikten av konstitutionell kunskap och erfarenhet blev
tydlig under hösten.
Under hösten har ett arbete inletts för att se om utskottsgrupperna kan jobba mer i
kluster och öka samarbetet. Detta kommer att påverka de politiska sekreterarna som
arbetar med utskottsgrupperna och kan minska sårbarheten.
Organisationsavdelningen

Organisationsavdelningen ansvarar för en bred verksamhet med syfte att utveckla
och stödja partiorganisationen. Inom avdelningens ansvarsområde återfinns några
större områden; organisationsutveckling, studieverksamhet, medlemsutveckling och
värvning samt kampanjverksamhet och internkommunikation. Avdelningen ger
också ett stödjande arbete gentemot partidistrikten som bland annat rör stadgar,
konfliktlösning och medlemshantering. Avdelningen har också ansvar för 26-manna
och valkretsombudsmännen.
En viktig del av vårt partis arbete kretsar kring organisationsutveckling.
Organisationsutveckling är oftast summan av flera olika verksamhetsområden som
jobbar ihop och arbetet med att utveckla vår partiorganisation är alltid långsiktigt.
Under 2018 har organisationsavdelningens fokus helt naturligt rört sig ytterligare utåt
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från mer övergripande och interna strategi- och kulturfrågor, intern
medlemsutveckling etc. mot ett fokus på mer utåtriktad verksamhet inom värvning,
kampanjarbete och valarbete. Samtidigt har samtalskampanjen och vår digitala
närvaro varit en viktig del att utveckla organisationens syn på väljardialog, värva
medlemmar och hur vi organiserar vår verksamhet. Ytterligare en del som är viktig
för att stärka partiorganisationen är att våra främsta företrädare är ute i
partiverksamheten och är bärare av metoder som är viktiga för att vi ska kunna växa
som parti, utveckla politiken och vinna val. Under våren 2018 avslutades en
omfattande Sverigeturné där alla kommuner i Sverige fick besök av ett statsråd. En
bärande del i den turnén var att statsrådet skulle medverka i minst en partiaktivitet
under sitt besök.
Ett steg som visar att vi ämnar satsa mer på att utveckla organisationen är
partisekreterarens arbete med det organisatoriska reformprogram som läggs fram till
kongressen 2019 och är en naturlig fortsättning på resan vi påbörjat med arbetet
kring framtidspartiet och långsiktigt bygga en starkare organisation och folkrörelse.
Att fortsätta utveckla folkrörelsearbetet bygger på att vi har medlemmar och
kontinuerligt tillskott av nya medlemmar som kan vara med och utveckla vår
verksamhet och vår politik. Under året har ett antal insatser gjorts för att öka fokus i
vårt arbete med nya medlemmar. Bland annat förbättrade processer runt vårt
medlemsregister, bättre och mer regelbunden statistik och mer och snabbare
återkoppling till de som visat intresse. Detta arbete har samlats i ett medlemsprojekt
där hela kedjan i medlemskapet utvärderas och insatser gjorts för att underlätta att bli
medlem i socialdemokraterna. Initiativ att underlätta arbetet med återvärvning
gjordes under verksamhetsåret då vi gjorde justeringar och spred ut aviseringarna
över året istället för en stor avisering i slutet av året. Syftet är att underlätta för
partiorganisationen på lokal nivå att återvärva och följa upp.
Totalt sett har det mer koncentrerade arbetet med ett tydligt medlemsprojekt
genererat resultat och under 2018 värvades ca 16 684 nya medlemmar. Resultatet är
en stor ökning från tidigare år. En starkt bidragande faktor 2018 var givetvis valet
och att vi också blivit bättre på att ställa frågan om medlemskap samt att
partiorganisationen har fokus på medlemsvärvning.
Ett verksamhetsområde som verkligen tagit fart är partiets studieverksamhet.
Studieverksamheten utgår för den studieplan som fastställdes av PS 2014.
Partistyrelsens studiekommitté har ett stort ansvar i genomförandet av studieplanen
och består av såväl valda som anställda med studieansvar ute ifrån partidistrikten
samt representanter från LO och ABF. Under 2018 har det tagits fram nya
styrdokument. Under andra halvan av 2018 skrevs en ny studieplan fram som,
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tillsammans med en ideologiskt formulerad ledarskapsidé, antogs av PS i början på
december.
Studieplanen höjer såväl kvantiteten som kvaliteten på partiets studieverksamhet,
både nationellt och regionalt/lokalt, och ansvarsfördelningen är tydlig. Studierna i
partiet är numer också tydligare strukturerade. Ledarskapsidén är framtagen för att
höja förväntningarna på partiets ledarskap, och alla ledarutbildningar har denna som
utgångspunkt.
Under 2018 genomförde avdelningen 8 medlemsutbildningar steg 3. Dessa
genomförs med hjälp av partiets nationella pedagoglag, ett gäng erfarna handledare
från såväl partiet, ABF som arbetarrörelsens folkhögskolor. I februari avslutades den
andra serien internat under namnet ledarutbildning steg 3, och i november
påbörjades den tredje.
Bommersviksakademien startade under hösten 2018 med 80 deltagare som ska
genomgå fyra internat och mellanliggande arbete. Ledarutbildningen vänder sig till
medlemmar i åldern 25 - 35 år i partiet, SSU och LO.
En ombudsmannautbildning har också genomförts under 2018
Beslutet att anta en ny studieplan, föranledde arbetet med att skriva fram nya, men
också uppdatera gamla studiematerial. Studiehandledningen till medlemsutbildning
del 1 och 2 uppdaterades för att tydligare möta behoven. Ett nytt grundläggande
ledarskapsmaterial, som vänder sig till alla som har uppdrag i eller åt partiet, började
skrivas fram under hösten. Studiematerialet ”Att leda partivänner” genomgick, bl.a.
som en reaktion på #metoo och den nya ledarskapsidén, en fullständig uppdatering.
Detta för att möta ett modernt Socialdemokratiskt ledarskaps behov att få fler och
skarpare verktyg till hands.
Ett verksamhetsområde som utvecklats under 2018 är partiets internkommunikation.
Vårt intranät ”Rosen” har varit ovärderlig i valrörelsearbetet och har bidragit till att vi
på ett säkert och smidigt sätt kan kommunicera internt, höja medlemskapets värde
och stärka vår förmåga att organisera oss och på ett smidigt sätt kommunicera vår
politik för att stärka sammanhållningen och kunskapen om politiken.
Kommunikationsavdelningen

Avdelningen svarar för kansliets presstjänst, digitala kanaler, omvärldsbevakning,
reklam och trycksaker och digital medlemsvärvning. Avdelningen tar fram underlag i
strategiska frågor och samordnar kommunikationsinsatser. Avdelningen ger övriga
partiorganisationen stöd och rådgivning inom kompetensområdena.
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Avdelningen bidrar inom ramen för den ordinarie verksamheten till kansliets
övergripande mål genom att följa och mäta långsiktiga opinionsmässiga trender,
tillhandahålla professionell mediehantering för partiledning och riksdagsgrupp, drift
och underhåll av partiets digitala kanaler samt viss kampanjproduktion.
I samband med kansliets minskade resurser prioriteras pressarbetet och det digitala
arbetet av avdelningens ansvarsområden.
Under året har ett intensivt arbete pågått för att på olika sätt nå ut med partiets
politik. Pressfunktionen är spindeln i nätet för det arbetet. För att nå ut med våra
budskap och förslag har pressfunktionen arrangerat och genomfört pressträffar vid
ett stort antal tillfällen. Därtill har ett antal pressbriefingar anordnats under
valkampanjen i syfte att kommentera nyhetsflödet och nå ut med partiets vinkel på
det som sker i samhället. Därutöver medverkade press också i flera
utbildningsinsatser av såväl riksdagsledamöter som företrädare och personal ute i
landet.
En ny uppgift som genomfördes på avdelningen var de granskningsrapporter av SD
och M som offentliggjordes i och med valrörelsen. Rapporterna var i sin utformning
ett nytt grepp och hade sammanfattningsvis stort genomslag.
Pressfunktionen hanterade en mängd inkommande ärenden från journalister och lade
mycket tid på att ge svar och underlag till dem. Pressfunktionen bistod också i vanlig
ordning med medialt stöd till resten av organisationen, exempelvis i form av
rådgivning i pressrelaterade ärenden.
Ett annat sätt att nå ut med partiets politik och budskap är den digitala arenan. Det
riktigt nya för digitala avdelningens sätt att jobba under valåret var i första hand att
det arbetades fram specifika målgrupper i och med valrörelsen. Till respektive
målgrupp kommunicerades specifika budskap utifrån partiets politiska plattform.
Värt att nämna är också att antalet inlägg och andra insatser ökade markant i så gott
som samtliga sociala medier.
Avdelningen organiserade och administrerade också gruppen Nätkampanj, med syfte
att på ett organiserat och effektivt sätt ta fajten på nätet. Dialogen med väljare och
medborgare är viktig. En stor mängd brev och telefonsamtal besvarades. Ett nytt
ärendehanteringssystem implementerades. Ambitionen gällande svarsfrekvens höjdes
avsevärt. Vi hade därtill ett mer offensivt fokus på att värva medlemmar i sociala
medier och brevkommunikation.
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I slutet av året anordnades också en första så kallad Digital nätverksträff – ett initiativ
som syftar till att på ett långsiktigt sätt förbättra samarbetet mellan partiet och våra
närliggande organisationer i allt som rör det digitala.
Under ett valår spelar också reklam och breda insatser mot stora målgrupper roll. För
nå dessa på ett välkomnande men ändå upplysande sätt så togs en ny grafisk profil
som implementerades i hela organisationen. En stor, bred reklamkampanj togs fram,
sjösattes och genomfördes – med valfilmen som kulmen; som i sin tur resulterade i
ett historiskt gott mottagande hos målgrupperna.
Ett offensivt och innovativt arbete har bedrivits. Under 2019 kommer avdelningen
att arbeta hårt för att hålla i de positiva förändringar som genomdrivits och se om det
går att öka ambitionen ännu ett snäpp. Dock kommer detta ske med minskade
resurser, vilket kommer ställa höga krav på prioriteringar.

Hållbarhet
De frågor som ingår i begreppet hållbarhet är sedan tidigare till stor del invävda i
partikansliets policys, riktlinjer och övriga dokument. Partiets hållbarhetsarbete
omfattar allt från hanteringen av investeringarna i partiets avkastningsfond till arbetet
med partiets fastighet på Sveavägen 68 där ombyggnationer etc. alltid skall ha ett
hållbarhetsperspektiv avseende materialval m.m. Företrädares och anställdas resor
ska alltid bokas med så stor klimathänsyn som möjligt, något som är särskilt viktigt
vid större arrangemang och möten. Arbetet med att säkerställa att ett
hållbarhetsperspektiv genomsyrar verksamheten och uppdatering av våra policys och
riktlinjer är vägledande.

Internationell verksamhet och internationella kontakter
Socialdemokratin har en lång och framgångsrik tradition av internationellt samarbete.
Såväl kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte som påverkan av den
internationella utvecklingen är här av vikt. I alla sammanhang arbetar partiet för att
främja mänskliga rättigheter, folkrätt och demokrati, rättvisa och solidaritet,
nedrustning och gemensam säkerhet samt hållbar global utveckling och jämställdhet.
Särskilt fokus har varit på Global Deal och feministisk utrikespolitik. Övergripande
upprätthåller partiet relevanta kontaktnät av strategisk betydelse genom
erfarenhetsutbyte och samarbete med andra socialdemokratiska partier runt om i
världen. Det finns ett stort intresse för svensk socialdemokrati vilket vi märker
genom mängden delegationer som kommer hit för att besöka oss. Arbetet sker också
genom att vi deltar vid val och kongresser hos våra systerpartier och genom ett aktivt
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deltagande i våra samarbetsorgan. Solidaritetsarbetet sker i samarbete med
Palmecentret, partidistrikten och sidoorganisationer genom den internationella
projektverksamheten. Den syftar till att stärka systerpartier och progressiva rörelser
så att de förses med verktyg för att förändra deras organisationer och samhällen i mer
demokratisk och jämlik riktning.
Verksamheten under året har präglats av riksdagsvalet, i en globaliserad tid präglas
även de nationella valen alltmer av omvärlden. Svensk socialdemokrati kan göra mer
för välden när Sverige har en socialdemokratisk regering och det har därför varit
naturligt att även den internationella verksamhetens fokus har varit valrörelsen.
Dessutom har vårt partis framgång stor betydelse för en europeisk socialdemokrati
som på många håll möter svårigheter. Intresset för valet har därför varit stort, såväl
vad gäller strategi och metoder i valrörelsen som processen efter valet. Det har varit
prioriterat att ta emot besök och genomföra seminarier under och efter valet för att
dela erfarenheter samt bidra till att ge vår bild av valet i internationell media.
Valrörelseaktiviteter har syftet till att visa den internationella dimensionen av valet,
föra ut politik som påverkar människor här hemma i Sverige, men också i andra delar
av världen. Flertalet seminarier och digitala kampanjer bidrog till att öka
valdeltagandet och socialdemokratiskt väljarstöd, bland annat genom insatser för att
engagera olika diasporagrupper i landet. Världen togs också till Sverige genom
internationella gäster, däribland Spaniens premiärminister och socialistpartiets
partiledare Pedro Sanchez, Chiles tidigare president Michelle Bachelet och norska
arbetarpartiets ledare Jonas Gahr Støre.
Inom det nordiska samarbetet var Nordiska arbetarkongressen i SAMAKs regi den
stora höjdpunkten. I början på året samlades ett stort antal delegater, med parti - och
LO-ledarna i spetsen, till kongress i Stockholm. Tema för den 25e kongressen var
”Vi bygger Norden” och eftersom värdskapet roterar hölls den senast 2002 i Sverige.
Under året har arbetsgrupperna inom EU-frågor och utrikesfrågor haft flertalet
möten med spänstiga diskussioner. Ett antal yngre fackliga och politiska företrädare
har deltagit i Nordenskolan, som också bildat ett alumni-nätverk. Parti- och LOsekreterarna har träffats kontinuerligt på styrelsemötena. Under hösten samlades
partiledarna i Stockholm för att diskutera respektive lands politiska utmaningar och
strategiska vägval.
I Europa och i det Europeiska Socialdemokratiska Partiet, ESP, har verksamheten
kretsat kring förberedelserna inför Europaparlamentsvalet 2019. ESP höll sin
kongress i Lissabon i december där resolutioner som ska utgöra bas för valmanifestet
antogs och den europeiska socialdemokratins gemensamma kandidat till ordförande i
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EU-kommissionen utsågs. Företrädare för partiet har varit aktiva i ESPs
arbetsgrupper och i tankesmedjans FEPS seminarier.
Det globala nätverket Progressive Alliance har genomfört flera tematiska
nätverksmöten i såväl Europa, Kaukasus, Afrika, Asien och Latinamerika där partiet
har varit representerat. Nätverket är ett viktigt globalt forum för oss
socialdemokrater som vi ska värna men som vi också behöver bidra till att utveckla.
Även inom European Forum for Democracy and Solidarity, vars verksamhet
framförallt sker i Östeuropa, Västra Balkan och i MENA-regionen, har partiet i
samarbete med Palmecentret aktivt närvarat.
Partistödsverksamheten, som sker i samarbete med Palmecentret, har under året haft
en omfattande verksamhet och flera träffar har skett med partidistriktens
internationella kontaktpersoner om inriktningen framöver. Givet ändrade
förutsättningar från regeringen och SIDA har under året en förnyad
partistödsansökan arbetats fram som ställer större krav på samarbete och belyser
vikten av flerpartisystem. Som tidigare har yngres och kvinnors deltagande i politiska
processer prioriterats. På många håll i världen drabbas våra systerpartier av den
auktoritära trend som minskar det demokratiska utrymmet och trycker tillbaka
demokratin, mänskliga rättigheter, och inte minst tidigare framsteg på
jämställdhetsområdet. Särskilt svårt är situationen i delar av Asien och i Östeuropa. I
MENA präglas situationen av ett farligt status-quo och en allmän tillbakagång för
progressiva krafter. I Afrika har utvecklingen varit någorlunda stabil med goda
förutsättningar för verksamheten. På Västra Balkan har flera framsteg gjorts, inte
minst i norra Makedonien där den socialdemokratiska regeringens förslag på
namnbyte har skapat en positiv utveckling och ökade möjligheter till EUmedlemskap.
Tre särskilda prioriteringar har gjorts givet omvärldsutvecklingen. Partiet har vid
upprepade tillfällen deltagit vid de rättegångarna i Turkiet gentemot HDP-företrädare
för att uppmärksamma hur mänskliga rättigheter, särskilt minoriteters, kränks och
hur rättssystemet och pressfrihet missbrukas. En ungdomskonferens har genomförts
för att ge kraft till ungas deltagande i politiska processer, med fokus på fred och
konflikt. Fatahs representanter i Europa gavs en unik möjlighet att under flera dagar,
tillsammans med representanter från Palestina, samlas i Stockholm för ett
erfarenhetsutbyte givet det svåra läget för fredsprocessen i Israel-Palestina.
Anna Lindh seminariet samarrangerades i juni tillsammans med Anna Linds
Minnesfond som i år tilldelade priset till den turkiska människorättsadvokaten Eren
Keskin. Vid årets Palmedag var temat ”demokratin som motkraft” och bland annat
deltog partisekreterare som talade om folkrörelsens roll i och för demokratin.
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Det internationella sekretariatet har arbetat fram en ny internationell strategi som
avser att sätta tydligare mål och prioriteringar, ge fler möjlighet till deltagande och
förstärka den politiska samordningen. Förhoppningen är att det ska ge ny energi till
den internationella verksamheten och samtidigt leda till ett mer resurseffektivt arbete.
Partistyrelsen antog strategin i februari 2019.

Socialdemokraterna i Riksdagen
Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har intensivt verkat för att utveckla och
förverkliga socialdemokratisk politik, och stöttat den socialdemokratiskt ledda
regeringens arbete för ett bättre Sverige.
Höstens arbete påverkades av övergångsregeringens begränsade möjligheter och
präglades av regeringsförhandlingar och statsministeromröstningar.
Övergångsregeringen påverkade också det interna arbetet i Riksdagsgruppen. Bland
annat beslutade riksdagsgruppen att samtliga uppdrag i Riksdagen skulle ses som
preliminära, varför mycket av det arbete som brukar genomföras efter ett val sattes
på vänt. Trots övergångsregeringen genomfördes dock en allmänpolitisk debatt i
riksdagen. En debatt där en majoritet av de nya socialdemokratiska ledamöterna höll
sitt jungfrutal och uppskattade att äntligen få möjlighet att diskutera politiska
sakfrågor. Under årets allmänna motionstid (AMT) hanterades 581 enskilda motioner
varav 543 slutligen lämnades in.
Riksdagsledamöterna bidrog under valrörelsens inledning till att utbilda och
argumenttrimma lokala partiarbetare och förtroendevalda med utgångspunkt i våra
politiska förslag från höstens budget. Under våren fokuserades arbetet allt mer på att
träffa väljare och bidra till valrörelsearbetet lokalt och regionalt. I maj genomfördes
de traditionsenliga Kandidatdagar – Kraftsamling! Nästan 200 riksdagskandidater
samlades under två dagar för att få en bild av riksdagsarbetet och bli inspirerade inför
höstens valrörelse. Nytt för denna gång var att ledamöterna och kandidaterna kunde
välja på ett stort antal seminarier utifrån eget behov och intresse. Vid
Riksdagsgruppens vårfest i juni avtackades sammanlagt 444 års
riksdagsledamotserfarenhet.
Valresultatet innebar att vi socialdemokrater tappade 13 mandat. Detta till trots är vi
fortsatt den ojämförligt största partigruppen i Sveriges riksdag. Den
socialdemokratiska riksdagsgruppen omfattar efter valet 100 ledamöter, 48 kvinnor
och 52 män.
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Se mer i bilaga I: – ”Mandatfördelning, riksdagsgruppens möten och
förtroendevalda”
Socialdemokraterna i riksdagens utskott
Arbetsmarknadsutskottet

Ett bärande tema har varit vikten av att hålla fast vid och utveckla den svenska
modellen. I sammanhanget har de så kallade ”Enkla jobben” tagit stort utrymme
gentemot våra politiska motståndare men också i den allmänna debatten, i media och
på arbetsplatser.
En viktig del av utskottsgruppens arbete har varit att diskutera
arbetsmarknadsfrågorna utifrån perspektivet ordning och reda. Samverkan med LO,
LOs förbund samt partiets facklig-politiska verksamhet har intensifierats.
Generellt har kamp mot arbetslöshet och partiets tydliga prioritering av jobben
kopplat till integration, etablering och bristyrken präglat utskottsarbetet. Förutom
integrationsfrågor har utskottsgruppen arbetat intensivt med arbetsmiljö- och
arbetsrättsfrågor samt Arbetsförmedlingens funktion och arbetssätt. Behovet av
trygga anställningar, problemet med hyvling som påverkar kvinnors inkomst och
pension är andra områden som varit aktuella. Samtidigt har problematiken med brist
på arbetskraft, matchning och kompetensutveckling tagit ett allt större utrymme.
Utskottsgruppens ledamöter har jobbat aktivt i sina egna regioner för att studera
utfall av regeringens politik, hitta hinder och goda exempel. Ett arbete som gett gott
resultat har varit att studera lokal och regional samverkan utifrån olika aktörer när det
gäller t.ex. Extratjänsterna.
Civilutskottet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort den största bostadspolitiska
satsningen på 20 år med runt sex miljarder kronor per år på ett investeringsstöd för
hyresrätter med rimliga hyror, bonus till kommuner som tilldelar mark, upprustning
och energieffektivisering av miljonprogrammen, ett investeringsstöd för byggande av
äldreboenden och ett stöd för marksanering.
Regeringen arbetade också aktivt med ett 22-punktsprogram för fler bostäder. Det
handlar bland annat om kortare ledtider, sänkta kostnader, mer byggklar mark samt
fler hyresrätter.
Inom konsumentpolitiken fattades flera viktiga beslut. Vad gäller s.k. snabblån (smslån) infördes ett räntetak och andra åtgärder för att komma tillrätta med avarter inom
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högkostnadskrediter. Ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning infördes i syfte att
skydda konsumenterna mot oseriösa aktörer.
Utskottet har besökt olika myndigheter, företag och organisationer inom
verksamhetsområdet, bland annat Konsumentverket och
Fastighetsmäklarinspektionen i Karlstad.
Utskottet har även genomfört en offentlig utfrågning kring tillsyn av ställföreträdare
och överförmyndare.
EU-nämnden

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd har under året innehafts av Bulgarien
och Österrike. S-ledamöter från EU-nämnden har deltagit i möten med de andra
nationella parlamentens motsvarigheter (COSAC) två gånger under 2018.
Även detta år har präglats av stora utmaningar för EU-samarbetet. Brexitförhandlingarna har tagit mycket utrymme och kommer så göra tills båda parterna
kan enas kring ett utträdesavtal. Storbritannien är en viktig handelspartner för
Sverige, många svenskar bor och arbetar där och det är viktigt för Sverige och EU att
relation till Storbritannien även i fortsättningen är god. Storbritanniens utträde
innebär också att stora intäkter till EU:s budget faller bort. Vår inställning är att EU:s
budget måste minskas med lika mycket, vilket vi också drivit. Diskussionen om den
nya långtidsbudgeten fortsätter alltjämt.
S-gruppen i nämnden prioriterar fortsatt frågor där EU-samarbetet tillför ett
mervärde så som den inre marknaden för jobb och tillväxt, arbetet för ett hållbart
klimat och en hållbar miljö samt samarbeta mot terrorism och organiserad
brottslighet.
Europarådets parlamentariska församling (PACE)

Detta organ fortsatte under år 2018 att debattera och följa de allvarliga utmaningar för mänskliga rättigheter, fri media och rättsstatsutveckling i medlemsstaterna – som
finns i olika medlemsländer.
Av de 324 ledamöterna är 3 ordinarie och 2 suppleanter från den svenska
socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Se mer i bilaga II: Representation i Europarådets Parlamentariska församlingens byrå, utskott och
underutskott under 2018 – samt rapportörskap, valobservationer och utskottsyttranden
Finansutskottet

Den ekonomiska vårpropositionen visade på den fortsatt starka ekonomisk
utvecklingen under regeringen Löfven - med rekordhög sysselsättning, sjunkande
arbetslöshet, stora överskott och den lägsta statsskulden sedan 1977. I
vårändringsbudgeten gjordes ett tillskott till sjukvården på 2,1 miljarder i syfte att öka
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tillgängligheten och korta köerna. Tillskott gjordes även till bland annat polisen,
jobbpolitiken genom fler extratjänster och miljöpolitiken.
Finansutskottet har även behandlat en ramverksskrivelse – ramverket för
finanspolitiken - från regeringen, den första sedan 2011.
Inte minst för finansutskottets del har hösten 2018 till stor del präglats av det oklara
parlamentariska läget och dess följdverkningar.
Budgetpropositionen för 2019 överlämnades för första gången i svensk historia av en
övergångsregering. Den föreslagna finanspolitiken utformades inte efter
socialdemokratiska prioriteringar utan övergångsregeringen utarbetade efter samtal
med oppositionspartierna ett antal principer för övergångsbudgeten. Med undantag
av fortsatt sänkt skatt för pensionärer innebar detta att politiken i stort sett skulle
lämnas oförändrad och ge möjlighet för en tillträdande regering att utforma sin egen
ekonomiska politik.
Moderaterna och Kristdemokraterna valde dock att lägga fram en gemensam
reservation som gick igenom kammaren tack vare Sverigedemokraternas aktiva stöd,
samt att Centerpartiet och Liberalerna valde att lägga fram egna budgetmotioner. Moch KD-budgeten bestod till största delen av skattesänkningar, vissa satsningar på
sjukvården samt nedskärningar på jobb, miljö och bostadsbyggande.
Under behandlingen av övergångsbudgeten övervägdes om Socialdemokratiska
riksdagsgruppen skulle lägga fram en egen budgetmotion men vikten av att stå upp
för en långsiktigt hållbar praxis bedömdes väga över, en bedömning som delades av
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Finansutskottet behandlade under våren 2018 två omfattande propositioner om krav
på privata utförare i välfärden. De borgerliga partierna tillsammans med
Sverigedemokraterna stoppade som väntat propositionen med förslag om
begränsning av vinstuttag ur välfärdsverksamhet. Däremot gick propositionen med
förslag om ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
igenom.
Finansutskottet har även behandlat förslag från regeringen med nya regler för
kommunal bokföring och redovisning.
Finansutskottet har utvärderat Riksbankens förda penningpolitik mellan 2015 och
2017. Utskottet konstaterade att Riksbanken fortsatt föra den historiskt extrema
penningpolitiken men noterade också att inflationsmålet på 2 procent för första
gången på sju år uppnåddes under 2017.
Utskottet har också utvärderat statens upplåning och skuldförvaltning mellan 2013
och 2017 och fann att verksamheten hade bedrivits i enlighet med det övergripande
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statsskuldspolitiska målet. Samtidigt noterade utskottet att regeringen gett
Riksgäldskontoret i uppdrag att föreslå åtgärder mot Riksgäldskontorets stora
kassaöverskott och utgick från att regeringen och Riksgälden i det sammanhanget
även analyserar den försämrade likviditeten på den svenska statspappermarknaden.
På finansmarknadsområdet har ett flertal EU-relaterade förändringar skett, bland
annat till följd av EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Regeringen har under året även lämnat två extra ändringsbudgetar. En med förslag
om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga och en med
förslag om stöd till djurägare som drabbats av torkan 2018.
Försvarsutskottet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har med kraft fortsatt att verka för en
upprustning av det militära såväl som det civila försvaret, åtgärder genomförs både i
det stora och det lilla, både publika och på mindre publika. År 2018 återinfördes den
allmänna värnplikten som nu är könsneutral, cirka 4000 unga påbörjade sin värnplikt
under året. Återinförandet av den allmänna värnplikten fick stor medial
uppmärksamhet och bidrog tydligt till att frågor om folkförankring och
totalförsvarsförmåga fick ökat fokus. Arbetet med att genomföra
inriktningspropositionen, 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar
2016-2020 har fortskridit under 2018.
Inom utskottet har bland annat regeringens proposition 2017/18:102 En skärpt
straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt behandlats. Förslaget
innebär bl.a. att straffansvar för intrång på skyddsobjekt ska följa enligt den särskilda
bestämmelsen i skyddslagen.
Ledamöterna har på olika sätt haft kontakt med och träffat organisationer,
försvarsföretag och myndigheter. Man har deltagit i en radförsvarspolitiska forum,
bland annat på Folk och Försvars rikskonferens.. Besök har gjorts vid diverse
övningar, regementen och ceremonier såsom Veterandagen. Kontakterna med de
frivilliga försvarsorganisationerna har fördjupats där fortlöpande träffar med en
fokusgrupp skapar förtroende och god dialog.
Inför sammansatta Utrikes- och Försvarsutskott har S-grupperna hållit gemensamma
möten, något som uppskattats och bör utvecklas.
Sommarens omfattande skogsbränder satte fokus på det civila försvaret och
räddningstjänsten. Räddningstjänsten gjorde ca 7000 utryckningar för att släcka
brand i skog och Försvarsmakten deltog i räddningsarbetet. Ett tiotal länder hjälpte
till i vad som skulle bli EU:s största räddningsinsats. Detta tydliggjorde - hur viktigt
EU-samarbetet är.
Justitieutskottet

2018 präglades för utskottsgruppens del av en hög takt i lagstiftningsarbetet. Under
2018 beslutade riksdagen om den så kallade samtyckeslagen, en sexualbrottslag där
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det tydligt framgår att sex ska vara frivilligt, annars är det förbjudet. En mycket
efterlängtad lagstiftning. Utskottet har vidare behandlat propositioner om bland
annat en förbättrad terrorismlagstiftning, ett utökat straffrättsligt skydd mot
människohandel, ökade möjligheter till elektronisk övervakning av den som har
kontaktförbud, rättssäkerheten i förvaltningsdomstol, en ny strafftidslag och
snabbare handläggning av brottmål.
Under hösten har utskottsgruppen bland annat träffat Nationellt Centrum för
kvinnofrid, Bedrägerienheten vid polisens Nationella Operativa avdelning, Statens
institutionsstyrelse (tillsammans med s-gruppen i socialutskottet), Jusek, ST, SEKO
och Nämndemännens riksförbund. Utskottsgruppen har besökt Kronobergshäktet,
Kriminalvårdsanstalten Hall, Kriminalvårdsverket i Norrköping och Nationella
operativa avdelningen (datalagring). Tillsammans med utskottsgrupperna i
konstitutions- och kulturutskotten har ett seminarium om rasistiska organisationer
genomförts. En längre överläggning genomfördes med justitiedepartementet med
inriktning hur vi stoppar de kriminella gängen.
Konstitutionsutskottet

I juni 2018 presenterades för fjärde gången i rad, ett i princip enigt
granskningsbetänkande. Det markerade slutet på en mandatperiod som präglats av
ett målmedvetet arbete för att nå samsyn och att återuppbygga
Konstitutionsutskottets roll och anseende i den parlamentariska demokratin. Det
markerade samtidigt slutet på granskningen av missförhållanden i samband med
Transportstyrelsens outsourcing av IT-drift, något som dominerat utskottets arbete
under en längre tid. Utskottet fann i den granskningen brister i såväl den
socialdemokratiskt ledda regeringens informationsspridning som den föregående
borgerliga regeringens otydliga styrning och ansvarsfördelning.
Av de många lagstiftningsärenden som behandlades av utskottet under året är
genomförandet av ändringar mediegrundlagarna värda att nämna. Förändringarna
föranleddes av ett identifierat behov av anpassning till teknikutvecklingen och nya
mediekonsumtionsvanor.
Under den tid under hösten 2018 då Sveriges styrdes av en övergångsregering har
utskottets letts av en socialdemokratisk ordförande. I den årliga tematiska
granskningen av regeringens arbete, den så kallade höstgranskningen, berördes bland
annat remisser till lagrådet, hanteringen av och digitala arbetsytor, regeringskansliets
upphandlingar och propositionsavlämnandet.
Kulturutskottet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har fortsatt att utveckla kulturpolitiken, och
utskottsgruppen har tagit aktiv del i det arbetet. Vid kongressen 2017 fattades beslut
om att ta fram ett kulturpolitiskt program till valet 2018. Partistyrelsen utsåg i
oktober 2017 en arbetsgrupp bestående av Bo Bernhardsson, Gunilla Carlsson samt
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Ellinor Eriksson. Gruppen träffade företrädare för kulturlivet och genomförde
nätverksmöten och seminarier. Partistyrelsen antog det nya kulturpolitiska
programmet i juni 2018.
Kulturutskottets s-grupp har spelat en viktig roll för att driva igenom regeringens
politik i riksdagen, Viktiga propositioner var Politik för gestaltad livsmiljö,
Journalistik i hela landet, En kommunal kulturskola för framtiden, en strategi för de
statliga insatserna, En stärkt minoritetspolitik, Långsiktig finansiering och stärkt
oberoende för public service samt En omreglerad spelmarknad.
En viktig förändring är den nya lagstiftningen på spelområdet som bygger på ett
licenssystem. Från den 1 januari 2019 ska alla som agerar på den svenska
spelmarknaden göra det med behöriga licenser och aktörer utan licens ska stängas
ute.
Den nya spellagen innebär att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och de
negativa effekterna av spelandet ska begränsas.
Inom folkbildningen har vi ökat platserna på folkhögskolan, höjt studiebidraget för
studerande på folkhögskolan, investerat i studiemotiverande kurser,
folkbildningsinsatser och svenskundervisning och satsat på ”Svenska Från Dag Ett”
och ”Vardagssvenska” för att ge asylsökande svenskundervisning under
asylprocessen.
Mediefrågorna och finansieringen av public service har varit frågor som stått i fokus
och debatteras. Gruppen har deltagit i ett stort antal seminarier och debatter och har
också genomfört besök på institutioner och organisationer. Det årliga julminglet då
gruppen bjuder in organisationer, myndigheter och kulturarbetare ägde rum 5
december.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har prioriterat upp satsningarna på idrotten
under mandatperioden och 2018 får idrotten sammanlagt 258 miljoner kronor mer i
statligt stöd jämfört med 2014. Det överstiger det Socialdemokraternas vallöfte om
ett ökat stöd på 227 miljoner kronor.
Budgetpropositionen 2018 innebar för kulturområdet den största
ambitionshöjningen någonsin, en höjning med 745 miljoner kronor. Där återfinns
bl.a. satsningar på den fria konsten, ett digitalt kompetenslyft via bibliotek, digitala
utsändningar av föreställningar från statliga scenkonstinstitutioner, utveckling av
fristadssystemet, ett nationellt musik- och kulturskolecentrum samt en satsning för
att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
Med 2018 gjordes bokslut på satsningarna inom utgiftsområdet under
mandatperioden, de största satsningarna var kultur- och musikskolan samt fri entré
på vissa statliga museer. Den fria entrén röstades först bort men i och med
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januariöverenskommelsen blir den nu kvar. Kulturbudgeten har ökat med nästan 1,6
miljarder under mandatperioden. Det är den högsta siffran någonsin för
kulturbudgeten, både räknat i pengar och i andel av den totala statsbudgeten.
Miljö- och jordbruksutskottet

Under verksamhetsåret har Miljö- och jordbruksutskottet behandlat frågor som
berört jordbruk, landsbygd, skog, biologisk mångfald, naturvård, avfall, jakt,
livsmedel, fiske, klimat, djurskydd, vattenvård och kemikalier. Den
socialdemokratiska utskottsgruppen har haft regelbundna kontakter med
näringsdepartementet för frågor kring landsbygd och de gröna näringarna, med
miljö- och energidepartementet för frågor kring miljö och med utrikesdepartementet
kring klimat.
Kring de propositioner och skrivelser som regeringen lagt fram till riksdagen under
2018 har den socialdemokratiska gruppen i miljö- och jordbruksutskottet fört en
kontinuerlig dialog med regeringskansliet kring utformningen av förslagen. Det har
särskilt gällt arbetet med en ny djurskyddslag som presenterades för riksdagen under
2018. Andra viktiga propositioner var ny nationalpark i Åsnen, bemyndigande i
terrängkörningslagen, och ändringar i förnybartdirektivet - ILUC. Utskottet har
också deltagit i arbetet med att ta fram ett förslag om en nationell skogsstrategi och
en landsbygdsproposition vilken handlades av näringsutskottet och nya rättsregler för
vattenkraften vilket behandlats av civilutskottet.
Nordiska rådet

Gruppen har lagt fram många medlemsförslag. Medlemsförslagen har bland annat
handlat om: E-recept inom Norden, nordisk handlingsplan till friluftslivet och
suicidprevention i Norden. Gränshinder har varit en annan fråga som gruppen har
arbetat med, bland annat gränshinder som rör den nordiska arbetsmarknaden.
Norge var ordförande för Nordiska rådet under året och sessionen hölls i Oslo. På
sessionen var S-gruppen mycket aktiv i debatten och flera av gruppens förslag var
uppe till diskussion. Stefan Löfven och Margot Wallström deltog under bland annat
statsministrarnas respektive utrikesministrarnas frågestund. Theresa May,
Storbritanniens premiärminister, gästade sessionen med anledning av Brexit. Gunilla
Carlsson blev ny gruppledare för Nordiska rådet i Sverige efter valet. Hon valdes till
vice president i Nordiska rådet med anledning av att Sverige tar över
ordförandeskapet i Nordiska rådet 2019. Samarbetet inom S-gruppen har fungerat
mycket bra.
Näringsutskottet

Under verksamhetsområdet har socialdemokraterna i näringsutskottet innehaft
ordförandeposten och behandlat frågor som berört finansiering av innovation och
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hållbar tillväxt, export och handelsavtal, nyindustrialisering, samverkan, statliga
företag, konkurrensfrågor, företagarfrågor, regional tillväxtpolitik,
livsmedelsproduktion och energipolitik. Arbetet i utskottet har haft genomslag i
regeringens politik. Bland annat har regeringen genomfört viktiga satsningar inom
smart industri, fortsatt implementera energiöverenskommelsen och förbättrat
villkoren för främst små och medelstora företag. Landsbygdspropositionen som lades
fram var ett viktigt steg på vägen för att sluta klyftan mellan stad och land.
Skatteutskottet

Förhållandena i de myndigheter vars anslag bereds i Skatteutskottet har följts löpande
via utskottet, insynsråd och andra kontakter. I budgetpropositionen 2018 och i
tilläggsbudgeten gjordes en stor satsning på Tullverket.
Även detta år kunde tillkännagivanden undvikas trots att regeringen inte hade
majoritet i riksdagen.
Gruppen har varit fortsatt starkt engagerad kring åtgärder mot både nationellt
skattefusk och internationell skatteflykt samt i frågan om storföretagens beskattning.
I valrörelsen framlades förslag om hur skatteklyftan mellan ålderspensionärer och
löntagare helt skulle kunna slutas den 1 januari 2020, i regeringens budgetförslag för
2019 halverades den återstående klyftan. Under våren genomfördes ett studiebesök i
Malmö där gruppen fick ta del av kommunens utvecklingsplaner, kommunalt arbete
ihop med myndigheter gentemot grov ekonomisk brottslighet samt besökte
Tullverket.
Valresultatet, regeringens avgång och den långa regeringsbildningsprocessen
varunder den gamla regeringen fungerade som expeditionsministär skapade en
”vänta”-situation i riksdagen. Denna medförde att väldigt få propositioner framlades
och att dessa i huvudsak var av teknisk art. Budgetpropositionen framlades och AMT
genomfördes sent i november. Ålderspensionärerna får höjt grundavdrag och
kommer därför inte sämre ut än löntagarna på skattesidan sett till inkomster upp till
cirka 18 000 kronor i månaden.
Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag vann majoritet i riksdagen
genom Sverigedemokraternas stöd. Därför genomförs ett sjätte jobbskatteavdrag och
höjd skiktgräns för statlig skatt.
M/KD-budgeten innebar också ett antal andra utfästelser på skattesidan under våren.
(S)-(MP)-(C)-(L) uppgörelsen gör dock att läget kring dessa kan förändras.
Socialförsäkringsutskottet

Under verksamhetsåret har utskottsgruppen bland annat behandlat införandet av ett
karensavdrag istället för karensdag, stärkt försäkringsskydd för studerande och
företagare samt höjning av underhållsstödet för barn som är 11 – 14 år.
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De migrationspolitiska frågorna har fortsatt att dominera under året. Främst har
frågan om uppehållstillstånd för ensamkommande diskuterats.
Sjukförsäkringen har diskuterats flitigt och särskilt frågan om arbetsförmåga och
bedömning vid 180-dagarsgränsen. Regeringen tillsatte en utredning för att se över
tillämpningen av begreppet "normalt förekommande arbete" samt "särskilda skäl" vid
bedömning av arbetsförmåga. Samtidigt tillsattes en nationell samordnare som i sitt
arbete ska utgå från individens resa genom sjukförsäkringen.
Regeringen tillsatte även en utredning för att modernisera det gällande regelverket för
bostadsbidrag och underhållsstöd.
Pensionsgruppen har under 2018 arbetat med att verkställa den överenskommelse
som ingicks i slutet av 2017. Det gäller bland annat grundskyddet, som går till de
sämst ställda pensionärerna, premiepensionssystemet och frågor kopplade till
förändrade pensionsåldrar.
Socialutskottet

Under året har, på regeringen Löfvens initiativ, flera viktiga beslut fattats rörande
stora satsningar inom hälso- och sjukvårdens område. Ett antal betydelsefulla
betänkanden för att förbättra och förenkla läkemedelshanteringen har också antagits.
Det handlar bland annat om tydliggörande av apotekens grunduppdrag med krav på
erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga, krav på leverantörer
att läkemedel ska finna på apoteket inom 24 timmar, införande av ett nytt
personregister för läkemedel – den nationella läkemedelslistan samt att
antroposofiska läkemedel inte längre ska få undantas från kraven i läkemedelslagen.
Under våren beslutades också om en ny beslutsprocess för hur den högspecialiserade
vården ska organiseras, samt om en ny vårdgaranti för den öppna vården som
innebär att den som är i behov av medicinsk bedömning av läkare eller annan
legitimerad persona ska få det inom tre dygn. Regeringen gavs också i uppdrag att
skapa en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion med syfte att
stärka patientens tillgång till en jämlik primärvård oavsett var i landet patienten bor.
Riksdagen beslutade också om ersättning till personer som har tvingats genomgå
sterilisering i samband med ändrad könstillhörighet. Därutöver infördes nya
modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. För att öka
patientsäkerheten har regering och riksdag beslutat införa legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer. Lagändringen träder i kraft 1 juli 2019
Mot anledning av prejudicerande domar i Högsta förvaltningsdomstolen samt i
avvaktan på den pågående LSS-utredningen, beslutade riksdagen under våren att
tillfälligt ta bort tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning, förtydliga att
assistansersättning kan beviljas för väntetid och beredskap, förtydliga kommunens
ansvar att informera om rättigheterna till LSS vid avslag eller indragning av
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assistansersättning från Försäkringskassan samt att ge möjlighet att få kostnader för
assistans täckta då dessa varierar mer över tid.
Efter flera års förberedelser fattade riksdagen i juni beslut om att inkorporera FN:s
konvention om barns rättigheter i svensk lagstiftning från och med 1 januari 2020.
Under våren beslutades också om en proposition för att göra det enklare för
kommunerna att erbjuda hemtjänst till äldre personer där man i större utsträckning
ska kunna välja vilken hjälp man vill ha i form av service och personlig omvårdnad.
De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2018. Under 2018 infördes ett
särskilt stöd till kommunerna för att kunna erbjuda avgiftsfria aktiviteter under
skollov för barn och unga samt ett stöd för att kunna erbjuda avgiftsfri simskola för
barn i förskoleklass.
Under hösten behandlade utskottet bara en större proposition förutom budget, på
grund av den utdragna regeringsbildningsprocessen. En ny tobakslag kunde slutligen
antas. Från och med 1 juli 2019 införs bland annat förbud mot rökning på
utomhusserveringar och andra offentliga platser, exempelvis busshållplatser,
tågperronger, lekplatser samt utanför entréer till bostäder och arbetsplatser.
Utskottsgruppen har under våren arrangerat flera riksdagsseminarier, bland annat ett
seminarium om en nationell reform för god, nära och trygg vård tillsammans med
läkarförbundet. Gruppen har även varit representerad på Anhörigmässan.
Trafikutskottet

År 2018 var ett händelserikt år i transportpolitiken. Under våren fattade regeringen
beslut om infrastrukturplanen för 2018-2029. Det är en satsning på totalt 700
miljarder kronor och den största järnvägssatsningen i modern tid. Bland annat kan
nämnas Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå som påbörjas under
planperioden, men också att regeringen nu ser till att Sydostlänken mellan Älmhult
och Blekinge kustbana, väster om Karlshamn, kan byggas ut och rustas upp.
Regeringen utökar också satsningarna på dubbelspårsutbyggnaden längs
Ostkustbanan, mellan Gävle och Kringlan. Planen omfattar stora satsningar på såväl
nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. Beslutet
rymmer också betydande satsningar på sjöfart och väg.
Inom EU pågick det mycket viktiga arbetet med att ta fram ett nytt mobilitetspaket.
Vi är mycket nöjda med att den uppgörelse som nu finns på plats till stora delar gått
Sveriges väg när det gäller synen på ordning och reda och villkoren för arbetskraft
från andra EU-länder på våra vägar. Det hade inte blivit så utan ett idogt arbete från
socialdemokrater på många nivåer, inte minst av statsrådet Tomas Eneroth.
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Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets S-ledamöter och den socialdemokratiskt ledda regeringen har
under 2018 genomfört flera viktiga reformer, som att genomföra flera delar av
Skolkommissionens förslag, viktiga reformer för att fler ska klara gymnasieskolan
samt beslutat om en Läsa-Skriva-Räkna-garanti för förskoleklassen och lågstadiet.
Mer resurser har tillförts skola och utbildning och Kunskapslyftet har ytterligare
utökats, vilket inte minst märks genom en kraftig utbyggnad
yrkeshögskoleutbildningarna. Barn- och elevgrupperna i förskolan och på
fritidshemmen har minskat. Det har investerats i högre utbildning och forskning och
riksdagen har beslutat om enkelt nya tillträdesbestämmelser för högskolan.
Utbildningsutskottets ledamöters arbete har fått genomslag i regeringens politik och
påverkat skoldebatten. Genomgående under året har utskottet kontinuerligt
samarbetat framgångsrikt och drivit på i politiska frågor i kontakterna med de tre
statsråden på Utbildningsdepartementet och andra aktörer. Exempel som kan
nämnas är utökade möjligheter för elever som gått särskolan att studera vidare, en
statlig reglering av skolchefsrollen, vikten av en stärkt studie- och yrkesvägledning,
satsningar på andra yrkesgrupper i skolan och framtagandet av ny läroplan för
förskolan och barnskötarnas viktiga roll.
S-gruppen i utskottet har även spelat en aktiv viktig roll för att utveckla
socialdemokratisk utbildningspolitik kopplat till bland annat valmanifest och 2019 års
kongress. Konstruktiva och nya lösningar på lärarbristen och ett förbättrat arbete
med att säkra näringslivets och välfärdens kompetensförsörjning har presenterats och
drivits på.
Utrikesutskottet

Socialdemokraterna har fortsatt driva den feministiska utrikes- och
utvecklingspolitiken under 2018.
Utrikesutskottet har arbetat med skrivelser, strategier, propositioner och Sveriges
arbete i FN:s säkerhetsråd. Allt detta har präglats av att det har varit ett händelserikt
år i flera delar av världen. Exempelvis handlar det om President Donald Trumps
handelspolitik gentemot EU och handelskrig mot Kina, de fortsatta förhandlingarna
om Brexit, fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea, mötet mellan Kim Jong-Un och
Moon Jae-In, USA:s tillbakadragande från kärnvapenavtalet med Iran, fredssamtalen
om Jemen och Syrien och utvecklingen i Venezuela, för att nämna några. Året
präglades också av val i några av EU:s mer högernationalistiskt präglade länder, där
Italien landade i en ohelig regeringsallians mellan högerextrema Lega och populistiska
Femstjärnerörelsen och där Ungerns auktoritärare ledare Victor Orban och hans
parti Fidesz stärkte sin makt i parlamentet när de fick 48,5 procent av rösterna. Men i
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Polen visade sig kommunal- och regionvalen i Polen bli ett betydande bakslag för
Lag och Rättvisa och deras alltmer auktoritära och icke-demokratiska politik.
S-gruppen i utskottet har spelat en viktig roll för att få igenom socialdemokratisk
politik i riksdagen och har haft ett år präglat av riksdagsvalet. Ledamöterna har
fortsatt att stärka kontakterna med politiker från andra länder och från våra
systerpartier vid deras besök i Sverige och under ledamöternas utlandsresor.
Dessutom har de deltagit i flera av partiets delegationer till PES-evenemang,
partikongresser och valfinaler hos systerpartier i runt om i världen. S-gruppen reste
även på en studieresa till Washington och New York under maj där ledamöterna
bland annat besökte ambassaden, svenska FN-representationen, FN:s högkvarter och
träffade representanter från Demokraterna i kongressen, fackliga företrädare och
civilsamhällesorganisationer m.fl. Dessutom har gruppen haft kunskapsträffar med
sakkunniga från bl.a. FOI och Sieps för att öka sin kunskap om Kina, Mellanöstern,
EU och Brexit.
Ledamöterna har även fördjupat samarbetet med civilsamhällets aktörer genom att,
enskilt och tillsammans med andra, ha stått värdar för och deltagit i ett flertal
seminarier om exempelvis läget i Etiopien och om kärnvapennedrustning. Några
ledamöter var också med på Folk och Försvars konferens i Sälen. Arbetet i
Försvarsberedningen fortsatte under 2018 där S-gruppen i utskottet varit
representerad

LBA (Länsbänksansvariga), RA (Regionansvariga), och våra länsbänkar
Gruppen LBA består av en utsedd ledamot från varje länsbänk. LBA träffs varannan
vecka. Fokus för LBA under vårterminen har legat på valrörelsen och valet den 9
september.
Efter valet fattade Riksdagsgruppen beslut om att istället pröva en regional
organisation. Detta eftersom vi har samlat färre mandat och antalet bänkar med tre
eller färre ledamöter har blivit många fler. Två ledamöter per region ingår, ordinarie
ledamot och suppleant, ingår i Regionansvariga. Höstterminen har i den nya gruppen
ägnats åt att arbeta fram ett förslag till arbetsformer för en regionorganisation med
regionansvariga.
Se mer om riksdagsgruppensverksamhet och förtroendevalda i underbilagor till bilaga
10:
Bilaga III. – ”Lista över våra 29 länsbänkar samt invalda i LBA”
Bilaga IV. – ”Lista över våra regioner och invalda i gruppen Regionansvariga”
Bilaga V. – ”Ledamöternas arbete i kammaren”
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Bilaga VI. – ”Nätverk inom riksdagsgruppen”
Övrig verksamhet
Gymnasiebesök

Från januari till december 2018 har 128 gymnasiegrupper träffat en socialdemokratisk
riksdagsledamot, det är 4 fler grupper än under 2017.
S
M
SD
MP
C
V
L
KD
128
59
15
24
11
4
9
1
Detta gäller för 2018

Språkutbildningar

Under 2018 har endast ett fåtal riksdagsledamöter tagit del av språkundervisning.
Detta på grund av att fokus legat inrikes och på valrörelse.
Språkresor

Under valår erbjuds inga språkresor från riksdagsförvaltningen.

Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet
Under året har arbetet bland annat fokuserat på utstationeringsdirektivet,
energipaketet, insatser mot skattefusk och aggressiv skatteplanering, vägpaketet med
tre sociallagstiftningarna om cabotage, kör- och vilotider, och utstationering i
vägtransportsektorn, handelsavtal, ny långtidsbudget och fortsatta konservativa och
högerextremistiska krafter både i Europaparlamentet men också utanför som
försöker pressa tillbaka kvinnors rättigheter i Europa. Rättsstat och demokrati har
också varit ett övergripande tema under året i ljuset av den negativa politiska
utvecklingen i Ungern och Polen.
Under mars månad fick delegationen det sorgliga beskedet om kollegan Jens Nilssons
bortgång. Det medförde att Aleksander Gabelic tog hans plats i delegationen i april. I
samband med det bytte Marita Ulvskog utskottet för internationell handel till
transportutskottet och ersatte därmed Jens Nilsson i transportutskottet.
Den ukrainske filmregissören Oleg Sentsov blev årets vinnare av Sacharovpriset för
tankefrihet.
Ordförande i EU under året var Bulgarien och Österrike.

35

Svenska socialdemokrater i Europaparlamentets utskott
Sysselsättningsutskottet
Marita Ulvskog har fortsatt att agera ordförande i utskottet då ordinarie ordförande varit
sjuk även under hela 2018. I juni nådde Europaparlamentet och Rådet en
överenskommelse om utstationeringsdirektivet. Överenskommelsen som nåddes efter
långa förhandlingar innebär att arbetstagare ska få lön i enlighet med nationell lag eller
praxis. I Sveriges fall kollektivavtal.
Marita Ulvskog avslutade under året ett så kallat skuggrapportörskap för den andra
revideringen av direktivet som reglerar gränsvärden för cancerframkallande och mutagena
ämnen på arbetsplatsen. Vi lyckades trycka på för att införa ett gränsvärde även för
dieselavgaser efter låsta förhandlingar över sommaren.
Under året har även ett omfattande arbete pågått vad gäller förslaget till revideringen av
socialförsäkringskoordineringen, arbetsvillkorsdirektivet, den Europeiska
arbetsmarknadsmyndigheten och förslaget gällande balans i arbetslivet, där en del ändringar
behövts för att förslagen ska kunna fungera i en svensk kontext. Som utskottsordförande
har Marita Ulvskog fortsatt vara med i den Brexit-grupp som leds av Liberalernas
ordförande Guy Verhofstadt.
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Olle Ludvigsson har varit rapportör för utskottets yttrande om ett direktivförslag om
gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag. Detta direktiv är en
del av EU-kommissionens bolagsrättspaket och syftar till att främja gränsöverskridande
rörlighet för företag i EU samtidigt som arbetstagare erbjuds ett tillräckligt skydd på den
inre marknaden. Olle Ludvigsson har under året också varit skuggrapportör för ärendet
om gränsöverskridande betalningar och valutaväxlingsavgifter. De nya bestämmelserna
kommer att minska kostnaderna för gränsöverskridande betalningar i euro för
konsumenter och företag i EU-27. Sverige har som enda medlemsland redan likställt
avgifterna för gränsöverskridande betalningar i euro med avgifterna för inhemska
betalningar.
I det tillfälliga skatteutskottet (TAX3), har insatserna mot skattefusk och aggressiv
skatteplanering varit i fokus. Utskottet har under årets gång bedrivit granskningar med
anknytning till skatteflykt och skatteundandragande tillsammans med berörda aktörer som
banker, internationella organisationer och skatteexperter.
Miljöutskottet
Under året har arbetet med EU:s så kallade energipaket varit en av delegationens viktigaste
prioriteringar i miljöutskottet. Parlamentets arbete med två av paketets viktigaste delar,
revideringen av Energieffektivitetsdirektivet (EED) och Förnybardirektivet (REDII), har
skett i samverkan mellan miljö- och industriutskotten. Jytte Guteland har varit
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huvudförhandlare i miljöutskottets beredning av EED och drivit igenom en progressiv och
klimatvänlig energipolitik i båda utskotten, med utgångspunkten att EU till år 2030 ska
spara 40% i energiförbrukning.
En slutlig överenskommelse har också träffats om en revidering av förnybardirektivet
(REDII). Också här bedrev vår delegation ett aktivt arbete för att säkra högsta möjliga
målsiffra för år 2030. Slutligen har också kemikalierna i jordbruket varit i fokus under året.
Jytte Guteland var huvudförhandlare för granskningsbetänkande om genomförandet av
EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel.
Transportutskottet
Arbetet med det så kallade mobilitetspaketet innehållande de tre sociallagstiftningarna om
cabotage, kör- och vilotider, och utstationering i vägtransportsektorn, var fokus för året.
Vår ledamot Jens Nilsson, som hade rapportörskapet för cabotagelagstiftningen,
färdigställde sin rapport i början av året. Med Jens bortgång i mars övertogs
rapportörskapet av en tysk socialdemokratisk ledamot. Europaparlamentet röstade om
mobilitetspaketet i plenum i juli. Omröstningen resulterade dock i att alla tre lagförslag
röstades ner och återremitterades till transportutskottet för omarbetning. Lagförslaget om
kombinerade transporter (kombidirektivet) behandlades också i utskottet under våren, där
utskottsomröstning innan sommaren gav mandat direkt till trilogförhandlingar. Även
lagförslag om stärkta rättigheter för tågresenärer röstades igenom.
I februari röstade Europaparlamentet igenom ett initiativbetänkande gällande lagstiftningen
för säsongsbaserade tidsomställningen, omställningen mellan sommar- och vintertid. I
september presenterade Kommissionen en revidering av förordningen, som Marita
Ulvskog fick rapportörskapet för. Europaparlamentet röstade i en första läsning om
Eurovignettedirektivet. Slutresultatet blev balanserat där medlemsländerna fortsatt får
bestämma vilket av de två systemen, tids- eller avståndsbaserade vägavgiftssystem som ska
gälla. Europaparlamentet röstade även om uppdaterade bestämmelser för Europeiska
luftfartssäkerhetsmyndigheten (EASA) som inkluderar tydligare regler för flygsäkerhet,
balanserade skrivningar gällande strejkrätten samt regler för drönare.
Jämställdhetsutskottet
Året i jämställdhetsutskottet har fortsatt präglats av att konservativa och högerextremistiska
krafter både i Europaparlamentet men också utanför mycket kraftigt försökt att pressa
tillbaka kvinnors rättigheter i Europa. Något som utskottet och framförallt
socialdemokraterna i utskottet tillsammans med andra progressiva grupper har markerat
emot, gång på gång.
Utskottets politiska arbete har under året framförallt fokuserat på direktivet rörande
balansen mellan arbetsliv och privatliv. Fortsatt har utskottets politiska arbete fokuserats på
efterspelen av #metoo och uppropen mot sexuella trakasserier under Europaparlamentets
egen hashtag #metooep. Trotts att det ser mycket mörkt ut för kvinnors rättigheter i
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Europa har utskottet också haft en del ljusglimtar på rättighetsområdet, där Irlands positiva
utgång i folkomröstningen rörande abort är en och Spaniens återgång mot en politik som
är feministisk är en annan.
Utskottet för regional utveckling
Utskottet har till största delen fokuserat på regler och budget för nästa programperiod
2021-2027. I maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ny långtidsbudget. Efter
förhandlingar mellan partigrupper och utskott antog Europaparlamentet en resolution med
en budget strax över EU-kommissionens där man vill se samma tilldelning till
regionalfonderna som under innevarande period. Slutligen var Aleksander Gabelic
skuggrapportör för ett yttrande om ett lagförslag om skydd av unionens budget vid
generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna. Förslaget handlar
om att skapa nya regler för att kunna dra in stöd från EU:s fonder från medlemsstater där
det finns systematiska problem med rättsstaten.
Utskottet för internationell handel
Det mest betydelsefulla under året var att Europaparlamentet godkände avtalet om
ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan, vilket är det största bilaterala handelsavtal
som EU någonsin har slutit.
Året i utskottet har karakteriserats av instabiliteten på det internationella planet, och mycket
tid har ägnats åt EU:s svar på de försämrade handelsrelationerna med USA och på att
diskutera hur Världshandelsorganisationen (WTO) måste reformeras för att kunna fungera
bättre. Utskottet har även tagit fram ett betänkande om hur EU bör hantera
handelsaspekterna av globaliseringen och om hur jämställdhetsperspektivet i EU:s
handelspolitik kan förbättras.
Aleksander Gabelic har varit skuggrapportör för ett nytt makroekonomiskt stödprogram
till Ukraina. Vi drev på för att EU ska fortsätta stödja Ukrainas utveckling åt rätt håll och
för mer fokus på att bekämpa korruptionen och på reformer som kan gynna hela
samhället. Aleksander Gabelic har även varit skuggrapportör för ett initiativbetänkande om
blockkedja och en framåtblickande handelspolitik, i vilket man diskuterade den nya
teknikens eventuella möjligheter för en mer effektiv och modern internationell handel.
Industriutskottet
Aktiviteten i utskottet har under året varit hög, där de olika lagstiftningsfilerna i EU:s så
kallade energipaket dominerat mycket av dagordningen. Arbetet med två av paketets
viktigaste delar, revideringen av energieffektivitetsdirektivet (EED) och förnybardirektivet
(REDII), har avslutats med ett positivt utfall. Ett annat viktigt område för utskottet och
som delegationen har prioriterat är försvarsindustrifrågor. Utskottet har dessutom
behandlat förslaget om etablerandet av den europeiska försvarsfonden, som ska ta vid när
försvarsindustriprogrammet avslutas 2020. En annan viktig fråga har varit att tilldelning av
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EU:s medel måste ge likvärdiga möjligheter till industrin i alla europeiska länder, oavsett
om medlemsstaterna deltar i europeiska materielutvecklingsprojekt eller ej. Olle
Ludvigsson har under året varit skuggrapportör för ett yttrande om självkörande bilar inom
transportsektorn i Europa.
Utskottet för rättsliga frågor
Under hösten 2017 utsågs Jytte Guteland till föredragande för en initiativrapport gällande
EU:s resultattavla för rättskipningen i EU för 2017. Resultattavlan görs varje år sedan fem
år tillbaka och ska hjälpa de nationella myndigheterna att göra sina rättssystem effektivare.
Jytte Guteland utsågs även till huvudförhandlare för direktivet om onlineregistrering av
företag och i trepartsöverenskommelsen med Rådet och Kommissionen fick hon
genomslag för att förslaget skulle omfatta skarpare regler för att upptäcka bland annat
bedrägeri och andra felaktigheter. Jytte Guteland har under hela årets gång fortsatt vara
skuggrapportör för alla rättsliga utlåtanden kring ett lagförslags val av rättsliga grund och
dess lämplighet.
Vi har dessutom arbetat mycket med ett nytt förslag som Kommissionen presenterade
under våren om nya horisontella regler i EU för att skydda visselblåsare som larmar och
rapporterar om överträdelser av EU-rätten.
Utskottet för den inre marknaden
I inre marknadsutskottet har vi framförallt tagit två stora steg framåt för att stärka
rättigheterna för konsumenter och möjlighet för konsumenter att driva rättstvister på EUnivå och förbättring av tågresenärernas rättigheter. Vi har fått igenom förslag om
grupptalan på EU-nivå så att konsumenter kan driva fall gemensamt mot företag.
Dessutom har vi fått igenom många förbättringar för tågresenärer. Det handlar om allt
ifrån att göra det lättare att ta med dig cykel på tåget till att lättare kunna få ersättning vid
tågförseningar.
Utskottet för medborgliga fri- och rättigheter
2018 var ett händelserikt år för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Rättsstat
och demokrati har varit ett övergripande tema i ljuset av den negativa politiska
utvecklingen i Ungern och Polen. Vad gäller Ungern så lyckades den socialdemokratiska
gruppen tillsammans med andra progressiva grupper i september få majoritet för att begära
en granskning av Ungern enligt artikel 7 i EUs fördrag, där landet i slutändan kan bli av
med sin rösträtt. Vad gäller Polen så höll utskottet i november en hearing om bristerna i
domstolar och rättsväsendes oberoende från regeringen.
I kölvattnet av den så kallade Cambridge Analytica-skandalen så höll utskottet en
utfrågning med Facebooks vd Mark Zuckerberg. Denna följdes av en resolution som
uppmanade till en skarp tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i
samband med valen till Europarlamentet och att uppdatera EU:s konkurrensregler för att
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återspegla den digitala verkligheten och de sociala medieplattformarnas möjliga monopol.
Utskottet har arbetat vidare med lagstiftning om den europeiska asylpolitiken. Bland annat
antogs förslag till ny Dublinförordning samt ny asylprocedursförordning, som reglerar hur
asylprocessen ska se ut. Under året nådde man också överenskommelser med
medlemsstaternas regeringar om lagstiftning för asylmottagningsförhållanden och ett
gemensamt EU-system för att ta emot kvotflyktingar. Men för båda dessa ärenden så
misslyckades det Österrikiska ordförandeskapet att få överenskommelserna godkända av
medlemsstaterna.
Utskottet har även arbetat intensivt med gränskontrollfrågor. Europaparlamentet har bland
annat antagit ett lagförslag om reglerna för tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de
inre gränserna. I slutet av året påbörjades också behandling av ett förslag till förstärkning av
den Europeiska kust och gränsbevakningen (Frontex). Anna Hedh fortsatte under året sitt
arbete som ansvarig för den socialdemokratiska gruppens arbete mot nätdroger där ett
flertal substanser förbjöds i hela EU. Hon ledde också den socialdemokratiska gruppens
arbete med ett nytt informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister där även
domar mot medborgare från länder utanför EU ska tas med.
Utskottet för utrikesfrågor
Situationen i Venezuela har varit föremål för ett antal kritiska resolutionen i
Europaparlamentet under året som fått starkt stöd. Europaparlamentet har också antagit
en kritisk resolution om mänskliga rättigheter i Turkiet. Under året har vi också röstat
igenom kritiska resolutioner kring bland annat situationen i Saudiarabien, Jemen och
Förenade Arabemiraten. I juli antogs ett betänkande inför FN:s kommande
generalförsamling, vilket också behandlade omdiskuterade frågor så som
kärnvapenförbudskonventionen, klimatflyktingstatus och Västsahara.
Jytte Guteland har som ordförande för Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för
Västsahara varit mycket aktiv och bland annat anordnat en större konferens om Västsahara
där europaparlamentariker från olika delar av Europa deltog. I december stod hon värd för
ett seminarium om det handelsavtal med Marocko/Västsahara som vid tillfället
behandlades i Europaparlamentets utskott.
Situationen i Palestina diskuterades mycket intensivt under hösten då Israel infört ny
lagstiftning om att avskaffa arabiska som officiellt språk. Delegationen försökte
tillsammans med flera ledamöter i vår politiska grupp få fram en resolution vilket
misslyckades på grund av olika uppfattningar i gruppen. Dock antogs en resolution
rörande utvecklingen i Palestina i breda termer under november.
Utvecklingsutskottet
I utvecklingsutskottet har en viktig fråga varit EU:s relation med Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet efter att det nuvarande s.k. Cotonouavtalet löper ut i februari år 2020.
En annan viktig fråga som började behandlas tillsammans med utrikesutskottet är EU:s nya
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externa instrument för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt
samarbete (NDICI).
Fiskeutskottet
Året präglades av Kommissionens förslag till Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF)
för nästa programperiod 2021-2027. Fonden ökar flexibiliteten för medlemsländer att
själva välja sina prioriteringar, även om den allmänna fokusen fortsättningsvis är hållbart
fiske. Fritidsfiske har också börja dyka upp i debatten om EU:s fiskepolitik. Vår
utgångspunkt är att vi måste arbeta för ett hållbart fiske och att EU inte ska reglera mer än
nödvändigt.
Jordbruksutskottet
I juni presenterade EU-kommissionen lagförslag för ny gemensam jordbrukspolitik för
perioden 2020-2027. Kommissionens förslag innehåller nedskärningar av
jordbruksbudgeten med cirka 5 % med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Under
hösten har vi lagt ett stort antal ändringsförslag som föreslår en öronmärkning av pengarna
i pelare II på 50 % till klimat- och miljö, skrivningar om vikten av jämställdhet, minskning
av bekämpningsmedel samt ett större fokus på djurvälfärd. Under hösten har också
situationen för djur som transporteras belysts i arbetet med en initiativrapport. Jytte
Guteland har genom sin aktiva roll i intergruppen för grisars välfärd varit med och belyst
frågan om svansklippning, bland annat genom ett officiellt överlämnande av 1 miljon
underskrifter till kommissionären för mat och hälsa under parollen ”End Pig Pain”.

Press, media och information
Mediegenomslaget har legat stabilt under året. Samtliga ledamöter har ökat sin
synlighet, uttryckt i antalet träffar i medieverktyget Retriever. Medieanalysföretaget
Kantar/Sifo har som tidigare analyserat mediebilden för oss. Allra mest ökar
synligheten i Aftonbladet, plus 80 procent jämfört med motsvarande period året
innan. Mycket tack vare ett par framgångsrika införanden på tidningens debattsida.
Men även i Dagens Nyheter, Sveriges Radio, SVT och Göteborgs Posten ökade
genomslaget.Störst uppmärksamhet fick överenskommelsen om ett nytt
utstationeringsdirektiv.
Fokus har under året i ökad utsträckning legat på sakfrågor. Framför allt frågor om
fri rörlighet och villkor på arbetsmarknaden, med klimat och miljö som god tvåa.
Tredje största frågan var mat, hälsa och djurhållning.
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En tredjedel av alla mediekontakter bygger på egna aktiviteter, inte minst
debattartiklar och krönikor.
Under året har vi genomfört en stor satsning på våra digitala-kanaler. En digital
handlingsplan har tagits fram och i slutet av året påbörjade vi ett systematiskt arbete
med annonsering på Facebook. Tillsammans har detta lett till kraftigt ökat genomslag
i våra digitala kanaler.
I dagsläget har S i Europaparlamentets Facebooksida 4 855 som gillar sidan, en
ökning med 2 862 personer sedan 2017. Marita Ulvskogs sida gillas av 9 344, Jytte
Guteland 10 511, Anna Hedh 1 098, Aleksander Gabelic 299 och slutligen har Olle
Ludvigsson uppnått 5 000 vänner på Facebook.
På Twitter följer nu 2 071 vårt gemensamma konto. 14 500 följer Marita Ulvskog,
Jytte Guteland
9 135, Anna Hedh 4 992, Olle Ludvigsson 3 493 och Aleksander Gabelic 1 442.
Webbplatsen www.sieuropaparlamentet.se har fortsatt utvecklats mer och mer till ett
arkiv. Delegationens och ledamöternas pressmeddelanden, artiklar, krönikor och
nyheter med mera publiceras kontinuerligt. Under 2018 har webbplatsen haft
närmare 8500 besökare. Statisk information som kontaktuppgifter, lediga tjänster och
praktikplatser ligger fortsatt i topp för besöksstatistiken.
Två journalistresor med sammanlagt 20 inbjudna S-redaktörer från Sverige har
genomförts i maj samt i november. Gensvaret har varit mycket positivt och varje resa
har lett till uppföljande intervjuer och återkommande kommentarer i aktuella medier.
Inför varje plenarsession har informella pressträffar arrangerats i Bryssel och
pressfrukost för tillresta stipendiater och korrespondenter har traditionsenligt hållits
på plats i Strasbourg.
Ett nummer av Dagens Europa, med tema miljö, togs fram till Järvaveckan i början
av juli. Vid Järvaveckan medverkade vi som enda parti från Europaparlamentet med
en egen monter och egna aktiviteter under sammanlagt fyra dagar. Vi var även
representerade vid årets Almedalsvecka. Bland annat arrangerade vi tillsammans med
ABF två folkbildande fika om EU. Anna Hedh medverkade även i panelen vid sex
seminarier.
Under året lät vi göra en analys av delegationens klimatavtryck - inklusive kansliets.
Resultatet med utfästelser om åtgärder presenterades i artikel på DN Debatt i början
av augusti.

42

Besök och seminarier
• 25 sponsrade besöksgrupper i Bryssel med en summa av 572 personer.
• 60 övriga besöksgrupper med sammanlagt 1051 personer.
10 seminarier som vi anordnade eller deltog i.

Partiets företagsengagemang och fonder
Fastighets AB Adolf Fredrik-koncernen
Bolaget ägs till 100 procent av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Bolaget är
moderbolag i en koncern som vid årets utgång hade ett dotterbolag,
Socialdemokraternas Hus AB. Fastighets AB Adolf Fredrik bedriver uthyrning och
förvaltning av lokaler i kv. Adonis 7, Stockholm, gatuadress Sveavägen 68. Under
2018 har verksamheten i fastigheten inriktats på att ställts om lokaler till partiets
valverksamhet. Under verksamhetsåret har större delen av fastigheten varit uthyrd.
Fastigheten förvaltas med fokus på hållbarhet i såväl ombyggnationer, underhåll och i
löpande förvaltning. Fastigheten har en underhållsplan som sträcker sig till 2030.
Socialdemokraternas Hus AB
Är ett dotterbolag till Fastighets AB Adolf Fredrik. Verksamheten i
Socialdemokraternas Hus AB består i att organisera och sköta kontorsservice för de
hyresgäster som hyr kontorslokaler i Adonis på Sveavägen 68 i Stockholm samt att
utveckla lokalerna för konferens- och mötesverksamheten som bedrivs i fastigheten.
Verksamheten under 2018 har inriktats på att stödja partiets valverksamhet i huset.
Bolaget har arbetat med olika åtgärder för att upprätthålla en hög säkerheten i
fastigheten genom bland annat ökad bemanningen i reception Bolagets verksamhet
har utvecklats väl och redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret.
AiP Media Produktion AB
AiP Media Produktion AB är ett helägt dotterbolag. 2018 var ett år som till stor del präglades
av valrörelsen. Satsningen för att utveckla Aktuellt i Politiken digitalt fortsatte under året, inte
minst i form av ett större valprojekt. Tyvärr ser vi fortfarande lönsamhetsproblem för
bolaget, och även årets resultat är negativt. Därför behöver ytterligare förändringar och
effektiviseringar göras under 2019 och säkert även under flera år framöver.
Under året har satsningarna för att öka kompetensen hos företagets medarbetare fortsatt. Flera av
dem har arbetat i bolaget under många års tid och erbjudits små chanser till vidareutveckling och
fortbildning. Genom att hyra ut medarbetare till andra verksamheter har kompetensen i bolaget
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ökat samtidigt som det lett sänkta lönekostnader. Även det digitala valprojektet ledde till ökad
kompetens hos flera av de anställda.

Aktuellt i Politiken nådde 2018 över presstödsgränsen för 7000 exemplar trots att
förändringar gjorts i hur nämnden ser på så kallade kollektiva prenumeranter. Det är
samtidigt tydligt att det snabbt håller på att bli betydligt svårare att värva nya prenumeranter
till en papperstidning. Vi kommer därför att behöva lägga mycket resurser på att locka till oss
fler läsare och därmed hålla uppe eller till och med öka den upplaga som garanterar
presstödet.
De tryckta tidningarna är fortsatt under hård press, och det är svårt att hitta vägen till en
digital affär. Annonsörer väljer digitala kanaler och läsare avstår från prenumerationer och
läser istället nyheter på nätet eller i gratistidningar. Papperspriserna skjuter i höjden på grund
av att allt färre tidningar trycks och det papper vi har i landet exporteras i större utsträckning,
porto och distribution blir också dyrare på grund av att allt färre tidningar och brev skickas.
Därför har tidningen under hösten bytt till ett betydligt billigare papper samt vid årsskiftet
övergått till B-post.
Aktuellt i Politiken är idag helt och hållet beroende av att göra en tryckt tidning för att få
presstöd och prenumerationsintäkter. Samtidigt är det absolut nödvändigt att satsa på digital
utveckling för att tidningen ska fortsätta vara relevant och angelägen. Under valrörelsen
visade bolaget att det med hjälp av ny teknik – främst genom en omfattande satsning på
filmade artiklar - är fullt möjligt att nå nya målgrupper och samtidigt bidra med fakta i frågor
som engagerar.
Tidningen fortsatte under året att förändras till innehållet för att vara attraktiv för läsarna.
Under 2018 har Aktuellt i Politikens tryckta utgåva utvecklats till att nästan enbart innehålla
längre reportage, intervjuer, fördjupning samt allt fler opinionstexter. De korta och snabba
nyheterna publiceras numera nästan enbart på nätet.
Vi påbörjade under 2018 arbetet med att bygga en så kallad betalvägg för de artiklar från
papperstidningen som vi idag inte kan publicera digitalt på grund av reglerna för presstödet.
Betalväggen kommer på plats under sommaren 2019. Efter det kan vi publicera hela
tidningens innehåll digitalt.
Registerhantering och kundtjänst för prenumeranter lades hösten 2017 ut till PressData. Det
har minskat bolagets sårbarhet samt ökat servicenivån för tidningens prenumeranter. Dock
har konverteringen varit både tids- och kostnadskrävande under hela 2018 och det är först
nu systemet fungerar fullt ut. PressData har under året köpts upp av en konkurrent, vilket
leder till att vi under 2019 kommer att få tillgång till ännu fler moderna och effektiva
lösningar, inte minst när det gäller betalningar.
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A-lotterierna Ekonomisk Förening
Ägarna i A-lotterierna är Socialdemokraterna och SSU med 12 050 andelar vardera
samt Förbundsskolan Bommersvik som har 4 andelar. Avtal har tecknats mellan
SSU, Socialdemokraterna och Bommersvik om att enighet mellan SSU och
Socialdemokraterna skall gälla vid beslut varvid ingendera parten har ett
bestämmande inflytande över den ekonomiska föreningen. Detta medför att
verksamheten i A-lotterierna konsolideras som intressebolag i såväl SSU som i
Socialdemokraterna. Verksamheten består i driften dels av SAP och SSUs egna
lotterier Kombilotteriet, Drömreselotteriet, Motorlotteriet, Glädjelotten och
Femman, men också av lotteridriften för sju andra ideella organisationer.
Lotteriverksamheten fortsätter att ge betydande överskott. Riskerna i verksamheten
är i första hand kopplade till en generellt vikande lotterimarknad, den hastiga
omställningen till en ny spellag samt nya regleringar vad det gäller telemarketing.
Bommersvik
Bommersvik AB bedriver kurs-, konferens- och studieverksamhet. Bommersvik AB
är moderbolaget i en koncern som består av dotterbolaget Campus Bommersvik.
Under 2018 var antalet gästdygn på Bommersvik 10 563 rum (2017 10 581 rum) och
beläggningen uppgick till 29,0 % att jämföra med 28,7 % för 2017 och 32,6 % för
2016 och 32,4 % för 2015. Noteras att nedgången i rumsbeläggningen 2017 jämfört
med 2016 till största del beror på att dagkonferenserna har ökat.
Investering i nytt ventilationsaggregat till den största fastigheten, Milan, har
genomförts.
Ett nytt beröringsfritt låssystem har installerats, förbättring av vattenkvaliteten har
gjorts genom att installera automatiska filter i vattenverket. Vidare har en obligatorisk
ventilationskontroll genomförts under 2018. Arbetet med att identifiera eventuella
brister och utvecklingsområden i vårt fastighetsbestånd har fortsatt.
Marknadsutsikter
Dagkonferenser förväntas öka ytterligare. Strategin är att bredda kundbasen och få in
nya avtalskunder. Idag utgörs 2/3 av omsättningen av avtalskunder.
Konferenssegmentet har ingen uppåtgående trend, vilket medför att man behöver
vända sig till affärsgäster och den privata marknaden för bibehållen omsättningsnivå.
Framtida utveckling
Efterfrågeutvecklingen på mötes- och konferenstjänster visar på en avmattning. En
tydlig trend är att privatresande ökar snabbt så även affärsresandet medan
konferensmarknaden i princip står stilla. Efterfrågan i offentlig sektor försämras
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ytterligare . För Bommersviks del betyder detta fokus på mindre till mellanstora
företag i privat sektor. Man ser också möjlighet att växa inom det privata segmentet.
Tidigare VD slutade under våren 2018 och ny VD Malin Lanner började 3 april 2018.

Bilagor till verksamhetsberättelsen 2018
Bilaga 1 Partiledningens beslutsfattande organ
Partistyrelse och verkställande utskott
Partistyrelsen och verkställande utskottet har haft omfattande strategiska
diskussioner under valåret 2018. Såväl partistyrelsen som verkställande utskottet
diskuterar kontinuerligt det politiska läget.
Verkställande utskottet:

Ordinarie: Stefan Löfven, Lena Rådström Baastad, Karl-Petter Thorwaldsson,
Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Lena Micko och Morgan Johansson.
Ersättare: Ardalan Shekarabi, Margot Wallström, Tomas Eneroth, Bodil Hansson,
Peter Hultqvist, Anna Johansson, Anders Ygeman, Susanna Gideonsson.
Adjungerade: Philip Botström (ordförande i SSU), Carina Ohlsson (ordförande i Skvinnor), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet),
Sören Juvas (ordförande i HBT(S)), Nasra Ali (ordförande i S-studenter,), Roger
Berzell (partikassör), Lisa Hedin (kanslichef), Nils Vikmång (statsministerns
statssekreterare), John Zanchi (valledare t.o.m. 15 september och EU valledare
fr.o.m. 7 december).
Verkställande utskottet har haft 27 protokollförda sammanträden 2018.
Partistyrelsen från kongressen 8-12 april 2017:

Ordinarie: Ulric Andersson, Helene Björklund, Ilan de Basso, Matilda Ernkrans,
Erik Bergkvist, Lena Hallengren, Heléne Hellmark Knutsson, Hans Ekström,
Ann-Sofie Hermansson, Jörgen Hellman, Heléne Fritzon, Hans Hoff, Åsa
Lindestam, Fredrik Lundh Sammeli, Vivianne Macdisi, Niklas Karlsson,
Anna-Caren Sätherberg, Yilmaz Kerimo, Karin Wanngård, Ulf Ohlsson,
Hanna Westerén, Åsa Westlund, Johan Lindholm, Marie Nilsson.
Ersättare: Eva Sonidsson, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Ylva Johansson, Patrik Björk,
Monica Haider, Maria Stenberg, Monica Johansson, Kenneth Nilsson,
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Andreas Schönström, Maria Strömqvist, Lilly Bäcklund, Johan Persson,
Tonka Frodlund (t.o.m. 181130), Carina Ödebrink, Patrik Karlsson.
Adjungerade: Philip Botström (ordförande i SSU), Carina Ohlsson (ordförande i Skvinnor), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet), Sören
Juvas (ordförande i HBT(S)), Nasra Ali (ordförande i S-studenter), Roger Berzell
(partikassör), Lisa Hedin (kanslichef), Nils Vikmång (statsministerns statssekreterare),
John Zanchi (valledare t.o.m. 15 september och EU valledare fr.o.m. 7 december),
Jesper Eneroth (ordförande i den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen), AnnaLena Sörenson och Pia Nilsson.
Partistyrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under 2018.
Revisorer

Ordinarie: Håkan Bystedt, Ella Niia och Ingrid Lennerwald.
Ersättare: Hans Aronsson, Christina Oskarsson och Clas-Göran Carlsson.
Auktoriserad revisor: Jens Karlsson, Ernst & Young
Samordning

För att underlätta ett kontinuerligt samråd och informationsutbyte har ett antal
personer som inte är kongressvalda beretts möjlighet att delta i VU:s och
partistyrelsens sammanträden genom antingen formell adjungering eller närvarorätt.
Till partistyrelsen har partikassör, kanslichef, statsministerns statssekreterare,
förstanamn i s-gruppen i Europaparlamentet, ordförande i kyrkomötesgruppen varit
adjungerade. Närvarorätt på partistyrelsens möten har bland annat delar av
personalen på partikansliet samt medarbetare i statsministerns stab.
Programkommission

Ordinarie: Stefan Löfven, Emma Vigren, Ardalan Shekarabi,
Ann-Sofie Hermansson och Gabriel Wikström.
Ersättare: Morgan Johansson, Lawen Redar, Peter Persson, Ulrika Falk och
Niklas Nordström.
Sekreterare: Lena Rådström Baastad (fr.o.m. 20 april)
Uteslutningskommissionen

Uteslutningskommissionen är ett stadgereglerat beredningsorgan till verkställande
utskottet och partistyrelsen i uteslutningsärenden. Uteslutningskommissionen har
under verksamhetsåret stadgeenligt berett uteslutningsärenden och därutöver också
biträtt partidistrikt i hantering av lokala konflikter m.m.
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Uteslutningskommission

Leif Jakobsson (ordförande), Lena Micko, Anna Johansson, Lars-Ola Dahlqvist och
Elvy Söderström.

Bilaga 2 Partistyrelsens arbetsgrupper
Familjepolitisk arbetsgrupp

Den arbetsgrupp som under ledning av Fredrik Lundh Sammeli fått partistyrelsens
uppdrag att se över familjepolitiken lämnade en rapport för fortsatt idéutveckling
inom området den 13 oktober. Gruppen har därmed fullgjort sitt uppdrag.
Kommunalpolitiska gruppen

Kommunalpolitiska arbetsgruppen har under året haft åtta sammanträden. Vid sidan
av att förbereda verkställande utskottets och partistyrelsens beslut i kommunala
frågor ska den kommunalpolitiska arbetsgruppen medverka till en utveckling av
politiken i frågor som särskilt berör kommuner och landsting och medverka till en
dialog mellan företrädare för de nationella och kommunala nivåerna. Arbetet har
under året inriktats på att i frågor av betydelse för kommunsektorn utveckla och hålla
samman den socialdemokratiska politiken på nationell, regional och lokal nivå i en
valrörelse där vi är i regeringsställning på nationell nivå och i majoritetsställning i
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Frågor som särskilt diskuterats under året
är den pågående Kommunutredningen, frågan om statsbidragens utformning,
systemet för kommunernas kostnads- och inkomstutjämning, personlig assistans,
sjukvårdsfrågan och vinstfrågan.
Medlemmar i Kommunalpolitiska arbetsgruppen:
Ardalan Shekarabi (ordförande), Lena Micko, Anders Henriksson, Helene Fritzon,
Peter Olofsson, Ulf Olsson, Helen Eliasson, Dag Larsson, Peter Lindroth, Lena
Hallengren, Anna-Lena Sörenson, Johan Löfstrand, Niklas Karlsson, Boel Godner,
Kenneth Nilsson, Anders Ygeman, Lena Rådström Baastad, Anders Wallin (adj.
sekreterare).
Kulturpolitiskt program

Partistyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att utforma förslag till ett
kulturpolitiskt program. Arbetsgruppen består av Bo Bernhardsson (ordförande),
Ellinor Eriksson och Gunilla Carlsson. De redovisade sitt förslag för partistyrelsen
den 7 december, då också partiets kulturpolitiska program antogs. Gruppen har
därmed fullgjort sitt uppdrag.
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Framtidspartiet

Partistyrelsen tillsatte 2017 ett antal arbetsgrupper för att utveckla partiets politik på
längre sikt. Under 2018 presenterade den sista arbetsgruppen sitt förslag för
partiledningen. Grupperna har därmed fullgjort sina uppdrag.
Valanalysgrupp

Partistyrelsen tillsatte den 21 september en valanlysgrupp som utifrån valresultat och
erfarenheter från valarbetet ska de göra en grundlig analys syftandes till att dra såväl
politiska som organisatoriska erfarenheter. För att kunna användas under kommande
mandatperiod och valrörelser framöver. Senast den 1 februari 2019 ska de avlägga sin
slutrapport till partistyrelsen.
Medlemmar i Valanalysgrupp

Gabriel Wikström, ordförande, Marika Lindgren Åsbrink, Luciano Astudillo, Maria
Lindberg, Fredrik Olovsson, Helén Eliasson samt Axel Björneke som
huvudsekreterare.

Bilaga 3 Personalfrågor
Socialdemokraternas råd för personal- och arbetsgivarfrågor

Tillsammans med arbetsgivarorganisationen KFO är Socialdemokraternas råd för
personal- och arbetsgivarfrågor partiets nationella arbetsgivarorgan. Rådets uppgift är
att tillvarata partiets intressen som arbetsgivare och verka för en utvecklad och
samordnad personalpolitik inom partiet. Rådet har beslutat om kursutbud för partiets
anställda och lämnat in ansökan till Kommittén för anställdas kompetensutveckling
och trygghet.
Sammansättning
Rådet vars ledamöter utses av partistyrelsen, har under året varit sammansatt enligt
följande: Roger Berzell (partikassör och ordförande), Maria Strömkvist (Skogslänen),
Christoffer Bernsköld (CDUTE-länen), Lena Hallengren (Sydöstra), Jörgen Hellman
(Västra Götaland), Anneli Karlsson (Skåne), Linnéa Björnstam, (Stockholm), Mikael
Björk Blomqvist adjungerad (HR-chef vid partistyrelsens kansli och ansvarig
tjänsteman för rådet).
Kommittén för anställdas kompetensutveckling och trygghet
Under året har kommittén finansierat utbildningar i enlighet med kursplanen för
partiets anställda. Därtill har kommittén lämnat ekonomiskt stöd till partidistrikt för
kompetensutvecklingsinsatser av anställda samt ekonomiskt stöd vid omställning av
ombudsman.
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Sammansättning
Kommittén vars ledamöter utses av partistyrelsen har under året varit Roger Berzell,
ordförande och representant för arbetsgivaren, Monica Haider (Kronobergs PD och
representant för arbetsgivaren), Anna-Caren Sätherberg (Jämtlands PD och
representant för arbetsgivaren), Magnus Johansson (Blekinge PD och representant
för anställda) Sara Björnson (Göteborgs PD och representant för anställda),och
Henry Pettersson (PS kansli och representant för anställda). Adjungerade: Mikael
Björk Blomqvist (PS kansli och representant för arbetsgivaren) och Ulla Bab
Rydbeck (PS
kansli och representant för anställda).
Personalomsättning och expansion

Personalomsättningen uppgick till 27,5 % med en expansion om 9,9 % under året*.
* Personalomsättning= det lägsta värdet av antalet nyanställningar respektive avgångar/ genomsnittligt antal
anställda. Expansion= antal nyanställningar - antal avgångar/ genomsnittligt antal anställda.

Sjukfrånvaro

I tabellen nedan redovisas sjukfrånvaron under året. Tabellen visar sjukfrånvaron i
förhållande till ordinarie arbetstid och ålderskategori. Genom proaktiva och aktiva
rehabiliteringsåtgärder har sjukfrånvaron sänkts jämfört med föregående år.

Alla anställda – 29 år
Alla anställda 30 – 49 år
Alla anställda 50 –
Total sjukfrånvaro

2018
1,12 %

2017
0,96 %
1,08 %

3,62 %
1,77 %

2,90 %
8,10 %
4,08 %

Jämställdhet

I tabellen nedan anges kvinnors respektive mäns procentuella andel av det totala
antalet anställda under året. Det kan konstateras att under valåret har antalet kvinnor
varit något högre än män. Kansliledningen består av 4 kvinnor och 3 män. Vid
nyrekryteringar beaktas ett aktivt mångfaldsperspektiv.

Kvinnor
Män
Totalt

2018*
Antal
94
71
165

Andel
57 %
43 %
100 %

2017*
Antal
78
73
151

Andel
52 %
48 %
100 %
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* innefattar även tjänstlediga

Bilaga 4 Medlemsstatistik
Partidistrikt
Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Göteborgsområdet
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm
Stockholms län
Södermanland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborgs södra
Örebro län
Östergötland
Total:
Partidistrikt
Gotland
Älvsborg södra
Göteborgsområde
Halland

Antal medlemmar
2378
3584
3132
637
3574
3349
2404
2209
2065
3439
3359
1984
4468
2975
9872
7735
8097
3018
3063
3533
4262
4391
2745
2062
3649
3723
95707
Nya medlemmar 2018
70
248
364
341
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Västerbottens län
Fyrbodal
Östergötland
Skaraborg
Stockholms län
Göteborg
Jämtlands län
Västmanland
Sörmland
Uppsala län
Värmland
Stockholm
Norrbottens län
Skåne
Kronoberg
Örebro län
Blekinge
Västernorrland
Dalarna
Gävleborg
Jönköpings län
Kalmar län
Totalt:

484
423
602
424
1627
702
280
449
502
555
558
1539
661
2137
371
629
404
722
673
692
550
677
16684

Bilaga 5 Studier
Studieverksamheten utgår för den studieplan som fastställdes av PS 2014.
För att genomföra innehållet löpande ansvarar PS Studiekommitté som leds av
studieledaren Tomas Eneroth. Studiekommittén består av såväl valda som
anställda med studieansvar ute ifrån PD i landet, samt representanter från LO
och ABF.
Den huvudsakliga kommunikationsplattformen för denna verksamhet är
Studieportalen, socialdemokraterna.abf.se, där man kan hitta till studiematerial
och anmäla sig till utbildningar. Under hösten utvecklades ett antal nya verktyg
på studieportalen för att hjälpa PD och AK att planera, genomföra och följa
upp sin studieverksamhet.
I början av december genomfördes den årligt återkommande
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Studiekonferensen på Bommersvik, med drygt 130 deltagare från helalandet
och samtliga sidoorganisationer.
I samband med Studiekonferensen genomfördes också en träff för PD
studieorganisatörer.
Nya styrdokument
Under andra halvan av 2018 skrevs en ny studieplan fram som, tillsammans
med en ideologiskt formulerad Ledarskapsidé, antogs av PS i början på
december.
Studieplanen höjer såväl kvantiteten som kvaliteten på partiets
studieverksamhet, både nationellt och regionalt/lokalt, och
ansvarsfördelningen är tydlig. Studierna i partiet är numer också tydligare
strukturerade.
Ledarskapsidén är framtagen för att höja förväntningarna på partiets ledarskap,
och alla ledarutbildningar har denna som utgångspunkt.
Nationella utbildningar
Under 2018 genomförde PSK 8 medlemsutbildningar steg 3. Dessa genomförs
med hjälp av partiets nationella pedagoglag, ett gäng erfarna handledare från
såväl partiet, ABF som arbetarrörelsens folkhögskolor.
I februari avslutades den andra serien internat under namnet Ledarutbildning
steg 3, och i november påbörjades den tredje.
Studiematerial
Beslutet att anta en ny studieplan, föranledde arbetet med att skriva fram nya,
men också uppdatera gamla studiematerial.
Studiehandledningen till medlemsutbildning del 1 och 2 uppdaterades för att
tydligare möta behoven.
Ett nytt grundläggande ledarskapsmaterial, som vänder sig till alla som har
uppdrag i eller åt partiet, började skrivas fram under hösten.
Studiematerialet ”Att leda partivänner” genomgick, bl.a. som en reaktion på
#metoo och den nya ledarskapsidén, en fullständig uppdatering. Detta för att
möta ett modernt Socialdemokratiskt ledarskaps behov att få fler och skarpare
verktyg till hands.
Partikansliets nationella utbildningar under 2018

Blekinge

Medl.utb.3
7

Led.utb.3 (17/18)
3

Led.utb.3 (18/19)
4
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Dalarna
Fyrbodal
Gotland
Gävleborg
Göteborg
GOS
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm
Stockholms län
Södra Älvsborg
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro
Östergötland

1
1
2
4
7
4
6
1
1
7
1
22
3
20
2
7
8
2
7
4
6
6
1__
130

3
1
1
4
2
1
5
4
4
6
3
3
4
5
6
6
4
5
4
2
3
9
3_
91

1
3
1
2
2
2
2
6
8
3
8
7
3
6
3
4
3
1
2
4_
75
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Slutredovisat timmar ABF 2018
Folkbildning: tim
Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
Gotland
Gävleborg
Göteborg
GOS
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm
Stockholms län
S:a Älvsborg
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro
Östergötland

116
582
954
172
803
679
290
482
286
808
54
493
585
159
2 046
176
589
588
1 581
273
418
1 964
110
833
369
360

Hela landet

15 770

Kulturarr: tim
360
1 665
666
144
2 727
279
468
612
396
1 944
108
369
2 034
117
3 285
1 125
2 529
306
423
207
729
1 125
234
792
261
873
23 778

Kulturarr: delt
4 409
10 062
3 209
479
7 425
1 152
3 389
3 079
1 330
12 298
1 109
2 869
11 354
921
24 224
3 613
11 034
1 171
3 353
513
4 137
3 248
1 447
4 761
2 116
2 316
125 018

Folkbildning: Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
Kulturarr: tim avser antalet arrangemang * 9
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Bilaga 6 Stora arrangemang och kampanjer
Första maj

Första maj-parollen var Tillsammans för trygghet. Partiordförande Stefan Löfven talade i
Stockholm, som traditionen bjuder ett valår.
Järvaveckan

Partiordförande Stefan Löfven talade under Socialdemokraternas dag på Järvaveckan
den 17 juni. Järvaveckans syfte är att minska avståndet mellan folkvalda politiker och
medborgarna. Socialdemokraterna i Stockholm fanns på plats under hela veckan för
att samtala, svara på frågor, värva medlemmar och delta i seminarier.
Sverigeresa

Partiordförande Stefan Löfven reste i landet för att samtala med de som inte finns i
Visbygränderna under Almedalsveckan. Arbetsplatsbesök och öppna möten stod i
fokus tillsammans med presentation av vallöften med fokus på jobb och tillväxt i
hela landet.
Almedalen

Partiordförande Stefan Löfven avslutade Sverigeresan i Almedalen för tal på
Socialdemokraternas dag. Talet fick stor spridning, främst den del som handlade om
att välja rätt sida av historien när polarisering och extremism ställs mot gemenskap
och demokrati: ” Så fatta ditt beslut! Axla ditt ansvar! Välj att stå på rätt sida av
historien!”
Finansminister Magdalena Andersson gästades av Jerzy Sarnecki, professor i
kriminologi, vid årets ekonomiska seminarium på temat klyftor och kriminalitet.
Sommartal

Partiordförande Stefan Löfven sommartalade i Norrtälje den 12 augusti.
Jultal

Partiordförande Stefan Löfven jultalade i Avesta den 16 december.
Höstkampanj
En nationell höstkampanj genomfördes under veckorna 45-46. Budskapet för
kampanjen för en en förlängning av budskapet under valrörelsen ”Ett starkare
samhälle. Ett tryggare Sverige”. Kampanjen var framförallt en samtalskampanj
med syfte att värva medlemmar men det genomfördes även kommunikativa och
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digitala insatser genomfördes inom ramen för kampanjen under temat ”hylla en
samhällshjälte”. Inom ramen för kampanjen genomfördes också en nationell
seminarieserie med syfte att engagera inte minst nya medlemmar i en fördjupad
ideologisk diskussion.
Kampanjen hade som målsättning att genomföra 15 000 samtal och värva 1000
medlemmar. Resultatet blev 15 000 samtal och 800 medlemmar
Minnesdagar

Olof Palmes minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Adolf
Fredriks kyrka i Stockholm den 28 februari av partiordförande Stefan Löfven,
partisekreterare Lena Rådström Baastad samt SSU:s förbundsledning Philip
Botström och Andrea Törnestam
Anna Lindhs minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Katarina
kyrka den 11 september av partiordförande Stefan Löfven och utrikesminister
Margot Wallström samt SSU:s förbundsledning Philip Botström och Andrea
Törnestam. Adolf Fredriks musikklasser sjöng vid kransnedläggningen.

Bilaga 7 Representation distriktskongresser
Partidistrikt

Företrädare

Datum

Ort

Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Göteborgsområdet
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholms arbetarekommun
Stockholms län

Lena Micko
Tomas Eneroth
Magdalena Andersson
Anders Ygeman
Sven-Erik Bucht
Morgan Johansson
Morgan Johansson
Lena Rådström Baastad
Lena Rådström Baastad
Ann Linde
Annika Strandhäll
Magdalena Andersson
Mikael Damberg
Lena Rådström Baastad
Lena Rådström Baastad
Karl-Petter Thorwaldsson
Mikael Damberg

7 april
14 april
24 mars

Ronneby
Borlänge

17 mars
25 mars
8 april

Stenungsund

21-22 april
7 april
26 maj
17-18 mars
14-15 april
24 mars
7-8 april
21 april
21-22 april

Åre
Huskvarna
Kalmar
Alvesta
Piteå
Hjo
Malmö
Stockholm
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Sörmland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborg Södra Partidistrikt
Örebro län
Östergötland

Peter Hultqvist
Anna Ekström
Ibrahim Baylan
Heléne Fritzon
Stefan Löfven
Margot Wallström
Anna Johansson
Ardalan Shekarabi
Ylva Johansson

7-8 april
21 april
24-25 mars
14-15 april
24-25 mars
7 april
17 mars
25 mars
3 mars

Eskilstuna
Enköping
Sunne
Lycksele
Sundsvall
Västerås

Bilaga 8 Centralt utplacerade första maj-talare

Partidistrikt

Företrädare

Titel

Ort

Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
Fyrbodal
Gotland

Ann Linde
Peter Hultqvist
Berit Müllerström
Therese Guovelin
Helene Hellmark
Knutsson
Lena Hallengren

EU- och handelsminister
Försvarsminister
LO, andre vice ordförande
LO, förste vice ordförande
Minister för högre utbildning
och forskning
Barn-, äldre- och
jämställdhetsminister
LO, ordförande

Karlskrona, Karlshamn
Falun, Ludvika
Vänersborg
Trollhättan
Visby, Rute

Gävleborg
Göteborg
Göteborgsområdet
Göteborgsområdet
Göteborgsområdet

Karl-Petter
Thorwaldsson
Anna Johansson
Eva Guovelin

Göteborgsområdet

Karl-Petter
Thorwaldsson
Ulf Bjereld

Göteborgsområdet
Halland
Jämtland
Jönköpings län

Olle Ludvigsson
Morgan Johansson
Ylva Johansson
Helene Fritzon

Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Norrbotten
Skaraborg

Anna Hedh
Lena Micko
Sven-Erik Bucht
Matts Jutterström
Tomas Eneroth

Gävle, Söderhamn
Göteborg

VU-ledamot
Tjörn
Livsmedelsarbetareförbundet, Kungälv
ordförande
LO, ordförande
Ale
Tro och solidaritet,
ordförande
EU-parlamentariker
Justitieminister
Arbetsmarknadsminister
Migrationsminister och
biträdande justititeminister
EU-parlamentariker
SKL-ordförande
Landsbygdsminister
Pappers, ordförande
Infrastrukturminister

Alingsås
Partille
Halmstad
Östersund
Jönköping
Västervik
Växjö
Luleå, Piteå
Piteå
Skövde
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Skaraborg

Jonas Wallin

Skåne

Magdalena
Andersson
Morgan Johansson
Mikael Johansson
Carina Ohlsson
Stefan Löfven

Skåne
Skåne
Skåne
Stockholms
arbetarekommun
Stockholms län
Stockholms län
Stockholms län

Nasra Ali
Tobias Baudin
Mikael Damberg

Stockholms län

Magnus Pettersson

Stockholms län
Sörmland

Markus Pettersson
Anna Ekström

Sörmland
Uppsala län

Marita Ulvskog
Mikael Damberg

Värmland
Värmland
Värmland

Margot Wallström
Philip Botström
Torbjörn
Johansson
Ibrahim Baylan

Västerbotten
Västerbotten
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västmanland
Älvsborg Södra
Partidistrikt
Örebro län
Östergötland

Sören Juvas
Ardalan Shekarabi
Bodil Hansson
Per-Olof Sjöö
Lena Rådström
Baastad
Marie Nilsson
Anders Ygeman
Annika Strandhäll

Svenska elektrikerförbundet,
ordförande
Finansminister

Töreboda, Gullspång

Justitieminister
Målarna, ordförande
S-kvinnor, ordförande
Partiordförande

Lund
Hässleholm
Ystad
Stockholm

S-studenter, ordförande
Kommunal, ordförande
Närings- och
innovationsminister
Fastighetsanställdas förbund,
ordförande
Facklig-politisk sekreterare
Gymnasie- och
kunskapslyftsminiter
EU-parlamentariker
Närings- och
innovationsminister
Utrikesminister
SSU, ordförande
LO, avtalssekreterare

Botkyrka
Södertälje
Sundbyberg

Samordnings- och
energiminister
HBT-S, ordförande
Civilminister
VU-ledamot
GS-facket, ordförande
Partisekreterare

Umeå

IF Metall, ordförande

Borås, Herrljunga

Gruppledare, riksdagen
Socialminister

Örebro, Lindesberg
Linköping, Norrköping

Malmö, Landskrona

Norrtälje
Österåker
Eskilstuna, Flen
Nyköping
Uppsala
Karlstad, Sunne
Karlstad, Filipstad
Kristinehamn

Skellefteå
Sundsvall, Timrå
Härnösand
Kramfors, Sollefteå
Skinnskatteberg, Västerås
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Bilaga 9 Representation internationell verksamhet
SAMAK

Det nordiska samarbetet har en lång tradition och är fortfarande en viktig och
livaktig del av socialdemokratins internationella arbete. Huvudsakligen bedrivs
verksamheten inom ramen för SAMAK, Nordiska samarbetskommittén för
socialdemokratiska partier och LO-organisationer i Norden.
SAMAKs kongress genomfördes den 5-6 februari i Arlanda. Vid kongressen deltog:
Stefan Löfven (partiledare), Lena Rådström Baastad (partisekreterare), Kenneth G
Forslund (riksdagsledamot), Andrine Winter (internationell sekreterare), Raimo
Pärsinen (riksdagsledamot), Caroline Helmersson Olsson (riksdagsledamot), Emilia
Töyrä (riksdagsledamot), Pyry Niemi (riksdagsledamot), Nasra Ali (ordförande Sstudenter), Markus Pettersson (facklig-politisk sekreterare) samt ett flertal
medarbetare från partistyrelsens kansli.
Parti- och LO-sekreterarna har träffats fyra gånger under 2018; 10 mars i Helsingfors,
7 juni i Stockholm, 11 september i Oslo i anslutning till det norska valet, 7 november
i Köpenhamn, extramöte inför Nordiska arbetarekongressen 2018 samt 7 december i
Köpenhamn. Lena Rådström Baastad och Johan Hassel har deltagit.
Utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgruppen har som svenska partirepresentanter
haft Margot Wallström, Peter Hultqvist, Kenneth G Forslund, Åsa Lindestam och
Andrine Winther.
EU-arbetsgruppen har som svenska partirepresentanter haft Olle Ludvigsson,
Europaparlamentariker, Marie Granlund riksdagsledamot och gruppledare i EUnämnden.
Deltagare i Nordenskolan 2017/18 är Ida Ekeroth, Adnan Dibrani och Johan Büser.
Första träffen genomfördes på Utøya i november och den andra på SAMAKs
årsmöte i Helsingfors i slutet av januari 2019.
Europeiska Socialdemokraters Parti (ESP)

ESP bildades 1992 och har medlemspartier från EU:s medlems- och kandidatländer
samt Norge och Island. Därutöver finns associerade partier och partier med
observatörsstatus. Inom ramen för ESP sker också samverkan med flera av
sidoorganisationerna så som S&D-gruppen i Europaparlamentet, RainbowRose,
Solidar med flera.

Socialdemokraterna 105 60 Stockholm T: + 46 8 700 2
socialdemokraterna.se
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SAP har varit representerade i ESP:s aktiviteter enligt följande:
ESP:s partiledarmöten: Stefan Löfven har deltagit på de partiledarmöten som ESP
anordnat i anslutning till EUs rådsmöten.
ESP:s partisekreterarmöten: Johan Hassel ersatte Lena Rådström Baastad, vid
partisekreterare möte i Köpenhamn 25 maj.
ESP:s styrelsemöten (Presidency): Marita Ulvskog och Johan Hassel har deltagit vid
möten 16 mars i Bryssel, 20 juni i Riga, 26 oktober i Bryssel och 7 december i
Lissabon.
ESP:s samordningsgrupp (Coordination team): Evin Incir har deltagit vid möten 9
mars, 15 juni, 28 september och 19 oktober i Bryssel. Hon deltog även i telefonmöte
28 november.
ESP:s rådsmöte genomfördes i Lissabon den 7-8 december. I den svenska
delegationen ingick Ann Linde (EU- och handelsminister), Ylva Johansson
(Arbetsmarknadsminister), Fredrik Olovsson (riksdagsledamot), Kenneth G
Forslund (riksdagsledamot), Marita Ulvskog (EU-parlamentariker och ESP vice
ordförande), Matilda Ernkrans (riksdagsledamot) Pyry Niemi (riksdagsledamot), och
från internationella sekretariatet Johan Hassel och Evin Incir.
Deltagande i övriga möten:
25 januari
Socialt nätverk (arbetsmarknad), Bryssel – Serkan Köse
2 februari
Migrationsnätverket, Bryssel - Carina Ohlsson
13 april
Medienätverk, Dublin - Joakim Spångberg
3-4 maj
Socialt nätverk (arbetsmarknad), Bryssel – Serkan Köse
14 maj
Future of Europe- konferens- Johan Hassel
29 maj
Migrationsnätverket, Bryssel . Carina Ohlsson
26 juni
Miljö-och klimatnätverk, Bryssel – Jytte Guteland
16 oktober Migrationsnätverket, Bryssel - Carina Ohlsson
7 november Miljö- och klimatnätverk, Bryssel - Anders Grönvall
10 december Seminarium om online media, Wien – Signhild Petrén
Progressive Alliance

Nätverket Progressive Alliance (PA) är det globala nätverk som vi har störst utbyte
av och som vi engagerar oss aktivt i. Progressive Alliance bildades 2013 och växer
ständigt och består i dagsläget av ca 120 partier från 100 länder. Utöver det deltar
även ett 25-tal andra organisationer så som kvinno- och ungdomsförbund,
fackföreningsrörelsen, tankesmedjor, stiftelser och civilsamhällesorganisationer som
står arbetarrörelsen nära.
PA genomförde under 2018 tre större möten;
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”Främja fria och rättvisa val”, 18-20 mars i Malaysia
”Tillsammans för framgång och rättvisa, nya demokratiska utmaningar”, 29-30 juni i
Kathmandu, Nepal
Strävan för schyssta jobb i vår digitaliserade era, 7-8 september i Tbilisi, Georgien
”Migration och social rättvisa”, 11-12 oktober i Ouagadougou, Burkina Faso
Representanter från internationella sekretariatet, riksdagsgruppen och
sidoorganisationer har deltagit. Evin Incir och Johan Hassel har även deltagit i
nätverkets möten med Finance Committee samt Steering Committee.
Olof Palmes Internationella Center

Det fleråriga nära samarbetet mellan Olof Palmes Internationella Center och
Socialdemokraterna har fortsatt utvecklats. Demokratisk uppbyggnad och utveckling
av systerpartier runt om i olika delar av världen ligger i centrum för arbetet, med
fokus på Afrika, Asien, Balkan, Mellanöstern och Östeuropa. Vidare handlar det om
stöd för att stödja och stärka den progressiva rösten på lokal, regional och global plan
för att förse de med verktyg till att förändra deras samhällen till mer demokratiska
och jämlika. Flertalet partirepresentanter från partistyrelse och kansli, riksdag och
partidistrikt har deltagit på ett flertal aktiviteter. För närmre information, se
Palmecentrets verksamhetsberättelse för 2018.
Marita Ulvskog är ordförande i Palmecentret. I styrelsen för Socialdemokraterna
Kenneth G Forslund, riksdagsledamot, Johan Hassel, internationell sekreterare och
Irma Görtz, Östergötland, representant för partistödsprojekten.
Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet (Forum)

Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet bildades 1993 av västeuropeiska
socialdemokratiska partier tillsammans med partiernas biståndsorganisationer (Olof
Palmes Internationella Center för Sveriges del) för att stödja demokratisk utveckling i
Östeuropa. Idag arbetar organisationen främst på Västra Balkan och i det östliga
partnerskapet samt i Mellanöstern och Nordafrika.
Vid rådsmöte den 19 oktober 2017 valdes europaparlamentarikern Jens Nilsson till
ny ordförande. Efter Nilssons tragiska bortgång i mars 2018 har posten varit vakant,
ny ordförande utses våren 2019.
Styrkommittén: Johan Hassel respektive Evin Incir har deltagit vid styrkommitténs
telefonmöten.
3-4 april
31 aug

Balkankonferens, Podgorica och Tirana - Adnan Dibrani
Balkankonferens, Skopje – Johan Hassel
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8-9 februari genomfördes en delegation Moldavien och 8-9 november en delegation
till Georgien, vid båda dessa deltog representanter från OPC.
Representation och besök (urval) – Norden och Europa

11 feb
7-8 april
22 april
26 maj
25-27 maj
31 maj
5-6 juli
19 sep
22-23 sep
23-26 sep
25 okt
29 okt
3-4 nov
17 nov
19 dec

Kongress, HDP Turkiet, Ankara - Eva-Lena Jansson och Emilia Töyrä
Kongress, PS Frankrike, Paris - Evin Incir
Kongress, SPD Tyskland, Wiesbaden - Hans Ekström, Johan Hassel
Kongress, Concorde Lettland, Riga – Johan Hassel
Kongress, PS Portugal, Leiria – Fredrik Olovsson
Besök från SDP Tammerfors – Raimo Pärssinen, Johan Hassel
Finske partisekreteraren Antton Rönnholm deltar i Almedalen
”Gamla finska SSU-are”, årlig konferens i Sverige – Thage G Peterson
Kongress, Socialdemokraterne, Ålborg – Mathias Tegnér
Kongress, Labour, Liverpool – Johan Hassel
Mikael Damberg träffar finska partiet i Helsingfors
Finska partiets kommunikationsavdelning besöker Sverige om valet
Kongress, Finlands Svenska Socialdemokrater, Borgå – Pyry Niemi
Kongress, Ålands socialdemokrater , Mariehamn – Pyry Niemi
Delegation till danska partiet om valet – Axel Björneke, Monica
Lundbom, Johan Hassel

Övervakning av rättegång mot HDP-politiker
16 april- Yilmaz Kerimo
8 juni – Yilmaz Kerimo
12-14 dec – Yilmaz Kerimo, Eva-Lena Jansson
Representation och besök (urval) – Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och
USA

13-16 april
16-18 april
28-29 april
29-30 juni
9-11 juli
7-8 sep

SocDem Asia, möte, Cebu City – Leif Pettersson
Kongress, Akbayan, Cebu City – Leif Pettersson, Åsa Eriksson, Evin
Incir
Besök i Palestina och deltagande i Palestinian National Councils
kongress- Evin Incir
Progressive Alliance, Katmandu – Kent Härstedt, Åsa Eriksson, Evin
Incir
Progressive Alliance Activist Academy, London – Nasra Ali
Progressive Alliance, Tbilisi – Johan Hassel
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6-7 okt
11-12 okt
26-30 okt
10-14 dec
17-21 dec

Ungdomskonferens med fokus på fred och konflikt – Evin Incir med
flera
Progressive Alliance, Ouagadougou – Anders Österberg, Evin Incir
Besök i Irakiska Kurdistan- Evin Incir
Konferens i Stockholm för Fatahs EU-representanter – Ann Linde,
Annika Söder och Evin Incir med flera
Kongress, DPNS, Burma – Evin Incir

Det internationella sekretariatet har, förutom representation och besök i andra
länder, haft ett stort antal besök under året av ambassader, forskare, MR-aktivister
samt partikamrater och parlamentariker från våra systerpartier.

Bilaga 10 Socialdemokraterna i riksdagen
Bilaga referensen måste justeras i deras text till 9,1…
Bilaga I -Mandatfördelning, riksdagsgruppens möten och förtroendevalda
Mandatställningen i riksdagen 2018-09-23

Socialdemokraterna
Moderata samlingspartiet
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna

113 mandat
84 mandat
48 mandat
25 mandat
22 mandat
21 mandat
19 mandat
16 mandat

Politiskt partilösa sju personer tidigare tillhörighet Sverigedemokraterna, en person
tidigare tillhörighet Moderaterna.
Mandatställningen i riksdagen 2018-09-24

Socialdemokraterna
Moderata samlingspartiet
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna

100 mandat
70 mandat
62 mandat
31 mandat
28 mandat
22 mandat
20 mandat
16 mandat
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De 100 socialdemokratiska ledamöterna fördelade sig den 31 december 2018 på 48
kvinnor och 52 män.
Förtroendevalda inom riksdagsgruppen:

Arbetsutskott
Gruppledare
Vice gruppledare
Vice gruppledare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Ygeman
Berit Högman, t.o.m. 2018-03-26
Annelie Karlsson, fr.o.m. 2018-03-27
Agneta Gille, t.o.m. 2018-09-23
Hannah Bergstedt, t.o.m. 2018-09-23

Matilda Ernkrans, fr.o.m. 2018-09-24
Fredrik Olovsson, fr.o.m. 2018-09-24
Fredrik Lundh Sammeli, fr.o.m. 2018-09-24

Arbetsutskottet har haft 8 protokollförda möten under året, varav fem under våren
och tre under hösten.
Gruppstyrelse

Anders Ygeman
Annelie Karlsson
Anna-Lena Sörensson
Björn von Sydow
Fredrik Lundh Sammeli
Fredrik Olovsson
Gunilla Carlsson
Helene Petersson
Jennie Nilsson
Johan Löfstrand
Jörgen Hellman
Kenneth G Forslund
Lena Hallengren, t.o.m. 2018-03-26
Marie Granlund
Matilda Ernkrans
Pia Nilsson
Raimo Pärssinen
Åsa Lindestam
Åsa Westlund, fr.o.m. 2018-03-27
Adjungerade till gruppstyrelsen
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Lena Rådström Baastad
Jeanette Svensson, gruppsekreterare
Elizabeth Zetterberg, assistent till gruppledningen
Mats Andersson, statssekreterare SB-SAM
Gruppstyrelse fr.o.m. 2018-10-02

Anders Ygeman
Anna Johansson
Anna-Caren Sätherberg
Annelie Karlsson
Fredrik Olovsson
Fredrik Lundh Sammeli
Hanna Westerén
Hans Ekström
Jennie Nilsson
Johan Löfstrand
Jörgen Hellman
Kenneth G Forslund
Kristina Nilsson
Lawen Redar
Matilda Ernkrans
Niklas Karlsson
Rikard Larsson
Åsa Westlund
Adjungerade till gruppstyrelsen

Lena Rådström Baastad
Jeanette Svensson, gruppsekreterare
Elizabeth Zetterberg, assistent till gruppledningen
Mats Andersson, statssekreterare SB-SAM
Gruppstyrelsen har hållit 31 sammanträden under året. Av dessa hölls 18 under våren
och 11 under hösten. Därtill genomfördes en överläggning den 25-29 januari till
Hamburg och Salzburg samt överläggning den 4-5 oktober på Skogshem & Wijk,
Lidingö.
Nomineringar

En av arbetsutskottets och gruppstyrelsens arbetsuppgifter är att hantera frågan om
nomineringar av personer till statliga myndigheter, företag, nämnder och
parlamentariska utredningar. Nomineringarna lämnas till regeringen. Under
verksamhetsåret fattade arbetsutskottet och gruppstyrelsen beslut i totalt 27
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nomineringsärenden, fördelade på 12 nomineringsärenden under våren och 15 under
hösten.
Kvittningspersoner

Caroline Helmersson Olsson
Isak From
Erik Ezelius
Utskott och representation 2018

Följande utskott har under året haft socialdemokratisk ordförande:
Arbetsmarknadsutskottet (Raimo Pärssinen)
Finansutskottet (Fredrik Olovsson)
Miljö- och Jordbruksutskottet (Matilda Ernkrans, t.o.m. 2018-03-26)
Miljö- och Jordbruksutskottet (Åsa Westlund, fr.om. 2018-03-27)
Näringsutskottet (Jennie Nilsson)
Socialförsäkringsutskottet (Fredrik Lundh Sammeli)
Utbildningsutskottet (Lena Hallengren, t.o.m. 2018-03-26)
Utbildningsutskottet (Matilda Ernkrans, fr.o.m. 2018-03-27)
Utrikesutskottet (Kenneth G Forslund)
Följande utskott har haft socialdemokratisk vice ordförande:

Civilutskottet (Johan Löfstrand)
Försvarsutskottet (Åsa Lindestam)
Konstitutionsutskottet (Björn von Sydow)
Kulturutskottet (Gunilla Carlsson)
Skatteutskottet (Jörgen Hellman)
Socialutskottet (Anna-Lena Sörensson)
Utbildningsutskottet (Matilda Ernkrans)
Utskott och representation, fr.om. 2018-10-02
Följande utskott har under året haft socialdemokratisk ordförande:

Arbetsmarknadsutskottet (Anna Johansson)
EU-nämnden (Åsa Westlund)
Försvarsutskottet (Niklas Karlsson)
Justitieutskottet (Fredrik Lundh Sammeli)
Konstitutionsutskottet (Hans Ekström)
Skatteutskottet (Jörgen Hellman)
Utbildningsutskottet (Matilda Ernkrans)
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Följande utskott har haft socialdemokratisk vice ordförande:

Finansutskottet (Fredrik Olovsson)
Socialförsäkringsutskottet (Rikard Larsson)
Socialutskottet (Kristina Nilsson)
Utrikesutskottet (Kenneth G Forslund)
Utskottsgrupperna har haft regelbundna sammanträden för att förbereda agerandet i
utskotten.
Representation

Urban Ahlin, Talman
Anders Ygeman, ordförande för riksdagens valberedning
Jonas Gunnarsson, ordförande för Europarådets svenska delegation
Kent Härstedt, ordförande för OSSE delegationen
Krister Örnfjäder, ordförande för riksdagens interparlamentariska grupp (IPU)
Phia Andersson, vice ordförande för Nordiska rådets svenska delegation
Susanne Eberstein, ordförande för riksbanksfullmäktige
Björn von Sydow, ordförande för Riksdagens delegation till Natos parlamentariska
församling
Olle Thorell, ordförande för Riksdagens delegation till den parlamentariska
församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
Jörgen Hellman, ordförande för Riksrevisionens parlamentariska råd
Representation, fr.o.m. 2019-09-24

Åsa Lindestam, förste vice talman
Representation, fr.o.m. 2018-10-04

Anders Ygeman, ordförande för riksdagens valberedning
Carina Ohlsson, vice ordförande för Europarådets svenska delegation
Johan Büser, ordförande för OSSE delegationen
Gunilla Carlsson, vice ordförande för Nordiska rådets svenska delegation
Kenneth G Forslund, vice ordförande för Riksdagens delegation till Natos
parlamentariska församling
Serkan Köse, ordförande för Riksdagens delegation till den parlamentariska
församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
Ordinarie ledamöter i Riksdagsstyrelsen 2018

Anders Ygeman
Berit Högman, t.o.m. 2018-03-26
Annelie Karlsson, fr.o.m. 2018-03-27
Eva Sonidsson
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Håkan Bergman
Ersättare i Riksdagsstyrelsen

Yilmaz Kerimo
Hannah Bergstedt
Mattias Jonsson
Elin Lundgren
Ordinarie ledamöter i Riksdagsstyrelsen, fr.o.m. 2018-10-04

Anders Ygeman
Annelie Karlsson
Ersättare i Riksdagsstyrelsen

Mattias Jonsson
Pia Nilsson
Bilaga II: Europarådets parlamentariska församling (PACE)
Representation:
Byrån

Jonas Gunnarsson
Ständiga utskottet

Jonas Gunnarsson
Politiska utskottet

Niklas Karlsson
Utskottet för juridiska frågor och mänskliga rättigheter

Azadeh Rojhan Gustafsson
Utskottet för sociala- och hälsovårdsfrågor

Carina Ohlsson
Utskottet för migration, flyktingar och fördrivna personer

Eva-Lena Jansson
Utskottet för jämlikhet och icke-diskriminering

Jonas Gunnarsson
Nätverk

One In Five: Carina Ohlsson
Women Free from Violence: Carina Ohlsson
No Hate Parliamentary Alliance: Jonas Gunnarsson
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Rapporter, valobservationer och utskottsyttranden: Privat- och familjeliv: att
uppnå likaberättigande oavsett sexuell läggning, rapportör Jonas Gunnarsson (S)
Observation av presidentvalet i Montenegro (15 april 2018), ordförande för
observationen Jonas Gunnarsson (S)
Migration ur ett genusperspektiv: att stärka kvinnor som nyckelaktörer för
integration, utskottsyttrande från Eva-Lena Jansson (S)
Tvångsäktenskap i Europa, utskottsyttrande från Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och
Carina Ohlsson (S)
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Bilaga III. – ”Lista över våra 29 länsbänkar samt invalda i LBA VT 2018”
Stockholms stad
Stockholms län
Sörmland
Uppsala
Östergötland
Örebro
Västmanland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne läns norra o östra
Malmö
Skåne läns västra
Skåne läns södra
Halland
Göteborg
Bohuslän
Älvsborgs norra
Älvsborgs södra
Skaraborg
Värmland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Teres Lindberg
Åsa Westlund
Caroline H. Olsson
Sanne Lennström
Johan Andersson
Eva-Lena Jansson
Olle Thorell
Johanna Haraldsson
Monica Haider
Krister Örnfjäder
David Lindvall
Suzanne Svensson
Per-Arne Håkansson
Hillevi Larsson
Yasmine Larsson
Richard Larsson
Adnan Dibrani
Mattias Jonsson
Kenneth G Forslund
Paula Holmqvist
Ann-Christin Ahlberg
Monica Green
Lars Mejen Larsson
Roza Güclü Hedin
Patrik Lundqvist
Jasenko Omanovic
Kalle Olsson
Helén Pettersson
Ida Karkiainen
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Bilaga IV. – ”Lista över våra regioner och invalda i gruppen Regionansvariga”
Skogen
Helén Pettersson
Patrik Lundqvist

ordinarie
suppleant

Västsverige
Jörgen Hellman
Gunilla Svantorp

ordinarie
suppleant

CDUTE
Caroline Helmersson Olsson
Pyry Niemi

ordinarie
suppleant

Skåne
Rikard Larsson
Anna Wallentheim

ordinarie
suppleant

Stockholms län och stad
Teres Lindberg
Åsa Westlund

ordinarie
suppleant

Sydöstra
Monica Haider
Johanna Haraldsson

ordinarie
suppleant
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Bilaga V. – Ledamöternas arbete i kammaren
Motioner

Under 2018 lade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna 543 enskilda motioner
under den allmänna motionstiden. Nedan följer en förteckning över de enskilda
motioner som lagts under det gångna året:
Ett reformerat inackorderingsbidrag
Satsa på Högskolan i Skövde
Avskaffa begreppet särskola
Yrkeshögskola för jobben i hela landet
Trygga och moderna utemiljöer på
skolor och förskolor
Instiftandet av internationell
konvention som förbjuder kärnvapen
Förbud mot införsel av kärnvapen
Trafiksäkerhet
Utveckling av Skånes infrastruktur
Gps-övervakning
Fler kontrollplatser för tunga fordon i
Sörmland
Strömsholms kanal
E18 Köping-Västjädra
Förbättrad infrastruktur
Om höghastighetståg och en
fungerande tågtrafik i Europa
Infrastrukturen inom Fyrbodal
Gemensam maxtaxa
Införlivandet av tandvården i
sjukvårdssystemet
Åtgärder för genomförande av FN:s
konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Inkludera ansökan om bostadstillägg
för pensionärer i deklarationen
Konkurrensneutralitet mellan
medieföretag verksamma i Sverige
Helhetsansvar för den som är
sjukskriven
Trygga socialförsäkringar i ny tid

En välfungerande
sjukskrivningsprocess
Den som blir sjuk ska inte bli fattig
Översyn av rehabiliteringskedjan
Underlätta för besöksnäringen i
Västsverige
Betydelsen av leveranssäkerhet
Minnesmonument över folkmordet i
Srebrenica
Stärk möjligheten för samhället att vid
behov nyttja privata helikopterföretag
Skyddsklassning av M/S Sigrid
Förändring av andelstal för enskilda
vägar
Översyn av varför kvinnor är mer
sjukskrivna än män
Fysisk aktivitet i skolan
Gymnasieutbildningar och
arbetsmarknadsbehov
Kompetensförsörjning på gles- och
landsbygd
Idrott för att främja intresset för
teknik och naturvetenskap
Samtyckeslagens implementering
kräver samtycke även i skolans
läroplan
Gör MDH till tekniskt universitet
Älvdalska
Konsument- och privatekonomi på
gymnasiet
Registerkontroll även för
gymnasieskolepersonal
En bra skola även för barn med
neuropsykiatriska funktionshinder
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Resurssätt sfi på ett seriöst och
likvärdigt sätt med kvaliteten i fokus
Underlätta omställning på
arbetsmarknaden
Kostnadsfri skola och förskola
Forskning kring kvinnors hälsa
Livslångt lärande
Ge Södertörns högskola
universitetsstatus
Omställning och livslångt lärande
Kompetensförsörjning
Införande av ämnesbetyg
Alla barns rätt till förskola
Mindfulness i skolan
Förstärkning av skolans normkritiska
arbete
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Lantmäteriutbildning
Utbildning
Barnomsorg på de tider då föräldrarna
arbetar
Stoppa mobbningen i skolan
Campus Norrköping
Forskningsanslag till Högskolan i
Skövde
Avgiftsfri YH-utbildning
Västsahara
Initiativ för ett fördjupat
Östersjösamarbete
Nationell strategi för
Öresundsregionen
Marint reservat på Arktis
Ett fritt Västsahara
Fler insatser för att främja fred och
säkerhet
Digitalt utanförskap
Byggnation av en ny Hjulstabro
Kombidirektivet
Sydostlänken en nationell
angelägenhet

Krav på verksamhetsövergång och
meddelarfrihet vid upphandlingar i
kollektivtrafiken
Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus
Götalandsbanan
Översyn av reglerna kring
riksfärdtjänst
Mobiltäckning i hela landet
Samhällsviktiga infrastrukturprojekt
får inte försenas
Mora flygplats
Ny strategi mot digitalt utanförskap
Satsningar på E20
Västra stambanan
Öresundsmetro - en nationell
angelägenhet
Uppdrag till Sjöfartsverket
Statliga insatser för infrastruktur kring
hamnar av nationellt intresse
Samhällsmaster för mobil och internet
Satsning på cykelbanor
E20 och infrastrukturen i Alingsås
Posttjänster i ett Sverige som håller
ihop
Färjetrafiken till och från Gotland
Helhetsöversyn på taxibranschen
Satsningar på Kinnekullebanan
Investeringsmedel mellan
länstransportplanerna
Säkra kapaciteten över SaltsjöMälarsnittet i Södertälje för
fordonstrafik
Öka insatserna för trafiksäkerhet
Villkoren för gotländsk flygtrafik
Västsvensk infrastruktur
Ostkustbanan
Satsningar på Dalabanan
Strategiska hamnar
Bilbarnstolar på bussar
Infrastruktursatsningar i Blekinge
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Högre straff vid fortkörning vid
vägarbeten
Statligt ansvar för utbyggnad och
underhåll av Sveriges järnvägsnät
Åtgärder mot den illegala
cabotagetrafiken
Insatser mot spårspring
Principbeslut för hela Europabanan
Ålderskrav och kompetensbevis för
vattenskoter
Säkerställ staten som garant för de
små flygplatserna
Minska flygets CO2-utsläpp
Förbättrad infrastruktur GekåsUllared
Blåljuspersonal och utryckning
Fast förbindelse mellan Helsingborg
och Helsingör
Internationellt tågresande
Konsumentpolitik om förstärkta
möjligheter för resenärer att påverka
kollektivtrafiken
Infrastruktur
Norra Skandinaviens viktiga östvästliga utvecklingsperspektiv
Isbrytning i Vänern
Jämställt bemötande inom hälso- och
sjukvården
Avskaffa informationsplikten för
hivsmittade
Säkra tillgången till ledarhundar
Bättre vård vid endometrios
Motion om systemet kring
organdonation
Möjliggör för fler att få vaccin mot
TBE
Estetiska behandlingar
Jämlik sjukvård
Rätt till ideellt skadestånd
Mammografi utan åldersdiskriminering
Ungdomsmottagningar

Reglera apotekens marginaler för
receptfria läkemedel utanför
läkemedelsförmånerna
Psykisk ohälsa bland unga
Bevara LSS-lagens intentioner
Återupprätta LSS intentioner
Likvärdig insats för barns bästa
Boendestöd bör bli en insats inom
LSS
Rätten till sexuell hälsa för personer
med LSS-beslut
Bilanpassning
Jämlik tandvård
Tänderna är en del av kroppen
Sveriges sockerkonsumtion
Nordiskt register för yrken inom
hälso- och sjukvården
Vårdskador
Hälso- och sjukvård på lika villkor i
hela landet
Geriatrisk kunskap nödvändig på
vårdcentraler och hälsocentraler
Organdonation
Inför regional rådighet över
trängselskatter
Ändrade faktureringsrutiner för
vägtullar m.m.
ROT-avdrag utomlands
Samordningsnummer till asylsökande
Likställ skattelagstiftningen för
elektrifierad kollektivtrafik
Avdragsrätt för a-kassa
Underrättelse och samtycke vid
folkbokföring
Förstärk Tullverket
Skatteöversyn
Underlätta egenförsörjning genom
samordningsnummer och bankkonto
ROT- och RUT-tjänster utomlands
Skattereform för ökad jämlikhet
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Bättre förutsättningar för ordning och
reda på arbetsmarknaden
Om jämlikhet och skatter
Förstärkta insatser mot skattefusk
Rättvisa villkor mellan
upplåtelseformer
Översyn av schablonbelopp för
traktamente
Rättvis skatt vid sjuk- och
aktivitetsersättning
Reformera F-skattesystemet
Genomlysning av skattesystemet
Återinför indexering av alkoholskatten
Ett hållbart skattesystem
Stoppa arbetslivskriminaliteten
Översyn av Migrationsverkets
tolkningar av lagreglerna kring
arbetstillstånd
En trygg integration med reformerad
EBO-lagstiftning
En trygg och mänsklig sjukförsäkring
Försäkringskassan
Tryggare sjukförsäkring
Fler lagliga vägar för att söka asyl
En trygg sjukförsäkring med
människan i centrum
Skapa möjligheter för ökad
transparens och samarbete mellan
Arbetsmiljöverket och
Försäkringskassan
Avveckla EBO-lagen
Se över möjligheterna att kombinera
studiemedel och sjukpenning
Underlätta samordning
Förutsättningarna för små
glesbygdskommuner
Brytning av mineraler på
jordbruksmark i Skåne
Datacenter och big data
Stärkt arbetsmarknad i Västsverige
Jämlikhet

Likvärdiga villkor
Svenska kraftnät
Sörmlands kraftförsörjning
Statliga bolagsstyrelser
Myndigheters regionalpolitiska ansvar
Minska företagens administrativa
börda
Regionala utvecklingsmedel
Kooperativt företagande
Planeringen av det svenska stamnätet
för el och behovet av ökat
effektutrymme
Säkra tillgången till
byggnadsvårdsvirke
Nationellt centrum för cirkulär
livsmedelsproduktion
Strategier för ett klimatförändrat
samhälle
Julita gård som Världsarv
Riksomfattande informationskampanj
om romernas situation i Sverige och
Europa
Spelreklam bör ha samma restriktioner
som alkoholreklam
En anläggningsfond för fler och bättre
idrottsanläggningar
Alla barns rätt till idrott
Sala silvergruva
En rättvisare finansiering av
fornminnesutgrävningar
Ökad kulturell jämlikhet
Civilsamhällets roll för äldres välfärd
Barns rätt till kunskap om sina
rättigheter
Stärk flerspråkigheten i Sverige
Ordna och begränsa spelreklamen i
Sverige
Förbättra villkoren för ungas
organisering
Biodling på Riksdagshusets tak
Fortsätt avvecklingen av monarkin
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Riksdagens chefsjurist
Stärk skyddet för hotade journalister
Åldersverifikation för att skydda barn
mot porr
Förändrat arbetssätt för
riksdagsledamöter
Riksdagsledamöternas e-postkorgar
översvämmas
Statliga servicekontor i hela landet
Offentlighets- och sekretesslagen
Moderniserat uniformsförbud
Barns rätt till en porrfri barndom
Haverikommission för att begränsa
spridning av porr
Vardagsbrott
Förbjud rasistiska organisationer
Försvåra för nazistisk organisering
Brott mot äldre
Motverka hatbrott på nätet
Rehabilitering för återvändande
soldater
Gotländsk reservhamn
Försvarsmaktens frivilligorganisationer
Information om totalförsvaret
Om att planera för klimatkatastrofer
och öka krisberedskapen
Försvarsupplysning och AFF
Upphandling
Stärk välfärden
Hot och våld mot anställda i staten ska
upphöra
Beakta ö-läge i kostnadsutjämningen
Lokala sparbanker
Banker och kontanthantering i
glesbygd
Kostnadsutjämning för lika villkor
Obligatoriskt informationssamtal
Förbjud sexistisk, rasistisk och
homofobisk reklam
Retuscherad reklam
Integrerade bostadsområden

Bolagsstyrning inför framtiden
Lagstiftning för att motverka olovlig
handel med svarta hyreskontrakt
Öka andelen byggande i trä
Hästnäringen och plan- och bygglagen
Förbud mot eller märkning av
retuscherade reklambilder
Reglera andrahandsmarknaden
Bygg i trä
Avställda bilar
Anställda som äger
Ta vara på samtyckeslagstiftningen
Det arbetsintegrerande sociala
företaget
Identifiera och bekämpa
arbetssjukdomar och psykosocial
ohälsa
En inkluderande arbetsmarknad
Översyn av karensdagarna i
arbetslöshetsförsäkringen
Avskaffa begreppet särskola
Säkra välfärden genom
utbildningsinsatser
Värmlands framtid
Stöd ett turkiskt medlemskap i EU
Stärkt miljöskydd för Arktis
Stockholm-Oslo 2.55
Högre bötesbelopp och utökad
hastighetsövervakning vid
vägarbetsplatser
EU:s TEN-T Core Network till
målåret 2030
Bredbandsutbyggnad i hela landet
Barns cyklande
Olyckor på vägarbetsplatser
E6 genom Skåne
Om klimateffektiva vägtransporter
Åtgärder mot illegala trafikskolor
Bredband i glesbygd
Teknisk infrastruktur i glesbygd
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Underlätta arrangemang med
historiska fordon
Utred införande av digital 180dagarsgaranti genom kabel eller radio
Infrastrukturinvesteringar i Dalarna
Samordnad digitalisering för välfärd
och samhälle
Sammanhållen bredbandsutbyggnad i
hela landet
Marknadsföringen av appläkarföretag
Postförsändelser till rättspsykiatrisk
klinik
Avdragsrätt för
arbetslöshetsförsäkringen
Avdragsrätt för a-kassa
Säkra långsiktigt hållbar
energiförsörjning i hela landet
Biogas - en viktig energikälla för ett
fossilfritt samhälle
Styr ägandet av Telia i en
samhällsbärande riktning
Omlokalisera myndighet till Blekinge
Samordning internationella
investeringar
Uttjänta fordon
Om att minska klimatpåverkan från
maten
Långsiktighet och ansvar i frågan om
stickmyggsplågan
Pant på mobiler, andra elektroniska
produkter och vissa batterier
Strandskydd
Rovdjur och jakt
Översyn av reglering av sportfiske
Det stolta matlänet Sörmland
Om att minska utsläppen från EU:s
utsläppshandel
Lägre utsläpp med fler jobb och bättre
välfärd
Åldersgräns för köp av energidryck
Uttjänta fordon

Styrning bortom new public
management
Ett demokratiskt statsskick
Skydd för gemensam egendom
Energisnål belysning i riksdagens
byggnader
Servering av veganska matalternativ i
riksdagens restauranger
Särskild statstjänstemannautbildning
för chefer och ledare inom statliga
myndigheter
Informationsutbyte över
myndighetsgränserna
Inför klimatkompensation för
riksdagens inrikes flygresor
Nollvision mot plast i riksdagen
Solpaneler på riksdagens tak
Opinionsundersökningars påverkan på
valresultat
Servering av vegansk kost som norm i
riksdagens restauranger
Förbjud rasistiska organisationer
Ordningsvakter
Skärp straffen för hot mot
förtroendevalda
Blåljuspersonal
Om klimatobligationer och en grön
investmentbank
Särskilda krav på ledarskapsmodeller
för statliga organisationer som
arbetsgivare
Utöka överförmyndares möjligheter
att inhämta information
Skydda Mälaren
Enhetlig definition av begreppet
nyanländ
Fler åtgärder för att förebygga skador
från asbest
Stärkta utbildningsinsatser ger fler
jobb
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Kompetensförsörjning i samband med
byggandet av Ostlänken
Utbildningssatsning i väst
Resursfördelning till skolor med
tuffast förutsättningar
Jönköping University
Fler vägar till jobb och bättre
studiefinansiering
Direktutbildning till barnmorska
Mittuniversitetet
Stoppa vinstuttaget i skolan
Fler yrkeshögskoleplatser till Blekinge
Skydda barn mot porr
Ungdomsförbunden i skolan
Forskning med statliga medel
Högskolan Väst
Hela landet ska kompetensförsörjas
Toleransprojekt bör spridas till hela
Sverige
Reglera undervisningstiden i
gymnasieskolan
Stärk Sfi-lärarna i deras yrkesroll
Pedagogisk omsorg
Teknik för att främja trygghet och
säkerhet
Erkänn det kurdiska folkets rätt till
självbestämmande
Religiösa och etniska minoriteter i Irak
och Syrien
Turkiet och EU
Skydd för uigurerna i Kina
Sverige bör se över möjligheten att
ställa upp med fältsjukhus för att
undsätta skadade och sjuka i det
krigsdrabbade Jemen
Frigivning av Selahattin Demirtas
Märk varor från ockuperade områden
Palestinas barn
Dawit Isaak måste friges
Internationell rätt och mänskliga
rättigheter i relationen till Israel

Fredlig lösning av Kashmirkonflikten
Se över påföljden för att köra ifrån
polisen
Om minskade utsläpp från flyget
Tänderna är en del av kroppen
Mammografi för äldre kvinnor
Fler psykologer i primärvården
Bättre styrning av nätläkare och digital
vård
Vård för kvinnor med lipödem
Förbjud alkoholreklam
Nationellt kompetenscentrum för
amning
Förbud mot smygreklam för cigaretter
till barn
Näringsriktiga måltider för äldre
Vräkningsförebyggande åtgärder
Stärkt kompetens om psykisk ohälsa
inom äldreomsorgen
Stärk äldres tandhälsa
Investeringsstöd för sjukhusbyggen
Gör en ordentlig genomlysning av
Statens institutionsstyrelse (Sis)
Om rätten till abort
En ny strategi mot hemlöshet
Förbättra äldres brandskydd genom
åtgärder i dagens och framtidens
socialtjänstlag
Uttag på e-recept i de nordiska
länderna
Apoteken - förbättrad tillgänglighet
och service
Utbildning inom vård och omsorg
En värdig sjukförsäkring
Utveckla bostadsbidraget
Förändra snabbhetspremien i
föräldraförsäkringen
Småföretagare
Digitalisering och service till företag
Använd Vattenfall som ett instrument
för omställning
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Decentralisering
Landsbygdsjobb
Omlokaliseringar av statliga jobb
Kompetensförsörjning i arbetslivet
Långsiktiga förutsättningar för science
parks
Utred möjligheten att starta en fond
som ska investera i patent från
småföretag
Omlokalisera statliga myndigheter
Nästa steg för landsbygden
Ett starkare näringsliv i Västmanland
och Mälardalen
Ändra strandskyddsreglerna
Strandskydd
Vildsvin
Effektiva tillståndsprocesser
Åldersgräns för energidrycker
Märkning och registrering av katter
Minskad användning av plastpåsar
E-sport
Sancta Birgitta Klostermuseum i
Vadstena
Det historiska kristna kulturarvet i
Turkiet
Förebyggande insatser i brottsutsatta
bostadsområden
Skärp straffen för hot mot
förtroendevalda
Specialdomstol för mark- och
miljömål
Utöka polisens möjligheter att
motverka buskörning med mc och
moped
Förvärv och inventering inför
försäljning av vapenhandel
Ändamålsenlig organisation för
trafikpolisen
Djur i samhällets tjänst
Vikten av en lokalt förankrad polis
Trafikskadeförsäkring

En brottsbalk utan hedersrubricering
eller straffskärpningsgrund kastar en
skugga över statistiken
Kriminalisera sexköp utomlands
Barnperspektivet vid utredningar av
sexuella övergrepp mot barn
Förebygg vålds- och sexualbrott
Preskriptionstiden för övergrepp och
grovt våld mot barn
Samverkan för modernt och
tillgängligt skogsbrandflyg
Inför ett nationellt förbud mot
användning och försäljning av
fyrverkerier i Sverige
Samhällsberedskap vid vattenbrist
Värna skyddsrummens kvalitet
Lagstifta om kontanter nu
Öka kraven på bankerna
Kontanter som betalningsmedel i
Sverige
Rättvisande mått på Sveriges välstånd
Ställföreträdare
Återinför och förenkla förköpslagen
Rättssäkerhet och bra vård vid
trafikskador
Avveckla fideikommissen
Garantera studentbostäder
Idrottsplatser måste bli en del av
samhällsplaneringen
Avskaffa fideikommiss
Rätt till försäkring för för tidigt födda
barn
Underlätta för kooperativt och socialt
företagande
Omtag för nollvision om dödsolyckor
på arbetsplatserna
Nolltolerans mot döden på jobbet oavsett arbetsolycka eller
arbetssjukdom
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Identifiera och bekämpa
arbetssjukdomar och psykosocial
ohälsa
Bosättningslagen
Kunskapslyft för offentliga
arbetsgivare
Stävja missbruket av subventionerade
anställningar
Entreprenörsansvar
Arbetsmarknad för personer med
funktionsvariationer
Sjysta villkor i gig- och
plattformsekonomin
Anställningstrygghet
Kompetensutveckling för konkurrens
och arbete
Våld och diskriminering av kvinnors
rättigheter
Arbetskläder inom förskolan
Vård och särskilt boende för
demenssjuka
Familjehemsregister
Våld i samkönade relationer
Äldreombudsman
Lagstadgat brukarinflytande inom
missbruksvården
En nationell handlingsplan för att
skapa mer jämlika uppväxtvillkor för
barn
Utbetalningar från välfärdssystemen
Översyn av lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser
Förbättrad energiförsörjning i
Mälardalen
Konkurrenskraftig klimatsmart
industri
Myndighetsansvaret för uppfinningar
och uppfinnare
Omlokalisering av myndigheter till
Halland

Uppfinnarombud
Värna det allmänna uppdraget
Hästnäringen och EU-stöd
Kriminalvården
Rörligt skyddsobjekt
Utländska uppköp
Stopp för övervinster i välfärden
Bekämpa kommersialiseringen av
kvinnokroppen - för ett samhälle utan
sexköp, sexistisk pornografi och digital
bearbetning av fysiska kroppar i
reklam
Idrottsanläggningar behövs i
planprocessen
Lagstiftning i samband med målvakter
Vägledning för att säkerställa idrottens
roll i bostadsområden
Se över, ordna och begränsa
möjligheten till korttidsuthyrning av
bostadsrätter
Ökat byggande i trä
Lika tillgång till konsumentvägledning
Årsredovisningslagen
Begreppet idrott bör föras in i PBL
Registrering av testamenten
Ersättning för vigselförrättare
Hårdare tag mot arbetsrelaterad
psykisk ohälsa
Avskaffa allmän visstid
Blodgivning
Högre krav på certifierad palmolja
Stärkt djurskydd
Obligatorisk ursprungsmärkning av
kött på restaurang
Gemensamt pantsystem i EU
Om konsumtionsbaserade klimatmål
Bättre tillgänglighet till återvinning
Strandskyddsregler och hästhållning
Dags för ett modernt statsskick
Preskriptionstiden vid sexualbrott
Äldres tillgång till banktjänster
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Lönetvisteförhandlingar i domstol
Samlad strategi för åtgärder mot
stranderosionen vid Skånes och
Hallands kuster
Registerkontroll
Bättre arbetsmiljö vid höjd
pensionsålder
Allmän visstid
Hyvling av arbetstid
Samtyckeskultur
Västsahara
Premiera gröna inflygningar
Avgiftsfri bröstskanning
Patientskadeförsäkringen
Främja vaccination mot TBE
Nationell handlingsplan för sällsynta
diagnoser
Bemanning dygnet runt i
äldreomsorgen
Dödligt våld mot kvinnor, barn och
djur
Tidsplan för individualiserad
föräldraförsäkring
Tillståndsprocesser
Omarrondering
Nytt regelverk för ett mer hållbart och
effektivt skogsbruk
Förändring av regelverket kring
övergivna motorfordon
Minska utsläppen av mikroplast
Förbättra miljöarbetet i och kring
Östersjön
Konkurrensneutralitet mellan fiskare
från olika länder

Säkra returpappershanteringen
Skrotbilspremie
Stärk forskningen kring kemikalier och
läkemedel i Östersjön
Småskaligt kustnära fiske
Bildandet av Ombergs nationalpark
Skrotning av bilar
Vildsvin
Politik för hållbart fiske
Kriminalisera sexköp utomlands
Ökade möjligheter för kommunerna
att upptäcka och stävja
välfärdsbrottslighet
Vapenlicens och digital teknik
Utveckla upplåtelseformen kooperativ
hyresrätt
Hemförsäkring för allmännyttan
Vättern och dess vatten
Fler hyresrätter på Sveriges landsbygd
Motverka oseriösa hyresvärdar
Friköpsrätt för historiska arrenden
Kvinnors arbetsvillkor
Förstärkt arbetsmiljöarbete
Dawit Isaak
Sjukförsäkringen
Nollvision för barnfattigdom
Uppräkning av sjukersättning
Avskaffa EBO
Skarv
Sälar
Landsbygdslån för egnahem
Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen

Interpellationer

Under år 2018 ställde de socialdemokratiska riksdagsledamöterna endast två
interpellationer. Detta är normalt i regeringsställning med få interpellationer.
Följande interpellationer ställdes:
-

Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder
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-

Mora-Siljan flygplats

Skriftliga frågor

Ledamöterna ställde 51 skriftliga frågor under 2018. Nedan följer en förteckning av
dessa:
Systematiska attacker mot hazarer i
Afghanistan
Valhemligheten för synskadade
Den aktuella situationen i Bangladesh
Individanpassat brandskydd för äldre
och funktionsnedsatta
Stöd till lantbrukare
Kriget mot Gazas fängslade folk
Ändrade regler vid båtfynd
Nya skatteregler för bärplockare
Netanyahus censursträvanden
Betalningstider
Bekämpning av oseriösa
fiberleverantörer
Ahmadiyya
Livslångt lärande
Förenklad ansökan om bostadstillägg
för pensionärer
Helhetsgrepp över landets
bredbandsnät
Skatt på sålda bilar
En polishögskola i Halmstad
Utvecklingen i Afghanistan
Svensk biogasproduktion
Tyst godkännande för självdeklaration
Trafikverkets förslag till ny
vägklassificering
Återvinning av glykol
Förskolor och skolor fria från
pornografiskt material
Porrfri skola
Gränskonflikten mellan Etiopien och
Eritrea
Medborgarguider
Tyngre lastbilar

Postnords samhällsuppdrag
Utvecklingen i Bangladesh
Användningen av ordet "särskola" i
grundskolan
Användningen av ordet "särskola" i
gymnasiet
Situationen i Etiopien
Marknaden för vård online-företag
Yrkesförarutbildningar
Situationen i Ghouta
Försäkringskassan och regeringens
direktiv
Omställningen till ny teknik i
Västerbotten
Pendlingssituationen i Uppsala
Blekinge tingsrätts verksamhet i
Karlshamn
Nordiska utvecklingsfonden
Yrkesutbildningar
EU-dragbilar med två axlar
Förmånsbeskattning av elcyklar
Lantmäteriet som hinder för
bostadsbyggande
Skatteverket och information till
pensionärer
Tullens möjlighet att ingripa vid
utförsel av stöldgods
Gränshinder i Norden som rör akassan
En polishögskola i Västsverige
Ett nationellt digitalt system för
bygglov
Lagförslag i Irak som kan tillåta
barnäktenskap
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Den nationella planen för
transportsystemet
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Bilaga VI. – “Nätverk inom riksdagsgruppen”
Nätverk inom riksdagsgruppen

Inom riksdagsgruppen finns olika nätverk som ledamöter kan ansluta sig till. Det kan
till exempel vara ett nätverk för de ledamöter som tillhör ett speciellt fackförbund.
Aktiva nätverk under 2018:

HelgaS, ordförande Anki Ahlberg
Kooperativa Studiegruppen, ordförande Lennart Axelsson och Azadeh Rojhan
Gustafsson
Riksdagens Unga Socialdemokrater, ordförande Alexandra Völker
Fackliga studiegruppen, ordförande, Caroline Helmersson Olsson
Saco, sammankallande Fredrik Lundh Sammeli och Peter Jeppsson
TCO-Nätverket, Jasenko Omanovic

Bilaga 11 Socialdemokraterna i Europaparlamentet
Gruppens sammansättning

Marita Ulvskog, delegationsledare:
• Tf och förste vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala
frågor.
• Ersättare i utskottet för internationell handel (till och med april)
• Ledamot i utskottet för transport och turism (från och med april)
• Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med det palestinska
lagstiftande rådet.
• Ersättare i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna.
• Tf ordförande i Europeiska Globaliseringsfonden (EGF)
Olle Ludvigsson.
• Ledamot i utskottet för ekonomi- och valutafrågor.
• Ersättare i utskottet för industri, forskning och energi.
• Ersättare i Panamautskottet
• Ledamot i delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och
associeringskommittén för EU–Serbien.
• Ersättare i delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina
och Kosovo.
Jytte Guteland:
• Ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
• Ersättare i utskottet för rättsliga frågor.
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•
•

Ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran.
Suppleant i delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest.

Jens Nilsson (till och med mars) :
• Ledamot i utskottet för transport och turism.
• Ledamot i utskottet för regional utveckling.
• Ledamot i delegationen för förbindelserna med Belarus.
• Ersättare i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén
EU-f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien.
Aleksander Gabelic (från och med april):
• Ledamot i utskottet för regional utveckling.
• Ersättare i utskottet för internationell handel.
• Ledamot i delegationen för förbindelserna med Belarus.
• Ersättare i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén
EU-f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien.
Anna Hedh:
• Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor
och män.
• Ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och
inrikes frågor.
• Ersättare i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.
• Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge,
till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES
gemensamma parlamentarikerkommitté.
• Ersättare i delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika.
Gruppens styrelse

Ordförande Marita Ulvskog
Vice ordförande Anna Hedh
Kassör Olle Ludvigsson
Revisor Håkan Bystedt
Bilaga 12?

Bilaga 13 kyrkomötesgruppen
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Styrelse

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande

Jesper Eneroth, Göteborg stift

Vice ordförande

Britt Sandström, Västerås stift

Gruppsekreterare

Lars G Linder, Strängnäs stift

Ledamöter

Maria Johansson-Berg, Luleå stift
Louise Callenberg, Stockholms stift
Sofija Pedersen Videke, Lunds stift
Anton Härder, Växjö stift
Gun Eriksson, Uppsala stift
Claes Block, Lunds stift
Mats Ludvigsson, Linköpings stift
Marie Nilsén, Lunds stift

Adjungerade

Levi Bergström, Luleå stift, 1:e vice ordf kyrkomötet
Wanja Lundby-Wedin, Stockholms stift, 1:e vice ordf
kyrkostyrelsen

Verksamheten under 2018

2018 var det första året efter kyrkovalet. Vi har en överenskommelse med
Centerpartiet och Öppen Kyrka (ÖKA) om samverkan, och har dessutom valteknisk
samverkan med Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK), vilket gör att socialdemokratin
efter det starka valresultatet nu har stora möjligheter att få genomslag för en
progressiv och feministisk kyrkopolitik.
Under året har gruppen utvecklat sitt inre arbete. Nya stadgar har antagits, vilket
inneburit att politikområdena inom kyrkopolitiken knyts tydligare till gruppledningen.
Varje utskottsgruppledare är nu ledamot av gruppstyrelsen. Vidare har styrelsen
arbetat med kompetensutveckling för såväl gruppstyrelsen som hela
kyrkomötesgruppen i samarbete med Campus Bommersvik.
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Under året genomförde kyrkomötesgruppen två konferenser under våren och samt
dagen före kyrkomötets första session i oktober. Kompetensutvecklingssatsningen
pågår också under 2019.
Det principiella kyrkopolitiska programmet antogs år 2000. En revidering av detta
program har under året inletts. Gruppstyrelsen har också under 2018 tillsatt en
arbetsgrupp för att utveckla vår politik i arbetsgivare- och arbetsmiljöfrågorna, vilka
var prioriterade frågor i kyrkovalrörelsen.
Den socialdemokratiska kyrkopolitikens historia och utveckling har inte
dokumenterats på många år. Därför initierade gruppstyrelsen under året ett arbete,
som syftar till att under 2019 publicera en bok om detta.
De socialdemokratiska ledamöterna har under det gångna året varit verksamma i
kyrkomötet och dess valberedning samt i alla åtta utskott. Därutöver har våra
företrädare fullgjort uppdrag i Kyrkostyrelsen och dess råd, samt i andra organ och
utredningar på nationell nivå.
Under årets kyrkomöte kunde vi notera viktiga framgångar i behandlingen av såväl
motioner som förslaget till Verksamhet & Ekonomi för Svenska kyrkan. En
gruppmotion om upprättande av en strategi för Svenska kyrkans arbete för hållbar
utveckling bifölls och därmed kunde vi checka av ett av våra vallöften, det om en
nationell klimatstrategi. Vi kunde dessutom med stor majoritet slå vakt om att
Svenska kyrkan ska vara företrädd i hela landet och att medlemskapet därmed knyts
till den plats man bor.
Styrelsen

Gruppstyrelsen har sammanträtt sju gånger, utöver de dagliga möten som
genomfördes i samband med kyrkomötet. Arbetsutskottet har sammanträtt
regelbundet.
Partiexpeditionen

Under året har en kyrkopolitisk ombudsman varit anställd på partistyrelsens
expedition. Tjänsten är en deltidstjänst.
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Slutord

2018 innebar för kyrkomötesgruppen en nystart i en ny mandatperiod där våra
positioner förstärkts. Vi kunde tillsammans med en stor majoritet än en gång slå fast
svenska kyrkans ställning som folkkyrka, och dessutom flytta fram kyrkans
engagemang i frågor om hållbar utveckling.
För oss kommer engagemanget för den öppna och demokratiska folkkyrkan, som
står upp för allas lika värde och rätt, att fortsatt vara den grundläggande
utgångspunkten för arbetet.

Bilaga 14 SKL-gruppen
Den socialdemokratiska SKL-gruppen utses av partistyrelsen. Sedan SKL:s
valkongress 24 mars 2015 leds SKL av en rödgrön majoritet med
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
SKL-gruppen har efter sitt årsmöte den 19 april letts av: Lena Micko (ordförande)
och Anders Henriksson (vice ordförande) samt en styrelse bestående av Boel Godner
(sekreterare), Peter Roslund (kassör) samt ledamöterna Katrin Stjernfeldt Jammeh
Johan Nyhus samt Jan Valeskog.
Ekonomi

SKL-gruppen får partistöd från SKL och kan därigenom själv finansiera
gruppmöten, utbildningar m.m. SKL-gruppen ger dessutom ett årligt anslag till
partistyrelsen. 2018 uppgick detta till 650 000 kronor. Anslaget ska täcka kostnaderna
för administrativt stöd samt olika kommun- och landstingspolitiska aktiviteter som
kommundagar, seminarier m.m.
Sammanträden

SKL-gruppen möts i samband med att SKL:s styrelse, beredningar och delegationer
sammanträder vilket sker cirka en gång per månad på SKL:s kansli i Stockholm. I den
stora SKL-gruppen kallas samtliga ledamöter och ersättare i SKL:s organ samt
Regionkommittén. Till möten med den lilla gruppen kallas SKL-styrelsens ledamöter
och ersättare samt ordförande, vice ordföranden och gruppledare i delegationer och
beredningar. Till styrelsegruppen kallas SKL-styrelsens socialdemokratiska ledamöter
och ersättare och till AU-gruppen kallas de styrelseledamöter som dessutom sitter i
arbetsutskottet samt ersättarna till dessa.
Gruppmöten

Under 2018 genomfördes gruppmöten följande datum:
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24-25 januari, 14-15 mars, 18-19 april, 23-24 maj, 13-14 juni, 12-13 september, 10 11 oktober, 14 - 15 november samt 12 - 13 december.
Gäster

24 januari
25 januari
14 mars
18 april
19 april
23 maj
12 september
10 oktober
11 oktober
14 november
15 november
12 december
13 december

Johan Zanchi, valledare
Stefan Löfven, partiledare
Tobias Baudin, Kommunals ordförande
Ibrahim Baylan, energi och samordningsminister
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Stefan Löfven, partiledare
Lena Rådström Baastad, partisekreterare
Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen
Ardalan Shekarabi, civilminister
Faradj Koliev, statsvetare
Mikael Damberg, om programarbetet inför kongressen 2019
Gabriel Wikström, ordförande i valanalysgruppen

Övriga möten

Den 19 april träffade styrelsegruppen riksdagsledamöterna Jonas Hellman och
Ingemar Nilsson. Mötet var en avstämning i arbetet med utredningen om
kostnadsutjämningssystemet och konsekvenserna för olika kommuner och regioner.
Partiets lokala och regionala valupptakt 13 juni

Den 13 juni anordnade SKL-gruppen och partiet en kommunal och regional
valupptakt för ca 200 S-politiker på Bosön, Lidingö utanför Stockholm.
Representation

Den socialdemokratiska representationen i SKL:s ledande organ har under 2018 varit
enligt följande:
Ledamöter i styrelsen

Lena Micko, ordförande
Anders Henriksson, förste vice ordförande
Boel Godner
Peter Roslund
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Johan Nyhus (t.o.m. 15 september)
Karin Wanngård (t.o.m. 26 januari)
Jan Valeskog (fr.o.m 26 januari)
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Ersättare i styrelsen

Henrik Fritzon
Peter Olofsson
Anna Fransson
Ulf Olsson
Peter Lindroth
Helen Eliasson
Bertil Kinnunen (t.o.m. 25 maj)
Börje Wennberg (fr.o.m. 25 maj)
Elin Norén
Erika Ullberg
Adjungerad till styrelsen

Dag Larsson (t.o.m. 12 oktober)
Anna-Lena Hogerud (fr.o.m. 12 oktober)
Gruppledare i delegationer/beredningar

Ulf Olsson, ordförande i förhandlingsdelegationen
Dag Larsson, ordförande i sjukvårdsdelegationen (t.o.m. 12 oktober)
Anna-Lena Hogerud, ordförande i sjukvårdsdelegationen (fr.o.m. 12 oktober)
Peder Björk, gruppledare i beredningen för demokratifrågor
Anders Teljebäck, gruppledare i beredningen för digitalisering
Ilmar Reepalu, ordförande i beredningen för internationella frågor
Marie-Louise Rönnmark, ordförande i beredningen för kultur och fritid
Kalle Sandström, gruppledare i beredningen för primärvård och äldreomsorg
Johan Persson, ordförande i beredningen för samhällsbyggnad
Marlene Burwick, ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg
(t.o.m. 1 oktober)
Erik Pelling, ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg (fr.o.m 12
oktober)
Patrik Karlsson, gruppledare i beredningen för tillväxt och regional utveckling
Kenneth Nilsson, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor
Bert Öhlund, vice ordförande revisionsdelegationen
Kenneth Strömberg, revisor
Ilmar Reepalu, delegationsordförande Regionkommittén
Revisorer

Gunilla Svantorp
Bert Öhlund
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Bilaga 15 SSU
Fokus folkrörelse

Under 2018 har arbetat handlat om att ladda upp inför och genomföra en valrörelse.
Under valrörelsen stärktes folkrörelsen upp av regionala valombudsmän som gav en
extra skjutas till det lokala valrörelsearbetet. Vi fick ett stort erkännande som en av de
främsta motorerna i partiets dörrknackningskampanj och gav energi till
arbetarkommunernas insatser.
Under 2018 så värvade SSU 12 000 helt nya medlemmar, varav hälften under 18 år
och året avslutades med att vi var över 17 000 medlemmar
Kommunikation

Under valrörelsen förstärktes kommunikationsteamet av ett producentteam för att
kunna arbeta målgruppsanpassat i högre utsträckning. Under valrörelsen låg SSU:s
fokus på att nå grupper den samlade arbetarrörelsen haft svårt att nå de senaste åren,
exempelvis unga väljare på landsbygd och i förortsområden. Kampanjer som ”Alla
bor inte i Stockholm” och ”Res dig upp” producerades för att nå gruppen och öka
benägenheten att välja S i valen. Frågor som psykisk ohälsa, hedersförtryck, vinster i
välfärden och integration var viktiga. I valrörelsen sågs SSU:s material över 2,8
miljoner gånger på Facebook, vilket är en ökning med över 3000 procent jämfört
med samma period tidigare år.
Frihet – SSU:s digitala plattform som lanserades 2018

Frihet hade redan efter en månad dubbelt så många läsare än SSU:s tidigare
papperstidningar, från 2500 läsare varannan-var tredje månad till 5000 unika
användare som engagerade sig i något av Frihets innehåll på hemsidan eller i sociala
kanaler per månad.
Frihet fokuserade under året på att få så stort genomslag på Facebook som möjligt
genom valrörelsen.
Frihets innehåll har nått till målgrupper som annars inte engagerar sig i S-märkt
material. Genom valrörelsen blev Frihet den mest engagerande
vänstermediaplattformen på Facebook (i jämförelse vid andra arbetarrörelsekopplade
medier så som Arbetet, Dagens Arena, Flamman, Politism, ETC), och Frihets bästa
material delades och likeades av fler än som engagerade sig i närmaste konkurrenten
Politisms bästa material.
Frihet nådde drygt en kvarts miljon personer på sociala medier under 2018. Lika
många unika användare besökte hemsidan totalt under året.
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Bilaga 16 S-kvinnor
Socialdemokratiska kvinnoförbundet - S-kvinnor - är en ideell förening som ställer
klasskamp, kvinnokamp och den antirasistiska kampen sida vid sida. S-kvinnor har
ett nära samarbete med det socialdemokratiska partiet och medlemmar i S-kvinnor är
även medlemmar i det socialdemokratiska partiet.
Medlemsutveckling

S-kvinnor har som mål att ha en nettomedlemsökning med 5 % per år, 2018-12-31
hade S-kvinnor 7 770 medlemmar, en ökning från 2017-12-31 (7 463) med 307
medlemmar. (4%)
Förbundet har en medlemsavgift på 100 kronor för åren 2018 och 2019.
Studier

Under 2018 hölls S-kvinnors ledarskapsutbildning i två internat med 18 deltagare.
Studieledarträff hölls under hösten.
Jämställdhetsdagarna i Karlstad

6–7 februari deltog S-kvinnor i Forum Jämställdhet som arrangerades i Karlstad,
förbundet deltog med monter tillsammans med Värmlands S-kvinnodistrikt.
8 mars

S-kvinnor deltog i manifestationen 16:02 som anordnades i ett samarbete med
kvinnolobbyn samt fler organisationer.
1 Maj

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson talade i Ystad.
1–7 juli Almedalen

S-kvinnor genomförde tre seminarium i Almedalen:
Friskt vårdat, allt vunnet – hur utvecklar vi sjukvården?
Jobba jämställt – Ett rättvist arbetsliv.
Rätt till din kropp – Exploateringsstopp.
S-kvinnor presenterade undersökningen om porrfilter i landets kommuner.
Valrörelse
22 augusti – 8 september: Valturné

Förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson
startade valturnén i Haparanda och körde sedan S-kvinnors inlånade kampanjbil
genom alla
26 S-kvinnodistrikt. Totalt besöktes 51 kommuner.
S-kvinnors fokus i valrörelsen var kvinnors trygghet, självständighet och frihet, med
utgångspunkten i tre områden: Välfärd, jämställt arbetsliv och rätten till din kropp.
Dels de framgångar vi haft under mandatperioden, dels vilka feministiska utmaningar
vi har framåt.
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DO-träffar

Två gånger per år träffas distriktens ordförande och förbundsstyrelsen, under 2018
hölls träffar 25–26 maj samt 15 september. I maj besöktes träffen av
Migrationsminister Helene Fritzon, och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. På
träffen i september gjordes ett grupparbete med valanalys.
Internationellt

S-kvinnor har ett projekt utan administration i samarbete med OPC (Olof Palmes
Internationella Center) i Sydafrika, Ikhwesi Women Support Center, som arbetar
med rådgivning för kvinnor som utsatts för våld i hemmet, samt med prevention och
rådgivning om HIV och AIDS.
16–18 maj var två S-kvinnor, Aylin Fazelian och Nina Unesi på nätverksträff
anordnat av OPC i Pretoria, Sydafrika.
Internationella utskottet utlyste möjligheten för en medlem att följa med på till
Sydafrika för att besöka vårt projekt. Zinaida Kajevic från Skåne blev den som fick
möjligheten.
26 november- 30 november besökte Nina Unesi, Malin Lauber och Zinaida Kajevic
Cathcart och East London.
Morgonbris 114 år

Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning som utkommer 4 gånger per år.
Redaktör för Morgonbris under 2018 har varit Maria Persson, AIP media.

Bilaga 17 Socialdemokrater för tro och solidaritet
Valåret – vårt växande hem

Valrörelsen 2018 var Socialdemokrater för tro och solidaritets största
valrörelsesatsning åtminstone under den senaste 20-årsperioden. Ambitionen var att
följa partistyrelsens valstrategi, komplettera med de egna profilfrågorna och nå
grupper som inte med självklarhet relaterar till partiet i stort. Innehållet kretsade
kring migration/integration och klimat/miljö, under det sammanhållande temat
”Vårt växande hem”.
Genom temat ville vi signalera ett optimistiskt och visionärt anslag om Sverige som
vårt gemensamma hem, där nya och gamla familjemedlemmar ska känna sig hemma,
där de som bor i hemmet är behövda och kan bidra efter sin förmåga, där vi bedriver
en offensiv miljöpolitik som inte bara begränsar skadeverkningar utan också visar
vägen in i framtiden.
Vi talade om en offentlig sektor av hög kvalitet, som skapar tillit till samhället för alla
som bor där. Vi underkände den misstro som finns i samhället och som så starkt
präglar den politiska debatten idag. Vi förmedlade att den som känner sig rättvist
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bemött också vill bidra till det gemensamma, att vi vill bygga ett Sverige där alla är
fria att bidra med det bästa de har.
Vi kommunicerade aktivt i sociala medier. Vi lanserade en ”bonusbudget” med
förslag till åtgärder på integration- och miljöområdet, allt finansierat av pengar som
samhället förlorar i skatteflykt. Vi tog fram ett valbudskap på åtta olika språk, som
blev mycket uppskattat av valarbetare med särskild koppling till invandrargrupper.
Under hela året kommunicerade vi med våra föreningar och distrikt om vikten av att
engagera sig i valrörelsen. Vi arrangerade en valkonferens under våren och lät
sommarens förbundskongress bli ett tydligt avstamp inför den kommande
valrörelsen. Vi producerade sju digitala ”verktygslådor” till företrädare för STS
nationella, regionala och lokala organisationer med inspiration, tips, mallartiklar och
valmaterial. Vi skrev en egen vallåt med titeln ”Välkommen hem”.
Under valrörelsen genomförde vi en fossilfri bilturné till ett 25-tal platser runtom i
landet, för att uppmärksamma möjligheten att via innovationer bidra till en bättre
miljö. Bilen väckte viss uppmärksamhet på torgmöten och andra sammanhang, bl.a.
genom märkningen ”Vårt växande hem”.
Genom hela valåret hade vi en aktiv och konstruktiv dialog med partistyrelsens
valledning. Också det en markant förbättring jämfört med tidigare valrörelsen.
Medlemstal och utvecklingsarbete

Vid årsskiftet 2018/19 var antalet medlemmar 2 525. Därigenom har vårt
medlemsantal under en treårsperiod ökat med fem procent, och en mångårig trend av
medlemsminskning är bruten.
Vi kan också konstatera att Socialdemokrater för tro och solidaritets politiska profil
och ställningstaganden, t.ex. i migrationsfrågor, har räddat kvar medlemmar i partiet
som annars hade lämnat. Det är ett bra exempel på hur ett sidoförbund kan bidra till
att det finns både bredd och höjd i vårt stora parti.
Samtidigt är det viktigt att inte slå sig till ro. Nya tider kräver nya ställningstaganden
kring organisationsformer och politisk profilering. Därför genomförs nu en
genomgripande och samlad genomlysning av läget i förbundet. Projektets uppdrag är
att föreslå en strategi för medlemsrekrytering, fokusfrågor fram till 2022, alternativa
organisationsformer och metoder för hur människor kan stärkas i sitt politiska
engagemang. Arbetet inleddes efter valet och pågår under 2019 för att landa i
förbundskongressen 2020.

Bilaga 18 S-studenter
Medlemsutveckling

2018 var ett bra år för Socialdemokratiska studentförbundet. Under året växte
förbundet till strax över 1500 medlemmar, vilket är fler än förbundet varit på länge.
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Tre nya klubbar, S-studenter i Helsingborg, Kristianstad och i Dalarna startades upp.
Den positiva medlemsutvecklingen går i linje med förbundets långsiktiga mål om att
organisera 1 % av landets studenter. Under 2018 bedrev S-studenter en stark valspurt
med över 20 000 samtal.
Studier

Under året har S-studenter fortsatt arbeta med sin nationella och lokala
studieutveckling. På nationell nivå har S-studenter arrangerat en höstkonferens med
EU-tema inför 2019 års EP-valrörelse, folkhögskoleutbildningen Wigforssakademin,
en ledarskapsutbildning för kvinnor samt en vårkonferens med fokus på valaktivism.
S-studenter deltog även på arbetarrörelsens studiekonferens på Bommersvik i
december 2018.
Opinionsbildning

S-studenter bedrev en aktiv valrörelse i stora delar av landet där kampanj, författande
av debattartiklar, sociala medier, debatter och dörrknackning var metoder som
användes för att få fler studenter att rösta på S. S-studenter genomförde tillsammans
med partiet en statsrådsturné, där flera ledande statsråd besökte universitet och
högskolor för att föreläsa. I samband med detta genomförde den lokala
studentklubben valaktiviteter. På flera håll genomfördes uppskattade debattpubar där
Nasra Ali, förbundsordförande för S-studenter, debatterade mot borgerliga
motståndare.
Organisation
2018 fick S-studenter besked om minskade ekonomiska anslag vilket ledde till att en
omfattande nedskärningsprocess inleddes. Detta har varit tufft för organisationen då
beslutet blev att avsluta förbundets enda anställning, ta bort arvodet för vår tidskrift
Libertas redaktör samt sänka antalet utgivna antologier per år från två till en.Vi har
även minskat på våra internationella utgifter genom att avveckla förbundets
Burmaprojekt. Med ca 25 klubbar ute i landet och ett kansli på två arvoderade och en
organisationsutvecklare blir det påtagligt med så pass stora förändringar i anslag. Sstudenter har ambitionen att kunna bedriva en bra EP-valrörelse med förhoppningar
om att denna ekonomiska nedprioritering inte påverkar det socialdemokratiska stödet
hos studenter.
Andra viktiga aktiviteter

Under vårterminen arrangerades politiska kårval på universiteten i Karlstad,
Stockholm, Linköping och Uppsala universitet. Tillsammans med klubbarna
arrangerade vi seminarier och kampanjer med besök av statsråd. S-studenters
kårpartier gick framåt i samtliga val..
I maj 2018 arrangerade S-studenter kongress i Sundbyberg. På kongressen valdes
Anton Jordås till förbundssekreterare och Frida Gunnarsson till vice ordförande. Till
ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Luwam Ghebremichael, Alicia Dickner, David
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Stenvall, Erivan Waysi, Frat Kandemir, John Linde, Anton Svensson, Emelie
Markianos, Fanny Hahne och William Sundelin. Håkan Bernhardsson valdes till
redaktör för S-studenters tidskrift Libertas.

Bilaga 19 HBT- Socialdemokrater Sverige
Allmänt

HBT-Socialdemokrater är en del av den socialdemokratiska rörelsen som verkar för
mångfald, jämlikhet och likvärdighet. Det sker genom våra syskonrörelser, inom
socialdemokratiska partiet och tillsammans med andra organisationer i Europa och
övriga världen. Förbundet har en lång historia och upptogs som officiell
sidoorganisation till Socialdemokraterna år 2015.
Vi är feministiska socialdemokrater som ställer klasskamp och hbtq+kamp sida vid
sida. HBT-Socialdemokrater arbetar aktivt för att belysa diskriminerande normer och
maktordningar som motverkar alla människor möjligheter att leva sina liv i demokrati
och frihet.
HBT-Socialdemokrater arbetar för hbtq+rättigheter och omfamnar homo-, bi- och
transsexuella samt queerpersoner. Med queer inkluderar vi våra kamrater som
definierar sig som queerpersoner. Med ett queert ifrågasättande av normer som
skaver, exkluderar eller tillintetgör strävar vi efter att skapa och vara lyhörda för
normkreativa förhållningssätt och innovationer.
Juni 2018 genomförde vi en mellanårskonferens i Hallsberg, Slutspurtskonferens med
tema Höstens val. Lena Rådström Baastad höll tal och Juan Pablo Roa presenterade
partiets valstrategi. Anna-Maria Sörberg föreläste utifrån sin bok Homonationalism och
Ewelina Edenbrink föreläste om migration, på nationell och internationell nivå.
Medlemsutveckling

Vårt förbund växer och vi har i dag 18 föreningar i 15 distrikt och ökningen av
medlemmar är procentuellt störst i de mindre städerna.
Under året har vi ökat medlemsantalet med ca.11 %.
HBT-Socialdemokrater är medlemmar i ABF, Olof Palmes internationella Center
och Unga Örnar.
Studier

Under 2018 förändrades ramverk och upplägg för förbundets studier och en ny
studieplan antogs. I september 2019 kommer vi att genomföra ett utbildningsinternat
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för samtliga lokala studieledare i förbundet, för att ta ytterligare steg mot målen i
studieplanen.
Våren 2018 rapporterade HBT-Socialdemokrater resultaten från den
förundersökning i LO-förbunden som beställts. Vi presenterade också tre upplägg
för en utbildningsserie för LO på central och nationell nivå om HBTQ+, makt och
normer som heter Att skapa rum. Två personer anställdes för att skapa och
genomföra utbildningarna för chefer och ledare inom de fjorton LO-anslutna
fackförbunden samt för LO:s centrala förbundsstyrelse.
Hösten 2018 flyttade de anställda in i kontor i Socialdemokraternas hus på Sveavägen
68. Kontoret är HBT-Socialdemokraters fysiska nav och ett frö till uppbyggnaden av
ett eget kansli.
Opnionsbildning

Vi har deltagit i ett flertal Pridefiranden runt om i Sverige, där vi har genomfört olika
typer av seminarier om hbtq+ frågor. Vi deltog också i många parader.
Vi deltog också i SAPMI Pride som arrangerades Östersund
Under Stockholm Pride arrangerades seminarier om unga transpersoner med Erica
Anderson, Professor of Clinical Psychology vid University of California, San
Francisco. Socialminister Annika Strandhäll medverkade i ett av seminarierna.
Förbundsordförande Sören Juvas höll tal på första maj i Skellefteå
Internationellt

Internationellt samarbete
Förbundet har startat ett samarbete med Vikerroos, estniska hbt(s). I februari
träffade internationella ledaren Mia Sundelin styrelsen för inledande samtal och i
november åkte förbundsstyrelsen till Tallinn för att fördjupa samarbetet.
Europride
Under Europride i Stockholm hade förbundet fyra seminarier tillsammans med
Rainbow Rose och PES. Vi genomförde också ett europeiskt ”rooftop” mingle med
våra internationella gäster och partikamrater. Medlemmar, ministrar, MP:s och
MEP:s Den europeiska socialdemokratin hade stor uppslutning under paraden som
avslutade Europride.
IDAHOT Forum
2018 års IDAHOT konferens som bland annat PES och Rainbow Rose är aktiva i
gick av stapeln i Lissabon 18 maj. Förbundsordförande Sören Juvas deltog på
konferensen.
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Olof Palmes internationella centrum – OPIC
Förbundet är medlemmar och aktiva i OPIC. Förbundsordförande Sören Juvas sitter
i styrelsen. Internationella ledaren Mia Sundelin deltog på OPIC:s strategidagar och
har också träffat representanter vid flera tillfällen under året.
Samväldets träff.
Förbundsordförande Sören Juvas deltog som en av huvudtalarna i ett seminarium
som labour ordnade under den samväldes träff som genomfördes i London.
Taiwan
Internationella ledaren Mia Sundelin träffade taiwanesiska statstjänstemän och
politiker tillsammans med RFSL. Taiwan ska införa samkönade äktenskap och ville
lära mer om hur vi gått tillväga i Sverige och vilka andra politiska hbtq-frågor som
finns på agendan i Sverige då vi kommit långt i jämförelse.
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Ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige. Ett intensivt 2019.
När vi ser tillbaka på Socialdemokraternas 2019 så ser vi ett intensivt och
innehållsrikt år. Kortfattat kan vi konstatera följande:
• Vi hann med både ett EU-val och en kongress
•
•
•
•

Vi samtalade med 470 000 väljare i EU-valrörelsen
Vi genomförde en omorganisation av kansliet
Vi tog fram en mellanvalsstrategi
Vi intensifierade arbetet med organisationsutveckling för att implementera
kongressens beslut om det organisatoriska handlingsprogrammet

Inledning
2019 inleddes med att Stefan Löfven valdes till statsminister efter en 134 dagar
lång regeringsbildning. Ett historiskt Januariavtal slöts mellan
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartier och Liberalerna. Det
blocköverskridande samarbetet som inleddes har därefter präglat mycket av
partiets arbete under året.
Två andra stora händelser under 2019 var även partikongressen i Örebro samt EUvalrörelsen.
Inför EU-valet beslutade partistyrelsen om en valplattform med rubriken ”För
demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism”. Ett budskap som blev mer
och mer aktuellt ju längre in i valrörelsen vi kom. Totalt genomfördes nästan en
halv miljon samtal. Inledningsvis var det trögt att mobilisera våra valarbetare,
men det blev bättre på slutet. Valresultatet slutade på 23.5%, tyvärr en liten
minskning mot föregående val. Men vi behöll våra fem mandat i parlamentet.
Efter valet 2018 lyfte partistyrelsen och verkställande utskottet fram tre
utvecklingsområden för partiet. Vi hade behov av att stärka oss som
partiorganisation, utveckla den facklig-politiska samverkan samt hitta nya former
för att arbeta med politikutveckling under hela mandatperioden. Dessa tre
områden har varit prioriterade och genomsyrat arbetet under året.
Partikongressen beslutade om ett nytt organisatoriskt handlingsprogram. Ett
program som genast skulle implementeras i organisationen. En viktig del har varit
att utveckla nya metoder och arbetssätt för att bedriva politisk verksamhet och
samtidigt stärka det politiska samtalet. Vi har bland annat tagit fram ett årshjul
med ett stort utbud av aktiviteter som alla arbetarekommuner och föreningar kan
ta hjälp av för att planera sin verksamhet.
Valet 2018 visade att det fanns ett behov av att utveckla det facklig-politiska
arbetet. Under 2019 beslutade partistyrelsen om en ny facklig-politisk strategi.
Arbetet med en facklig-politisk integrering har påbörjats – allt vi gör ska ha ett
facklig-politiskt perspektiv. VU har besökt alla LO-förbundens styrelser och
kommer göra det igen under 2020. Vi har arbetat aktivt med att bygga upp det
facklig-politiska arbetet lokalt, i varje kommun. Detta som ett led i att stärka den
facklig-politiska samverkan på alla plan, lokalt, regionalt och nationellt.
Under året tillsatte partistyrelsen två arbetsgrupper. En arbetsgrupp som ska
arbeta med att utveckla nya politiska förslag med inriktning på en rättvis och
jämlik fördelningspolitik. Den andra gruppen har i ansvar att utveckla
sjukvårdspolitiken. Arbetsgruppernas uppdrag sträcker sig fram till och med
hösten 2021 då de ska lämna sin slutrapport.

Årets Första maj-paroll var Trygghet – Demokrati - Sammanhållning.
Partiordförande talade i Umeå. Trots ett varierat väder runt om i landet så
redovisade de flesta arbetarekommuner ett bra deltagande på årets firande.
Partiordförande Stefan Löfven sommartalade i värmländska Björneborg den 18
augusti. Temat för talet var att hela landet ska leva och i anslutning till talet
presenterades även regeringens förslag om ett uppdaterat
kostnadsutjämningssystem som innebar mer pengar till flest befolkade regionerna.
2019 har även inneburit utmaningar för oss som parti. Det har förts många samtal,
både internt och extern, om socialdemokratins roll i det nya politiska landskapet. I
en tid där regeringens politik delvis styrs av Januariavtalet har vi som parti haft
behov av att diskuterat och mejsla fram vilken roll vi ska ha. Ingångsvärdet är att
det alltid ska vara tydligt vad vi vill som parti, även i de fall vi vill mer än vad
regeringen kan genomföra just nu.
Under hösten togs en mellanvalsstrategi fram för att hitta rätt - i detta för oss - nya
politiska landskap. Syftet med strategin är att skapa bästa möjliga utgångsläge
inför valet 2022. Strategin konstaterar att vi är i ett allvarligt läge och pekar
särskilt ut breda löntagargrupper som den målgrupp vi aktivt behöver satsa på att
vinna tillbaka. En grupp vars stöd vi ofta tagit för given. Vår huvudkonflikt ska
ligga kring välfärdsfrågor och vi ska vid varje givet tillfälle prioritera dessa först.
Som en konsekvens av ett minskat valresultat genomfördes en
organisationsförändring av partikansliet. I och med att Socialdemokraterna
fortsatte i regeringsställning blev det en betydligt mindre justering än om vi hade
gått i opposition. Kansliet har idag två arbetsplatser. Många medarbetare har sina
arbetsplatser i riksdagen men Sveavägen 68 är återigen ett viktigt nav för partiets
kansli.
Under 2019 genomfördes flera olika resor runt om i landet och den 15 december
gjordes årets sista resa i samband med att partiordförande höll sitt jultal i Visby.
Nu lämnar vi 2019 och går in i ett nytt år med nya utmaningar.
Nu är det riktning framåt. För att starkare samhälle.

Uppföljning av verksamhetsplanen för 2019
Uppföljning av verksamhetsåret relativt verksamhetsplanen för 2019
Den verksamhetsplan som gällt för partikansliet centralt har haft de fyra uppsatta
målen:
1. Att öka andelen väljare som röstar på Socialdemokraterna
2. Att öka antalet nya medlemmar
3. Att medverka till att riksdagsledamöterna får goda förutsättningar att
utföra sina uppdrag
4. Att bygga långsiktiga förutsättningar för en stark partiorganisation

Bedömning av måluppfyllnad:
Verksamhetsmål 1: Öka förtroendet i prioriterade sakfrågor samt andelen
väljare som kan tänka sig att rösta på Socialdemokraterna
Andelen väljare som kan tänka sig att rösta på Socialdemokraterna har minskat
under året. Vi ser också samma tendens när det gäller partiets förtroende i
sakfrågor. Områden där vi måste stärka vårt förtroende framöver är skola,
sjukvård och sysselsättning.
Under 2019 bedöms därför att målet om att öka förtroendet i prioriterade
sakfrågor samt att öka andelen väljare som kan tänka sig att rösta på
Socialdemokraterna inte har uppfyllts.

Verksamhetsmål 2: Att öka antalet nya medlemmar
Värvningen följer en gammal trend under mandatperioder, som innebär att vi att
vi ökar inflödet ju närmare valet vi kommer. Vilket innebär att första året efter
allmänna val innebär ett lägre antal nya medlemmar.
Under år 2019 var antalet nya partimedlemmar 6 554, i jämförelse med år 2018 –
då antalet nyvärvade medlemmar var 16 684. Det är således en minskning av
antalet nya medlemmar jämfört med föregående år. Även räknat gällande totalt
antal medlemmar minskar vi från 2018 års 95 707 medlemmar - till att vi vid årets
slut, 2019, var 90 273.

Under 2019 bedöms därför att målet om att öka antalet nya medlemmar inte
uppnåtts.
Verksamhetsmål 3: Bidra till en aktiv lokal folkrörelseverksamhet på
mätbart sätt
På partikongressen i Örebro fattade kongressen beslut om ett nytt organisatoriskt
handlingsprogram. Under 2019 har partikansliet, tillsammans med
partiorganisationen, satt igång arbetet med att implementera
handlingsprogrammet. Arbetet innebär dels långsiktig utveckling, men också
löpande aktiviteter och verktyg.

Den första verksamhetskonferensen, med alla arbetarekommuner, har genomförts.
Partikansliet har också under året implementerat ett årshjul med aktiviteter som
varje arbetarekommun kan ta del av. Årshjulet är tillgängligt för organisationen
genom intranätet Roden, och ger partiet goda möjligheter att ta del av olika
verksamheter samt genomföra egna och lägga upp som goda exempel för andra i
organisationen att ta del av.
Under 2019 har de delar, kongressen beslutat genomföras för året, implementerats
– varför målet om att bidra till en aktiv lokal folkrörelseverksamhet på mätbart
sätt bedöms som uppnått.

Verksamhetsmål 4: Medverka till att riksdagsledamöterna får goda
förutsättningar att utföra sina uppdrag
Partikansliet har fortsatt givit ett professionellt stöd till gruppen och gruppens
ledning. Vid avstämning med ledamöterna tycker de att kansliet ger ett bra hjälp
men att de gärna ser att det utvecklas till än mer strategiskt stöd framöver. Under
2019 utvecklades kansliets arbete ytterligare genom en funktion för individuellt
stöd till ledamöterna som byggts upp under året.
Partikansliet ger på olika sätt stöd och förutsättningar för våra riksdagsledamöter
med bland annat politiskt utskottstöd, press och digitalt från
kommunikationsavdelningen, internkommunikation från
organisationsavdelningen, administrativ avlastning från HR och
ekonomifunktioner – och inte minst den administrativa avlastningen och stödet till
arbetet i valkretsen från riksdagsgruppens sekretariat.

Under 2019 har arbetet som innebär att medverka till att riksdagsledamöterna får
goda förutsättningar att utföra sina uppdrag utvecklats, varför målet bedöms som
uppnått.

Kongress 2019
Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 40:e ordinarie partikongress
genomfördes fredag till söndag, 22-24 mars 2019, på Conventum i Örebro. 349
ombud samt partistyrelsen var på plast och totalt rörde sig ca 1200 personer på
kongrssen. Det var besökare, anställda och förtroendevalda som var på kongressen
och lyssnade på debatten och medverkade på seminarier.
En kongress som genomförs året efter allmänna val, dvs 2019, ska – enligt
stadgan – vara av ett mindre format sett till innehåll och omfattning. Detta innebar
att partistyrelsen beslutade om att kongressen skulle avhandla två områden;
Kunskap för framtiden – trygghet och konkurrenskraft för framtiden samt ett
organisatoriskt handlingsprogram. Det fanns ingen motionsrätt till denna
kongress.
Inför kongressen jobbade två arbetsgrupper utsedda av partistyrelsen med dessa
två områden. Förslag till programmen skickades ut i organisationen och det
genomfördes även en hearing den 14 december 2018 på scandic continental där
arbetsgruppernas huvudföredraganden partisekreteraren Lena Rådström Baastad
och Mikael Damberg medverkade.
Kongressen innehöll också ett nytt inslag vilket var en allmänpolitisk debatt.
Ombuden fick innan anmälla in frågor till den allmännpolitiska debatten. Frågor
som avhandlades under denna punkt var bland annat infrastrukturfrågor,
välfärdssatsningar, pensioner, arbetsmarknadspolitik etc.

EU-valrörelsen
974 589 svenskar, motsvarande 23,5 procent av väljarna, röstade på
Socialdemokraterna i 2019-års EU-val. Det var en besvikelse i bemärkelsen att
målet om att öka väljarstödet jämfört med föregående EU-val inte nåddes och inga
nya mandat erövrades. Tvärtom sjönk stödet med 0,71 procent för partiet jämfört
med 2014-års valresultat. I absoluta tal ökade antalet socialdemokratiska röster
med 75 515 personer då valdeltagandet ökade till 4 187 848 personer,
motsvarande 55,3 procent av väljarkåren. Socialdemokraterna behöll i och med
valresultatet sina fem mandat i Europaparlamentet.

Valrörelsen bedrevs i en nedåtgående nationell opinionstrend. Samtidigt som
stödet blev historiskt lågt i EU-valet var också gapet mellan nationellt stöd och
stöd i EU-valet historiskt litet. I bemärkelsen att EU-valet i hög utsträckning var
en mobiliseringsvalrörelse kan man därför säga att partiet bättre än någonsin i
valrörelsen lyckades mobilisera ett över tid allt lägre generellt stöd.
Socialdemokraterna drev en valkampanj med fokus på försvaret av demokratin,
att skapa fler och trygga jobb och en rättvis klimatomställning. Valplattformens
rubrik var ”För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism.
Samtalskampanj genom folkrörelseinsatser prioriterades. Under EU-valet 2019
hade Socialdemokraterna som ambition att genomföra en omfattande
samtalskampanj och samtala med väljare i hela landet. För EU-valrörelsen var
målet att genomföra 500 000 samtal, främst via dörrknackning, ett mål vi nästan
nådde upp i. På valnatten kunde vi konstatera att arbetet som letts från
partistyrelsens kansli resulterat i cirka 470 000 inrapporterade samtal från
valkampanjen.
Under valåret 2019 har partistyrelsens kansli bidragit till att ta fram valstrategi,
argumentations- och metodstöd till valarbetarna, genomfört utbildningar. planerat
och genomfört turnéer med ledande företrädare, och tagit fram material för
regionala och lokala utbildningar. Allt för att rusta valarbetarna med entusiasm
och fakta inför mötet med väljarna.
En särskild valkonferens hölls på där fokuserade på de lokala valledarna, en roll
som uppgraderades redan i den föregående nationella valrörelsen 2018. För en
modern folkrörelse gäller det att finnas där människor befinner sig.
Socialdemokraterna har därför haft en aktiv närvaro på sociala medier, för att
underlätta kontakt och dialog mellan väljare och politik, samt för att tillhandahålla
information.
Partistyrelsens kansli har genomfört chattar, livesända pressträffar och
utfrågningar och proaktivt deltagit i debatter i sociala mediers kommentatorsfält.
Vi arbetade även med vår egen webbplats för att engagera och informera och
annonserade på Facebook, Instagram, Youtube och via sökmotorer.
Därtill har omfattande annonsering skett, bland annat via direktreklam,
annonsering i tryckt press, TV och på digitala plattformar. Ekonomiskt var den
största enskilda insatsen att i likhet med i den nationella valrörelsen året innan
återigen med hjälp av en humoristisk reklamfilm innehållandes partiordföranden
och korv beskriva vad vi socialdemokrater vill göra, den här gången med Europa.

Efter valet genomfördes en valutvärdering. Också i det arbetet deltog
partistyrelsens kansli genom att stödja den av partistyrelsen utsedda
valanalysgruppen.

Partistyrelsens kansli
År 2019 inleddes med att januariavtalet slöts och det blev därmed klart att det
även fortsättningsvis blev en socialdemokratisk regering. Kansliet kunde därmed
genomföra sin organisationsförändring under de förutsättningarna. Eftersom de
ekonomiska förutsättningarna förändras minskade kansliet från 89 till 80
medarbetare. Detta kunde ske utan att säga upp personal. Utöver dett inrymmer
numera kansliet även indivuduellt stöd gentemot riksdagsledamöter. Detta
eftersom arbetsuppgiften tidigare legat på partidistrikten, men när valkretsstödet
drogs in övertog partikansliet i viss utsträckning dessa arbetsuppgifter.
Valkretsstödet har istället ersatts med ett verksamhetsstöd, vilket gör att
partidistrikten fortfarande ansvarar för ledamöternas kommunikativa arbete på
hemmaplan samt ex besöksplanering.
Sveavägen 68 är även fortsatt ett viktigt nav för partiets organisationsutveckling
och kansliet har alltid sina veckomöten på Sveavägen 68. Kansliet har annars två
arbetsplatser, de flesta medarbetare har sin arbetsplats på Cephalus i riksdagen
men organisationsavdelningen och partiledningens sekretariat har sina
arbetsplatser på Sveavägen 68 och i bägge husen finns ett antal lånearbetsplatser
för den som har behov att växla arbetsplats.
Kansliet har skalats upp under året för att genomföra EU-valrörelsen för att sedan
återgå till mer ordinarie verksamhet. Kongress och genomförandet av det
organisatoriska handlingsprogrammet har varit de två största enskilda projekten
med genomförandet av det första verksamhetsforumet som ett viktigt event.
Partiledningens sekretariat

Avdelningen ansvarar för stöd till partisekreterare, arbete kring Verkställande
utskott och partistyrelse, internationell verksamhet samt facklig-politisk
samverkan. Avdelningen bidrar också till partiets organisationsutveckling genom
partisekreterarens arbete till partiets organisationsutveckling.
Under året har avdelningen storlek minskats på grund av partiets minskade
resurser. Framförallt har ett större arbete genomförts för att effektivisera VU/PS
administration, samtidigt som mötesformerna utvecklas. Även partisekreterarens

stab har minskats, vilket innebär att mer av stödet sker genom övrig
kansliorganisation än tidigare.
Partisekreterarens stab
Under året har partikongressen fattat beslut om det mest ambitiösa och konkreta
reformprogrammet av partiets organisation på många år, ett arbete som leds av
partisekreteraren med stöd av staben och organisationsavdelningen. Fokus är att
stärka det politiska samtalet inom och med Socialdemokraterna. Detta arbete, som
redan under året började gå från idé till leverans, har präglat mycket av
verksamheten.
Partisekreterarens arbete har under året präglats av den nyorientering av partiets
roll som det nya politiska landskapet och januariavtalet innebär. Strategiarbeten
har genomförts under ledning av partisekreteraren i två steg, först direkt efter
slutandet av JA och sedan under hösten i och med framtagandet av en
mellanvalsstrategi för partiet. Inriktningen innebär bland annat ökad roll för
partiet vad gäller opinionsbildning och tydliggöranden av vad som är
kompromisser respektive socialdemokraternas egna politik. Under året
genomfördes en turné till partidistriktens styrelser från VU för att diskutera kring
vägen framåt och ytterligare en planerades till våren 2020.
Under EU-valet sörjde partisekreteraren för en välfungerande central
kampanjorganisation och genomförde turnébesök och andra aktiviteter för att på
olika sätt bidra till ökad aktivitetsnivå i partiet på lokal nivå.
Facklig-politiskt
2019 präglades initialt av förankringsarbete kring JA och facklig-politiskt
understöd till EU-valrörelsen, för att sedan gå över i framtagande och
genomförande av facklig-politisk strategi.
Efter valet 2018 initierades en diskussion om hur den facklig-politiska samverkan
kan stärkas långsiktigt. Under året togs en ny facklig-politisk strategi fram i
samråd med LO och LO-förbunden. Den beslutades av partistyrelsen i början av
hösten och syftar bland annat till att stärka den lokala facklig-politiska samverkan
med ett gemensamt forum i alla kommuner, att värva fler med LO-bakgrund och
att lägga större fokus vid att vinna LO-väljare. Under året påbörjades också ett
arbete med att utifrån inriktningen i strategin göra regionala handlingsplaner i alla
partidistrikt. Ett arbete med facklig-politisk integrering påbörjades också, där
tanken är att det facklig-politiska perspektivet och breda löntagargrupper ska tas
med som perspektiv inför alla beslut.

Under året genomfördes också en turné från VU till LO-förbundens styrelser. Från
PS kansli har vi också deltagit i ett ökande antal facklig-politiska konferenser runt
om i landet. Vi har också närvarat vid fackliga kongresser för Kommunal och
Målarna.
Under året har socialdemokraternas fackliga utskott (SFU) haft fyra ordinarie
sammanträden samt därutöver ett antal telefonmöten. Som konsekvens av den
facklig-politiska strategin tillsatte VU också en facklig-politisk kommitté som
syftar till att stärka den facklig-politiska verksamheten i partiet.
Internationellt
Under början av året fattade partistyrelsen beslut om en internationell strategi.
Strategin syftar till att öka den internationella verksamheten, vår internationella
påverkan och det internationella samarbetet. En övergripande metod för att
åstadkomma detta är att PS kanslis arbete allt mer fokuseras på att aktivera andra
att delta i arbete och att samordna det arbete som sker i olika delar av partiet och
hos olika företrädare. Flera nya samordningsgrupper har därför tillsatts, liksom
grupper fokuserade på olika regioner i världen. På så sätt får också fler ett ansvar
och möjlighet att bidra i verksamheten.
Under hösten stod Socialdemokraterna värd för ett konvent för Progressive
alliance som samlade ledande socialdemokratiska och progressiva företrädare från
hela världen för att diskutera gemensamma utmaningar och PA:s framtid. Totalt
deltog nästan 200 personer. Därutöver deltog minst lika många deltagare från runt
om i partiet, då arrangemanget lades samtidigt som årets Palmedagar som också
utökades i omfattning.
Partiets internationella ledare träffades vid två tillfällen under året och alla distrikt
har nu utsedda sådana.
Under året genomfördes också en förnyelseprocess i SAMAK, som bland annat
innebär ett nytt arbete med politiska temaår.
Övergripande slutsatser
En övergripande utvärdering av årets arbete visar på vikten av att kontinuerligt
arbete med att ha nära relationer mellan partiledning och partiorganisation samt av
att partiet centralt tar kommandot för partiutveckling och arbetar med strategier
som är relativt konkreta och handfasta, men också finns där för de som har
särskilda behov som inom internationella och facklig-politiska verksamheten.
Historiskt har ofta den mängd arbete som krävs för strategiimplementering
underskattats och därför kommer det under kommande år vara en viktig uppgift.

Riksdagsgruppens sekretariat
Kansliets övergripande mål att medverka till att riksdagsledamöterna får goda
förutsättningar att utföra sina uppdrag styr verksamheten för riksdagsgruppens sekretariat.
Första april 2019 skapades en ny avdelning för att stärka arbetet med ledamöternas
individuella stöd då valkretsstödet upphörde i den tidigare formen vid halvårsskiftet.
Riksdagsgruppens sekretariat ger ett praktiskt, organisatoriskt och politiskt stöd med hög
kvalitet till både gruppledning och riksdagsledamöter. Ledamotstorget har byggts upp
som en bemannad fysisk plats för att ledamöterna ska få snabbt och effektivt stöd.
Trenden är att mer stöd kring digital kommunikation efterfrågas därför startades en studio
där utrustning och stöd finns för att fota, filma och podda.
I linje med den facklig-politiska strategin har ett samarbete med Kommunal byggts upp
där de bemannat Ledamotstorget ett antal dagar under hösten för att hjälpa ledamöterna
att komma ut på arbetsplatsbesök runt om i landet samt hitta fler kontaktytor och
gemensamma politiska förslag. Flera fackförbund vill följa det goda exemplet vilket är
positivt och något som kommer att utvecklas under kommande verksamhetsår.
Avdelningens uppgift är att också att stödja den formella strukturen i riksdagsarbetet som
arbetsutskott, gruppstyrelse, gruppmöten, valberedning samt möten med regionansvariga.
Stödet till gruppledningen och nya gruppledaren har byggts upp succesivt under året.
Avdelningen har en samordnade roll mellan riksdagsgruppen och PS-kansli samt med
regeringskansliet. Vikten av att ha bred politisk generalistkompetens bland medarbetarna
kan inte nog understrykas när det gäller arbetet som utförts.
Riksdagsgruppen har fått i uppdrag av partistyrelsen att utveckla politik för hela landet.
Uppdraget togs emot med stor entusiasm och samordnas från avdelningen.
Januariavtalet har inneburit delvis nya arbetssätt vilket varit energikrävande och
utmanande. Exempelvis har utformandet av ett nytt kvittningssystem krävt en hel del
arbete. Arbetet med Allmänna motionstiden påbörjas tidigt på året för att infrastrukturen
ska fungera fläckfritt när motionsarbetet går in i den mer intensiva fasen. Avdelningen
hjälper till med tekniskt stöd, utbildning och utveckling men tar också fram underlag till
ledamöterna i motionsskrivandet.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Administrativa avdelningen har under året bytt namn till Avdelningen för
verksamhetsstöd. Under 2019 flyttades ansvaret för alla tekniska plattformar från
Organisationsavdelningen och Kommunikationsavdelningen till avdelningen
Verksamhetsstöd. Avdelningen för verksamhetsstöd har därmed det övergripande
ansvaret för ekonomi, HR, CRM och IT.

Ekonomifunktionen
Ekonomifunktionens uppdrag är att ansvara för budgetering, redovisning,
ekonomisk uppföljning, kapitalförvaltning och andra ekonomiadministrativa
rutiner. Därtill ansvaret för kansliets ekonomiarbete samt att ge stöd till
partidistrikten inom ansvarsområdet. Vidare ansvarar ekonomifunktionen för
redovisning av sex stiftelser med anknytning till partiet.
Under året har fokus legat på att förbättra och förenkla de ekonomiadministrativa
rutinerna på kansliet samt tillse efterlevnaden av dessa. Det har bland annat skett
genom interna utbildningar för användarna i fakturahantering och
budgetuppföljning på respektive avdelning.
CRM-funktionen - medlemssystem
CRM-funktionens ansvar är att handha och utveckla partiets medlemssystem.
Under 2019 har CRM-arbetet stärkts. Nu finns förutsättningar att ge ökad service
och support samt genomföra utbildningar för partidistrikten. CRM-nytt med den
senaste informationen går ut veckovis till alla med CRM-licens.
IT-funktionen
Funktionen ansvarar för att kansliet har välfungerande, säkra och adekvata ITsystem. Kansliet använder både Riksdagens IT-miljö och kansliets egen IT-miljö.
Riksdagen IT-stöd utgörs av Riksdagens IT-avdelning medan den egna IT-miljön
och IT-stöd är utlagt på extern driftsleverantör. Under EU-valrörelse hanterades
den ökade IT-supporten med egna resurser för att hålla kostnaderna nere.
Under valåret 2018 ökade IT-säkerheten genom högre bevakning av befintligt
nätverk. Den högre bevakningen förlängdes till att omfatta även EU-valrörelsen
2019..
Digitala plattformar
Intranätet Rosen har utvecklats och används nu av alla anställda och många
förtroendevalda inom organisationen.
Ett intranät för alla medlemmar (Rosen för alla) initierades under våren 2019.
Kravställning och utveckling har pågått 2019. Hösten 2019 har det skett
utbildningar och informationsinsatser för partidistrikt och arbetarekommuner.
Syftet har varit att underlätta implementeringen. Med Rosen för alla är det möjligt
att underlätta administration och minska kostnader för förvaltning och support
samt höja IT-säkerheten.
En ny webbplats har lanserats under hösten 2019. En genomlysning av SEO har
genomförts, vilket innebär att webbplatsen ska hittas vid Googlesökningar på våra
politiska områden. Det har också skett ett arbete för att statistik och mätningar
enkelt ska kunna följas upp och analyseras.

HR-funktionen
HR-funktionens uppdrag är att säkerställa lagstiftning, avtal och policy på
området samt att fungera som stöd i HR-relaterade frågor inom partiet.
Avdelningen ansvarar även för lokaler, utrustning och partikansliets kontakter i
frågor som rör riksdagsförvaltning och Socialdemokraternas hus.
Arbetet har framför allt kretsat kring bemanning, arbetsrättsliga frågor,
arbetsmiljö och lönehantering, lönekartläggning samt facklig samverkan och
förhandling. HR-funktionen har också bistått kansliets chefer vid rekryteringar,
rehabilitering, coachning och andra personalrelaterade frågor. Under året har
arbetet med att ta fram arbetsbeskrivningar för kansliets befattningar startat
liksom planeringen av regelbundna medarbetarundersökningar. Frågor som fått
ökad uppmärksamhet är regelbundna personalsammankomster med
kompetensutvecklande inslag, friskfaktorer för personalen samt social samvaro
över avdelningsgränserna.
HR-funktionen har under året också gett konsultativt stöd till partidistriktens
arbetsgivarföreträdare och assistenter i deras personalarbete. HR-funktionen har
även hanterat ansökningar och utbetalningar från Kommittén för anställdas
kompetensutveckling och trygghet.
Politiska avdelningen

Avdelningen arbetar med att ge riksdagsgruppen politiskt stöd. Avdelningen har
hand om politiskt utskottsstöd samt framtagning av politiska underlag av olika
typer. Avdelningen stödjer också partistyrelsen politiskt så att den på ett effektivt
sätt kan genomföra sitt uppdrag.
Avdelningen bidrar inom ramen för den ordinarie verksamheten till kansliets
övergripande mål genom att ge riksdagsgruppen ett professionellt stöd av hög
kvalitet som säkerställer att riksdagsledamöterna, i första hand
utskottsgruppledarna och riksdagsgruppens ledning, effektivt kan genomföra sitt
uppdrag.
Stödet till de socialdemokratiska utskottsgrupperna i riksdagen är avdelningens
grunduppgift. 2019 var första året på den nya mandatperioden och mycket tid
lades på att hitta arbetsformer och ansvarsfördelning för de nya utskottsgrupperna
och skapa kontakter med relevanta organisationer och aktörer inom utskottens
ansvarsområden.
I januari stod det klart att den socialdemokratiskt ledda regeringen med
Miljöpartiet kan fortsätta med stöd av Vänsterpartiet, Centerpartiet och
Liberalerna. Den nya samverkan - inom ramen för Januariavtalet – omfattar fler

partier än tidigare och har inneburit ökade krav på samverkan och beredning av
ärenden och en mer komplicerad riksdagsbehandling av beslutsärenden.
Januariavtalet omfattar 73 punkter med sammanlagt flera hundra olika åtaganden
som ska genomföras under mandatperioden. Samverkan och informationsutbyte
med statsråden och de politiska staberna i regeringskansliet är viktigt för
möjligheterna att forma en kraftfull politik. Detta arbete har utvecklats och
fördjupats under 2019.
Utskottsgruppernas arbete med riksdagens allmänna motionstid genomfördes i
september och oktober. Arbetet med motioner kommer under mandatperioden att
bli allt viktigare mot bakgrund av pågående regeringssamverkan och behovet av
att presentera socialdemokratiska partiståndpunkter på olika områden.
Medarbetare från politiska avdelningen arbetar med den arbetsgrupp som
partistyrelsen tillsatte i april för att jobba med fördelningspolitik ända fram till
valet 2022. Projektgruppen ska lämna förslag som ökar den ekonomiska
jämlikheten. Medarbetare från politiska avdelningen arbetar också med den
sjukvårdspolitiska arbetsgrupp som partistyrelsen tillsatte i juni och som skall
jobba till oktober 2021. Under hösten har också ett politikutvecklingsarbete startat
i alla utskott och detta arbete fortsätter under 2020.
En övergripande utvärdering av årets arbete visar på vikten av att bibehålla den
höga sakexpertis och erfarenhet av beslutsfattande på regerings- och riksdagsnivå
som finns hos medarbetarna och att fortsätta utveckla förmågan att jobba i större
projekt. Den parlamentariska situationen är mer komplex än någonsin och kräver
mer konstitutionell kunskap och erfarenhet av riksdagsarbetet än tidigare.
Organisationsavdelningen

Organisationsavdelningen ansvarar för en bred verksamhet med syfte att utveckla
och stödja partiorganisationen. Inom avdelningens ansvarsområde återfinns några
större områden; organisationsutveckling, studieverksamhet, medlemsutveckling
och värvning samt kampanjverksamhet och internkommunikation. Avdelningen
ger också ett stödjande arbete gentemot partidistrikten som bland annat rör
stadgar, konfliktlösning och medlemshantering. Avdelningen har också ansvar
för 26-manna samt ett antal kommittéer och arbetsgrupper.
En viktig del av vårt partis arbete kretsar kring organisationsutveckling.
Organisationsutveckling är oftast summan av flera olika verksamhetsområden
som jobbar ihop och arbetet med att utveckla vår partiorganisation är alltid
långsiktigt. Under 2019 har organisationsavdelningens fokus helt naturligt rört sig
ytterligare utåt från mer övergripande och interna strategi- och kulturfrågor, intern
medlemsutveckling etc. mot ett fokus på mer utåtriktad verksamhet inom
värvning, kampanjarbete och valarbete. Samtidigt har samtalskampanjen och vår

digitala närvaro varit en viktig del att utveckla organisationens syn på
väljardialog, värva medlemmar och hur vi organiserar vår verksamhet. En del som
är viktig för att stärka partiorganisationen är att våra främsta företrädare är ute i
partiverksamheten och är bärare av metoder som är viktiga för att vi ska kunna
växa som parti, utveckla politiken och vinna val. Under våren 2019 genomfördes
en hel del besök ute i landet av våra statsråd och ledamöter av partistyrelsen.
Ett steg som visar att vi ämnar satsa mer på att utveckla organisationen är
partisekreterarens arbete med det organisatoriska reformprogram som antogs av
kongressen 2019 och är en naturlig fortsättning på resan vi påbörjat med arbetet
kring framtidspartiet och långsiktigt bygga en starkare organisation och
folkrörelse. Efter kongressen påbörjades ett gediget arbete med att implementera
kongressens beslut kring det organisatoriska handlingsprogrammet. Blanda annat
upprättandet av ett årshjul samt ett verksamhetsforum. Årshjulet innehåller ett
smörgåsbord av mallade aktiviteter/verksamheter som kan användas lokalt.
Att fortsätta utveckla folkrörelsearbetet bygger på att vi har medlemmar och
kontinuerligt tillskott av nya medlemmar som kan vara med och utveckla vår
verksamhet och vår politik. Under året har ett antal insatser gjorts för att öka
fokus i vårt arbete med nya medlemmar. Bland annat förbättrade processer runt
vårt medlemsregister, bättre och mer regelbunden statistik och mer och snabbare
återkoppling till de som visat intresse. Detta arbete har samlats i ett
medlemsprojekt där hela kedjan i medlemskapet utvärderas och insatser gjorts för
att underlätta att bli medlem i socialdemokraterna. Initiativ att underlätta arbetet
med återvärvning gjordes under verksamhetsåret då vi gjorde justeringar och
spred ut aviseringarna över året istället för en stor avisering i slutet av året. Syftet
är att underlätta för partiorganisationen på lokal nivå att återvärva och följa upp.
Under hösten 2019 reviderades medlemsstrategin som ett led att bli mer tydliga
och målinriktade i arbetet med medlemsvärvning och medlemsvård. En viktig del
att just revidera medlemsstrategin är att mycket har hänt sedan den antogs 2013,
både metodmässigt men också gällande förutsättningarna att värva.
Totalt sett har det mer koncentrerade arbetet med ett tydligt medlemsprojekt
genererat resultat och under 2019 värvades ca 6226 nya medlemmar. Resultatet är
en minskning från året innan (som var valår).
Ett verksamhetsområde som verkligen tagit fart är partiets studieverksamhet.
Partistyrelsens studiekommitté har ett stort ansvar i genomförandet av
studieplanen och består av såväl valda som anställda med studieansvar ute ifrån
partidistrikten samt representanter från LO och ABF. Under 2018 togs det fram
nya styrdokument som det kommande mandatperiodens studier baseras på. Under
2019 började den nya studieplanen gälla, tillsammans med en ideologiskt
formulerad ledarskapsidé som antogs av PS ligger till grund för arbetet.

Studieplanen höjer såväl kvantiteten som kvaliteten på partiets studieverksamhet,
både nationellt och regionalt/lokalt, och ansvarsfördelningen är tydlig. Studierna i
partiet är numer också tydligare strukturerade. Ledarskapsidén är framtagen för att
höja förväntningarna på partiets ledarskap, och alla ledarutbildningar har denna
som utgångspunkt.
Bommersviksakademien startade under hösten 2018 och avslutades försommaren
2019 med 80 deltagare som ska genomgå fyra internat och mellanliggande arbete.
Ledarutbildningen vänder sig till medlemmar i åldern 25 - 35 år i partiet, SSU och
LO.
En ombudsmannautbildning har också genomförts under 2019.
Inför 2019 års studieår har ett gediget arbete med att uppdatera studiematerial
genomförts. Studiehandledningen till medlemsutbildning del 1 och 2 uppdaterades
för att tydligare möta behoven. Ett nytt grundläggande ledarskapsmaterial, som
vänder sig till alla som har uppdrag i eller åt partiet. Studiematerialet ”Att leda
partivänner” genomgick, bl.a. som en reaktion på #metoo och den nya
ledarskapsidén, en fullständig uppdatering. Detta för att möta ett modernt
Socialdemokratiskt ledarskaps behov att få fler och skarpare verktyg till hands.
Ett verksamhetsområde som utvecklats under 2019 är partiets
internkommunikation. Vårt intranät ”Rosen” har bidragit till att vi på ett säkert
och smidigt sätt kan kommunicera internt, höja medlemskapets värde och stärka
vår förmåga att organisera oss och på ett smidigt sätt kommunicera vår politik för
att stärka sammanhållningen och kunskapen om politiken. Under 2019 har arbetet
att skapa ”Rosen för alla” påbörjats med ambitionen att under hösten 2020 ska
alla medlemmar kunna komma in i vårt intranät. Detta kommer ge oss helt nya
möjligheter att kommunicera med våra medlemmar. Arbetet med att digitalisera
delar av vår verksamhet har tagit fart och vi ser både fördelar rent pedagogiskt
samt också möjligheter att spara ekonomiska resurser på sikt
Kommunikationsavdelningen

Avdelningen svarar för kansliets presstjänst, digitala kanaler, omvärldsbevakning,
reklam och trycksaker och digital medlemsvärvning. Avdelningen tar fram
underlag i strategiska frågor och samordnar kommunikationsinsatser.
Avdelningen ger övriga partiorganisationen stöd och rådgivning inom
kompetensområdena.
Avdelningen bidrar inom ramen för den ordinarie verksamheten till kansliets
övergripande mål genom att följa och mäta långsiktiga opinionsmässiga trender,

tillhandahålla professionell mediehantering för partiledning och riksdagsgrupp,
drift och underhåll av partiets digitala kanaler samt viss kampanjproduktion.
I samband med kansliets minskade resurser prioriteras pressarbetet och det
digitala arbetet av avdelningens ansvarsområden.
Det digitala arbetet har gått in i en mer konsoliderande fas. Vi har fortsatt att öka
antalet följare på partiets konton på såväl Facebook som Instagram (se bilaga)
men har också lagt mer tid på att öka dialogen med de som följer oss. Vid ett
flertal tillfällen har live-sändningar genomförts i syfte att allmänheten ska kunna
ställa frågor till partiets företrädare, vilket har fungerar väldigt väl. Att svara på
kommentarer och brev är en stor del av arbetet för en effektiv
medborgarkommunikation, vilket kräver såväl snabbhet som kunskap om
sakfrågor.
Ett stort arbete har också lagts ner på att stödja företrädarna i deras digitala
kommunikation, där fler och fler har skaffat konton där de också interagerar med
väljare live och för en dialog.
Gällande de poster som har fått mest spridning från partiets nationella konto kan
vi konstatera att det är de poster som har ett mycket tydligt politiskt budskap som
har möjlighet att nå genom bruset. Vi har under året inte annonserat så mycket
utan satsat mest på organiskt innehåll. Under EU-valrörelsen annonserade partiet
dock vid ett antal tillfällen , särskilt på den valfilm som producerades. Filmen var
den av våra poster som fick mest spridning under året. Där gjorde också
folkrörelsen en stor insats, då medlemmarna uppmanandes att sprida filmen vilket
många gjorde.
Medlemmarna har nätkampanjat i allt större skala under året. Flera distrikt
bedriver ett aktivt arbete med att samla personer som är intresserade av
nätkampanjsarbete. Partistyrelsens kansli har stöttat upp med kunskap och
faktaunderlag liksom stöttat distrikten med kunskap kring hur nätet fungerar
liksom teknisk kunskap som krävs för att hantera de stora plattformarna på ett
effektivt och bra sätt.
Under året har därtill ett intensivt pressarbete pågått för att på olika sätt nå ut
med partiets politik. Pressfunktionen är spindeln i nätet för det arbetet. För att nå
ut med våra budskap och förslag har pressfunktionen under valrörelsen arrangerat
och genomfört pressträffar vid ett stort antal tillfällen. Därtill har ett antal
pressbriefingar anordnats under valkampanjen i syfte att kommentera nyhetsflödet
och nå ut med partiets vinkel på det som sker i samhället. Ett allt större fokus har
lagts på att nå ut i lokalmedia, vilket tex blev tydligt under presentationen av
höstbudgeten då vi hade fler artiklar i lokalmedia än i nationell media. Många av
partiets kommunala företrädare har fått mer underlag och på olika sätt varit i nära

dialog med presstjänsten vilket har givit goda resultat i frågor om trygghet och
välfärd.

Hållbarhet
De frågor som ingår i begreppet hållbarhet är sedan tidigare till stor del invävda i
partikansliets policys, riktlinjer och övriga dokument. Partiets hållbarhetsarbete
omfattar allt från hanteringen av investeringarna i partiets avkastningsfond till
arbetet med partiets fastighet på Sveavägen 68 där ombyggnationer etc. alltid skall
ha ett hållbarhetsperspektiv avseende materialval m.m. Företrädares och
anställdas resor ska alltid bokas med så stor klimathänsyn som möjligt, något som
är särskilt viktigt vid större arrangemang och möten. Arbetet med att säkerställa
att ett hållbarhetsperspektiv genomsyrar verksamheten och uppdatering av våra
policys och riktlinjer är vägledande.

Internationell verksamhet och internationella kontakter
Socialdemokratin har en lång och framgångsrik tradition av internationellt
samarbete. Såväl kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte ökar av vikt i en tid
när vi påverkas alltmer av vår omvärld. Det bidrar till att stärka vårt partis
politikutveckling men också våra möjligheter att påverka andra. I en omdanande
tid är det viktigt att inom den internationella arbetarrörelsen stärka och lära av
varandra för att öka möjligheterna för att socialdemokratisk politik för jämlikhet
får ett genomslag i alltfler människors vardag världen över.
I alla sammanhang arbetar partiet för att främja mänskliga rättigheter, folkrätt och
demokrati, rättvisa och solidaritet, nedrustning och gemensam säkerhet samt
hållbar utveckling och jämställdhet. Övergripande upprätthåller partiet relevanta
kontaktnät av strategisk betydelse genom erfarenhetsutbyte och samarbete med
andra socialdemokratiska partier runt om i världen. Det finns ett stort intresse för
svensk socialdemokrati vilket vi märker genom mängden delegationer som
kommer hit för att besöka oss. Arbetet sker också genom att vi deltar vid val och
kongresser hos våra systerpartier och genom ett aktivt deltagande i våra
samarbetsorgan. Solidaritetsarbetet sker i samarbete med Palmecentret,
partidistrikten och sidoorganisationer genom den internationella
projektverksamheten. Den syftar till att stärka systerpartier och progressiva
rörelser så att de förses med verktyg för att förändra deras organisationer och
samhällen i mer demokratisk, jämlik och jämställd riktning.
Verksamheten under året har präglats av framtagande och implementering av en
ny internationell strategi, Europaparlamentsvalet och värdskapet för det globala
toppmötet Progressive Alliance.
Partistyrelsen antog i början på året en internationell strategi med tre tydliga mål:
1) att socialdemokratin ska vara den ledande progressiva politiska kraften i

utrikes-, säkerhets-, europa- och utvecklingspolitiken, 2) att internationellt
engagemang ska vara en väg in i partiet och att vi ska bidra till att stärka
systerpartier samt vara ledande i våra samarbetsorgan och 3) att den internationell
verksamheten i regeringsställning ska bidra till att ge kraft till politiken och att i
opposition bibehålla regeringsduglighet. Vidare etablerade strategin två
referensgrupper till partistyrelsens för a) Europapolitik och b) Utrikes- och
säkerhetspolitik med syftet att få en koordinering mellan socialdemokratiska
statsråd och ledamöter i riksdag och Europaparlament samt LO och Palmecentret.
En internationell kommitté tillsattes med regionala arbetsgrupper för respektive
världsdel. Dessa grupper bedrivs tillsammans med Palmecentret och samlar
partidistriktens internationella ledare, projektaktiva samt riksdagsledamöter vilket
gör att vi dels engagerar fler och skapar utbyte på hemmaplan och dels ökar vår
gemensamma kunskap om läget i systerpartier och världen. Under året har
samtliga partidistrikt utsett internationella ledare.
Europeiska partiets valrörelse startade i Madrid när partiledare från hela Europa
samlades för att berätta om det sociala och hållbara Europa vi socialdemokratier
vill se. Frans Timmermans, från Holland och vice ordförande i EUkommissionen, lanserades med aktivt stöd från SAP som socialdemokratins
gemensamma (spitzen)kandidat till ordförande i EU-kommissionen. Det
europeiska socialdemokratiska partiets valmanifest presenterades samtidigt med
ett starkt fokus på demokratiska värden, social rättvisa och vägen mot ett socialt
Europa samt flertalet förslag för att hantera klimatutmaningen och skapa ett
hållbart Europa. Frans Timmermans besökte senare partikongressen och
valupptakten i Örebro som en del av såväl den svenska som den europeiska
valrörelsen. Frans Timmermans deltog även på kampanjaktiviteter i Stockholm
under slutspurten och genomförde valaktiviteter i huvuddelen av Europas länder. I
ett läge när Europas socialdemokrater haft det svårt i flertalet länder blev
valrörelsen en framgång som gav energi. Socialdemokratin i Europa är fortfarande
ett av de två ledande politiska blocken i EU med flertalet ledande positioner i EUkommissionen och Europaparlamentet. Europavalrörelsen i Sverige bidrog till att
lyfta det internationella engagemanget i en valrörelse som inte som tidigare främst
handlade om hur EU fungerar utan snarare de politiska frågorna där EU spelar en
avgörande roll såsom jämlik klimatomställning, demokratiska värderingar och
Europas framtid.
Progressive Alliance bildades 2013 och består idag utav ca 120 partier,
organisationer och progressiva rörelser. PA har de senaste åren utvecklat sina
regionala nätverk väl men det var länge sedan det var en global samling vilket var
bakgrund till att vi valde att genomföra Progressive Alliance Convention i
Stockholm i november. Partiet var värd tillsammans med LO och Palmecentret,
som samarrangerade med Palmedagarna, och mötet genomfördes som årets Anna
Lindh-seminarium. Inför konventet genomfördes ett flertal delegationsmöten och
medverkan på PAs regionala träffar för att kunna bjuda in och föra en diskussion
om PAs framtid. Konventet blev ett viktigt steg i PAs fortsatt utveckling med
årligt styrelsemöte och medverkan på FNs generalförsamling, fokus på stärkande

av de regionala nätverken och några steg mot ett mer globalt och jämställt
nätverk.
Arrangemanget samlade över 300 svenska deltagare, mer än 200 internationella
deltagare, ett trettiotal partiledare och en handfull statsministrar – t ex Antonio
Costa (Portugal), Olaf Scholz (Tyskland), Mohammad Shtayyeh (Palestina), Antti
Rinne (Finland), Risa Hontiveros (Filippinerna), Pamela Rendi-Wagner
(Österrike), Lim Guan Eng (Malaysia) och från ITUC generalsekreteraren Sharan
Burrow. Partiordförande och statsminister Stefan Löfven inledningstalade efter att
partisekreteraren Lena Rådström Baastad välkomnat och såväl finansministern
Magdalena Andersson, utrikesminister Ann Linde som LOs ordförande KarlPetter Thorwaldsson medverkade i högnivåpanelser. Temat var “A Progressive
Agenda for the Future of Work, Climate and Soliarity”. De politiska
diskussionerna gav ett viktigt bidrag i hur den internationella arbetarrörelsens ska
möta klimatutmaningen och förändringar på arbetsmarknaden med
jämlikhetsreformer. Det var också viktigt att i en ny auktoritär tid praktisera
solidaritet genom att ge stöd till flertalet närvarande demokratiska och
oppositionella progressiva krafter. Progressive Alliance Award tilldelades HDPs
(Turkiet) fängslade partiledare Selahattin Demirtas och delades ut av
försvarsminister Peter Hultqvist.
Under året har det även skett ett arbete med att förnya SAMAKs arbetsformer
med syftet att förstärka fokuset på politik utveckling i det nordiska fackligpolitiska samarbetet. Arbetet inleddes strax efter årsmötet i Finland där såväl
partiordförande som partisekreterare och en större delegation deltog aktivt på
temat ”Vi bygger Norden”. Förändringarna innebär att ordförandeskapet numera
roterar varje år och har ett politiskt temaår. Partisekreterarna och dess
motsvarigheter från LO-förbunden utgör en styrelse med tydligare roller med
syftet att förstärka den politiska styrningen. Arbetsformer har moderniserats och
effektiviserat för att ge mer utrymme åt det politiska och strategiska utbytet på
flera nivåer. Årsmötet ska ske i tydligare toppmötesformat för att externt påvisa
den ledande roll som facklig-politisk samverkan och socialdemokratin har i att
forma den nordiska framtidsagendan. Dessa förändringar trädde i kraft på
årsmötet i Danmark i början på 2020 när Finland lämnade över ordförandeskapet
till Danmark och temaåret ”klimat och jämlikhet” lanserades.
Årets avslutades med förberedelser inför arbetet under 2020 med att ta fram ett
nytt internationellt program.

Socialdemokraterna i Riksdagen
I januari slöts Januariavtalet och den socialdemokratiska riksdagsgruppen kunde
med lättnad och glädje rösta ja till Stefan Löfven som statsminister och därmed en

socialdemokratiskt ledd regering. Över ett decennium av en borgerlig allians var
brutet och något nytt skapades.
Avtalet har naturligt inneburit flera utmaningar för riksdagsarbetet när det gäller
samverkan och beredning av ärenden inför riksdagsbeslut. Delvis nya arbetssätt
har utarbetats och tålamodet hos riksdagsgruppen har prövats många gånger,
särskilt under våren. Gruppledarna och deras utskottsgrupper har arbetat
dynamiskt och innovativ under en svår tid. Under hösten började den nya
komplexa situationen bli vardag och arbetsformerna att sätta sig.
Övergångsregeringen påverkade det interna arbetet på så sätt att alla val till
riksdagsuppdrag var preliminära efter valet 2018 därför slutfördes det omfattande
valberedningsarbetet i början av 2019.
Ytterligare en valrörelse genomfördes, den här gången var det valet till
Europaparlamentet där riksdagsledamöterna var mycket aktiva främst som
motorer på hemmaplan. I november genomfördes den första EU-politiska
partiledardebatten någonsin i riksdagen. Debatten inleddes av statsministern som
redogjorde för regeringens prioriteringar i EU-arbetet.
Partistyrelsen har genom partisekreteraren gett riksdagsgruppen i uppdrag att
utveckla politik för hela landet. Vi har valt att organisera det genom att alla
utskottsgrupper och samtliga regioner ska ta fram 2-3 konkreta reformförslag på
ny politik. Uppdraget har tagits emot med stor entusiasm och skapat febril
aktivitet.
Respekten för arbetssätt och praxis i riksdagen som utarbetats under lång tid har
under året urholkats på ett sätt som skadar förtroendet både för demokratin i stort
och riksdagen som institution. Sättet som oppositionen använder verktyget
misstroendeförklaring på är djupt beklagligt. Det är en mycket oroande
utveckling.
Ett mentorsprogram för nya riksdagsledamöter påbörjades under året enligt
förlaga från tidigare mandatperiodsstarter. Mentorer är tidigare riksdagsledamöter
med mycket erfarenhet att dela med sig av.
Under årets Allmänna motionstid lämnades 609 socialdemokratiska motioner in.
Med anledning av Januariavtalet behövs ett nytt kvittningssystem vilket krävt
mycket arbete. Förhoppningsvis kan det träda i kraft kommande år.
Den nya organisationen med regioner istället för länsbänkar har tagit form. Varje
region har en ledamot samt en suppleant.

Gymnasiebesök är en viktig del av riksdagsuppdraget. Vi har sett en kraftig
ökning från SD att ta emot besök men vi tar fortsatt emot flest. 130
gymnasieklasser fick under året träffa en socialdemokrat.
År 2019

Antal gymnasiebesök med
ledamot

Antal ledamöter som träffade
minst en gymnasieklass

(S)

130

40

(M)

52

15

(SD)

66

14

(C)

21

11

(V)

15

6

(KD)

4

3

(L)

5

4

(MP)

15

4

Socialdemokraterna i riksdagens utskott
Arbetsmarknadsutskottet

Ett bärande tema har varit vikten av att hålla fast vid och utveckla den svenska
modellen. I sammanhanget har de så kallade ”Enkla jobben” tagit stort utrymme
gentemot våra politiska motståndare men också i den allmänna debatten, i media
och på arbetsplatser.
En viktig del av utskottsgruppens arbete har varit att diskutera
arbetsmarknadsfrågorna utifrån perspektivet ordning och reda. Samverkan med
LO, LOs förbund samt partiets facklig-politiska verksamhet har intensifierats.
Generellt har kamp mot arbetslöshet och partiets tydliga prioritering av jobben
kopplat till integration, etablering och bristyrken präglat utskottsarbetet. Förutom
integrationsfrågor har utskottsgruppen arbetat intensivt med arbetsmiljö- och
arbetsrättsfrågor samt Arbetsförmedlingens funktion och arbetssätt. Behovet av
trygga anställningar, problemet med hyvling som påverkar kvinnors inkomst och
pension är andra områden som varit aktuella. Samtidigt har problematiken med
brist på arbetskraft, matchning och kompetensutveckling tagit ett allt större
utrymme.
Utskottsgruppens ledamöter har jobbat aktivt i sina egna regioner för att studera
utfall av regeringens politik, hitta hinder och goda exempel. Ett arbete som gett

gott resultat har varit att studera lokal och regional samverkan utifrån olika aktörer
när det gäller t.ex. Extratjänsterna.
Civilutskottet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort den största bostadspolitiska
satsningen på 20 år med runt sex miljarder kronor per år på ett investeringsstöd
för hyresrätter med rimliga hyror, bonus till kommuner som tilldelar mark,
upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammen, ett investeringsstöd
för byggande av äldreboenden och ett stöd för marksanering.
Regeringen arbetade också aktivt med ett 22-punktsprogram för fler bostäder. Det
handlar bland annat om kortare ledtider, sänkta kostnader, mer byggklar mark
samt fler hyresrätter.
Inom konsumentpolitiken fattades flera viktiga beslut. Vad gäller s.k. snabblån
(sms-lån) infördes ett räntetak och andra åtgärder för att komma tillrätta med
avarter inom högkostnadskrediter. Ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
infördes i syfte att skydda konsumenterna mot oseriösa aktörer.
Utskottet har besökt olika myndigheter, företag och organisationer inom
verksamhetsområdet, bland annat Konsumentverket och
Fastighetsmäklarinspektionen i Karlstad.
Utskottet har även genomfört en offentlig utfrågning kring tillsyn av
ställföreträdare och överförmyndare.
EU-nämnden

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd har under året innehafts av Bulgarien
och Österrike. S-ledamöter från EU-nämnden har deltagit i möten med de andra
nationella parlamentens motsvarigheter (COSAC) två gånger under 2018.
Även detta år har präglats av stora utmaningar för EU-samarbetet. Brexitförhandlingarna har tagit mycket utrymme och kommer så göra tills båda parterna
kan enas kring ett utträdesavtal. Storbritannien är en viktig handelspartner för
Sverige, många svenskar bor och arbetar där och det är viktigt för Sverige och EU
att relation till Storbritannien även i fortsättningen är god. Storbritanniens utträde
innebär också att stora intäkter till EU:s budget faller bort. Vår inställning är att
EU:s budget måste minskas med lika mycket, vilket vi också drivit. Diskussionen
om den nya långtidsbudgeten fortsätter alltjämt.
S-gruppen i nämnden prioriterar fortsatt frågor där EU-samarbetet tillför ett
mervärde så som den inre marknaden för jobb och tillväxt, arbetet för ett hållbart
klimat och en hållbar miljö samt samarbeta mot terrorism och organiserad
brottslighet.

Europarådets parlamentariska församling (PACE)

Detta organ fortsatte under år 2018 att debattera och följa de allvarliga utmaningar
- för mänskliga rättigheter, fri media och rättsstatsutveckling i medlemsstaterna –
som finns i olika medlemsländer.
Av de 324 ledamöterna är 3 ordinarie och 2 suppleanter från den svenska
socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Se mer i bilaga II: Representation i Europarådets Parlamentariska församlingens
byrå, utskott och underutskott under 2018 – samt rapportörskap, valobservationer
och utskottsyttranden
Finansutskottet

Den ekonomiska vårpropositionen visade på den fortsatt starka ekonomisk
utvecklingen under regeringen Löfven - med rekordhög sysselsättning, sjunkande
arbetslöshet, stora överskott och den lägsta statsskulden sedan 1977. I
vårändringsbudgeten gjordes ett tillskott till sjukvården på 2,1 miljarder i syfte att
öka tillgängligheten och korta köerna. Tillskott gjordes även till bland annat
polisen, jobbpolitiken genom fler extratjänster och miljöpolitiken.
Finansutskottet har även behandlat en ramverksskrivelse – ramverket för
finanspolitiken - från regeringen, den första sedan 2011.
Inte minst för finansutskottets del har hösten 2018 till stor del präglats av det
oklara parlamentariska läget och dess följdverkningar.
Budgetpropositionen för 2019 överlämnades för första gången i svensk historia av
en övergångsregering. Den föreslagna finanspolitiken utformades inte efter
socialdemokratiska prioriteringar utan övergångsregeringen utarbetade efter
samtal med oppositionspartierna ett antal principer för övergångsbudgeten. Med
undantag av fortsatt sänkt skatt för pensionärer innebar detta att politiken i stort
sett skulle lämnas oförändrad och ge möjlighet för en tillträdande regering att
utforma sin egen ekonomiska politik.
Moderaterna och Kristdemokraterna valde dock att lägga fram en gemensam
reservation som gick igenom kammaren tack vare Sverigedemokraternas aktiva
stöd, samt att Centerpartiet och Liberalerna valde att lägga fram egna
budgetmotioner. M- och KD-budgeten bestod till största delen av
skattesänkningar, vissa satsningar på sjukvården samt nedskärningar på jobb,
miljö och bostadsbyggande.
Under behandlingen av övergångsbudgeten övervägdes om Socialdemokratiska
riksdagsgruppen skulle lägga fram en egen budgetmotion men vikten av att stå
upp för en långsiktigt hållbar praxis bedömdes väga över, en bedömning som
delades av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Finansutskottet behandlade under våren 2018 två omfattande propositioner om
krav på privata utförare i välfärden. De borgerliga partierna tillsammans med
Sverigedemokraterna stoppade som väntat propositionen med förslag om
begränsning av vinstuttag ur välfärdsverksamhet. Däremot gick propositionen
med förslag om ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom
välfärden igenom.
Finansutskottet har även behandlat förslag från regeringen med nya regler för
kommunal bokföring och redovisning.
Finansutskottet har utvärderat Riksbankens förda penningpolitik mellan 2015 och
2017. Utskottet konstaterade att Riksbanken fortsatt föra den historiskt extrema
penningpolitiken men noterade också att inflationsmålet på 2 procent för första
gången på sju år uppnåddes under 2017.
Utskottet har också utvärderat statens upplåning och skuldförvaltning mellan 2013
och 2017 och fann att verksamheten hade bedrivits i enlighet med det
övergripande statsskuldspolitiska målet. Samtidigt noterade utskottet att
regeringen gett Riksgäldskontoret i uppdrag att föreslå åtgärder mot
Riksgäldskontorets stora kassaöverskott
och utgick från att regeringen och
Riksgälden i det sammanhanget även analyserar den försämrade likviditeten på
den svenska statspappermarknaden.
På finansmarknadsområdet har ett flertal EU-relaterade förändringar skett, bland
annat till följd av EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Regeringen har under året även lämnat två extra ändringsbudgetar. En med förslag
om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga och en
med förslag om stöd till djurägare som drabbats av torkan 2018.
Försvarsutskottet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har med kraft fortsatt att verka för en
upprustning av det militära såväl som det civila försvaret, åtgärder genomförs
både i det stora och det lilla, både publika och på mindre publika. År 2018
återinfördes den allmänna värnplikten som nu är könsneutral, cirka 4000 unga
påbörjade sin värnplikt under året. Återinförandet av den allmänna värnplikten
fick stor medial uppmärksamhet och bidrog tydligt till att frågor om
folkförankring och totalförsvarsförmåga fick ökat fokus. Arbetet med att
genomföra inriktningspropositionen, 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning –
Sveriges försvar 2016-2020 har fortskridit under 2018.
Inom utskottet har bland annat regeringens proposition 2017/18:102 En skärpt
straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt behandlats. Förslaget
innebär bl.a. att straffansvar för intrång på skyddsobjekt ska följa enligt den
särskilda bestämmelsen i skyddslagen.
Ledamöterna har på olika sätt haft kontakt med och träffat organisationer,
försvarsföretag och myndigheter. Man har deltagit i en radförsvarspolitiska forum,
bland annat på Folk och Försvars rikskonferens.. Besök har gjorts vid diverse
övningar, regementen och ceremonier såsom Veterandagen. Kontakterna med de

frivilliga försvarsorganisationerna har fördjupats där fortlöpande träffar med en
fokusgrupp skapar förtroende och god dialog.
Inför sammansatta Utrikes- och Försvarsutskott har S-grupperna hållit
gemensamma möten, något som uppskattats och bör utvecklas.
Sommarens omfattande skogsbränder satte fokus på det civila försvaret och
räddningstjänsten. Räddningstjänsten gjorde ca 7000 utryckningar för att släcka
brand i skog och Försvarsmakten deltog i räddningsarbetet. Ett tiotal länder
hjälpte till i vad som skulle bli EU:s största räddningsinsats. Detta tydliggjorde hur viktigt EU-samarbetet är.
Justitieutskottet

2018 präglades för utskottsgruppens del av en hög takt i lagstiftningsarbetet.
Under 2018 beslutade riksdagen om den så kallade samtyckeslagen, en
sexualbrottslag där det tydligt framgår att sex ska vara frivilligt, annars är det
förbjudet. En mycket efterlängtad lagstiftning. Utskottet har vidare behandlat
propositioner om bland annat en förbättrad terrorismlagstiftning, ett utökat
straffrättsligt skydd mot människohandel, ökade möjligheter till elektronisk
övervakning av den som har kontaktförbud, rättssäkerheten i förvaltningsdomstol,
en ny strafftidslag och snabbare handläggning av brottmål.
Under hösten har utskottsgruppen bland annat träffat Nationellt Centrum för
kvinnofrid, Bedrägerienheten vid polisens Nationella Operativa avdelning, Statens
institutionsstyrelse (tillsammans med s-gruppen i socialutskottet), Jusek, ST,
SEKO och Nämndemännens riksförbund. Utskottsgruppen har besökt
Kronobergshäktet, Kriminalvårdsanstalten Hall, Kriminalvårdsverket i
Norrköping och Nationella operativa avdelningen (datalagring). Tillsammans med
utskottsgrupperna i konstitutions- och kulturutskotten har ett seminarium om
rasistiska organisationer genomförts. En längre överläggning genomfördes med
justitiedepartementet med inriktning hur vi stoppar de kriminella gängen.
Konstitutionsutskottet

I juni 2018 presenterades för fjärde gången i rad, ett i princip enigt
granskningsbetänkande. Det markerade slutet på en mandatperiod som präglats av
ett målmedvetet arbete för att nå samsyn och att återuppbygga
Konstitutionsutskottets roll och anseende i den parlamentariska demokratin. Det
markerade samtidigt slutet på granskningen av missförhållanden i samband med
Transportstyrelsens outsourcing av IT-drift, något som dominerat utskottets arbete
under en längre tid. Utskottet fann i den granskningen brister i såväl den
socialdemokratiskt ledda regeringens informationsspridning som den föregående
borgerliga regeringens otydliga styrning och ansvarsfördelning.
Av de många lagstiftningsärenden som behandlades av utskottet under året är
genomförandet av ändringar mediegrundlagarna värda att nämna. Förändringarna
föranleddes av ett identifierat behov av anpassning till teknikutvecklingen och nya
mediekonsumtionsvanor.

Under den tid under hösten 2018 då Sveriges styrdes av en övergångsregering har
utskottets letts av en socialdemokratisk ordförande. I den årliga tematiska
granskningen av regeringens arbete, den så kallade höstgranskningen, berördes
bland annat remisser till lagrådet, hanteringen av och digitala arbetsytor,
regeringskansliets upphandlingar och propositionsavlämnandet.
Kulturutskottet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har fortsatt att utveckla kulturpolitiken,
och utskottsgruppen har tagit aktiv del i det arbetet. Vid kongressen 2017 fattades
beslut om att ta fram ett kulturpolitiskt program till valet 2018. Partistyrelsen
utsåg i oktober 2017 en arbetsgrupp bestående av Bo Bernhardsson, Gunilla
Carlsson samt Ellinor Eriksson. Gruppen träffade företrädare för kulturlivet och
genomförde nätverksmöten och seminarier. Partistyrelsen antog det nya
kulturpolitiska programmet i juni 2018.
Kulturutskottets s-grupp har spelat en viktig roll för att driva igenom regeringens
politik i riksdagen, Viktiga propositioner var Politik för gestaltad livsmiljö,
Journalistik i hela landet, En kommunal kulturskola för framtiden, en strategi för
de statliga insatserna, En stärkt minoritetspolitik, Långsiktig finansiering och
stärkt oberoende för public service samt En omreglerad spelmarknad.
En viktig förändring är den nya lagstiftningen på spelområdet som bygger på ett
licenssystem. Från den 1 januari 2019 ska alla som agerar på den svenska
spelmarknaden göra det med behöriga licenser och aktörer utan licens ska stängas
ute.
Den nya spellagen innebär att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och de
negativa effekterna av spelandet ska begränsas.
Inom folkbildningen har vi ökat platserna på folkhögskolan, höjt studiebidraget
för studerande på folkhögskolan, investerat i studiemotiverande kurser,
folkbildningsinsatser och svenskundervisning och satsat på ”Svenska Från Dag
Ett” och ”Vardagssvenska” för att ge asylsökande svenskundervisning under
asylprocessen.
Mediefrågorna och finansieringen av public service har varit frågor som stått i
fokus och debatteras. Gruppen har deltagit i ett stort antal seminarier och debatter
och har också genomfört besök på institutioner och organisationer. Det årliga
julminglet då gruppen bjuder in organisationer, myndigheter och kulturarbetare
ägde rum 5 december.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har prioriterat upp satsningarna på
idrotten under mandatperioden och 2018 får idrotten sammanlagt 258 miljoner
kronor mer i statligt stöd jämfört med 2014. Det överstiger det
Socialdemokraternas vallöfte om ett ökat stöd på 227 miljoner kronor.

Budgetpropositionen 2018 innebar för kulturområdet den största
ambitionshöjningen någonsin, en höjning med 745 miljoner kronor. Där återfinns
bl.a. satsningar på den fria konsten, ett digitalt kompetenslyft via bibliotek,
digitala utsändningar av föreställningar från statliga scenkonstinstitutioner,
utveckling av fristadssystemet, ett nationellt musik- och kulturskolecentrum samt
en satsning för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela
landet.
Med 2018 gjordes bokslut på satsningarna inom utgiftsområdet under
mandatperioden, de största satsningarna var kultur- och musikskolan samt fri
entré på vissa statliga museer. Den fria entrén röstades först bort men i och med
januariöverenskommelsen blir den nu kvar. Kulturbudgeten har ökat med nästan
1,6 miljarder under mandatperioden. Det är den högsta siffran någonsin för
kulturbudgeten, både räknat i pengar och i andel av den totala statsbudgeten.
Miljö- och jordbruksutskottet

Under verksamhetsåret har Miljö- och jordbruksutskottet behandlat frågor som
berört jordbruk, landsbygd, skog, biologisk mångfald, naturvård, avfall, jakt,
livsmedel, fiske, klimat, djurskydd, vattenvård och kemikalier. Den
socialdemokratiska utskottsgruppen har haft regelbundna kontakter med
näringsdepartementet för frågor kring landsbygd och de gröna näringarna, med
miljö- och energidepartementet för frågor kring miljö och med
utrikesdepartementet kring klimat.
Kring de propositioner och skrivelser som regeringen lagt fram till riksdagen
under 2018 har den socialdemokratiska gruppen i miljö- och jordbruksutskottet
fört en kontinuerlig dialog med regeringskansliet kring utformningen av förslagen.
Det har särskilt gällt arbetet med en ny djurskyddslag som presenterades för
riksdagen under 2018. Andra viktiga propositioner var ny nationalpark i Åsnen,
bemyndigande i terrängkörningslagen, och ändringar i förnybartdirektivet - ILUC.
Utskottet har också deltagit i arbetet med att ta fram ett förslag om en nationell
skogsstrategi och en landsbygdsproposition vilken handlades av näringsutskottet
och nya rättsregler för vattenkraften vilket behandlats av civilutskottet.
Nordiska rådet

Gruppen har lagt fram många medlemsförslag. Medlemsförslagen har bland annat
handlat om: E-recept inom Norden, nordisk handlingsplan till friluftslivet och
suicidprevention i Norden. Gränshinder har varit en annan fråga som gruppen har
arbetat med, bland annat gränshinder som rör den nordiska arbetsmarknaden.
Norge var ordförande för Nordiska rådet under året och sessionen hölls i Oslo. På
sessionen var S-gruppen mycket aktiv i debatten och flera av gruppens förslag var
uppe till diskussion. Stefan Löfven och Margot Wallström deltog under bland
annat statsministrarnas respektive utrikesministrarnas frågestund. Theresa May,
Storbritanniens premiärminister, gästade sessionen med anledning av Brexit.
Gunilla Carlsson blev ny gruppledare för Nordiska rådet i Sverige efter valet. Hon

valdes till vice president i Nordiska rådet med anledning av att Sverige tar över
ordförandeskapet i Nordiska rådet 2019. Samarbetet inom S-gruppen har fungerat
mycket bra.
Näringsutskottet

Under verksamhetsområdet har socialdemokraterna i näringsutskottet innehaft
ordförandeposten och behandlat frågor som berört finansiering av innovation och
hållbar tillväxt, export och handelsavtal, nyindustrialisering, samverkan, statliga
företag, konkurrensfrågor, företagarfrågor, regional tillväxtpolitik,
livsmedelsproduktion och energipolitik. Arbetet i utskottet har haft genomslag i
regeringens politik. Bland annat har regeringen genomfört viktiga satsningar inom
smart industri, fortsatt implementera energiöverenskommelsen och förbättrat
villkoren för främst små och medelstora företag. Landsbygdspropositionen som
lades fram var ett viktigt steg på vägen för att sluta klyftan mellan stad och land.
Skatteutskottet

Förhållandena i de myndigheter vars anslag bereds i Skatteutskottet har följts
löpande via utskottet, insynsråd och andra kontakter. I budgetpropositionen 2018
och i tilläggsbudgeten gjordes en stor satsning på Tullverket.
Även detta år kunde tillkännagivanden undvikas trots att regeringen inte hade
majoritet i riksdagen.
Gruppen har varit fortsatt starkt engagerad kring åtgärder mot både nationellt
skattefusk och internationell skatteflykt samt i frågan om storföretagens
beskattning. I valrörelsen framlades förslag om hur skatteklyftan mellan
ålderspensionärer och löntagare helt skulle kunna slutas den 1 januari 2020, i
regeringens budgetförslag för 2019 halverades den återstående klyftan. Under
våren genomfördes ett studiebesök i Malmö där gruppen fick ta del av
kommunens utvecklingsplaner, kommunalt arbete ihop med myndigheter
gentemot grov ekonomisk brottslighet samt besökte Tullverket.
Valresultatet, regeringens avgång och den långa regeringsbildningsprocessen
varunder den gamla regeringen fungerade som expeditionsministär skapade en
”vänta”-situation i riksdagen. Denna medförde att väldigt få propositioner
framlades och att dessa i huvudsak var av teknisk art. Budgetpropositionen
framlades och AMT genomfördes sent i november. Ålderspensionärerna får höjt
grundavdrag och kommer därför inte sämre ut än löntagarna på skattesidan sett till
inkomster upp till cirka 18 000 kronor i månaden.
Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag vann majoritet i riksdagen
genom Sverigedemokraternas stöd. Därför genomförs ett sjätte jobbskatteavdrag
och höjd skiktgräns för statlig skatt.
M/KD-budgeten innebar också ett antal andra utfästelser på skattesidan under
våren. (S)-(MP)-(C)-(L) uppgörelsen gör dock att läget kring dessa kan förändras.

Socialförsäkringsutskottet

Under verksamhetsåret har utskottsgruppen bland annat behandlat införandet av
ett karensavdrag istället för karensdag, stärkt försäkringsskydd för studerande och
företagare samt höjning av underhållsstödet för barn som är 11 – 14 år.
De migrationspolitiska frågorna har fortsatt att dominera under året. Främst har
frågan om uppehållstillstånd för ensamkommande diskuterats.
Sjukförsäkringen har diskuterats flitigt och särskilt frågan om arbetsförmåga och
bedömning vid 180-dagarsgränsen. Regeringen tillsatte en utredning för att se
över tillämpningen av begreppet "normalt förekommande arbete" samt "särskilda
skäl" vid bedömning av arbetsförmåga. Samtidigt tillsattes en nationell
samordnare som i sitt arbete ska utgå från individens resa genom
sjukförsäkringen.
Regeringen tillsatte även en utredning för att modernisera det gällande regelverket
för bostadsbidrag och underhållsstöd.
Pensionsgruppen har under 2018 arbetat med att verkställa den överenskommelse
som ingicks i slutet av 2017. Det gäller bland annat grundskyddet, som går till de
sämst ställda pensionärerna, premiepensionssystemet och frågor kopplade till
förändrade pensionsåldrar.
Socialutskottet

Under året har, på regeringen Löfvens initiativ, flera viktiga beslut fattats rörande
stora satsningar inom hälso- och sjukvårdens område. Ett antal betydelsefulla
betänkanden för att förbättra och förenkla läkemedelshanteringen har också
antagits. Det handlar bland annat om tydliggörande av apotekens grunduppdrag
med krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga, krav
på leverantörer att läkemedel ska finna på apoteket inom 24 timmar, införande av
ett nytt personregister för läkemedel – den nationella läkemedelslistan samt att
antroposofiska läkemedel inte längre ska få undantas från kraven i
läkemedelslagen.
Under våren beslutades också om en ny beslutsprocess för hur den
högspecialiserade vården ska organiseras, samt om en ny vårdgaranti för den
öppna vården som innebär att den som är i behov av medicinsk bedömning av
läkare eller annan legitimerad persona ska få det inom tre dygn. Regeringen gavs
också i uppdrag att skapa en samlad definition av primärvårdens uppdrag och
funktion med syfte att stärka patientens tillgång till en jämlik primärvård oavsett
var i landet patienten bor. Riksdagen beslutade också om ersättning till personer
som har tvingats genomgå sterilisering i samband med ändrad könstillhörighet.
Därutöver infördes nya modernare regler om assisterad befruktning och
föräldraskap. För att öka patientsäkerheten har regering och riksdag beslutat
införa legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Lagändringen träder i kraft
1 juli 2019
Mot anledning av prejudicerande domar i Högsta förvaltningsdomstolen samt i
avvaktan på den pågående LSS-utredningen, beslutade riksdagen under våren att

tillfälligt ta bort tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning, förtydliga
att assistansersättning kan beviljas för väntetid och beredskap, förtydliga
kommunens ansvar att informera om rättigheterna till LSS vid avslag eller
indragning av assistansersättning från Försäkringskassan samt att ge möjlighet att
få kostnader för assistans täckta då dessa varierar mer över tid.
Efter flera års förberedelser fattade riksdagen i juni beslut om att inkorporera FN:s
konvention om barns rättigheter i svensk lagstiftning från och med 1 januari 2020.
Under våren beslutades också om en proposition för att göra det enklare för
kommunerna att erbjuda hemtjänst till äldre personer där man i större utsträckning
ska kunna välja vilken hjälp man vill ha i form av service och personlig
omvårdnad. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2018. Under 2018
infördes ett särskilt stöd till kommunerna för att kunna erbjuda avgiftsfria
aktiviteter under skollov för barn och unga samt ett stöd för att kunna erbjuda
avgiftsfri simskola för barn i förskoleklass.
Under hösten behandlade utskottet bara en större proposition förutom budget, på
grund av den utdragna regeringsbildningsprocessen. En ny tobakslag kunde
slutligen antas. Från och med 1 juli 2019 införs bland annat förbud mot rökning
på utomhusserveringar och andra offentliga platser, exempelvis busshållplatser,
tågperronger, lekplatser samt utanför entréer till bostäder och arbetsplatser.
Utskottsgruppen har under våren arrangerat flera riksdagsseminarier, bland annat
ett seminarium om en nationell reform för god, nära och trygg vård tillsammans
med läkarförbundet. Gruppen har även varit representerad på Anhörigmässan.
Trafikutskottet

År 2018 var ett händelserikt år i transportpolitiken. Under våren fattade
regeringen beslut om infrastrukturplanen för 2018-2029. Det är en satsning på
totalt 700 miljarder kronor och den största järnvägssatsningen i modern tid. Bland
annat kan nämnas Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå som påbörjas
under planperioden, men också att regeringen nu ser till att Sydostlänken mellan
Älmhult och Blekinge kustbana, väster om Karlshamn, kan byggas ut och rustas
upp. Regeringen utökar också satsningarna på dubbelspårsutbyggnaden längs
Ostkustbanan, mellan Gävle och Kringlan. Planen omfattar stora satsningar på
såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur.
Beslutet rymmer också betydande satsningar på sjöfart och väg.
Inom EU pågick det mycket viktiga arbetet med att ta fram ett nytt
mobilitetspaket. Vi är mycket nöjda med att den uppgörelse som nu finns på plats
till stora delar gått Sveriges väg när det gäller synen på ordning och reda och
villkoren för arbetskraft från andra EU-länder på våra vägar. Det hade inte blivit
så utan ett idogt arbete från socialdemokrater på många nivåer, inte minst av
statsrådet Tomas Eneroth.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets S-ledamöter och den socialdemokratiskt ledda regeringen
har under 2018 genomfört flera viktiga reformer, som att genomföra flera delar av
Skolkommissionens förslag, viktiga reformer för att fler ska klara gymnasieskolan
samt beslutat om en Läsa-Skriva-Räkna-garanti för förskoleklassen och lågstadiet.
Mer resurser har tillförts skola och utbildning och Kunskapslyftet har ytterligare
utökats, vilket inte minst märks genom en kraftig utbyggnad
yrkeshögskoleutbildningarna. Barn- och elevgrupperna i förskolan och på
fritidshemmen har minskat. Det har investerats i högre utbildning och forskning
och riksdagen har beslutat om enkelt nya tillträdesbestämmelser för högskolan.
Utbildningsutskottets ledamöters arbete har fått genomslag i regeringens politik
och påverkat skoldebatten. Genomgående under året har utskottet kontinuerligt
samarbetat framgångsrikt och drivit på i politiska frågor i kontakterna med de tre
statsråden på Utbildningsdepartementet och andra aktörer. Exempel som kan
nämnas är utökade möjligheter för elever som gått särskolan att studera vidare, en
statlig reglering av skolchefsrollen, vikten av en stärkt studie- och
yrkesvägledning, satsningar på andra yrkesgrupper i skolan och framtagandet av
ny läroplan för förskolan och barnskötarnas viktiga roll.
S-gruppen i utskottet har även spelat en aktiv viktig roll för att utveckla
socialdemokratisk utbildningspolitik kopplat till bland annat valmanifest och 2019
års kongress. Konstruktiva och nya lösningar på lärarbristen och ett förbättrat
arbete med att säkra näringslivets och välfärdens kompetensförsörjning har
presenterats och drivits på.
Utrikesutskottet

Socialdemokraterna har fortsatt driva den feministiska utrikes- och
utvecklingspolitiken under 2018.
Utrikesutskottet har arbetat med skrivelser, strategier, propositioner och Sveriges
arbete i FN:s säkerhetsråd. Allt detta har präglats av att det har varit ett
händelserikt år i flera delar av världen. Exempelvis handlar det om President
Donald Trumps handelspolitik gentemot EU och handelskrig mot Kina, de
fortsatta förhandlingarna om Brexit, fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea,
mötet mellan Kim Jong-Un och Moon Jae-In, USA:s tillbakadragande från
kärnvapenavtalet med Iran, fredssamtalen om Jemen och Syrien och utvecklingen
i Venezuela, för att nämna några. Året präglades också av val i några av EU:s
mer högernationalistiskt präglade länder, där Italien landade i en ohelig
regeringsallians mellan högerextrema Lega och populistiska Femstjärnerörelsen
och där Ungerns auktoritärare ledare Victor Orban och hans parti Fidesz stärkte
sin makt i parlamentet när de fick 48,5 procent av rösterna. Men i Polen visade sig
kommunal- och regionvalen i Polen bli ett betydande bakslag för Lag och Rättvisa
och deras alltmer auktoritära och icke-demokratiska politik.

S-gruppen i utskottet har spelat en viktig roll för att få igenom socialdemokratisk
politik i riksdagen och har haft ett år präglat av riksdagsvalet. Ledamöterna har
fortsatt att stärka kontakterna med politiker från andra länder och från våra
systerpartier vid deras besök i Sverige och under ledamöternas utlandsresor.
Dessutom har de deltagit i flera av partiets delegationer till PES-evenemang,
partikongresser och valfinaler hos systerpartier i runt om i världen. S-gruppen
reste även på en studieresa till Washington och New York under maj där
ledamöterna bland annat besökte ambassaden, svenska FN-representationen, FN:s
högkvarter och träffade representanter från Demokraterna i kongressen, fackliga
företrädare och civilsamhällesorganisationer m.fl. Dessutom har gruppen haft
kunskapsträffar med sakkunniga från bl.a. FOI och Sieps för att öka sin kunskap
om Kina, Mellanöstern, EU och Brexit.
Ledamöterna har även fördjupat samarbetet med civilsamhällets aktörer genom
att, enskilt och tillsammans med andra, ha stått värdar för och deltagit i ett flertal
seminarier om exempelvis läget i Etiopien och om kärnvapennedrustning. Några
ledamöter var också med på Folk och Försvars konferens i Sälen. Arbetet i
Försvarsberedningen fortsatte under 2018 där S-gruppen i utskottet varit
representerad

Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet
Arbetet har under 2019 kretsat kring europaparlamentsvalet den 26 maj. Året
består av två mandatperioder.
Den utgående delegationen med Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle
Ludvigsson, Jytte Guteland, Aleksander Gabelic och Anna Hedh avslutade
mandatperioden med en sista session i Strasbourg i april.
Valet hölls sedan den sista söndagen i maj. Valdeltagande blev 55,27 procent.
Socialdemokraterna fick 23,48 procent av rösterna vilket gav fem mandat. Den
tillträdande delegationen bestod därmed av Heléne Fritzon (delegationsledare),
Johan Danielsson, Jytte Guteland, Erik Bergkvist och Evin Incir.
Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater, Soc&Dem, blev med
sina 147 ledamöter Europaparlamentets näst största grupp.
Förhandlingar
I juni påbörjades förhandlingarna om positioner i Soc&Dem-gruppen. Ansvarig
för förhandlingarna från svensk del var gruppens delegationsledare Heléne
Fritzon.

Målsättningen för förhandlingarna var att koppla alla ledamöter till utskott som vi
socialdemokrater gick till val på och som kommer att vara viktiga att följa och
påverka under den nya mandatperioden. Det innebar en prioritering av frågor som
kan kopplas till jobben och sociala frågor, miljö och mänskliga rättigheter.
Denna strategi lyckades. Heléne Fritzon valdes till vice ordförande i Soc&Demgruppen med ansvar för sociala frågor, jämställdhet och hälsofrågor, ordinarie
ledamot i jämställdhetsutskottet, suppleant i sysselsättningsutskottet och utskottet
för kultur. Johan Danielsson valdes till samordnare i utskottet för transport och
turism och suppleant i sysselsättningsutskottet. Jytte Guteland blev samordnare i
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och suppleant i
utrikesutskottet. Erik Bergkvist blev ledamot i utskottet för regional utveckling
och suppleant i budgetutskottet. Och Evin Incir blev ledamot i utskottet för
medborgerliga fri- och rättigheter samt suppleant i utvecklingsutskottet.
Sammantaget ger detta ett mycket starkt svenskt socialdemokratiskt inflytande
över de frågor som utifrån valmanifestet och de socialdemokratiska
prioriteringarna är mest centrala.
I december efter en lång process godkände Europaparlamentet nya EUkommissionen ledd av Ursula Von der Leyen. Ylva Johansson valdes till Sveriges
Kommissionär med ansvar för migrations- och inrikes frågor. Ordförande i EU
under året var Rumänien och Finland.

Partiets företagsengagemang och fonder
A-lotterierna Ekonomisk Förening
Ägarna i A-lotterierna är Socialdemokraterna och SSU med 12 050 andelar
vardera samt Bommersvik som har 4 andelar. Avtal har tecknats mellan SSU,
Socialdemokraterna och Bommersvik om att enighet mellan SSU och
Socialdemokraterna skall gälla vid beslut varvid ingendera parten har ett
bestämmande inflytande över den ekonomiska föreningen. Detta medför att
verksamheten i A-lotterierna konsolideras som intressebolag i såväl SSU som i
Socialdemokraterna. Verksamheten består i driften dels av SAP och SSUs egna
lotterier Kombilotteriet, Drömreselotteriet, Motorlotteriet, Extralotteriet,
Glädjelotten och Femman, men också av lotteridriften för sju andra ideella
organisationer. Lotteriverksamheten och framförallt
prenumerationslotterierna fortsätter att ge betydande överskott. Under 2019 har
mycket arbete lagts ned på att hantera övergången till ny spellag. Licenskraven är
nu, i allt väsentligt, samma för allmännyttiga lotterier som för övrig kommersiell
spelmarknad. De framtida riskerna i verksamheten består främst av

nya regleringar gällande direktmarknadsföring och telemarketing i kombination
med en vikande lotterimarknad.
AiP Media Produktion AB
AiP Media Produktion AB är ett helägt dotterbolag. Arbetet för att utveckla
Aktuellt i Politiken digitalt fortsatte under året. Tyvärr ser vi fortfarande
lönsamhetsproblem för bolaget, och även årets resultat är negativt.
Effektiviseringar görs av bolaget och ett samarbete med Tiden är inlett.
Under året har satsningarna för att öka kompetensen hos företagets medarbetare
fortsatt. Flera av dem har arbetat i bolaget under många års tid och erbjudits små
chanser till vidareutveckling och fortbildning. Genom att hyra ut medarbetare till
andra verksamheter har kompetensen i bolaget ökat samtidigt som det lett sänkta
lönekostnader.
Det är tydligt att det snabbt håller på att bli betydligt svårare att värva nya
prenumeranter till en papperstidning och därmed läggs fokus på att intressera fler
läsare till den digitala utgåvan.
Annonsörer väljer digitala kanaler och läsare avstår från prenumerationer och
läser istället nyheter på nätet eller i gratistidningar. Papperspriserna skjuter i
höjden på grund av att allt färre tidningar trycks och det papper vi har i landet
exporteras i större utsträckning, porto och distribution blir också dyrare på grund
av att allt färre tidningar och brev skickas.
Registerhantering och kundtjänst för prenumeranter lades hösten 2017 ut till
PressData. PressData har under året köpts upp av en konkurrent, vilket leder till
att vi under 2019 kommer att få tillgång till ännu fler moderna och effektiva
lösningar, inte minst när det gäller betalningar.
Bolaget har under året bytt VD och chefredaktör, då Nina Wadensjö efter flera år
lämnade bolaget för en ny tjänst. Ny VD är Daniel Färm, som hyrs in från Tiden.
Ny chefredaktör är Maria Persson, som tidigare har varit journalist på tidningen.
Bolaget har även ersatt ekonomiansvarig. Detta har gjort att 2019 i hög
utsträckning blev ett omställningsår för bolaget.
En central del av att göra tidningen mer attraktiv är förnya innehåll, men samtidigt
behålla de delar som är uppskattade. En ny satsning har genomförts på ledarsidan,
där en grupp om fem skribenter turas om. Även bland tidningen krönikörer har en
förnyelse genomförts. Nu turas ett antal olika skribenter om att skriva under de två
olika vinjetterna Utblick (utrikes/EU) och Insikt (inrikes/fackligt). Förändringen
har blivit mycket uppskattad.
En strategisk satsning på att digitalisera tidningens innehåll - och göra nya
redaktionella satsningar digitalt - har påbörjats, och ska fortsätta under 2020.

Fastighets AB Adolf Fredrik-koncernen

Bolaget ägs till 100 procent av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti.
Bolaget är moderbolag i en koncern som vid årets utgång hade ett dotterbolag,
Socialdemokraternas Hus AB. Fastighets AB Adolf Fredrik bedriver uthyrning
och förvaltning av kontors- och möteslokaler i kv. Adonis 7, Stockholm,
gatuadress Sveavägen 68. Fastigheten förvaltas med fokus på hållbar
fastighetsförvaltning i såväl ombyggnationer, underhåll och i löpande
förvaltning. Fastigheten har en långsiktig underhållsplan som sträcker sig till
2030. Under 2019 har kontorslokaler byggts om för nya hyresgäster, Kombispel
AB och Nordic Lottery har flyttat in i lokalerna. Samtliga kontorsytor är uthyrda.
Bolaget har påbörjat ett långsiktigt arbete med klimatanpassning av fastigheten.
Bolagets verksamhet har utvecklats väl och redovisar ett positivt resultat för
verksamhetsåret.
Socialdemokraternas Hus AB

Är ett dotterbolag till Fastighets AB Adolf Fredrik med gatuadress Sveavägen 68 i
Stockholm. Syftet med verksamheten i Socialdemokraternas Hus AB är att
tillhandahålla kontors- och konferensservice för hyresgäster i fastigheten samt att
utveckla mötes- och konferensverksamheten som bedrivs i fastigheten. Bolaget
har påbörjat ett långsiktigt arbete med att utveckla fastigheten till Grönt kontor.
Bolagets verksamhet har utvecklats väl och redovisar ett positivt resultat för
verksamhetsåret.
Bommersvik 2019
Bommersvik AB bedriver kurs-, konferens- och studieverksamhet. Bommersvik
AB är moderbolaget i en koncern som består av dotterbolaget Campus
Bommersvik.
Under 2019 var antalet gästdygn på Bommersvik 10 409 rum (2018, 10 563 rum)
och beläggningen uppgick till 28,3 % att jämföra med 29% för 2018, 28,7% för
2017 och 32,6 % för 2016. Nedgången mellan 2018 och 2019 beror framförallt på
att ett privat bolag på grund av ekonomiska skäl drastiskt minskade antalet
bokningar jämfört med tidigare år, mycket lyckades vi kompensera med andra
bokningar, men inte allt.
Investeringar i konferenstekniken i Milan och i restaurangens inomhusmiljö har
genomförts under året.
I maj tilldelades Bommersvik Svenska mötens pris för årets mötesrum för sin
Skogsfloating – ett mötesrum där du byter ut digitalt brus mot skogens sus!
I oktober inleddes en upprustning av Erlandervillan med syfte att skapa en
mötesplats för mindre konferenser i en miljö där tidsanandan är återskapad till
Tage och Aina Erlanders tid.

Privata kunders efterfrågan ökar jämfört med tidigare år och Bommersvik
fortsätter utveckla olika koncept för den privata marknaden.
Sedan den 7 maj 2019 är Jeanette Svensson VD för Bommersvik.

Bilagor till verksamhetsberättelsen 2019
Bilaga 1 Partiledningens beslutsfattande organ
Partistyrelse och verkställande utskott
Partistyrelsen och verkställande utskottet har sammanträtt regelbundet under hela
året. Stående punkter på ordinarie sammanträden är politiska läget och läget i
partiet. Partiets beslutande organ genomför strategiska diskussioner och fattar
beslut i såväl politiska frågor som organisatoriska.
Året inleddes intensivt med flertalet extra möten med anledning av de
förhandlingar som föranledde januariavtalet.
Den kongress som genomfördes i mars 2019 hanterade enbart fyllnadsval i
partistyrelsen, varför inga större förändringar i PS skedde. Inga val för VU
genomfördes.
Verkställande utskottet 2019:

Ordinarie: Stefan Löfven, Lena Rådström Baastad, Karl-Petter Thorwaldsson,
Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Lena Micko och Morgan Johansson.
Ersättare: Ardalan Shekarabi, Margot Wallström, Tomas Eneroth, Bodil
Hansson, Peter Hultqvist, Anna Johansson, Anders Ygeman, Susanna
Gideonsson.
Adjungerade: Philip Botström (ordförande i SSU), Carina Ohlsson (ordförande i
S-kvinnor), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet),
Sören Juvas (ordförande i HBT-S, t.o.m juli), Daniel Andersson (ordförande i
HBT-S, fr.o.m augusti), Nasra Ali (ordförande i S-studenter, t.o.m juli), Malin
Malm (ordförande i S-studenter, fr.o.m. augusti), Roger Berzell (partikassör), Lisa
Hedin (kanslichef), Nils Vikmång (statsministerns statssekreterare), John Zanchi
(EU valledare, t.o.m. juni).
Verkställande utskottet har haft 18 protokollförda sammanträden 2019.

Partistyrelsen under 2019:

Ordinarie: Ulric Andersson, Helene Björklund, Ilan de Basso, Matilda Ernkrans,
Erik Bergkvist, Lena Hallengren, Heléne Hellmark Knutsson, Hans Ekström,
Ann-Sofie Hermansson, Jörgen Hellman, Heléne Fritzon, Hans Hoff, Åsa
Lindestam, Fredrik Lundh Sammeli, Vivianne Macdisi, Niklas Karlsson,
Anna-Caren Sätherberg, Yilmaz Kerimo (t.o.m. november), Karin Wanngård, Ulf
Ohlsson, Hanna Westerén, Åsa Westlund, Johan Lindholm, Marie Nilsson, AnnaLena Sörenson (fyllnadsvald 2019), Ronny Löfquist (fyllnadsvald 2019), Pia
Nilsson (fyllnadsvald 2019).
Ersättare: Eva Sonidsson, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Ylva Johansson (t.o.m.
september), Patrik Björk, Monica Haider, Maria Stenberg, Monica Johansson,
Kenneth Nilsson, Andreas Schönström, Maria Strömqvist, Lilly Bäcklund, Johan
Persson, Carina Ödebrink, Patrik Karlsson (t.o.m. september), Helena Stenberg
(fyllnadsvald 2019), Yvonne Augustin (fyllnadsvald 2019)
Adjungerade: Philip Botström (ordförande i SSU), Carina Ohlsson (ordförande i
S-kvinnor), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet),
Sören Juvas (ordförande i HBT-S, t.o.m juli), Daniel Andersson (ordförande i
HBT-S, fr.o.m augusti), Nasra Ali (ordförande i S-studenter, t.o.m juli), Malin
Malm (ordförande i S-studenter, fr.o.m. augusti), Roger Berzell (partikassör), Lisa
Hedin (kanslichef), Nils Vikmång (statsministerns statssekreterare), John Zanchi
(EU valledare t.o.m. juni), Jesper Eneroth (ordförande i den socialdemokratiska
kyrkomötesgruppen), Aylin Fazelian (PDO Göteborgsområdet, fr.o.m.
september), Anders Henriksson (Gruppledare SKR, fr.om. november)
Partistyrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under 2019.
Revisorer

Ordinarie: Håkan Bystedt, Ella Niia och Ingrid Lennerwald.
Ersättare: Hans Aronsson, Christina Oskarsson och Clas-Göran Carlsson.
Auktoriserad revisor: Jens Karlsson, Ernst & Young
Samordning

För att underlätta ett kontinuerligt samråd och informationsutbyte har ett antal
personer som inte är kongressvalda beretts möjlighet att delta i VU:s och
partistyrelsens sammanträden genom antingen formell adjungering eller
närvarorätt. Till partistyrelsen har partikassör, kanslichef, statsministerns
statssekreterare, förstanamn i s-gruppen i Europaparlamentet (fram till och med
EU-valet, därefter Heléne Fritzon som är vald i PS), ordförande i
kyrkomötesgruppen varit adjungerade. Närvarorätt på partistyrelsens möten har
bland annat delar av personalen på partikansliet samt medarbetare i
statsministerns stab.

Programkommission

Ordinarie: Stefan Löfven, Emma Vigren, Ardalan Shekarabi,
Ann-Sofie Hermansson och Gabriel Wikström.
Ersättare: Morgan Johansson, Lawen Redar, Peter Persson, Ulrika Falk och
Niklas Nordström.
Sekreterare: Lena Rådström Baastad
Uteslutningskommissionen

Uteslutningskommissionen är ett stadgereglerat beredningsorgan till verkställande
utskottet och partistyrelsen i uteslutningsärenden. Uteslutningskommissionen har
under verksamhetsåret stadgeenligt berett uteslutningsärenden och därutöver
också biträtt partidistrikt i hantering av lokala konflikter m.m.
Uteslutningskommission

Leif Jakobsson (ordförande), Lena Micko, Anna Johansson, Lars-Ola Dahlqvist
och Elvy Söderström.

Bilaga 2 Partistyrelsens arbetsgrupper
Arbetsgrupp fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa
Vid partistryelsens sammanträde 26 april tillsattes en arbetsgrupp för
fördelningspolik för jämlikhet och rättvisa. Gruppen fick i uppdrag att lämna
förslag som syftar till att långsiktigt få en jämlikare fördelningspolitik och därmed
öka den ekonomiska jämlikheten. Behovet av att förslagen är generella och
populära så att de kan vinna bred acceptans bör särskilt beaktas. Gruppens arbete
ska slutredovisas hösten 2021.
Medlemmar i gruppen är:
Magdalena Andersson, Ola Pettersson, Fredrik Olofsson, Katrin Stjernfeldt
Jammeh, Philip Botström, Bodil Hansson
Sjukvårdspolitisk arbetsgrupp
Vid partistyrelsens sammanträde 10 juni tillsattes en sjukvårdspoltisk arbetsgrupp
som ska ta fram en rapport där nationell och regional socialdemokratisk
sjukvårdspolitik vävs samman till en attraktiv och framtidsinriktad helhet.
Arbetsgruppen ska särskilt arbeta för bättre tillgänglighet och service samt beakta
insatser för jämlikhet hälsa baserat på klass, kön och geografi. Gruppen ska
slutredovisa i oktober 2021.
Medlemmar i gruppen är:

Lena Hallengren, Anders Henriksson, Patrik Björck, Peter Olofsson, Erika
Ullberg, Ulrika Spårebo, Henrik Fritzon
Kommunalpolitiska gruppen
Kommunalpolitiska arbetsgruppen har under året haft åtta sammanträden. Vid
sidan av att förbereda verkställande utskottets och partistyrelsens beslut i
kommunala frågor ska den kommunalpolitiska arbetsgruppen medverka till en
utveckling av politiken i frågor som särskilt berör kommuner och landsting och
medverka till en dialog mellan företrädare för de nationella och kommunala
nivåerna. Arbetet har under året inriktats på att i frågor av betydelse för
kommunsektorn utveckla och hålla samman den socialdemokratiska politiken på
nationell, regional och lokal nivå i en valrörelse där vi är i regeringsställning på
nationell nivå och i oppositionsställning i Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR). Frågor som särskilt diskuterats under året varit Kommunutredningen,
frågan om statsbidragens storlek och utformning, systemet för kommunernas
kostnads- och inkomstutjämning, personlig assistans och sjukvårdsfrågan.
Medlemmar i Kommunalpolitiska arbetsgruppen till och med 2019-08-16:
Ardalan Shekarabi (ordförande), Lena Micko, Anders Henriksson, Helene Fritzon,
Peter Olofsson, Ulf Olsson, Helen Eliasson, Dag Larsson, Peter Lindroth, Lena
Hallengren, Anna-Lena Sörenson, Johan Löfstrand, Niklas Karlsson, Boel
Godner, Kenneth Nilsson, Anders Ygeman, Lena Rådström Baastad, Anders
Wallin (adj. sekreterare).
Medlemmar i Kommunalpolitiska arbetsgruppen från och med 2019-08-17:
Ardalan Shekarabi, ordförande (t.o.m. 2019-12-06), Lena Mickon vice ordförande
t.o.m. 2019-12-06 och ordförande fr.o.m. 2019-12-07), Anders Henriksson,
Region Kalmar län ledamot t.o.m. 2019-12-06 och vice ordf fr.o.m. 2019-12-07,
Ulf Olsson, Therese Kärngard, Peter Lindroth, Kenneth Nilsson, Helene Eliasson,
Anna-Lena Hogerud, Peter Olofsson, Gunilla Svantorp, Johan Löfstrand, Ida
Karkiainen, Eva Lindh, Aida Hadzialic (fr.o.m. 2019-12-07). Adjungerade: Lena
Rådström Baastad, Annelie Karlsson, Lars G Linder, Malin Oljelund Quick
(t.o.m. 2019-12-06) och Anders Wallin (sekreterare).
Arbetsgrupp mellanvalsstrategi
Vid verkställande utskottets sammanträde 28 juni utsågs Lena Rådström Baastad,
Karl Petter Thorwaldsson, Magdalena Andersson och Anders Ygeman till att
utgöra arbetsgrupp för framtagande av en mellanvalsstrategi. Gruppens uppdrag
var att ta fram en strategi som ska vägleda partiets strategiska och taktiska
avvägningar och beslut under perioden oktober 2019 – december 2021. Beslut om

mellanvalsttrategi togs i partistyrelsen i november, varför gruppens arbete är
avslutat.
Facklig-politisk kommitté
Verkställande utskottet tillsatte en Facklig-politisk kommitté i samband med
sammanträdet 6 december. Kommittén ansvarar för att utveckla och verkställa den
av partistyrelsens beslutade facklig-politiska strategin.
Kommittén är ett samordningsorgan med syfte att förankra och förbättra
verkställandet av den facklig-politiska strategin i partiorganisationen. Ändamålet
är att strategins insatser når ut i partiets regionala och lokala struktur. Kommittén
ska därför fokusera sitt arbete på framtagandet och verkställigheten av de
regionala och lokala handlingsplanerna för det facklig-politiska arbetet.
Kommitté för organisationsutveckling
Verkställande utskottet tillsatte, i samband med sammanträdet den 13 september,
en kommitté för organisationsutveckling. Gruppen ska vara motor för utveckling
och verkställandet av kongressens beslutade organisatoriska reformprogram. Ett
arbete som innebär att bygga upp mer kunskap om hur vi genomför det
på bästa sätt, utvärdera aktiviteter och strategier som används, samt komma med
ytterligare förslag på hur vi kan förstärka vår folkrörelse. Gruppen påbörjade sitt
arbete i november 2019.
Digitaliseringskommission
Stora delar av samhället har digitaliserats och vi har en utvecklingspotential vad
gäller digitala verktyg också för medlemmar. Kongressen 2019 beslutade om en
Digitaliseringskommission, som verkställande utskottet tillsatte och som
slutrapporterar november 2020. Gruppen ska göra en grundlig analys syftandes till
att dra såväl politiska som organisatoriska erfarenheter av digitaliseringen
EU-valanalysgrupp
Verkställande utskottet tillsatte en grupp för EU-valanalys, i samband med
sammanträdet 28 juni. Gruppen skulle, utifrån valresultat och erfarenheter från
valarbetet göra en grundlig analys syftandes till att dra såväl politiska som
organisatoriska erfarenheter. För att kunna användas under kommande valrörelser
framöver. Gruppen slutrapporterade till partistyrelsen 22 november.

Medlemmar i Valanalysgrupp

Åsa Westlund (ordförande), Isak From och Andrea Törnestam

Bilaga 3 Personalfrågor
Socialdemokraternas råd för personal- och arbetsgivarfrågor
Rådets uppgift är att tillvarata partiets intressen som arbetsgivare och verka för en
utvecklad och samordnad personalpolitik inom partiet. Inför centrala
kollektivavtalsförhandlingar mellan KFO och Handelsanställdas förbund
respektive Akademikerförbundet ska rådet samordna och bereda partiets frågor
och krav.
Rådet ska fatta beslut om olika partigemensamma utvecklings- och policyfrågor
som rör arbetsgivarrollen och ansvara för partiinterna arrangemang och
utbildningsinsatser för arbetsgivarföreträdare. I övrigt verka för en sammanhållen
och utvecklad personalpolitik inom partiet.
Sammansättning
Rådet vars ledamöter utses av partistyrelsen, har under året varit sammansatt
enligt
följande: Roger Berzell, ordförande (partikassör), Maria Strömkvist (Dalarnas
partidistrikt),
Roger Ljunggren (Sörmlands partidistrikt), Lena Hallengren (Kalmar
partidistrikt), Jörgen Hellman (Fyrbodals partidistrikt), Anneli Karlsson (Skånes
partidistrikt), Mia Malmgren, (Stockholms Partidistrikt), Mikael Björk Blomqvist
adjungerad (HR-chef vid partistyrelsens kansli och ansvarig tjänsteman för rådet).
Kommittén för anställdas kompetensutveckling och trygghet
Kommitténs uppgift är bland annat att bredda möjligheten för anställda inom
partiorganisationen till vidareutbildning. Bland annat har kommittén finansierat
utbildningar i enlighet med kursplanen för partiets anställda.
Kommitténs beslutar efter ansökningsförfarande om medel från trygghetskontot
för att bekosta utbildning och trygghetsåtgärder för ombudsmän. Arbetsgivare kan
ansöka om stöd för ombudsmän anställda i partidistrikt och arbetarekommuner
samt anställda vid socialdemokratiska partistyrelsen.
Verksamheten finansieras genom avgifter från arbetsgivare inom
partiorganisationen.
Sammansättning

Kommittén vars ledamöter utses av partistyrelsen har under året varit Roger
Berzell, ordförande och representant för arbetsgivaren, Monica Haider
(Kronobergs PD och representant för arbetsgivaren), Anna-Caren Sätherberg
(Jämtlands PD och representant för arbetsgivaren), Magnus Johansson (Blekinge
PD och representant för anställda) Sara Björnson (Göteborgs PD och representant
för anställda) och Henry Pettersson (PS kansli och representant för anställda).
Adjungerade: Mikael Björk Blomqvist (PS kansli och representant för
arbetsgivaren) och Ulla Bab Rydbeck (PS kansli och representant för anställda).
Personalomsättning
Personalomsättningen uppgick till 34,3 %.
En högre personalomsättning är normalt förekommande året efter valet, när flera
kanslianställda går över till Regeringskansliet i samband med Regeringsbildning. Även
EU-valet under 2019 påverkar personalomsättningen.
* Personalomsättning= det lägsta värdet av antalet nyanställningar respektive
avgångar/genomsnittligt antal anställda.
Sjukfrånvaro
I tabellen nedan redovisas sjukfrånvaron under året. Tabellen visar sjukfrånvaron i
förhållande till ordinarie arbetstid och ålderskategori. Sjukfrånvaron har ökat något
jämfört med föregående år, men håller fortfarande en låg nivå.
2019
0,51 %
2,51 %
7,49 %
3,99 %

Alla anställda – 29 år
Alla anställda 30 – 49 år
Alla anställda 50 –
Total sjukfrånvaro

2018
1,12 %
1,08 %
3,62 %
1,77 %

Jämställdhet

I tabellen nedan anges kvinnors respektive mäns procentuella andel av det totala
antalet anställda under året. Kansliledningen består av 4 kvinnor och 3 män. Vid
nyrekryteringar beaktas ett aktivt mångfaldsperspektiv.

Kvinnor
Män
Totalt

2019*
Antal
67
56
123

Andel
54 %
46 %
100 %

2018*
Antal
94
71
165

Andel
57 %
43 %
100 %

* innefattar även tjänstlediga

Bilaga 4 Medlemsstatistik
Antal medlemmar
Partidistrikt
Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Göteborgsområdet
Halland
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm
Stockholms län
Södermanland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborgs södra
Örebro län
Östergötland
Totalsumma
Partidistrikt Nya
medlemmar 2019
Blekinge

Totalt
2217
3407
2815
608
3287
3288
2296
2095
1945
3226
3116
1894
4139
2752
9012
8026
7614
2804
2891
3292
4068
4071
2582
1972
3351
3505
90273
Totalsumma
133

Dalarna
Fyrbodal
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Göteborgsområdet
Halland
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm
Stockholms län
Södermanland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborgs södra
Örebro län
Östergötland
Totalsumma

204
96
36
100
385
144
87
86
149
130
98
173
120
603
1628
634
122
171
152
175
153
168
110
180
189
6226

Bilaga 5 Studier
Studieverksamheten utgår för den studieplan som fastställdes av PS i
december 2018.
PS Studiekommitté ansvarar för genomförandet av den löpande
studieverksamheten och denna leds av studieledaren Tomas Eneroth.
Studiekommittén består av såväl valda som anställda med studieansvar ute
ifrån PD i landet, samt representanter från LO och ABF.
Den huvudsakliga kommunikationsplattformen för denna verksamhet är
Studieportalen, socialdemokraterna.abf.se, där man kan hitta till
studiematerial och kan anmäla sig till utbildningar.
I månadsskiftet november/december genomfördes den årligt återkommande

Studiekonferensen på Bommersvik, med ca 130 deltagare från hela landet
varav drygt 60 kom från Socialdemokraterna.
I samband med Studiekonferensen genomfördes också en träff med
workshop för PD studieorganisatörer. Syftet var dels att definiera
förväntningar på studieorganisatören och dels att definiera
utbildningsbehovet.
Styrdokument
Under 2019 har arbetet med att implementera den nya studieplanen och
Ledarskapsidén varit centralt.
Studieplanen höjer såväl kvantiteten som kvaliteten på partiets
studieverksamhet, både nationellt och regionalt/lokalt, och
ansvarsfördelningen är tydlig. Studierna i partiet är numer också tydligare
strukturerade.
Ledarskapsidén är framtagen för att höja förväntningarna på partiets
ledarskap, och alla ledarskapsutbildningar har denna som utgångspunkt.
Nationella utbildningar
Under 2019 genomförde PSK 9 medlemsutbildningar del 3. Dessa
genomförs med hjälp av partiets nationella pedagoglag, ett gäng erfarna
handledare från såväl partiet, ABF som arbetarrörelsens folkhögskolor.
I februari avslutades den tredje serien internat under namnet
Ledarutbildning steg 3, och i november påbörjades den fjärde, nu under
namnet Ledarskapsutbildning - påbyggnad.
Pedagogisk handledarutbildning
För att understödja partidistriktens möjlighet att genomföra såväl
medlemsutbildningens första två delar, som att handleda andra typer av
bildningsverksamhet, erbjuder numer PSK en nationell handledarutbildning
som pågår över två helginternat.
Totalt genomfördes 5 handledarutbildningar under 2019
Personalutbildningar
Under 2019 genomförde PSK 4 personalutbildningar för anställda
ombudsmän och assistenter inom partiet. Utbildningarna genomfördes på
Bommersvik och Sveavägen 68 i samarbete med Campus Bommersvik.
Utbildning
Utvecklande roll för
assistenter (steg 2)

antal
deltagare

kurstillfälle 1
18 20 - 21 november
2019

kurstillfälle 2
16 - 17 januari 2020

Ombudsmannautbildning (steg
3) - projektledning för
förändring
Introduktion för nya
assistenter (steg 1)
Ombudsmannautbildning (steg
1)

10 18 - 19 november
6 24 - 25 september
8 31 sept - 1 okt

11 - 13 december
23 - 24 oktober

-

Partikansliets nationella utbildningar under 2019
Nationell
Ledarskapsutbildning
Medl.utb.3
Blekinge
-

Handledarutb.
9

18/19
4

19/20
-

Dalarna

5

1

1

2

Fyrbodal
Gotland
Gävleborg
Göteborg
GOS
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm
Stockholms län
Södra Älvsborg
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland

2
4
6
2
1
7
7
1
2
9
30
9
9
4
12
5
2
2

1
20
6
1
3
11
2
15
2
1
6
1
2

3
1
2
2
2
2
6
8
3
8
7
3
6
3
4
3
1

2
4
2
2
1
1
3
1
1
3
3
3
2
1

Örebro
Östergötland

15
134

18
1
100

2
4
75

5
3
39

Slutredovisat timmar ABF 2019
Folkbildning: tim
Kulturarr: delt
Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
Gotland
Gävleborg
Göteborg
GOS
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm
Stockholms län
S:a Älvsborg
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro
Östergötland

194
623
1 477
215
638
424
193
573
146
758
71
509
498
179
2 208
265
671
651
1 144
194
428
1 364
142
824
411
677

Hela landet

15 477

Kulturarr: tim
117
846
963
153
1 422
459
423
414
207
1 188
99
252
819
270
3 969
1 197
2 457
279
855
459
387
855
342
927
378
1 026

1 897
6 587
4 612
742
5 969
1 656
1 212
2 185
492
5 197
1 533
2 032
5 811
1 136
28 135
2 457
6 519
1 220
3 467
1 134
1 578
3 192
2 075
3 724
1 566
2 656

20 763

98 784

Bilaga 6 Stora arrangemang och kampanjer

Första maj

Första maj-parollen var Trygghet – demokrati - sammanhållning. Partiordförande
Stefan Löfven talade i Umeå och partisekreterare Lena Rådström Baastad talade i
Örebro.
Järvaveckan

Partiordförande Stefan Löfven talade under Socialdemokraternas dag på
Järvaveckan den 15 juni. Järvaveckans syfte är att minska avståndet mellan
folkvalda politiker och medborgarna. Socialdemokraterna i Stockholm fanns på
plats under hela veckan för att samtala, svara på frågor, värva medlemmar och
delta i seminarier.
Starka samhället-turnéer

Sommarturné
Partiordförande Stefan Löfven reste i landet för att samtala med de som inte finns
i Visbygränderna under Almedalsveckan. Arbetsplatsbesök och öppna möten stod
i fokus under dagarna i Värmland, Fyrbodal och Halland.
Starka samhället-turné, november 2019
Partiordförande Stefan Löfven var på tre dagars bussturné i Skaraborg, Göteborg,
Halland och Kronoberg på temat ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige.
Almedalen

Finansminister Magdalena Andersson talade på Socialdemokraternas dag där
jobben och välfärden stod i fokus.
Finansminister Magdalena Andersson gästades av Anders Ekholm, senior
rådgivare vid Institutet för framtidsstudier, Karin Sundin, regionråd i Region
Örebro och
Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care vid årets ekonomiska seminarium
på temat Så klarar vi välfärden när fler lever allt längre.
Sommartal

Partiordförande Stefan Löfven sommartalade i värmländska Björneborg den 18
augusti. Temat för talet var att hela landet ska leva och strax innan talet
presenterade Stefan Löfven tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi och
socialminister Lena Hallengren en nyhet om mer pengar till flest befolkade
regioner och kommuner via ett uppdaterat kostnadsutjämningssystem.
Jultal

Partiordförande Stefan Löfven jultalade i Visby den 15 december
.

Minnesdagar

Olof Palmes minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Adolf
Fredriks kyrka i Stockholm den 28 februari av partiordförande Stefan Löfven,
partisekreterare Lena Rådström Baastad, EU-minister Hans Dahlgren samt SSU:s
förbundsledning Philip Botström och Andrea Törnestam.
Anna Lindhs minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Katarina
kyrka den 11 september av partiordförande Stefan Löfven och utrikesminister
Ann Linde.
Organisationsutveckling

Partikongressen 2019 behandlade och beslutade om ett organisatoriskt
reformprogram med huvuduppgift att sätta det politiska samtalet i fokus, såväl
internt som i vårt utåtriktade arbete. Reformprogrammet kan ses som ett handslag
mellan partistyrelsen, partidistrikten och arbetarekommunerna där partikongressen
slagit fast vilket ansvar respektive organisationsled har för uppfyllnad av
programmet. Arbetet löper fram till 2025.
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsforum med representanter från alla arbetarekommuner och
partidistrikt genomfört i november 2019
Årshjul med gemensam mallplanering lanserat i november 2019
Digitaliseringskommission tillsatt med uppdrag att ta fram förslag på
förenklande och effektiviserande digitala verktyg och arbetssätt samt hur
vi kan stärka medlemsvärdet och politiska samtalet med digitala insatser.
Koncept för samtalskampanj mellan val är lanserade
Nya arbetssätt för att organisera verksamhet och ideella är på
pilotprojektstadiet
Arbetet med facklig-politiska handlingsplaner i varje partidistrikt är
påbörjade

Höstkampanj
En nationell höstkampanj med fokus på vården genomfördes 15-25 oktober 2019
med option att köra ytterligare en vecka för dom partidistrikt som ville.
”Vårdkampanjen” hade några nya inslag i hur vi driver kampanj från nationell
nivå. Eftersom vården i stor utsträckning är regionerna ansvar så fick varje
partidistrikt formulera ett upplägg utifrån deras förutsättningar (vissa regioner styr
vi och vissa sitter vi i opposition). Varje partidistrikt fick inkomma med en
kampanjplan och nationellt så stöttade vi med att ta fram underlag och mallar till
partidistrikten. Både rörande det digitala och fältkampanjen.
Under kampanjen var statsråden ute och kampanjade runt om i landet men främst
sjukvårdministern Lena Hallengren som både digital och i fält gjorde en
omfattande insats.

Partikongressen i Örebro 22-24 mars
Se verksamhetsberättelsen.
Valärenden på kongressen
På kongressen genomfördes val till valberedning samt till granskningsutskottet.
Även fyllnadsval till partistyrelsen genomfördes.
Ledamöter partistyrelsen fyllnadsval
Pia Nilsson, Västmanland (ersätter Gabriel wikström)
Anna-Lena Sörenson, Östergötland (ersätter Christoffer Bernsköld)
Suppleanter partistyrelsen fyllnadsval
Yvonne Augustin, Skåne (ersätter Tonka Frodlund)
Helena Stenberg, Norrbotten (ersätter Maria Stenberg)
Valberedningen 11 ledamöter
Elvy Söderström, Västernorrland (ordförande)
Andreas Svahn, Örebro
Carina Olhsson, Skaraborg
Kalle Sandström, Blekinge
Agneta Gille, Uppsala
Ann-Marie Johansson, Jämtland
Jörgen Hellman, Fyrbodal
Katarina Berggren, Stockholms län
Leif Pettersson, Norrbotten
Dag Larsson, Stockholm
Valberedningen 6 suppleanter
Conny Kristensen Gahnström, Gotland
Mathias Tegnér, Stockholms län
Caroline Helmersson- Olsson, Sörmland
Thomas Riste, Värmland
Mirja Räihä, Stockholm
Johan Andersson, Östergötland
Nio ledamöter i granskningsutskottet
Jens Sjöström, Stockholms län
Marie Granlund, Skåne
Skåne
Magnus Carlberg, Kronoberg
Anna Lundberg, Norrbotten
Hans Aronsson, Västsverige

Mirja Rähä, Stockholm
Ulrika Truedsson, Sörmland
Fyra suppleanter i granskningsutskottet
Anna Carlsson, Jönköpings
Johan Söderberg, Sörmland
Frida Christensen, Kronoberg

Bilaga 7 Representation distriktskongresser
Partidistrikt
Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Göteborgsområdet
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholms arbetarekommun
Stockholms län
Sörmland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborg Södra Partidistrikt

2019
Företrädare

Datum

Ort

Annika Strandhäll
Lena Rådström Baastad
Jennie Nilsson
Anna Ekström
Karl-Petter Thorwaldsson
Jennie Nilsson
Lena Rådström Baastad
Morgan Johansson
John Zanchi
Tomas Eneroth
Heléne Fritzon
Heléne Fritzon
Stefan Löfven
Mikael Damberg
Ann Linde
Hans Dahlgren
Ingen centralt placerad
företrädare
Ibrahim Baylan
Lena Hallengren
Ylva Johansson
Susanna Gideonsson
Matilda Ernkrans
Stefan Löfven
Ingen centralt placerad
företrädare

13 april
27 april
6 april
30-mar
27-apr
6- (7) april
13-apr
06-apr
06-apr
06-apr
13-apr
30-mar
13-14 april
06-apr
06-apr
06-apr
06-apr

Ronneby
Borlänge
Strömstad
Visby
Gävle
Göteborg
Alingsås
Hylte kommun
Östersund
Eksjö
Emmaboda

13-apr
06-apr
06-apr
6-7 april
06-apr
06-apr
30-mar

Vingåker
Bålsta
Sunne
Lycksele
Härnösand
Hallstahammar
Seglora

Storforsen
Grästorp
Malmö
Stockholm
Sollentuna

Örebro län
Östergötland

Anders Ygeman
Ardalan Shekarabi

27-apr
02-mar

Kumla
Norrköping

Bilaga 8 Centralt utplacerade första maj-talare
Partidistrikt
Företrädare

Titel

Ort

Blekinge

Mikael Johansson

Karlshamn

Blekinge
Dalarna
Dalarna

Peter Hultqvist
Johan Danielsson
Jonas Wallin

Dalarna
Fyrbodal
Fyrbodal

Sören Juvas
Ylva Johansson
Lena Micko

Svenska
målareförbundet,
ordförande
Försvarsminister
EP-kandidat
Elektrikerförbundets
ordförande
HBT-S, ordförande
Arbetsmarknadsminister
Verkställande utskottet

Gotland
Gävleborg
Gävleborg
Göteborg
Göteborgsområdet
Göteborgsområdet
Halland
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Jönköpings län
Kalmar län

Jennie Nilsson
Tomas Eneroth
Jytte Guteland
Lena Hallengren
Lena Hallengren
Olle Ludvigsson
Berit Müllerström
Heléne Fritzon
Annika Strandhäll
Hans Dahlgren
Ilan de Basso
Karl-Petter
Thorwaldsson
Johan Lindholm
Anna Hedh
Johan Lindholm
Philip Boström
Per-Olof Sjöö
Morgan Johansson
Mikael Damberg
Matilda Ernkrans

Byggnads
Europaparlamentariker
Byggnads
SSU-ordförande
Ordförande GS-facken
Justitieminister
Inrikesminister
Minister för högre
utbildning och forskning

Borgholm
Kalmar och Nybro
Växjö
Luleå
Lidköping
Falköping och Skövde
Malmö
Lund

Kalmar län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skaraborg
Skåne
Skåne

Karlskrona
Borlänge, Ludvika
Avesta

Falun
Trollhättan
Vänersborg och
Munkedal
Landsbygdsminister
Visby
Infrastrukturminister
Gävle
Europaparlamentariker
Söderhamn
Socialminister
Göteborg
Socialminister
Kungälv
Europaparlamentariker
Alingsås
LO-ledningen
Varberg
EP-kandidat
Halmstad
Socialförsäkringsminister Östersund
EU-minister
Jönköping
EP-kandidat
Jönköping
LO-ordförande
Kalmar

Skåne

Ulf Bjereld

Stockholms
arbetarekommun
Stockholms län

Magdalena
Andersson
Andrea Törnestam

Stockholms län
Sörmland
Sörmland
Sörmland
Uppsala län
Uppsala län
Värmland
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västmanland
Älvsborg Södra
Partidistrikt
Älvsborg Södra
Partidistrikt
Örebro län

Ordförande Tro och
solidaritet
Finansminister

SSUs
förbundssekreterare
Anna Ekström
Utbildningsminister
Eva Guovelin
Ordförande Livs
Magnus Pettersson Ordförande Fastighets
Anders Ygeman
Energi- och
digitaliseringsminister
Tobias Baudin
Ordförande Kommunal
Evin Incir
EP-kandidat
Marie Nilsson
Ordförande IF Metall
Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor
Stefan Löfven
Partiordförande
Susanna Gideonsson Ordförande
Handelsanställdas
förbund
Ibrahim Baylan
Näringsminister
Erik Bergkvist
EP-kandidat
Ann Linde
Utrikeshandelsminister
och minister med ansvar
för nordiska frågor
Marita Ulvskog
Europaparlamentariker
Markus Pettersson

Facklig-politisk
sekreterare
Partisekreterare

Örebro län
Östergötland

Lena Rådström
Baastad
Torbjörn Johansson
Ardalan Shekarabi

Östergötland

Therese Guovelin

LO-ledningen

Östergötland
Östergötland

Valle Karlsson
Aleksander Gabelic

Seko
Europaparlamentariker

LO-ledningen
Civilminister

Bilaga 9 Representation internationell verksamhet

Bromölla
Stockholm

Södertälje
Katrineholm
Nyköping
Eskilstuna
Uppsala
Uppsala och Enköping
Karlstad
Årjäng
Umeå
Örnsköldsvik
Sundsvall, Timrå
Örnsköldsvik
Västerås och Köping
Borås

Örebro
Lindesberg
Linköping och
Norrköping
Norrköping och
Linköping
Motala

SAMAK
Det nordiska samarbetet har en lång tradition och är fortfarande en viktig och
livaktig del av socialdemokratins internationella arbete. Huvudsakligen bedrivs
verksamheten inom ramen för SAMAK, Nordiska samarbetskommittén för
socialdemokratiska partier och LO-organisationer i Norden.
SAMAKs årsmöte 2019 med temat ”Vi bygger Norden” genomfördes den 28-29
januari i Helsingfors. Vid årsmötet deltog: Stefan Löfven (partiledare), Lena
Rådström Baastad (partisekreterare), Anna Johansson (riksdagsledamot), Johan
Hassel (internationell sekreterare), Gunilla Carlsson (riksdagsledamot), Emilia
Töyrä (riksdagsledamot) samt Nordenminister Ann Linde och Paula Carvalho
Olovsson, statssekreterare för EU-frågor.
Parti- och LO-sekreterarna har träffats fyra gånger under 2019; 6 mars Åland
(deltagare från Stockholm med via Skype pga inställt flyg), 11-12 juni på
Rönneberga, 9 september i Oslo i anslutning till det norska lokalvalet och 3
december i Köpenhamn. Lena Rådström Baastad och Johan Hassel har deltagit.
Utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgruppen har som svenska partirepresentanter
haft Margot Wallström och efter skiftet på utrikesministerposten Ann Linde, Peter
Hultqvist (försvarsminister), Kenneth G Forslund (ordförande och gruppledare i
utrikesutskottet), Niklas Karlsson (vice ordförande och gruppledare i
försvarsutskottet) och Johan Hassel (internationell sekreterare). Gruppen
genomförde ett möte i Stockholm den 17 september med Peter Hultqvist som värd
samt ett möte i Bryssel den 11 november tillsammans med Jens Stoltenberg,
NATOs norske generalsekreterare.
EU-arbetsgruppen har som svenska partirepresentanter haft Olle Ludvigsson,
europaparlamentariker och Marie Granlund, riksdagsledamot och gruppledare i
EU-nämnden fram till 2019-06-30. Från halvårsskiftet representeras partiet av Åsa
Westlund, riksdagsledamot och gruppledare i EU-nämnden samt
europaparlamentarikerna Heléne Fritzon. Gruppen genomförde ett möte i
Stockholm den 20 september med medverkan av EU-minister Hans Dahlgren.
Deltagare i Nordenskolan 2019/2020 är Lawen Redar, Linus Sköld och Azra
Muranovic. Första träffen genomfördes i Stockholm 9-11 oktober och den andra
vid SAMAKs årsmöte i Köpenhamn i slutet av januari 2020.

Europeiska Socialdemokraters Parti (ESP)
ESP bildades 1992 och har medlemspartier från EU:s medlems- och
kandidatländer samt Norge och Island. Därutöver finns associerade partier och
partier med observatörsstatus. Inom ramen för ESP sker också samverkan med
flera av sidoorganisationerna så som S&D-gruppen i Europaparlamentet,
RainbowRose, Solidar med flera.
SAP har varit representerade i ESP:s aktiviteter enligt följande:
ESP:s partiledarmöten: Stefan Löfven har deltagit på de partiledarmöten som ESP
anordnat i anslutning till EUs rådsmöten.
ESP:s styrelsemöten (Presidency) där Marita Ulvskog och sedermera Helene
Fritzon är vice ordförande och Johan Hassel SAP representant: Marita Ulvskog
och Johan Hassel har deltagit vid möte 24 januari i Bryssel, Johan Hassel har
deltagit vid möten 22 februari i Madrid och 27 juni i Bryssel, Heléne Fritzon och
Johan Hassel har deltagit i möte 25 oktober i Helsingfors.
ESP:s samordningsgrupp (Coordination team): Evin Incir har deltog vid möte 18
januari i Bryssel, Johan Hassel har deltagit vid möten 13 juni och 10 oktober i
Bryssel.
ESP:s valkongress ”Fair, Free, Sustainable – the Progressive Europe we want”
inför valet till Europaparlamentet genomfördes i Madrid den 22-23 februari. I den
svenska delegationen ingick Stefan Löfven (partiordförande), Helén Fritzon
(första namn på listan till europaparlamentsvalet), Hans Dahlgren (EU-minister),
Jytte Guteland (europaparlamentariker), Pyry Niemi (riksdagsledamot), Nasra Ali
(ordförande Studentförbundet), Philip Botström (ordförande SSU-förbundet),
Johan Hassel (internationell sekreterare), Evin Incir (biträdande internationell
sekreterare) samt medarbetare från statsministerns kansli. Stefan Löfven deltog
även på den speciella partiledarmiddagen.
Flertalet socialdemokratiska statsråd har deltagit i de förmöten som ESP anordnat
inför EUs ministerrådsmöten. En stor del av ESPs ordinarie verksamhet har av
naturliga skäl fått stå tillbaka under våren 2019 då alla krafter koncentrerats till
valet till Europaparlamentet i maj.

Progressive Alliance
Nätverket Progressive Alliance (PA) är det globala nätverk som vi har störst
utbyte av och som vi engagerar oss aktivt i. Progressive Alliance bildades 2013
och växer ständigt och består i dagsläget av ca 120 partier från 100 länder. Utöver
det deltar även ett 25-tal andra organisationer så som kvinno- och
ungdomsförbund, fackföreningsrörelsen, tankesmedjor, stiftelser och
civilsamhällesorganisationer som står arbetarrörelsen nära.
PA genomförde under 2019 tre regionala nätverksmöten;
30-31 aug Kuala Lumpor, Malaysia: “Progress and social cohesion”
26-27 sept Montevideo, Uruguay: “A new impulse for progressive politics:
Defending democracy and shaping the future”
9-10 sept
Yaoundé Cameroon: “Political Change in Central Africa and the
Role of Social Democracy”
Representanter från internationella sekretariatet, riksdagsgruppen och
sidoorganisationer har deltagit. Evin Incir och Johan Hassel har även deltagit i
nätverkets möten med Finance Committee samt Steering Committee.
Progressive Alliance Convention – högnivåmöte i Stockholm
Progressive Alliance Convention genomfördes den 15-16 november i Stockholm
på Folkets Hus. Socialdemokraterna var värd för detta toppmöte tillsammans
Palmecentret och LO.
Program: A Progressive Agenda for the Future of Work, Sustainability and
Solidarity
Welcome speech: Stefan Löfven, partiledare och statsminister
Keynote speech: António Costa, partiledare PS och statsminister Portugal
A new progressive era: António Costa (partiledare PS och statsminister Portugal),
Risa Hontiveros (partiledare Akbayan och senator Filippinerna), Stefan Löfven
(partiledare och statsminister), Olaf Scholz (vice partiledare SPD och vicekansler
Tyskland), Manish Tewari (talesperson INC och parlamentsledamot Indien)
Climate change and a sustainable society: Frans Timmermans (vice ordförande
EU-kommissionen), Magdalena Andersson (finansminister), Pamela RendiWagner (partiledare SPÖ Österrike), Antti Rinne (partiledare SDP och
statsminister Finland), Alvaro Elizalde (partiledare PS Chile) Sharon Burrow

(generalsekreterare ITUC), Iratxe Garcia (ordförande S&D gruppen i
Europaparlamentet), Ana Pirtskhalava (generalsekreterare IUSY)
Global deal for jobs in a digital era: Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande LO),
Liam Guan Eng (partiledare DAP och finansminister Malaysia), Wayne Swan
(ordförande ALP Australien), Maria João Rodrigues (ordförande FEPS), Ruth
Manorama (människorättsaktivist Indien)
Peace and security: Ann Linde (utrikesminister), Zoran Zaev (partiledare SDM
och statsminister Nordmakedonien), Mohammad Shtayyeh (partistyrelseledamot
Fatah och statsminister Palestina), Tamar Zandberg (fd partiledare Meretz och
parlamentsledamot Israel), Jonas Gahr Støre, (partiledare Ap och
parlamentsledamot Norge), Vijay Makhan (vice partiledare MMM och
parlamentsledamot Mauritius)
PAs Convention antog flertalet politiska resolutioner, beslutade om arbetsprogram
för de kommande åren och gjorde några organisationsförändringar för att förstärka
den globala strukturen och agendan.
Olof Palmes Internationella Center
Det fleråriga nära samarbetet mellan Olof Palmes Internationella Center och
Socialdemokraterna har fortsatt utvecklats. Demokratisk uppbyggnad och
utveckling av systerpartier runt om i olika delar av världen ligger i centrum för
arbetet, med fokus på Afrika, Asien, Balkan, Latinamerika, Mellanöstern och
Östeuropa. Vidare handlar det om stöd för att stödja och stärka den progressiva
rösterna på lokalt, regionalt och globalt plan för att förse de med verktyg till att
förändra deras samhällen till mer demokratiska och jämlika. Flertalet
partirepresentanter från partistyrelse och kansli, riksdag och partidistrikt har
deltagit på ett flertal aktiviteter. För närmre information, se Palmecentrets
verksamhetsberättelse för 2019.
Marita Ulvskog är ordförande i Palmecentret. I styrelsen representeras
Socialdemokraterna av Kenneth G Forslund, riksdagsledamot, Johan Hassel,
internationell sekreterare och Irma Görtz, Östergötland, representant för
partistödsprojekten.

Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet (Forum)
Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet bildades 1993 av västeuropeiska
socialdemokratiska partier tillsammans med partiernas biståndsorganisationer

(Olof Palmes Internationella Center för Sveriges del) för att stödja demokratisk
utveckling i Östeuropa. Idag arbetar organisationen främst på Västra Balkan och i
det östliga partnerskapet samt i Mellanöstern och Nordafrika.
Under året har Johan Hassel haft en dialog med forumets ledning och
representanter från OPC och partiet har deltagit i nätverksmöten och studieresor.

Representation och besök (urval) – Norden och Europa
23-24 jan
Övervakning av rättegång mot Demirtas, HDP – Yilmaz Kerimo
15-17 mars Deltagande i finska valrörelsen – Pyry Niemi
25 mars
Svensk-finskt valmöte i Stockholm – Mikael Damberg, Pyry Niemi,
Johan Hassel
29-31 mars Rogaland Arbeiderparti besöker Stockholm – Johan Sjölander
4-7 april
Kongress, Arbeiderpartiet, Oslo – Johan Hassel
14 april
Delegation till det finska valet – Pyry Niemi, Eva Lindh, Johan
Hassel
24-25 april Övervakning av rättegång mot Demirtas, HDP – Serkan Köse
5 juni
Delegation till det danska valet – Joakim Sandell, Johan Hassel
13-14 juni FEPS – Call to Europe – Evin Incir medverkade i panel
17 juni
Delegation från Labour UK under ledning av Emily Thornberry
besöker Sverige – Ann Linde, Annika Söder, Paula Carvalho
Olovsson, Johan Hassel
11-12 sep
ESP Migrationsnätverk, Malta – Carina Ohlsson
14-15 sep
Kongress, Socialdemokratiet, Aalborg – Joakim Sandell
18 sep
”gamla finska ssu-are”, årlig konferens – Lena Hjelm Wallén, Anita
Bergqvist
23-25 sep
Kongress, Labour, Brighton – Kenneth G Forslund, Johan Hassel
3-7 okt
Partisekreterare, kansliledning och 26-manna, studieresa till det
portugisiska valet
26-27 okt
Kongress, Finlands Svenska Socialdemokrater, Raseborg- Hans
Ekström

Representation och besök (urval) – Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika
och USA

25-27 jan
4-5 mars
31 maj
19-21 juni

15-21 aug
29 aug
30-31 aug
1-6 sep
2
26-27 sep
18-21 okt

Kongress, PS, Chile – Mathias Tegnér, Evin Incir
Delegation till Zimbabwe – Olle Thorell, Johan Hassel
Delegation från MPP Mongoliet besöker Sverige – Mathias Tegnér
Delegation från Labor Australien besöker Sverige – Lena Rådström
Baastad, Matilda Ernkrans, Kenneth G Forslund, Andrine Winther,
Joakim Johansson, Johan Hassel med flera
Delegation till Sydafrika, Namibia och Angola – Olle Thorell, Eva
Lindh, Johan Hassel
SocDem Asia 10-årsjubileum, Kuala Lumpor – Johan Hassel
Progressive Alliance möte, Kuala Lumpor – Johan Hassel
Delegationsresa till Israel/Palestina – Johan Hassel
Delegation from Korea besöker Sverige – Olle Thorell, Andrine
Winther, Joakim Johansson
Progressive Alliance, möte Digital Capitalism, Montevideo –
Mathias Tegnér, Johan Hassel
Delegation till norra Kurdistan – Kadir Kasirga, Evin Incir

Det internationella sekretariatet har, förutom representation och besök i andra
länder, haft ett stort antal besök under året av ambassader, forskare, MR-aktivister
samt partikamrater och parlamentariker från våra systerpartier. Dessutom har ett
antal frukostmöten arrangerats för att ge möjligheten till de som deltagit vid
delegationsresor att delge kollegor i riksdagsgrupp och partikansli.

Bilaga 10 Socialdemokraterna i riksdagen
Bilaga I -Riksdagsgruppens möten och förtroendevalda

Förtroendevalda inom riksdagsgruppen
Arbetsutskott
Gruppledare
Gruppledare
Vice gruppledare
Vice gruppledare

Anders Ygeman, t.o.m. 2019-01-21
Annelie Karlsson, fr.o.m. 2019-01-31
Annelie Karlsson, t.o.m. 2019-01-31
Erik Ezelius, fr.o.m. 2019-02-05

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Fredrik Olovsson
Fredrik Lundh Sammeli
Matilda Ernkrans, t.o.m. 2019-02-05
Åsa Westlund, fr.o.m. 2019-02-05

Arbetsutskottet har haft 31 protokollförda möten under året, varav 18 under våren
och 13 under hösten.
Gruppstyrelse
Anders Ygeman, t.o.m. 2019-01-21
Annelie Karlsson
Erik Ezelius, fr.o.m. 2019-02-05
Fredrik Lundh Sammeli
Fredrik Olovsson
Gunilla Carlsson, fr.o.m. 2019-10-15
Johan Löfstrand
Jörgen Hellman
Kenneth G Forslund
Matilda Ernkrans, t.o.m. 2019-01-21
Jennie Nilsson, t.o.m. 2019-01-21
Hanna Westerén
Åsa Westlund
Anna Johansson
Rikard Larsson
Hans Ekström
Kristina Nilsson
Gunilla Svantorp, fr.o.m. 2019-01-29
Anna-Caren Sätherberg
Helene Hellmark Knutsson, fr.o.m. 2019-01-29
Lawen Redar
Lena Rådström Baastad
Niklas Karlsson
Adjungerade till gruppstyrelsen
Jeanette Svensson, gruppsekreterare, t.o.m. 2019-03-31
Anders Wallin, gruppsekreterare, fr.o.m. 2019-04-02
Andrine Winther, chef Riksdagsgruppens sekretariat fr.o.m. 2019-04-02
Elizabeth Zetterberg, assistent till gruppledningen
Mats Andersson, statssekreterare SB-SAM
Lisa Hedin, kanslichef
Gruppstyrelsen har hållit 31 sammanträden under året. Av dessa hölls 18 under
våren och 13 under hösten. Därtill genomfördes en överläggning den 10-11
januari på Bommersvik samt överläggning den 12-13 augusti på Harpsund.
Nomineringar
En av arbetsutskottets och gruppstyrelsens arbetsuppgifter är att hantera frågan
om nomineringar av personer till statliga myndigheter, företag, nämnder och
parlamentariska utredningar. Nomineringarna lämnas till regeringen. Under

verksamhetsåret fattade arbetsutskottet och gruppstyrelsen beslut i totalt 66
nomineringsärenden, fördelade på 49 nomineringsärenden under våren och 17
under hösten.
Kvittningspersoner
Caroline Helmersson Olsson
Isak From
Erik Ezelius, t.o.m. 2019-02-27
Johanna Haraldsson, fr.o.m. 2019-02-27
Utskott och representation 2019
Följande utskott har under året haft socialdemokratisk ordförande
Arbetsmarknadsutskottet (Anna Johansson).
Försvarsutskottet (Niklas Karlsson t.o.m. 2019-02-28).
Finansutskottet (Fredrik Olovsson fr.o.m. 2019-02-28).
Justitieutskottet (Fredrik Lundh Sammeli).
Konstitutionsutskottet (Hans Ekström t.o.m. 2019-02-26).
Skatteutskottet (Jörgen Hellman).
Utbildningsutskottet (Matilda Ernkrans, t.o.m. 2019-01-21).
Utbildningsutskottet (Gunilla Svantorp, fr.o.m. 2019-01-31).
Utrikesutskottet (Kenneth G Forslund fr.o.m. 2019-02-28).
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (Kenneth G Forslund fr.o.m. 2019-0509 t.o.m. 2019-06-12).
EU-nämnden (Åsa Westlund)
Följande utskott har haft socialdemokratisk vice ordförande
Sammansatta utrikes- och försvarsutskott (Niklas Karlsson fr.o.m. 2019-11-14
t.o.m. 2019-12-17).
Försvarsutskottet (Niklas Karlsson fr.o.m. 2019-02-28).
Finansutskottet (Fredrik Olovsson t.o.m. 2019-02-28).
Konstitutionsutskottet (Hans Ekström fr.o.m. 2019-02-26).
Näringsutskottet (Jennie Nilsson t.o.m. 2019-01-21).
Näringsutskottet (Helene Hellmark Knutsson, fr.o.m. 2019-02-05).
Socialförsäkringsutskottet (Rikard Larsson).
Socialutskottet (Kristina Nilsson).
Utrikesutskottet (Kenneth G Forslund t.o.m. 2019-02-28).
Representation
Åsa Lindestam, förste vice talman, fr.o.m. 2019-09-24
Anders Ygeman, vice ordförande för riksdagens valberedning t.o.m. 2019-01-21
Annelie Karlsson, vice ordförande för riksdagens valberedning fr.o.m. 2019-02-05
Carina Ohlsson, vice ordförande för Europarådets svenska delegation
Johan Büser, ordförande för OSSE delegationen

Gunilla Carlsson, vice ordförande för Nordiska rådets svenska delegation
Kenneth G Forslund, vice ordförande för Riksdagens delegation till Natos
parlamentariska församling
Teres Lindberg, vice ordförande för Riksdagens delegation till
Interparlamentariska unionen (IPU).
Olle Thorell, ledamot i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
(IPU)
Petter Löberg, ordförande, Delegationen till den gemensamma parlamentariska
kontrollgruppen för Europol fr.o.m 2019-02-05
Pyry Niemi, ordförande i Riksdagens delegation till parlamentariska
Östersjökonferensen
Emilia Töyrä, vice ordförande, Riksdagens delegation till Arktiska
parlamentarikerkonferensen
Ingemar Nilsson, ordförande, Riksdagens råd för Riksrevisionen fr.o.m 2019-0401
Ordinarie ledamöter i Riksdagsstyrelsen
Anders Ygeman, t.o.m. 2019-01-21
Annelie Karlsson
Erik Ezelius, fr.o.m. 2019-02-07
Ersättare i Riksdagsstyrelsen
Mattias Jonsson
Pia Nilsson
Bilaga II: Europarådets parlamentariska församling (PACE)

Representation
Carina Ohlsson Vice ordförande Svenska delegationen
Thomas Hammarberg
Adnan Dibrani
Azadeh Rojhan Gustafsson
Ola Möller
Carina Ohlsson och Azadeh Rojhan Gustafsson är styrelseledamöter i den
Socialdemokratiska partigruppen. Azadeh Rojhan Gustavsson är också ordförande
i partigruppens Kvinnogrupp.
Rapportörer
Azadeh Rojhan Gustafsson är rapportör för Polen
Thomas Hammarberg är rapportör när det gäller Turkiet
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Skogen
Helén Pettersson
Patrik Lundqvist

ordinarie
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Västsverige
Jörgen Hellman
Gunilla Svantorp

ordinarie
suppleant

CDUTE
Caroline Helmersson Olsson
Pyry Niemi
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Skåne
Rikard Larsson
Anna Wallentheim
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suppleant

Stockholms län och stad
Teres Lindberg
Åsa Westlund

ordinarie
suppleant

Sydöstra
Monica Haider
Johanna Haraldsson

ordinarie
suppleant

Bilaga 11 Socialdemokraterna i Europaparlamentet
Media
1 januari-30 juni 2019
Under årets första sex månader var samtliga fem parlamentariker synliga på
samma nivå som vid tidigare mätningar. De viktigaste frågorna som har
kommunicerats har varit vägpaketet, jämställdhet, klimat samt sommartid. De fem
ledamöterna har under perioden varit närvarande i mediedebatten med viktiga
inlägg i framför allt ovan nämnda frågor.
1 juli-31 december 2019
Med en ny delegation på plats har mediegenomslaget inledningsvis legat i nivå
med den avgående delegationen. Exempel på sakfrågor som har dominerat är
klimat, vägpaketet och migration. Inför varje plenarsession har informella

pressträffar arrangerats i Bryssel och pressfrukost för tillresta stipendiater och
korrespondenter har traditionsenligt arrangerats på plats i Strasbourg.
Två journalistresor med sammanlagt fem inbjudna S-redaktörer från Sverige
genomfördes i mars samt samma sak för sju redaktörer i november med de nya
ledamöterna. Gensvaret har varit mycket positivt och varje resa har lett till
uppföljande intervjuer och återkommande kommentarer i aktuella medier.
Webb och sociala medier
1 januari – 30 juni 2019
Webbplatsen www.sieuropaparlamentet.se används främst som ett arkiv.
Delegationens och ledamöternas pressmeddelanden, artiklar, krönikor och nyheter
med mera publicerades kontinuerligt. Under 2019 har webbplatsen haft runt 800
besökare per månad, främst via sökning på Google.
I början av 2019 fortsatte satsningen på digitala medier – fram för allt på
Facebook - som påbörjades under 2018. Denna digitala satsning gav ett tydligt
resultat för den gemensamma Facebooksidan där antalet följare mer än
fördubblades. En ökning av antal följare skedde även på parlamentarikernas egna
FB-sidor.
Inför och under valrörelsen fördjupades kontakten med partiets press- och digitala
avdelning och det skedde regelbundna avstämningar som ökade i anslutning till
EP-valet i maj.
1 juli – 31 december 2019
Uppstartsfasen av den nya mandatperioden ägnades åt att skapa rutiner för sociala
medier för de respektive ledamöterna. Samtliga ledamöter har egna Facebooksidor – utvecklingen för dessa sidor har under det första halvåret har varit
försiktigt positiv för samtliga sidor. Arbete pågick för att lösa annonsering på
Facebook, en bra metod för att nå fler följare och nya målgrupper.
Besök och seminarier
Under året har vi tagit emot
•
•
•

25 sponsrade besöksgrupper i Bryssel med en summa av 506 personer.
53 övriga besöksgrupper med sammanlagt 851 personer.
6 seminarier.

Arbetet i utskotten
Arbetet i utskotten har i mycket följt den naturliga ordningen i EU-samarbetet.
Exempelvis ägnade samtliga utskott under hösten mycket uppmärksamhet åt den
tillträdande kommissionen och att fråga ut tilltänkta kommissionärer. Utöver det
har även andra viktiga frågor behandlats.
Sysselsättningsutskottet
Perioden fram till valet i maj präglades av mycket intensiva förhandlingar mellan
Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen i en rad olika frågor.
Överenskommelse nåddes i de flesta förhandlingarna, bland annat om
arbetsvillkorsdirektivet, den Europeiska arbetsmarknadsmyndigheten samt
förslaget om balans i arbetslivet. En överenskommelse nåddes också om förslaget
till revidering om socialförsökringskoordineringen men då ordförandeskapet i
Ministerrådet inte fått en majoritet med sig föll överenskommelsen och
förhandlingar har återupptagits efter valet.
Stort fokus under det andra halvåret har varit på frågan om minimilöner. Den nya
EU-kommissionen har aviserat att de ska presentera ett rättsligt instrument för att
se till att varje arbetstagare i EU får en skälig minimilön. Både Johan Danielsson
och Heléne Fritzon har under hela hösten kraftfullt lyft de svenska perspektiven i
denna diskussion och de omfattande problem vi ser för den svenska
arbetsmarknads- och kollektivavtalsmodellen med ett eventuellt direktivförslag
om minimilöner.
En annan viktig fråga som Johan Danielsson lyft under hösten handlar om
arbetsmiljö och införandet av en nollvision mot dödsolyckor i arbetet inom EU.
Jämställdhetsutskottet
Även om EU:s medlemsstater överlag påvisade framsteg i EU:s
jämställdhetsindex 2019 fortsatte utvecklingen att gå alldeles för långsamt.
Motståndet mot kvinnors rättigheter har ökat under senare år och denna
utveckling var tyvärr fortsatt kraftigt under 2019. Utskottet, och framförallt
socialdemokraterna tillsammans med andra progressiva grupper, markerade
tydligt mot denna allvarliga tillbakagång.
I mars presenterade de svenska socialdemokraterna genom Anna Hedh, en ny
rapport om läget i unionen. Rapporten innehöll en åtgärdsplan med bland annat
krav på ett #metoodirektiv mot sexuella trakasserier och att
jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela EU:s budget.
I samband med att den nya delegationen tillträdde tog de svenska
socialdemokraternas delegationsledare Heléne Fritzon plats i
jämställdhetsutskottet. Inför att den nya kommissionen skulle utses arbetade de

svenska socialdemokraterna hårt för att säkerställa en jämställd EU-kommission.
Arbetet nådde inte ända fram men kommissionen som slutligen godkändes är den
mest jämställda hittills. Sedan den senaste strategin för jämställdhet löpte ut 2015
har vi arbetat för att få en ny jämställdhetsstrategi på plats. Därför välkomnades
löftet om en ny strategi för jämställdhet som beräknades presenteras i början av
2020.
Industriutskottet
Innan valet var arbetet i utskottet inriktat på flera lagstiftningsfiler. I arbetet med
Horizon Europe har nya prioriteringar för EU:s forskningsprioriteringar
diskuterats. En preliminär överenskommelse har fattats om att Horizon Europe
ska fokusera på miljö och klimatsatsningar samt innefatta överbryggande av
forskningsgap samt prioritera små och medelstora företag.
Parlamentet kom överens om att göra EU:s elmarknad miljövänligare och mer
konsumentvänlig. Detta innefattar regler för att möjliggöra en europeisk marknad
för el som är miljövänligare, mer konkurrenskraftig och bättre kan hantera
utmaningar och risker. Efter valet tillträdde Heléne Fritzon som ersättare i
utskottet men i slutet på året byttes ersättarutskottet till sysselsättningsutskottet.
Transportutskottet
Mobilitetspaketet, innehållande tre lagförslag om cabotage, kör- och vilotider, och
utstationering i vägtransportsektorn fortsatte under året. Europaparlamentet antog
sin position under våren och slutförhandlingarna pågick under hösten. I december
nåddes en slutgiltig överenskommelse mellan Europaparlamentet, Rådet och
Kommissionen. Överenskommelsen inkluderar de prioriterade frågorna för oss
socialdemokrater och kommunicerades ut som en framgång i svensk media.
Arbetet med EU:s infrastrukturfond, Fonden för ett Sammanlänkat Europa (CEF),
pågick under året. Vi svenska socialdemokrater lyckades få med några svenska
sträckor i Europaparlaments position över prioriterade sträckor som kan ansöka
om medfinansiering från EU, t.ex. Stockholm-Luleå, Stockholm-Oslo, OsloGöteborg-Malmö. I och med att EU:s övergripande budget ännu inte är bestämt så
är inte CEF heller helt fastställd.
Europaparlamentet röstade under våren igenom lagförslaget att avskaffa den
säsongsbaserade tidsomställningen (omställningen mellan sommar- och vintertid),
som Marita Ulvskog ansvarade för. Slutförhandlingarna har inte ännu påbörjats då
Rådet inte har fastställt sin position.
Under den nya mandatperioden blev Johan Danielsson först invald som förste vice
ordförande i transportutskottet. Han blev därefter vald som samordnare för
socialdemokraterna i transportutskottet och avgick därmed från förste vice

ordförande då reglerna inte tillåter att samma ledamot innehar två poster
samtidigt.
Miljöutskottet
Miljö- och klimatfrågorna har fortsatt att stiga på den politiska dagordningen.
Frågorna präglade under våren i hög grad EU-valrörelsen, och även den
nytillträdda EU-kommissionen har lagt sig vinn om att göra miljö- och
klimatpolitiken till en helt central del av sitt politiska program för
mandatperioden.
Parlamentets arbete har till stor del koncentrerats till att påverka kommissionens
arbete i detta avseende. Bland annat har parlamentet spelat en avgörande roll i att
driva på kommissionen att i slutet på 2019 presentera EU:s så kallade Gröna Giv
(Green Deal), som innebär ett helhetsgrepp från kommissionens sida för att
inkludera all EU-politik under det nya målet att göra Europa klimatneutralt till
senast år 2050.
Också för vår socialdemokratiska delegation är miljö- och klimatpolitiken en
absolut prioritering. Genom utnämnandet av Jytte Guteland till samordnare för
den socialdemokratiska gruppen har det gett vår delegation ett gott utgångsläge
inför de talrika initiativ och revideringar av EU:s lagstiftning som står att vänta på
miljö- och klimatområdet, inte minst ambitionshöjningar inom Unionens samlade
klimat- och energipaket. Jytte Guteland, Heléne Fritzon och Evin Incir deltog på
årets klimattoppmöte (COP25).
Utskottet för rättsliga frågor
Aktiviteten i utskottet var mycket hög under de första månaderna innan valet till
nytt Europaparlament. Flera lagstiftande förslag antogs i plenum. Bland annat ett
nytt bolagsrättspaketet som omfattade två förslag till direktiv, direktivet om
gränsöverskridande omvandlingar(företagsflyttar), delningar och
sammanslagningar (CMD) och direktivet om digitala verktyg inom bolagsrätten
för bl.a. onlineregistreringar. Både Jytte Guteland och Olle Ludvigsson jobbade
aktivt med båda förslagen i utskottet för rättsliga frågor respektive utskottet för
ekonomi och valutafrågor. Den nya lagstiftningen i båda delar är en viktig
landvinning för delegationen både från ett fackligt perspektiv, men också kring
skattemässig dumpning och motverkandet av bedrägerier, ID-kapningar och
pengatvätt.
Förhandlingar om ett nytt visselblåsardirektiv avslutades också och
Europaparlamentet ställdes sig bakom de nya reglerna. Delegationen har i flera år
drivit på för att EU ska ta fram ett nytt och heltäckande skydd som skyddar
visselblåsare i hela EU. Först igenom initiativrapporten med uppmaning till EUkommissionen att lägga fram förslag och därefter med själva förslaget. Vi har
lyckats stärka skyddet för visselblåsare i hela EU samtidigt som vi bevarat

Sveriges grundlagsskyddade meddelarfrihet och egna regler inom ramen för den
svenska visselblåsarlagen från 2017.
Innan valet till nytt Europaparlamentet antogs också nya regler om upphovsrätt
inom den digitala inre marknaden. Denna fråga vållade mycket debatt innan
antagandet, då överenskommelsen som nåddes mellan EU:s institutioner innehöll
några mycket kontroversiella artiklar.
Under den nya mandatperioden har delegationen ingen ledamot i utskottet.
Utrikesutskottet
Året började med ett mycket kontroversiellt beslut där Europaparlamentet
godkände att det ockuperade Västsahara skulle läggas till i EU:s och Marockos
avtal om handelspreferenser. Ärendet röstades helt utan plenardebatt efter att en
snäv majoritet bestående av främst högern blockerade en förfrågan om att lägga
till en debatt om avtalet i plenum. Det socialdemokratiska initiativet om att skicka
avtalet direkt till EU-domstolen röstades ner.
Sen början av sommaren drev ledamöterna kampanj för att den svensk-eritreanska
journalisten Dawit Isaak skulle nomineras och tilldelas Europaparlamentets pris
för tankefrihet. Dawit Isaak har tidigare blivit nominerad från den svenska
delegationen vilket 2017 resulterade i att han blev en av tre kandidater i
slutprocessen. I dagsläget har Dawit Isaak suttit fängslad i 18 år, utan rättegång,
efter att ha skrivit en artikel om demokratiska reformer i Eritrea.
I juli tillträdde Jytte Guteland som ersättare i utrikesutskottet och blev snabbt
gruppens talesperson gällande Iranfrågor. Under hösten förvärrades situationen i
Iran med nedsläckning av internet och stora folkliga protester, händelser som
lyftes i en resolution.
Under hösten har Evin Incir varit mycket aktiv i Turkiet-frågan. Bland annat
besökte Evin Incir Europadomstolens rättegång, Selhattin Demirtas mot den
Turkiska staten. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna var tydlig med
att det finns mycket allvarliga brister i Turkiets rättssystem. En annan stor
händelse var Turkiets invasion av Rojava i nordöstra Syrien vilket
uppmärksammades av Europaparlamentet på många sätt bland annat genom en
resolution.
Evin Incir valdes under hösten till vice-ordförande i Europaparlamentets
Palestinadelegation och har också under hösten uppmärksammat jezidiers
situation.
Under hösten kritiserades EU starkt för att inte lyckas hålla sitt löfte gentemot
människor på västra Balkan som såg dörren till EU stängas i och med Frankrikes
ovilja att ens påbörja medlemskapsförhandlingar. Kritiken gäller framförallt att
Norra Makedonien och Albanien anses av många ha åstadkommit stora

förändringar och visat på stor reformkraft för att få påbörja förhandlingar om
medlemskap.
Utskottet för regional utveckling
Under första delen av året har största delen av arbetet i utskottet fokuserat på
regler och budget för nästa programperiod 2021-2027. Ett gemensamt regelverk
för sju EU-fonder med delad förvaltning mellan EU och medlemsstaterna. EUkommissionen presenterade också sitt förslag till ny långtidsbudget.
Europaparlamentet vill se en budget strax över EU-kommissionens där man vill se
samma tilldelning till regionalfonderna som under innevarande period.
Under hösten har stort fokus varit på utfrågning av den nya tillträdande EUkommissionären för regional utveckling Elisa Ferreira. Den nya kommissionen
har presenterat en ny fond för utskottet, fonden för en rättvis omställning. Fonden
kommer att behandlas i utskottet under 2020 och är en del av den gröna given.
Erik Bergkvist har under hösten tilldelats rollen som skuggföredragande för
utskottets åsiktsrapport om Europiska terminen samt som åsiktsrapportör för
Europeiska socialfonden +.
Budgetutskottet
I oktober antog Europaparlamentet i en resolution sitt gemensamma
förhandlingsmandat inför de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.
I resolutionen bekräftar parlamentet sitt tidigare förhandlingsmandat enligt
betänkandet från november 2018 om beloppen i den fleråriga budgetramen, EU:s
egna medel, flexibilitetsbestämmelser, halvtidsrevidering och övergripande
principer, såsom integreringen av FN:s mål för hållbar utveckling, klimat och
jämställdhet i all politik. Vidare anser parlamentet att förhandlingar ska inledas
snarast, så att man i god tid når en överenskommelse, men man begär samtidigt att
EU-kommissionen ska lägga fram en beredskapsplan för den fleråriga
budgetramen som ska fungera som ett skyddsnät för stödmottagarna i EU:s
finansieringsprogram, och som gör det möjligt att förlänga den nuvarande
fleråriga budgetramen om man inte kan enas om en ny flerårig budgetram i tid.
Erik Bergkvist har i egenskap av ersättare i budgetutskottet ingått i
Europaparlamentets förhandlingsdelegation för EU:s budget 2020, som en del av
den socialdemokratiska förhandlingsgruppen. I förhandlingarna låg den
socialdemokratiska gruppens fokus på att säkra tillräckliga medel för att bekämpa
ungdomsarbetslösheten i Europa samt klimatet. Slutuppgörelsen tillförde klimatet
ytterligare 500 miljoner euro utöver kommissionens förslag till budget.
Ekonomiutskottet
I februari antog Europaparlamentet formellt trepartsuppgörelsen om
gränsöverskridande betalningar och valutaväxlingsavgifter. Olle Ludvigsson var
skuggrapportör för den socialdemokratiska gruppen. De nya bestämmelserna
kommer att minska kostnaderna för gränsöverskridande betalningar i euro för
konsumenter och företag i EU-27. Sverige har som enda medlemsland redan
likställt avgifterna för gränsöverskridande betalningar i euro med avgifterna för

inhemska betalningar. Nya transparensregler införs även för gränsöverskridande
överföringar.
I mars antog Europarlamentet sin position om nya upplysningskrav för hållbara
investeringar i EU, och en trepartsuppgörelse nåddes i december. Enligt de nya
reglerna kommer aktörer på finansmarknaderna behöva redovisa hur de inkluderar
risker kopplade till frågor om miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor. Det
kommer därmed bli enklare för institutionella investerare och privatpersoner att
välja bort tillgångar som inte är långsiktigt hållbara för människan, miljön och
klimatet.
Det särskilda skatteutskottet
I slutet av mars antog Europaparlamentet en detaljerad handlingsplan om hur EU
ska bekämpa ekonomisk brottslighet. Den sjuttio sidor långa rapporten är ett
resultat av ett års arbete i det särskilda utskottet för frågor om ekonomisk
brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3). Rapporten riktar kritik
mot Sverige, Danmark, Finland och Irland på grund av ländernas motstånd mot en
EU-skatt på digitala tjänster. Behovet av ett golv för bolagsbeskattningen i EU
lyfts fram. Man beklagar att flera europeiska banker varit inblandade i rysk
penningtvätt, däribland Swedbank, Nordea och Danske Bank. Rapporten
uppmanar kommissionen att omedelbart inleda arbetet med att ta fram ett
lagförslag om att inrätta en europeisk ekobrottspolis och en EUfinansunderrättelseenhet. Vidare understryks behovet av ett nytt EUövervakningsorgan med fokus på penningtvätt, ett nytt globalt skatteorgan bör
inrättas inom FN, och det påpekas att det finns en bristande politisk vilja i EUländerna att ta itu med skatteundandragande, skatteflykt och ekonomisk
brottslighet.
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter
Utskottet godkände under början av året en trepartsöverenskommelse om nytt
system för att kunna utbyta fällande av domar för tredjelandsmedborgare (ECRISTCN). I dagens system kan man bara utbyta domar om personer med
medborgarskap i EU. Även ett lagförslag om att förstärka Frontex - den
europeiska kust- och gränsbevakningen röstades igenom under samma period.
För att komma tillrätta med terrorinnehåll i propagandamaterial online antogs ett
förslag från EU-kommissionen i april. Resultatet blev positivt för den
socialdemokratiska gruppen och vi fick igenom ett flertal förbättringar, däribland
att skyldigheten för tjänsteleverantörer att införa automatiska filter togs bort samt
ytterligare rättssäkerhetsgarantier.
Under hösten har Evin Incir varit aktiv i debatterna om bland annat situationen för
asylsökande i hotspot-områdena på de grekiska öarna. Parlamentet röstade om en
resolution om kriminalisering av sexualundervisning i Polen och antog en

resolution som fördömde de så kallade HBTQ-fria zonerna som över 80 polska
regioner och städer infört. Dessutom har situationen på Malta, och mordet på
journalisten Daphne Caruana Galizia varit uppe för diskussion.
Utskottet för utveckling
I början på året röstade delegationen för ett betänkande om det nya instrumentet
för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.
Betänkandet bidrar till att förbättra EU-kommissionens förslag, bland annat
genom ett större fokus på att värna utvecklingssamarbetet, satsa på miljö- och
klimatarbetet, främja ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter,
rättsstatens principer och demokrati.
Cotonouavtalet är den övergripande ramen för EU:s förbindelser med 79 länder i
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna). Målet med avtalet är
att utrota fattigdomen och bidra till en gradvis integrering av AVS-länderna i
världsekonomin. En resolution med förslag till avtal röstades igenom i november.
Förhandlingar pågår dock fortfarande och frågan om migration kvarstår.
Evin Incir var skuggrapportör för yttrandet till budgetutskottet om budget 2020
under hösten. Hon deltog också på klimattoppmötet (COP25) med utgångspunkt
att klimatförändringarna drabbar utvecklingsländerna hårdast samtidigt som de
har minst resurser att klara utmaningarna. Insatser för att utrota fattigdomen,
skapa hållbar ekonomisk tillväxt för alla och främja social delaktighet är starkt
kopplade till varandra.
Utskottet för internationell handel
I februari godkände Europaparlamentet handels- och investeringsavtalen mellan
EU och Singapore. Det är det första bilaterala handelsavtal som slutits mellan EU
och en medlemsstat i Sydostasiatiska nätverket (ASEAN) och kommer fungera
som riktmärke för EU-avtal med de övriga större ekonomierna i ASEAN. Både
gällande handels- och investeringsavtalet har vi fått in bra skrivningar i
Europaparlamentets ställningstagande om bland annat att EU:s höga standarder
inte ska ses som handelshinder, att de sociala parterna måste inkluderas i
övervakningen av avtalet och vikten av att investerare tar sitt ansvar enligt både
OECD och FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.
Utskottet har även diskuterat handelsrelationerna med USA som under året varit
spända. I strävan att undvika att situationen eskalerar lade EU-kommissionen i
slutet av januari fram ett förslag på förhandlingsdirektiv för två smalare avtal med
USA. Det handlar om ett avtal som skulle ta bort tullarna på industrivaror, och om
ett avtal för att göra det enklare för företag att bevisa att deras produkter uppfyller
de tekniska krav som finns på båda sidor av Atlanten.
Fiskeriutskottet
Europaparlamentet röstade för ett fiskeriavtal med Marocko. Avtalet var
kontroversiellt då avtalet med Marocko berör konflikten med och ockupationen av

Västsahara och avtalet inkluderade fiskevatten utanför Västsahara. Av den
anledningen röstade vi svenska socialdemokrater emot avtalet, som tyvärr ändå
gick igenom. Europaparlamentet röstade även under våren för EU:s fiskefond, den
Europeiska Fiskeri- och Havsfonden (EMFF). Europaparlamentet påtalade vikten
av att fonden fokuserar på hållbart och socialt ansvarsfullt vattenbruk och fiske,
där småskaligt fiske prioriteras. Situationen för östersjötorsken dök även upp i
debatten under våren där vi deltog i debatten med att betona vikten att skydda
sårbara fiskarter.
Konstitutionella utskottet
På tisdagskvällen 15 januari ägde den inplanerade brexit-omröstningen rum i
brittiska underhuset som ledde till ett historiskt nederlag för Theresa May:s
regering då parlamentet röstade ned det förhandlade utträdesavtalet med EU,
främst på grund av motstånd till avtalets bestämmelser om den irländsk–
nordirländska gränsen. Denna del av avtalet omförhandlades senare under året
under Boris Johnsons regering och ledde fram till en något justerad avtalstext i
oktober. Utträdesavtalet träder i kraft den 1 februari 2020. Övergångsperioden
startar den 1 februari 2020 och slutar den 31 december 2020. Den kan förlängas
en gång med högst ett till två år. Ett sådant beslut måste fattas gemensamt av EU
och Storbritannien före den 1 juli 2020.

Gruppen sammansättning
Gruppens sammansättning januari - juni
Marita Ulvskog, delegationsledare:
•
Tf och förste vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala
frågor
•
Ledamot i utskottet för transport och turism
•
Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med det palestinska
lagstiftande rådet
•
Ersättare i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna.
•
Tf ordförande i Europeiska Globaliseringsfonden (EGF)
Olle Ludvigsson.
•
Ledamot i utskottet för ekonomi- och valutafrågor
•
Ersättare i utskottet för industri, forskning och energi
•
Ersättare i Panamautskottet
•
Ledamot i delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och
associeringskommittén för EU–Serbien.
•
Ersättare i delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina
och Kosovo
Jytte Guteland:
•
Ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
•
Ersättare i utskottet för rättsliga frågor
•
Ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran
•
Suppleant i delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
Aleksander Gabelic:
•
Ledamot i utskottet för regional utveckling
•
Ersättare i utskottet för internationell handel
•
Ledamot i delegationen för förbindelserna med Belarus
•
Ersättare i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén
EU-f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien
Anna Hedh:
•
Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan
kvinnor och män
•
Ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga
och inrikes frågor
•
Ersättare i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
•
Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Schweiz och
Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES
gemensamma parlamentarikerkommitté

•

Ersättare i delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

GRUPPENS STYRELSE
Ordförande Marita Ulvskog
Vice ordförande Anna Hedh
Kassör Olle Ludvigsson
Revisor Håkan Bystedt
Gruppens sammansättning juli - december
Heléne Fritzon, delegationsledare:
•
Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan
kvinnor och män
•
Ersättare i utskottet för sysselsättning och sociala frågor
•
Ersättare i utskottet för kultur och utbildning
•
Ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EUförsamlingen
•
Ersättare i delegationen för förbindelserna med Sydafrika
Johan Danielsson:
•
Koordinator och ledamot och i utskottet för transport och turism
•
Ersättare i utskottet för sysselsättning och sociala frågor
•
Ledamot i delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till
den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES
gemensamma parlamentarikerkommitté
•
Ersättare i delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
Jytte Guteland:
•
Koordinator och ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet
•
Ersättare i utrikesutskottet
•
Ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran
•
Ersättare i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
Erik Bergkvist:
•
Ledamot i utskottet för regional utveckling
•
Ersättare i budgetutskottet
•
Ersättare i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EURyssland
•
Ersättare i D-CN, delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken
Kina
Evin Incir:
•
Ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga
och inrikes frågor

•
Ersättare i utskottet för utveckling
•
Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med det palestinska
lagstiftande rådet
•
Ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén
EU-Turkiet
•
Ersättare i delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen
för Medelhavsområdet
GRUPPENS STYRELSE
Ordförande Heléne Fritzon
Vice ordförande Jytte Guteland
Kassör Johan Danielsson
Revisor Håkan Bystedt

Bilaga 12 kyrkomötesgruppen
Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande

Jesper Eneroth, Göteborg stift

Vice ordförande

Britt Sandström, Västerås stift

Gruppsekreterare

Lars G Linder, Strängnäs stift

Ledamöter

Maria Johansson-Berg, Luleå stift
Louise Callenberg, Stockholms stift
Sofija Pedersen Videke, Lunds stift
Anton Härder, Växjö stift
Gun Eriksson, Uppsala stift
Claes Block, Lunds stift
Mats Ludvigsson, Linköpings stift
Marie Nilsén, Lunds stift

Adjungerade
kyrkomötet

Levi Bergström, Luleå stift, 1:e vice ordförande
Wanja Lundby-Wedin, Stockholms stift, 1:e vice
ordförande kyrkostyrelsen

Styrelsen har sammanträtt vid följande tillfällen:
25-26 januari, Bommersvik
5-6 april, Bommersvik
14-15 juni, Sveavägen 68
25 juli, telefonmöte
31 augusti, Sveavägen 68
30 september, Uppsala
2 oktober, Uppsala
3 oktober, Uppsala
5 november, telefonmöte
17-20 nov, Uppsala

Verksamheten under 2019
Året har använts för att fortsätta med det interna arbetet och den struktur som
2018 lade grunden för med förändringarna för att knyta de olika politiska
områdena närmare gruppledningen. Det innebar i praktiken att gruppledaren i
utskotten utgör styrelsen.
Kyrkomötet 2019 hade sin första session 1–2 oktober och sin andra session 18–20
november. Exempel på arbetet som bedrivit är implementering av en
klimatstrategi för Svenska kyrkan. Samt ett fackligt-politiskt arbetsmiljöprogram.
Jesper Bengtsson har på kyrkomötegruppens uppdrag skrivit en bok om
socialdemokraternas kyrkopolitiska historia. Den kommer under våren 2020 och
ges ut av Tiden.
Det anordnades ett kyrkopolitiskt forum den 31 augusti på Sveavägen 68. Deltog
gjorde tre representanter från varje partidistrikt och gästade gjorde Jesper
Bengtsson, Johanna Mårtensson och Jan Eliasson.
Partiexpeditionen
Under året har en kyrkopolitisk ombudsman rekryterats och en nyanställd
påbörjade tjänsten vid på partistyrelsens kansli i mitten av november. Tjänsten är
en heltidstjänst.

Slutord
För oss kommer engagemanget för den öppna och demokratiska folkkyrkan, som
står upp för allas lika värde och rätt, att fortsatt vara den grundläggande
utgångspunkten för arbetet.

Bilaga 13 SKL-gruppen
Den socialdemokratiska SKL-gruppen utses av partistyrelsen. Sedan SKL:s
valkongress 24 mars 2015 leddes SKL av en rödgrön majoritet med
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Efter valkongressen 19 mars
2019 befinner sig Socialdemokraterna i minoritet och SKL leds av Moderaterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. I samband med kongressen den
27-28 november bytte SKL namn till Sveriges kommuner och regioner, SKR.
SKL-gruppen har efter sitt årsmöte den 11 april letts av: Lena Micko (ordförande
tom 20191003) och Anders Henriksson (vice ordförande) samt en styrelse
bestående av Malin Quick Oljelund (sekreterare), Peter Olofsson (kassör) samt
ledamöterna Katrin Stiernfeldt Jammeh, Niklas Nordström, Boel Godner samt
Helen Eliasson.
Sammanträden
SKL-gruppen möts i samband med att SKL:s styrelse, beredningar och
delegationer sammanträder vilket sker cirka en gång per månad på SKL:s kansli i
Stockholm. I den stora SKL-gruppen kallas samtliga ledamöter och ersättare i
SKL:s organ samt Regionkommittén. Till möten med den lilla gruppen kallas
SKL-styrelsens ledamöter och ersättare samt ordförande, vice ordföranden och
gruppledare i delegationer och beredningar. Till styrelsegruppen kallas SKLstyrelsens socialdemokratiska ledamöter och ersättare och till AU-gruppen kallas
de styrelseledamöter som dessutom sitter i arbetsutskottet samt ersättarna till
dessa.
Gruppmöten
Under 2019 genomfördes gruppmöten följande datum:
23-24 januari, 13-14 mars, gruppmöte valkongress 18 mars, 10-11 april, 15-16
maj, 12-13 juni, 18-19 september, 23-24 oktober, 6-7 november, gruppmöte
kongress 26 november samt 11-12 december.
Gäster
23 januari
13 mars
18 mars

Anders Ygeman, energi- och digitaliserings-minister
Ardalan Shekarabi, civilminister
Stefan Löfven, partiledare

10 april
Tomas Eneroth, infrastrukturminister
11 april
Helene Fritzon, S-kandidat till Europaparlamentet
15 maj Lena Hallengren, socialminister
16 maj Sophie Thörne, arbetsrättschef SKL och Niclas Lindberg, fd kommunalråd
12 juni
Tobias Baudin, ordförande Kommunal, och Lenita Granlund,
avtalssekreterare Kommunal
19 september Kommunutredningen Niklas Karlsson, Åsa Eriksson och Maria
Strömkvist
23 oktober
Lena Rådström Baastad, partisekreterare
24 oktober
Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet
6 november Lena Rådström Baastad, partisekreterare
26 november Lena Rådström Baastad, partisekreterare
10 december Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
11 december Ardalan Shekarabi, socialförsäkrings- och spelminister
Representation
Den socialdemokratiska representationen i SKL:s ledande organ har till och med
valkongressen 19 mars 2019 varit enligt följande:
Ledamöter i styrelsen
Lena Micko, ordförande
Anders Henriksson, förste vice ordförande
Boel Godner
Peter Roslund
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Jan Valeskog
Ersättare i styrelsen
Henrik Fritzon
Peter Olofsson
Anna Fransson
Ulf Olsson
Peter Lindroth
Helen Eliasson
Börje Wennberg
Elin Norén
Erika Ullberg
Adjungerad till styrelsen
Anna-Lena Hogerud
Gruppledare i delegationer/beredningar
Ulf Olsson, ordförande i förhandlingsdelegationen

Anna-Lena Hogerud, ordförande i sjukvårdsdelegationen
Peder Björk, gruppledare i beredningen för demokratifrågor
Anders Teljebäck, gruppledare i beredningen för digitalisering
Ilmar Reepalu, ordförande i beredningen för internationella frågor
Marie-Louise Rönnmark, ordförande i beredningen för kultur och fritid
Kalle Sandström, gruppledare i beredningen för primärvård och äldreomsorg
Johan Persson, ordförande i beredningen för samhällsbyggnad
Erik Pelling, ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg
Patrik Karlsson, gruppledare i beredningen för tillväxt och regional utveckling
Kenneth Nilsson, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor
Bert Öhlund, vice ordförande revisionsdelegationen
Kenneth Strömberg, revisor
Ilmar Reepalu, delegationsordförande Regionkommittén
Revisorer
Gunilla Svantorp
Bert Öhlund
Representation
Den socialdemokratiska representationen i SKL:s ledande organ har från och med
valkongressen 19 mars 2019 varit enligt följande:
Ledamöter i styrelsen
Lena Micko, andre vice ordförande tom 20191003
Anders Henriksson, andre vice ordförande from 20191025
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Niklas Nordström
Boel Godner
Helen Eliasson
Peter Olofsson, from 20191025
Ersättare i styrelsen
Peter Olofsson, tom 20191025
Anna-Karin Skatt
Jan Valeskog
Elin Norén
Andreas Svahn
Erika Ullberg, tom 20190920
Henrik Fritzon
Glenn Nordlund
Aida Hadzialic, from 20190920
Kristina Edlund, from 20191025

Adjungerad till styrelsen
Anna-Lena Hogerud
Ulf Olsson
Gruppledare i delegationer/beredningar
Ulf Olsson, vice ordförande i förhandlingsdelegationen
Anna-Lena Hogerud, vice ordförande i sjukvårdsdelegationen
Christina Mattisson, ordförande i beredningen för demokratifrågor
Malin Lauber, vice ordförande i beredningen för digitalisering
Karin Wanngård, vice ordförande i beredningen för EU-frågor
Alex Bergström, ordförande i beredningen för kultur och fritid
Monica Johansson, vice ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg
Johan Persson, vice ordförande i beredningen för samhällsbyggnad
Erik Pelling, gruppledare i beredningen för socialpolitik och individomsorg
Ebba Östlin, vice ordförande i beredningen för tillväxt och regional utveckling
Kenneth Handberg, vice ordförande i beredningen för utbildningsfrågor
Bert Öhlund, ordförande revisionsdelegationen
Kenneth Strömberg, revisor
Karin Wanngård, gruppledare Regionkommittén
Revisorer
Kenneth Strömberg
Elvy Söderström
Revisorsersättare
Anna-Karin Magnusson
Carl-Olof Bengtsson

Bilaga 14 SSU
Att förflytta SSU in i framtiden
Under 2019 har SSU i organisationen analyserat, diskuterat och fattat
inriktningsbeslut om viktiga organisationsförändringar för att skapa ett SSU som
är jämlikt, demokratiskt, transparent och inkluderande och anpassat efter den unga
generationens vanor och beteenden. Inför förbundskongressen skedde flera
nationella och regionala samlingar på detta tema, både digitalt och fysiskt.
Förbundskongressen fattade beslut om fyra nya samordningsregioner, nya
riktlinjer för valberedningsarbetet, en kandidatförsäkran och granskningsfunktion
samt uppgav åt förbundsstyrelsen att möjliggöra samfinansiering av personal, nya
regionala och digitala studier samt att fortsätta arbetet med en starkare
interndemokrati i SSU, fri från informella destruktiva maktstrukturer.

Förbundskongress
SSU:s förbundskongress 2019 hölls i Karlstad den 9-12 augusti och hade temat
”Framåt tillsammans – en grön, demokratisk och jämlik framtid” och behandlade
vid sidan av principprogram, organisatoriskt handlingsprogram och stadgar fyra
nya program – Miljö & Klimat, Demokrati, Migration & Integration samt Global
ekonomi. På kongressen valdes också en ny förbundsstyrelse med 16 ledamöter.
Philip Botström och Andrea Törnestam omvaldes som förbundsledning.
Europaparlamentsvalrörelse
SSU drev EP-valrörelse för Socialdemokraterna genom såväl digital som fysisk
kampanj. SSU:s nationella kandidat var Linus Glanzelius, och prioriterade frågor
var kamp mot högerextremism, klimat, demokrati, datarättigheter och politik för
att minska skattesmitning i EU. SSU:s digitala kampanj nådde 470 000 unga och
SSU ökade med 1129 medlemmar under valrörelsen.
Medlemsvärvning
Vid årskiftet 2019/2020 var SSU 10 152 medlemmar under 30. Många av de nya
värvades under EP-valrörelsen och under höstkampanjen som hade klimattema.
SSU är fortsätt starka när det gäller att välkomna nya medlemmar, även om vi
upplever att det är svårt att komma in på landets skolor.
Digital folkrörelse
SSU har under 2019 tagit kliv för att vara en mer digital folkrörelse. Vid sidan av
digital kampanj och opinionsbildning, mer regelbundna digitala träffar för
företrädare, kunde för första gången samtliga SSU:s medlemmar vara med och
rösta vilka förslag förbundet ska driva gentemot Socialdemokraternas kongress
2020. I den digitala medlemsomröstningen deltog över 1100 medlemmar.

Bilaga 15 S-kvinnor
Socialdemokratiska kvinnoförbundet - S-kvinnor - är en ideell förening som
ställer
klasskamp, kvinnokamp och den antirasistiska kampen sida vid sida. S-kvinnor
har ett nära samarbete med det socialdemokratiska partiet och medlemmar i Skvinnor är även medlemmar i det socialdemokratiska partiet.

Medlemsutveckling
S-kvinnor har som mål att ha en nettomedlemsökning med 5 % per år, 2018-12-31
hade S-kvinnor 7 770 medlemmar, en ökning från 2017-12-31 (7 463) med 307
medlemmar. (4%)
Förbundet har en medlemsavgift på 100 kronor för åren 2018 och 2019.
Studier
Under 2018 hölls S-kvinnors ledarskapsutbildning i två internat med 18 deltagare.
Studieledarträff hölls under hösten.
Jämställdhetsdagarna i Karlstad
6–7 februari deltog S-kvinnor i Forum Jämställdhet som arrangerades i Karlstad,
förbundet deltog med monter tillsammans med Värmlands S-kvinnodistrikt.
8 mars
S-kvinnor deltog i manifestationen 16:02 som anordnades i ett samarbete med
kvinnolobbyn samt fler organisationer.
1 Maj
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson talade i Ystad.
1–7 juli Almedalen
S-kvinnor genomförde tre seminarium i Almedalen:
Friskt vårdat, allt vunnet – hur utvecklar vi sjukvården?
Jobba jämställt – Ett rättvist arbetsliv.
Rätt till din kropp – Exploateringsstopp.
S-kvinnor presenterade undersökningen om porrfilter i landets kommuner.
Valrörelse
22 augusti – 8 september: Valturné
Förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson
startade valturnén i Haparanda och körde sedan S-kvinnors inlånade kampanjbil
genom alla
26 S-kvinnodistrikt. Totalt besöktes 51 kommuner.
S-kvinnors fokus i valrörelsen var kvinnors trygghet, självständighet och frihet,
med utgångspunkten i tre områden: Välfärd, jämställt arbetsliv och rätten till din
kropp. Dels de framgångar vi haft under mandatperioden, dels vilka feministiska
utmaningar vi har framåt.
DO-träffar
Två gånger per år träffas distriktens ordförande och förbundsstyrelsen, under 2018
hölls träffar 25–26 maj samt 15 september. I maj besöktes träffen av

Migrationsminister Helene Fritzon, och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
På träffen i september gjordes ett grupparbete med valanalys.
Internationellt
S-kvinnor har ett projekt utan administration i samarbete med OPC (Olof Palmes
Internationella Center) i Sydafrika, Ikhwesi Women Support Center, som arbetar
med rådgivning för kvinnor som utsatts för våld i hemmet, samt med prevention
och rådgivning om HIV och AIDS.
16–18 maj var två S-kvinnor, Aylin Fazelian och Nina Unesi på nätverksträff
anordnat av OPC i Pretoria, Sydafrika.
Internationella utskottet utlyste möjligheten för en medlem att följa med på till
Sydafrika för att besöka vårt projekt. Zinaida Kajevic från Skåne blev den som
fick möjligheten.
26 november- 30 november besökte Nina Unesi, Malin Lauber och Zinaida
Kajevic Cathcart och East London.
Morgonbris 114 år
Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning som utkommer 4 gånger per år.
Redaktör för Morgonbris under 2018 har varit Maria Persson, AIP media.

Bilaga 16 Socialdemokrater för tro och solidaritet
Medlemstal
När 2010-talet nu är till ända noterar vi att Socialdemokrater för tro och solidaritet
har ökat sitt medlemstal, om än marginellt. Detta i en tid då Socialdemokraterna
som helhet har sjunkit i både opinion och antal medlemmar. Antalet medlemmar
vid årsskiftet var 2.417.
Vi vet också att våra ställningstaganden, inte minst i migrationsfrågor, har fått
enskilda socialdemokrater att stanna kvar som partimedlemmar trots deras djupa
besvikelse över regeringens politik. Det är ett bra exempel på hur
sidoorganisationerna kan bidra till att visa på bredden i vårt stora parti.
Vårt växande hem
Under 2019 har konceptet Vårt växande hem förädlats och använts bl.a. under
EU-valskampanjen. Det är ett tema som bidrar till ett offensivt och positivt anslag
i ett politiskt debattklimat som i hög utsträckning präglas av den nya högerns
destruktiva samhällssyn.
Socialdemokrater för tro och solidaritet talar istället om Sverige som vårt växande
hem. Där nya och gamla svenskar ska känna sig hemma. Där de som bor i
hemmet är behövda och kan bidra efter sin förmåga. Där vi bedriver en offensiv

miljöpolitik som inte bara begränsar skadeverkningar utan också visar vägen in i
framtiden med innovativa lösningar som bidrar både till tillväxt och till ett
värnande om planeten.
STS asylpolitiska program
Ett annat uttryck för tematiken Vårt växande hem är arbetet med ett asylpolitiskt
program, som utgår från att invandring och flyktingmottagning är en överlag
positiv kraft i samhället. I november sändes ett första underlag till en rad
organisationer inom arbetarrörelsen och civilsamhället, och med hjälp av de
synpunkter som kom in färdigställs och lanseras programmet under våren 2020.
Liten handbok mot den nya högern
Under året har en Liten handbok mot den nya högern producerats, och även på
annat sätt har förbundet rustat medlemmar och andra för att bättre förstå hur den
nya högern arbetar och hur vi kan bli bättre på att bemöta den.
Strategier mot hedersrelaterat förtryck
Debatten om hedersrelaterat förtryck är starkt laddad och Socialdemokraterna har
med sin starka jämlikhetsprofil stora möjligheter att fördjupa den med tydliga
vänsterprofilerade förslag. Dokumentet Socialdemokratiska strategier mot
hedersrelaterat förtryck, som förbundsstyrelsen antog under våren 2019 kan
användas som kunskaps- och idéunderlag för fortsatt arbete på området.
Almedalsveckan – en antinazistisk manifestation
Under Almedalsveckan arrangerade Socialdemokrater för tro och solidaritet
seminarier på teman som Israel/Palestina, klimat, mångfald och antifascism.
Samtliga seminarier inleddes med en manifestation för att uppmärksamma att bl.a.
RFSL detta år avstod från att medverka på grund av närvaron från nazister och
annan extremhöger. Förutom en inledande appell fanns på scenen två tomma
stolar med regnbågsflagga på scenen.
Vid två seminarier närvarade ett tiotal nazister bland publiken. Tack vare god
mobilisering och bra kontakter med polisen inträffade inga incidenter.
Höstkonferensen Framtidstro
Den 12 oktober arrangerade förbundet en kunskaps- och politikutvecklande
heldagskonferens i ABF-huset, Stockholm. Med det dubbla temat Framtidstro –
en rättvisemärkt klimatkonferens, en klimatsmart rättvisekonferens var avsikten
att skapa ett ökat politiskt engagemang hos medlemmar och andra deltagare.
Konferensen besöktes sammanlagt av cirka 140 personer.
Samma kväll höll förbundet en middag för medlemmar i STS för att
uppmärksamma att det i år är 90 år sedan som förbundet bildades.

Andra större arrangemang
Därutöver har förbundet arrangerat flera öppna seminarier, de flesta om
Mellanöstern. Flera av seminarierna arrangerades tillsammans med Palmecentret
som vi har ett gott samarbete med.

Bilaga 17 S-studenter
Medlemsutveckling
2019 var ett bra år för Socialdemokratiska studentförbundet. Två klubbar startades
upp på nytt: STEK (Socialdemokratiska studenter vid KTH) och S-studenter i
Örebro. En ny klubb S-studenter Medelpad startades också upp vid
Mittuniversitetet. Vid årsskiftet 2019 var förbundet 1079 medlemmar, en
minskning i jämförelse med föregående år.
Studier
Under året har S-studenter fortsatt arbeta med sin nationella och lokala
studieutveckling. På nationell nivå har S-studenter arrangerat en höstkonferens
med miljö och klimattema, en studieresa till Bryssel och Europaparlamentet samt
folkhögskoleutbildningen Wigforssakademin,
S-studenter deltog även på arbetarrörelsens studiekonferens på Bommersvik i
slutet av november 2019.
Opinionsbildning
S-studenter bedrev en aktiv EP-valrörelse i stora delar av landet där kampanj,
författande av debattartiklar, opinionsbildning i sociala medier, debatter och
dörrknackning var metoder som användes för att få fler studenter att rösta på S. Sstudenter genomförde tillsammans med partiet en statsrådsturné, där flera ledande
statsråd besökte universitet och högskolor för att föreläsa. I samband med besöken
genomförde den lokala studentklubben valaktiviteter. S-studenters kandidat i EPvalet var förbundsordföranden Nasra Ali som blev det åttonde mest kryssade
kandidaten.
Organisation
2019 fick S-studenter besked om ytterligare minskade ekonomiska anslag vilket
ledde till att nedskärningsprocess inleddes.
Andra viktiga aktiviteter

Under vårterminen arrangerades politiska kårval på universiteten i Karlstad,
Stockholm, Linköping och Uppsala. Uppsala-klubben Laboremus gjorde ett starkt
kårval och fick 41 % av rösterna.
I juni 2019 arrangerade S-studenter kongress i Karlstad. På kongressen valdes
Malin Malm till förbundsordförande och Frida Gunnarsson till vice ordförande.
Till ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Luwam Ghebremichael, Jakob Stone,
Sofia Olsson, Moa Wikén, Jakob Segerlind, Martin Pudaric och Lotten Hammar.
Simon Andersson valdes till redaktör för S-studenters tidskrift Libertas.

Bilaga 18 HBT- Socialdemokrater Sverige
HBT-Socialdemokrater är sidoorganisationen som verkar för mångfald, jämlikhet
och likvärdighet oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Vårt mål är att verka
för en socialdemokratisk regering och att se till att våra frågor och perspektiv
fortsätter att lyftas. Vi gör det genom att bilda partiet, driva kampanjer och genom
att samarbeta med internationella partners.
År 2019 avtackade vår tidigare ordförande Sören Juvas och välkomnade Daniel
Andersson som ny ledare för vårt förbund.
Under 2019 har vi:
● Genomfört vår kongress
● Ökat vår närvaro på sociala medier genom fler kampanjer med bra
räckvidd samt en ökning av följare på Facebook med 40 %
● Fördubblat antalet publicerade debattartiklar
● Beslutat om, beviljats och startat ett internationellt projekt tillsammans
med Olof Palme Center
● Antagit och påbörjat arbetet med en studieplan (studier påbörjas 2020)
● Planerat HBT-Socialdemokraters första medlemsvärvarkampanj (lanseras
våren 2020)
● Deltagit vid West Pride, Stockholm Pride, Sápmi Pride (Trondheim,
Norge) och Bosnien-Herzegovinas första Pride i Sarajevo, samt över 20
lokala Pride i Sverige
● Deltagit med en delegation i ILGA World (Wellington, Nya Zeeland)
● Deltagit i förstudie i Serbien, nätverkskonferens i Sarajevo och
konferenser i Albanien och Makedonien med Olof Palme Center och vår
projektpartner ERA

Verksamhetsberättelse 2020
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Ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige. Ett speciellt 2020
När vi ser tillbaka på Socialdemokraternas 2020 så ser vi ett mycket speciellt år,
till stor del präglat av den pågående pandemin. Kortfattat kan vi konstatera
följande:
• Mycket stora delar av verksamheten fick ställas om
• Möten och studier genomfördes digitalt
• Vi inledde ett framtidsrådslag i hela organisationen
• Vi tog stora kliv i den digitala utvecklingen inom organisationen
• Vi fortsatte arbetet med organisationsutveckling för att implementera
beslut från kongressen 2019 om det organisatoriska handlingsprogrammet
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Inledning
2020 planerades som ett mellanvalsår. Ett år där arbetet med att stärka oss som
partiorganisation, utveckla den facklig-politiska samverkan och arbetet med
politikutveckling skulle fortsätta. Att definiera partiets roll i det nya politiska
landskapet och de förutsättningar som januariavtalet från 2019 innebär, har
genomsyrat året.
Året har till stor del präglats av den pågående pandemin. Vår organisation har fått
ställa om från att träffas internt på fysiska möten – till att istället mötas digitalt. Vi
har fått använda andra kanaler för att nå medborgare än via samtal genom
exempelvis dörrknackning. Det har inneburit stora utmaningar, men också många
nya möjligheter. Vi har under året blivit mer effektiva i såväl vår interna som
externa kommunikation.
Under året initierades ett framtidsrådslag i partiet, med syfte att utveckla ny
politik och aktivera hela organisationen i ett gemensamt visionsarbete om och
bortom nästa mandatperiod. Parallellt med detta har den socialdemokratiska
riksdagsgruppen också bedrivit ett eget politikutvecklingsarbete. Den fackligpolitiska strategin har inneburit en stor satsning på området, den största i moderna
tid.
Vår närvaro på nätet utvecklas i takt med tiden. Nätkampanjsgrupper blir fler och
arbetet bedrivs nu över hela landet. 1 maj-firandet 2020 genomfördes för första
gången helt digitalt. En traditionstyngd aktivitet kunde ställas om utifrån nya
förutsättningar, med ett resultat där ca 400 000 personer nåddes av våra budskap.
Arbetet med att synas i sociala medier, där rätt budskap matchas med rätt
målgrupp, har varit en viktig del av verksamheten 2020.
2020 har inneburit en fortsatt nyorientering av partiets roll som det nya politiska
landskapet och januariavtalet innebär. Inriktningen innebär bland annat en större
roll för partiet vad gäller opinionsbildning och tydliggöranden av vad som är
kompromisser respektive socialdemokraternas egna politik.
Pandemin har påverkat hela vår omvärld. Våra internationella relationer har
vårdats digitalt, vilket både har varit utmanande och skapat möjligheter att
engagera fler. Den internationella verksamheten har framförallt handlat om
framtagandet av ett nytt internationellt program.
År 2020 har inneburit utmaningar för hela vår organisation. När vi ser tillbaka på
verksamhetsåret kan vi också konstatera att vi lärt oss oerhört mycket.
Verksamheten har bedrivits på nya sätt. Vi har höjt kunskapsnivån när det gäller
digitala verktyg för möten och kommunikation. Vi går stärkta in i 2021, väl
rustade för nya utmaningar – och fortsatt utvecklande av vår organisation.
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Uppföljning av verksamhetsplanen för 2020
Uppföljning av verksamhetsåret relativt verksamhetsplanen för 2020
Den verksamhetsplan som gällt för partikansliet centralt har haft de fyra uppsatta
målen:
Bidra till att partiet får 10 000 nya medlemmar, och minska utträdena med
20 procent
2. Bidra till att öka antalet medlemmar som deltar i den lokala studie- och
folkrörelseverksamheten och tycker att den ger givande politiska samtal,
samt andelen medlemmar som upplever att de kan påverka politikens
utformning
3. Bidra till att genomföra 200 000 väljarsamtal
4. Medverka till att riksdagsledamöterna får goda förutsättningar att utföra
sitt uppdrag.
1.

Bedömning av måluppfyllnad:
Verksamhetsmål 1: Bidra till att partiet får 10 000 nya medlemmar, och
minska utträdena med 20 procent
Medlemsutvecklingen har påverkats tydligt av coronapandemin. Vi får nya
medlemmar när vi är ute och möter människor i samtal. Under år 2020 var antalet
nya partimedlemmar 4 791 i jämförelse med år 2019 – då antalet nyvärvade
medlemmar var 6 554. Det är således en minskning av antalet nya medlemmar
jämfört med föregående år. Även räknat gällande totalt antal medlemmar minskar
vi från 2019 års 90 273 medlemmar - till att vi vid årets slut 2020 vara 75 157
medlemmar. Minskningen förklaras framförallt av medlemmar som inte betalat
sin medlemsavgift.
Flertalet insatser har gjorts under året. Det är dels strategiska, som en ny
medlemsvärvarstrategi, ett uppdaterat handslag för välkomnande/uppföljning och
dels konkreta insatser som ringkampanjer, digital annonsering och stöd till
partidistrikten. Insatserna för att vända medlemsutvecklingen utvärderas och
intensifieras under 2021.
Under 2020 bedöms därför att målet om att öka antalet nya medlemmar inte
uppnåtts.
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Verksamhetsmål 2: Bidra till att öka antalet medlemmar som deltar i den
lokala studie- och folkrörelseverksamheten och tycker att den ger givande
politiska samtal, samt andelen medlemmar som upplever att de kan påverka
politikens utformning

På partikongressen i Örebro fattade kongressen beslut om ett organisatoriskt
reformprogram. Under 2020 har partikansliet, tillsammans med
partiorganisationen, fortsatt arbetet med att implementera reformprogrammet och
skapat aktiviteter och verktyg för detta. Allt arbete som görs för att uppnå målen i
reformprogrammet samlas i det som kallas S2025 – fler samtal, fler medlemmar,
starkare folkrörelse.
Verksamhetsforum, med representanter från alla partidistrikt och
arbetarekommuner genomfördes digitalt med god uppslutning och bra betyg i
utvärderingarna.
Partikansliet har under året implementerat ett årshjul med aktiviteter som varje
arbetarekommun kan ta del av. Årshjulet är tillgängligt för organisationen genom
intranätet Rosen, och ger partiet goda möjligheter att ta del av olika verksamheter
samt genomföra egna och lägga upp som goda exempel för andra i organisationen
att ta del av.
Verksamhetsmål 3: Bidra till att genomföra 200 000 väljarsamtal
Det uttalade målet att bedriva mer omfattande pågående väljarsamtal mellan
valrörelser har styrt prioriteringarna på partistyrelsens kansli, men där flera
planerade aktiviteter fick ändra karaktär när pandemin slog till.
Kampanjverksamheten var en av de verksamheter som påverkades allra mest av
pandemin, där aktivitetsnivån minskade betydligt under året.
Stor kraft har lagts på att implementera ett nytt digitalt stöd för att genomföra
samtal både fysiskt och över telefon. Under systembyte har det varit svårare att
nationell mäta samtal. Kraft har också lagts på metodutveckling av nya digitala
samtal genom öppna möten, framtidsrådslag där medborgare bjuds in och test av
digitala minimöten.
Sammantaget minskade den utåtriktade verksamheten under pandemiåret 2020
och målet att nå 200 000 samtal får anses som ej uppnått.

Verksamhetsmål 4: Medverka till att riksdagsledamöterna får goda
förutsättningar att utföra sina uppdrag
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Riksdagsledamöterna är mycket nöjda med det individuella stödet de får i sina
uppdrag vilket bekräftas genom svar på enkät, besök i samtliga regioner samt
kontinuerliga samtal med regionansvariga. Särskilt uppskattat är kombinationen
av proaktiva arbetssätt, kommunikativt stöd och individuell hjälp som
Riksdagsgruppens sekretariat bidrar med. Partikansliet har gett ett professionellt
stöd till gruppen och gruppens ledning. Under 2020 utvecklades främst det
digitala arbetet som ger större möjligheter för riksdagsledamöter att vara
närvarande i hela valkretsen och nå fler medborgare.
Partikansliet ger även stöd och förutsättningar för våra riksdagsledamöter genom
bland annat politiskt utskottstöd, press och digitalt från
kommunikationsavdelningen, internkommunikation och metodutveckling från
organisationsavdelningen samt administrativ avlastning från HR- och
ekonomifunktionen.

Covid 19-pandemin
Det är oundvikligt att skriva en verksamhetsberättelse för 2020 utan att särskilt
kommenteras covid 19-pandemin. Under större delen av året har verksamheten i
hela partiorganisationen påverkats av pandemin och de restriktioner och
rekommendationer som utfärdats för att begränsa smittspridningen.
Ungefär 10 av årets 12 månader påverkades av att människor uppmanades till
social distansiering, hemarbete, minskat resande och förbud för större
folksamlingar. Det har påverkat möjligheten att genomföra möten, men i
synnerhet vår förmåga att möta medborgare i politiska samtal.

Partistyrelsens kansli
Arbetet på partistyrelsens kansli har varit starkt påverkat av den pågående
pandemin. Under större delen av året har medarbetarna arbetat hemifrån och
verksamheten har i övrigt också anpassats efter restriktioner och
rekommendationer.
Rådande förutsättningar har ställt stora krav på att kansliets verksamhet kunnat
bedrivas på distans i så stor utsträckning som möjligt. Funktioner som krävt viss
fysisk närvaro har framförallt gällt stöd till riksdagsledamöter samt vissa
administrativa funktioner. Förutsättningarna till trots har kansliet haft en fortsatt
hög effektivitet i arbetet. Planeringen har anpassats och ställts om. Situationen har
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sporrat medarbetare till att vara kreativa och hitta nya sätt att bedriva
verksamheten. När det gäller den digitala utvecklingen kan vi konstatera att stora
kliv har tagits. Något kansliet och hela organisationen kommer att ha nytta av
framöver.
Kansliet har under året fokuserat på att fortsätta processer med politk- och
organisationsutveckling, samt politisk partiprofilering.

Partiledningens sekretariat

Avdelningen ansvarar för stöd till partisekreterare, arbete kring Verkställande
utskott och Partistyrelse, internationell verksamhet samt facklig-politisk
samverkan. Avdelningen bidrar också till partiets organisationsutveckling. 2020
som mellanvalsår ägnades till stor del av genomförande av tidigare beslutade
strategier för att stärka partiet organisatoriskt och politiskt.
Partisekreterarens stab
Staben har under året arbetat med att ge partisekretaren organisatoriskt,
kommunikativt och politiskt stöd att utveckla och samla partiet samt driva
opinion.
2019 fattade partikongressen beslut om det mest ambitiösa och konkreta
reformprogrammet vad gäller partiets organisation på många år, ett arbete som
leds av partisekreteraren med stöd av staben och organisationsavdelningen. Fokus
är att stärka det politiska samtalet inom och med Socialdemokraterna. Detta
arbete, som allt mer gick i genomförande med bland annat årshjul för
arbetarekommunerna och kampanjutveckling, har präglat mycket av
verksamheten.
Staben har också bistått i arbetet med det framtidsrådslag som initierades av
partisekreteraren, med sikte till partikongressen och flera mandatperioder framåt.
Hela partiet och arbetarrörelsen bjöds in, liksom forskare, näringsliv och övriga
samhället. Under året påbörjades en turné till partidistriktens styrelser från VU för
att genomföra workshops inom ramen för rådslaget.
Facklig-politiskt
Den facklig-politiska dagordningen har präglats av huvudavtalsförhandlingarna
om trygghet och omställning, LAS, hot om minimilöner i EU, förbättringarna av
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A-kassan, satsningar på välfärden och stödpaket med bl.a. möjligheter till
korttidspermiteringar för att trygga svenska jobb och löntagare i pandemis
tidevarv.
Det facklig-politiska verksamhetsåret har fokuserats på att verkställa den fackligpolitiska strategin och mellanvalsstrategin. Arbetet med verkställande av strategin
innebär den största satsningen på facklig-politiska samverkan i modern tid.
Nya arenor för samtal mellan LO och dess förbund och partiet har skapats vid
sidan av befintliga och mer etablerade sådana, såväl nationellt som regionalt och
lokalt. Regionala dialogmöten tillsammans med LO har genomförts gemensamt
med våra förtroendevalda ute i landet. VU:s närvaro på LO-förbundens styrelser
har utökats och sker nu löpande två gånger per år, samtliga förbund har besökts.
Ett särskilt arbete har påbörjats under året att stärka relationen med Kommunal.
Det fackliga utskottet har träffats fyra gånger under året liksom den nyinrättade
facklig-politiska kommittén. Riksdagsgruppens fackliga studiegrupp har under
hösten haft digitala möten varannan vecka. Nätverksträffar mellan utredare i
fackföreningsrörelsen och politiska sekreterare i partiet har startats under året.
För att ytterligare stärka den facklig-politiska samverkan på regional och lokal
nivå i organisationen har arbetet med att ta fram regionala facklig-politiska
handlingsplaner fortsatt. Under året har 22 av 26 partidistrikt tagit fram en sådan.
Som ett stöd i detta arbete träffar även partikansliet partidistriktens fackliga ledare
och ombudsmän månatligen. Workshopen ”Facklig-politisk samverkan i
praktiken” har också tagits fram som ett stöd för att organisera facklig-politisk
samverkan lokalt.
Internationellt
Pandemin har haft stora negativa konsekvenser för jämlikheten och demokratin i
hela världen, framförallt för världens fattigaste. Solidaritetsarbetet har fått
bedrivas digitalt, vilket både har varit utmanande och skapat möjligheter att
engagera fler. Årets verksamhet har präglats av framtagandet av ett nytt
internationellt program som ger en god grund för politisk förnyelse och ökat
engagemang.
Socialdemokraternas internationella program har stor betydelse och beskriver de
principer som styr utrikes- och säkerhetspolitiken, vilka lösningar vi ser på de
stora internationella frågorna och hur arbetarrörelsen verkar för förändring.
Världen har genomgått stora förändringar sedan det senaste internationella
programmet antogs 2005. Det gäller geopolitikens utveckling, klimatfrågans
ökade vikt samt Europasamarbetets förändrade karaktär och nya globala
utmaningar. Centralt är fortsatt hur agendan för ökad jämlikhet, jämställdhet och
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solidaritet kan stärkas. Den övergripande frågeställning är hotet mot det öppna
och demokratiska samhället och värnandet av internationellt samarbete. Ett nytt
program ska vägleda socialdemokrater i det internationella arbetet och ge riktning
för den internationella politiken.
Programkommittéen utsågs av partistyrelsen i slutet på 2019 och började arbeta
direkt efter årsskiftet 2020. Under våren genomfördes rundabordssamtal med
externa experter för att lyssna in deras analyser och sakförslag. Tre arbetsgrupper
med representanter från riksdags- och europaparlamentsgruppen samt från
sidoorganisationer och LO fick ett uppdrag att tänka nytt i tre centrala frågor:
framtidens internationella klimat-, bistånds- och europa/handelspolitik.
Programkommitteens sammankallande Ann Linde och Peter Hultqvist
genomförde en digital turné i samtliga partidistrikt under hösten. Ett lokalt
rådslagsarbete har skett i hela landet och resulterade i flertalet inkomna förslag.
Det är tydligt att det finns ett stort engagemang i klimatfrågan, för ett globalt
förbud mot kärnvapen och för en solidarisk och självständig utrikespolitik.
Tillsammans med europafrågorna, den feministiska utrikespolitiken och fackliga
rättigheter har varit de dominernde temana. Programmet skrevs under året och tas
upp för behandling i partistyrelsen under våren 2021.
Övergripande slutsatser
Året har präglats av strategigenomförande i den nya verklighet för vardagen som
Covid-19 innebär. Det har inneburit en anpassning, men också en möjlighet att
enklare hålla kontakt med geografiskt utspridda grupper eller ha med
medverkande från fjärran. Det kontaktskapande arbetet har dock drabbats.
Vikten av att tydligt fokusera på ett ett fåtal stora projekt som olika delar kopplas
till, så som internationellt program eller facklig-politiska handlingsplaner i alla
partidistrikt, har detta år blivit tydligt. Detta ger framåtdrift, är ett effektivt sätt att
arbeta – att göra fåtal stora saker påverkar verksamheten mer än att göra många
små separata verksamheter. Detsamma gäller partisekreterarens stab som
fokuserat på att ge stöd kring genomförandet av organisatoriska
kongressprogrammet S2025 men också opinionsbildning i olika viktiga S-frågor.
Det finns stora möjligheter att få till en mer effektiv och inkluderande verksamhet
när det framöver går att kombinera ett digitalt och resande arbetssätt. Det är vad
gäller t ex internationella verksamheten avgörande att vara på plats för att ge
politiskt stöd och bygga relationer för att kunna föra förtroliga samtal i svåra
frågor. Samtidigt finns det mycket som går att göra digitalt vad gäller
informationsutbyte, att underhålla kontakter och att ge fler en möjlighet att delta.
Detsamma gäller den facklig-politiska samverkan utifrån förutsättningarna där
och stödet till partisekreteraren. Vad gäller verkställande utskottet och
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partistyrelsen finns också möjlighet till nya blandade arbetssätt som kan
kombinera fördjupning/kontaktbyggande och tätare informationsutbyte framöver.

Riksdagsgruppens sekretariat

Kansliets övergripande mål att medverka till att riksdagsledamöterna får goda
förutsättningar att utföra sina uppdrag styr verksamheten för riksdagsgruppens
sekretariat. Avdelningen ger ett praktiskt, organisatoriskt och politiskt stöd med
hög kvalitet till gruppledning och riksdagsledamöter. Coronapandemin har
inneburit en omvälvande förändring av stödet som varit nästan helt digitalt och på
distans, trots det har kvaliteten upprätthållits och stödet utvecklats. Vi är stolta
över den snabba omställningen vi gjort och vi vet att arbetet uppskattas mycket av
ledamöterna eftersom uppföljning görs bland annat i form av enkät och
regionmöten. Samverkan med andra avdelningar har också ökat i spåren av
pandemin för att hitta lösningar på nya utmaningar som uppstår när vi inte träffas.

Mellanvalstrategin och den facklig-politiska strategin ligger till grund för budskap
och målgrupp. Under året har främst det kommunikativa och digitala stödet
utvecklats med fokus på den fullmatade budgeten som regeringen lade fram och
alla de coronaåtgärder som presenterats under pandemin.
Avdelningen har jobbat på ett fint sätt tillsammans vilket lett till ökad kreativitet
och utveckling av våra arbetssätt. Goda exempel är de helt nya möjligheter för
ledamöterna att nåt ut som vi utarbetat med delningsbilder, filmer, poddar,
youtubeklipp, artiklar, underlag, presentationer, tal och mycket mer har tagits
fram och formats tillsammans med ledamöterna för att på bästa sätt nå ut med vår
politik. Avdelningen arbetar i detta avseende proaktivt med att ta fram
budskapspaket som ledamoten enkelt kan använda sig av. Syftet är att underlätta
för ledamöterna att föra väljarsamtal och värva nya medlemmar.
Avdelningens uppgift är att också att stödja den formella strukturen i
riksdagsarbetet som arbetsutskott, gruppstyrelse, gruppmöten, valberedning samt
möten med regionansvariga. Riksdagsgruppens sekretariat har en samordnande
roll mellan riksdagsgruppen och PS-kansli samt med regeringskansliet. Vikten av
att ha bred politisk generalistkompetens bland medarbetarna kan inte nog
understrykas när det gäller arbetet som utförts.
Stödet till gruppledaren har fördjupats och utvecklas med gott resultat inte minst
genom det mediala genomslaget där hon blivit en tydlig symbol för det
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parlamentariskt trixiga läget och vikten av att stå upp för januariavtalet samtidigt
som vi driver tydlig socialdemokratisk politik.
Riksdagsgruppen har under året arbetat intensivt med uppdraget från
partistyrelsen att utveckla politik för hela landet och reformförslagen
återrapporteras i början av 2021.
Under slutet av året påbörjades planeringen av den avancerade
ledarskapsutbildning som ska genomföras för gruppstyrelsen under hela 2021.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Ekonomifunktionen
Ekonomifunktionens uppdrag är att ansvara för budgetering, redovisning,
ekonomisk uppföljning, kapitalförvaltning och andra ekonomiadministrativa
rutiner. Därtill ansvaret för kansliets ekonomiarbete samt att ge stöd till
partidistrikten inom ansvarsområdet. Vidare ansvarar ekonomifunktionen för
redovisning och administration av sex stiftelser med anknytning till partiet.
Under året har fokus legat på att förbättra och förenkla de ekonomiadministrativa
rutinerna på kansliet samt tillse efterlevnaden av dessa. Det har bland annat skett
genom interna utbildningar för användarna i fakturahantering och
budgetuppföljning på respektive avdelning. En översyn av löne- och
ekonomisystem har startat för att säkerställa det bästa systemet till rimlig kostnad.
En utgångspunkt i upphandlingen har varit att öka möjligheten till digitalisering
ytterligare.
CRM-funktionen - medlemssystem
CRM-funktionens ansvar är att handha och utveckla partiets medlemssystem.
Under verksamhetsåret har CRM-arbetet kommit till ännu större nytta, tex. i olika
typer av kampanjarbete. Nu finns också förutsättningar att ge ökad service och
support samt genomföra utbildningar för partidistrikten. Nya funktioner och
automationer har lanserats, bland annat automatiska utträden för obetalda
medlemmar och ny rutin för förnyande av medlemskap. CRM-nytt med den
senaste informationen går ut veckovis till alla med CRM-licens. Genom CRM
tilldelas och kontrolleras behörigheten av ett flertal av våra digitala system.
IT-funktionen och IT-säkerhet
IT-funktionen ansvarar för att kansliet har välfungerande, säkra och adekvata ITsystem. Kansliet använder både Riksdagens IT-miljö och kansliets egen IT-miljö.
Riksdagens IT-avdelning sköter Riksdagen IT-stöd. Den egna IT-miljön och ITstöd är utlagt på extern driftsleverantör.
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Under 2020 uppstod behov av nya IT-system för att kunna ställa om kansliets men
också hela partiets sätt att hålla möten och upprätthålla kommunikation utan
fysiska möten. IT-funktionen har ingått i flera digitaliseringsprojekt. Introduktion
av en digital videomötestjänst för hela partiorganisationen var det mest märkbara.
En del i detta har också varit att medverka med kravställan när videomötesteknik
uppgraderats i de större möteslokalerna på Sveavägen 68.
Utöver den digitala videomötestjänsten har IT-funktionen infört BankID som
säkert inloggningssystem på flera nya digitala system.
Digitala plattformar
År 2020 har inneburit en rad utmaningar för vår organisation som folkrörelseparti.
Istället för att ställa in möten så ställde vi om. Redan den 20 januari skedde
introduktionen av en digital videomötestjänst för alla medlemmar.
Videomötestjänsten har sedan dess varit vårt främsta verktyg för att kunna
fortsätta partiarbetet. Under år 2020 har det skett 30 000 digitala möten.
Verksamhetsåret har fört med sig introduktion av flera digitala verktyg för att
underlätta partiarbetet. Alla anställda och många förtroendevalda använder
intranätet ROSEN där det finns flera nya digitala verktyg:
-Nytt system för slutna omröstningar
-Nya samtalsverktyget, som inkluderar ringverktyg, dörrknacksverktyg samt
kartverktyg.
-Nya kampanjverktyget för att skapa enkla flyers, folders, delningsbilder för
sociala medier.
-Nytt system att signera handlingar med BankID
2020 har varit ett utvecklingsår för Rosen för alla – ett intranät för alla
medlemmar som startade under 2019. Med Rosen för alla är det möjligt att
underlätta administration, förbättra kommunikationen, minska kostnader för
förvaltning och support samt höja IT-säkerheten.
HR-funktionen
HR-funktionens uppdrag är att säkerställa efterföljnad av lagstiftning, avtal och
policy på området samt att fungera som stöd i HR-relaterade frågor inom kansliet
men också hela partiet. Avdelningen ansvarar även för lokaler, utrustning och
partikansliets kontakter inom området med riksdagsförvaltning och
Socialdemokraternas hus.
En stor del av året och mycket tid har gått åt för att ställa om partikansliet till
distansarbete. Det handlar om medarbetarnas möjligheter att utföra sitt arbete,
känna delaktighet och ha en bra arbetsmiljö. Det handlar också om chefernas
omställning i sitt ledarskap, introduktion av nya medarbetare och att hitta
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arbetssätt för att hålla ihop avdelningar och hela kansliet utan fysiska träffar. HRfunktionens arbete har därtill kretsat kring bemanning, arbetsrättsliga frågor,
lönehantering, lönekartläggning samt facklig samverkan och förhandling av ett
nytt kollektivavtal. HR-funktionen har också bistått kansliets chefer vid
rekryteringar, rehabilitering, coachning och andra personalrelaterade frågor.
Under året har det skett två medarbetarundersökningar. Svarsfrekvensen har varit
hög och resultatet visar på ett kansli där medarbetarna trivs, är delaktiga och
känner att de kan utvecklas. Under året har det också skett en större
kompetensutvecklingssatsning inom bland annat skrivande, kampanjkunskap,
digital spetskompetens och projektledning. Partikansliets chefer har fått ta del av
riktade föreläsningar och möten för att öka sin kompetens.
En del i en allmän och bred kompetensutvecklingssatsning är att alla medarbetare
har möjlighet att delta på en kompetenstimme med extern eller intern medverkan
varje vecka. Variationsrikedomen av ämnen är stor, allt från politiska frågor,
psykosociala frågor, omvärldsspaning i form av närstående organisationer, olika
projekt eller olika medarbetares ansvarsområden.
HR-funktionen har också tagit initiativ till ett HR-nätverk inom partiet samt i
närstående organisationer. Dessutom har HR-funktionen bistått i starten av ett
internt assistentnätverk.
HR-funktionen har under året haft ökat fokus på konsultativt stöd till
partidistriktens arbetsgivarföreträdare och assistenter i deras personalarbete. HRfunktionen har även hanterat ansökningar och utbetalningar från Kommittén för
anställdas kompetensutveckling och trygghet samt ingått i arbete som sker inom
ramen för Arvodeskommittén och Arbetsgivarrådet.
Politiska avdelningen

Avdelningen arbetar med att ge riksdagsgruppen politiskt stöd. Avdelningen har
hand om politiskt utskottsstöd samt framtagning av politiska underlag av olika
typer. Avdelningen stödjer också partistyrelsen politiskt så att den på ett effektivt
sätt kan genomföra sitt uppdrag.
Avdelningen bidrar inom ramen för den ordinarie verksamheten till kansliets
övergripande mål genom att ge riksdagsgruppen ett professionellt stöd av hög
kvalitet som säkerställer att riksdagsledamöterna, särskilt utskottsgruppledarna
och riksdagsgruppens ledning, effektivt kan genomföra sitt uppdrag.
Stödet till de socialdemokratiska utskottsgrupperna i riksdagen är avdelningens
grunduppgift. Formerna för arbetet i riksdagen förändrades drastiskt när pandemin
slog till. Utskottsgrupperna har snabbt ställt om till mestadels digital verksamhet.
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Detta har ställt krav på stor flexibilitet hos både tjänstemän och förtroendevalda.
Efter en överenskommelse mellan partierna och talmannen har endast 55
ledamöter av riksdagens totalt 350 varit på plats samtidigt för att delta i
riksdagens voteringar och debatter i kammaren.
Arbetsformerna inom utskottsgrupperna har utvecklats under året och arbetet med
att skapa kontakter med relevanta organisationer och aktörer inom utskottens
ansvarsområden har fortsatt men i andra och mer digitala mötesformer än tidigare.
Den nya parlamentariska samverkan - inom ramen för Januariavtalet - omfattar
fler partier än tidigare och har inneburit ökade krav på samverkan och beredning
av ärenden och en mer komplicerad riksdagsbehandling av beslutsärenden.
Januariavtalet omfattar 73 punkter med sammanlagt flera hundra olika åtaganden
som ska genomföras under mandatperioden. Samverkan och informationsutbyte
med statsråden och de politiska staberna i regeringskansliet är viktigt för
möjligheterna att forma en kraftfull politik. Detta arbete har utvecklats och
fördjupats under 2020 och det mesta av detta arbete har gjorts i utskotten.
Utskottsgruppernas arbete med riksdagens allmänna motionstid genomfördes i
september och oktober. Arbetet med motioner kommer under mandatperioden att
bli allt viktigare mot bakgrund av pågående regeringssamverkan och behovet av
att presentera socialdemokratiska partiståndpunkter på olika områden.
Under året har ett politikutvecklingsarbete genomförts i alla utskottsgrupper och
detta arbete slutförs 2021. Medarbetare från politiska avdelningen har under året
arbetat med den jämlikhetsgrupp som ska lämna förslag som ökar den
ekonomiska jämlikheten. Medarbetare från politiska avdelningen har också
arbetat med rapporterna från den sjukvårdspolitiska arbetsgruppen respektive
äldreomsorgsgruppen och med det utrikespolitiska programmet. Alla fyra
grupperna jobbar på Partistyrelsens uppdrag.
En övergripande utvärdering av årets arbete visar på vikten av att bibehålla den
höga sakexpertis och erfarenhet av beslutsfattande på regerings- och riksdagsnivå
som finns hos medarbetarna och att fortsätta utveckla förmågan att jobba i större
projekt. Den parlamentariska situationen är mer komplex än någonsin och kräver
mer konstitutionell kunskap och erfarenhet av riksdagsarbetet än tidigare.
Organisationsavdelningen

Organisationsavdelningen ansvarar för en bred verksamhet med syfte att utveckla
och stödja partiorganisationen. Inom avdelningens ansvarsområde återfinns några
större områden: organisationsutveckling, studieverksamhet, medlemsutveckling
och värvning samt kampanjverksamhet och internkommunikation. Avdelningen
ger också ett stödjande arbete gentemot partidistrikten som bland annat rör
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stadgar, konfliktlösning och medlemshantering. Avdelningen har också ansvar för
26-mannas sammanträden samt ett antal kommittéer och arbetsgrupper.
Organisationsutveckling och lokal verksamhet
En viktig del av vårt partis arbete kretsar kring organisationsutveckling.
Organisationsutveckling är oftast summan av flera olika verksamhetsområden
som arbetar ihop och arbetet med att utveckla vår partiorganisation är alltid
långsiktigt. Under 2020 har organisationsavdelningens fokus varit att genomföra
det organisatoriska handlingsprogrammet samt ställa om verksamhet i fotspåren
av Covid-19. Traditionell verksamhet med fysiska möten och kontakter har lagts
på is och ersatts av digitala möten och verksamheter.
En del som är viktig för att stärka partiorganisationen är att våra främsta
företrädare är ute i partiverksamheten och är bärare av utåtriktade metoder som är
viktiga för att vi ska kunna växa som parti, utveckla politiken och vinna val.
Denna verksamhet har inte kunnat genomföras på ett traditionellt sätt under 2020
men samtidigt har vi varit bra på att ställa om och deltagande har istället skett
digitalt med zoom.
Ett steg som visar att vi satsar mer på att utveckla organisationen är
partisekreterarens arbete med det organisatoriska reformprogram som antogs av
kongressen 2019 och är en naturlig fortsättning på resan vi påbörjat med arbetet
kring framtidspartiet och långsiktigt bygga en starkare organisation och
folkrörelse. Arbetet med det organisatoriska handlingsprogrammet har tagit fart
och går under namnet s2025 – Fler samtal, Fler medlemmar, Starkare folkrörelse.
Fortsatt arbete att utveckla årshjulet som nu blivit ett smörgåsbord av mallade
aktiviteter och stöd till folkrörelsearbetet. Under hösten genomfördes ett digitalt
verksamhetsforum med flera hundra deltagare från arbetarekommunerna i landet.
Verksamhetsforum var en succé med varierande innehåll och fokus på
verksamhetsutveckling. Detta visar också på nya möjligheter att digitalt samla
partiet framåt, där fler kan delta än på motsvarande samlingar tidigare.
Utåtriktat arbete och medlemsvärvning
Vårt arbete med att utveckla nya kampanjmetoder har tagit fart. Detta för att vi
inför valet 2022 ska stå starkare som rörelse och tillämpa metoder som ger bättre
resultat i form av väljarkonvertering och engagemang. En kampanjverktygslåda
med förslag och idéer på aktiviteter har utvecklats, för att prövas under 2021.
Att fortsätta utveckla folkrörelsearbetet bygger på att vi har medlemmar och
kontinuerligt tillskott av nya medlemmar som kan vara med och utveckla vår
verksamhet och vår politik. Socialdemokraterna har tappat medlemmar under
2020 där pandemin är en förklaring. Traditionella sätt att värva har inte varit
möjlig under året och där vi fokuserat på nya metoder och sätt att värva digitalt
och med mer traditionella utskick till olika målgrupper. Vi har tagit fram en ny
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medlemsstrategi med mer fokus på själva värvandet. Vi har också ett nytt
handslag med partidistrikten kring själva medlemsmottagandet, vilket är viktigt
för att kunna behålla fler och ge nya medlemmar en meningsfull ingång i partiet.
Under året har ett flertal insatser gjorts i värvarsyfte. En värvarfilm med
partiordföranden, utskick till olika målgrupper, annonsinsatser på sociala medier,
ekonomiskt stöd till partidistrikten etc. för att få fart på värvningen. Resultaten har
varit varierande, men understryker sammantaget vikten av en kombination av
centrala insatser för att öka intresset för medlemskapet med lokala insatser för att
ställa frågan
Totalt sett värvades 4800 nya medlemmar. Resultatet är en minskning från året
innan. Samtidigt har antalet utskrivna (ej betald medlemsavgift) ökat från
föregående år, på grund av att många inte betalt sin avgift när verksamheten inte
varit på samma nivå som vanligt.
Studieverksamheten
Partistyrelsens studiekommitté har ett stort ansvar i genomförandet av
studieplanen och består av såväl valda som anställda med studieansvar ute ifrån
partidistrikten samt representanter från LO och ABF. Partiets studieplan är
grunden för våra utbildningar.
Studieplanen innebär en höjning av såväl kvantitet som kvalitet på partiets
studieverksamhet, både nationellt och regionalt/lokalt, och ansvarsfördelningen är
tydlig. Studierna i partiet är numer också tydligare strukturerade. Ledarskapsidén
är framtagen för att höja förväntningarna på partiets ledarskap, och alla
ledarutbildningar har denna som utgångspunkt.
Studieverksamheten har självklart påverkats mycket av pandemin och att det inte
varit möjligt att träffas fysiskt som varit grunden i studieverksamheten. Ett stort
arbete har genomförts för att digitalisera studierna både i form av pedagogiskt
upplägg och material samt att flera utbildningar genomförts via zoom. Även om
Covid 19 tvingat oss att snabbt ställa om så har just arbetet med att digitalisera
studierna pågått sedan tidigare. Det finns stora fördelar med att ha vissa studier
digitalt och öppnar nya dörrar samtidigt som vissa studier inte alltid lämpar sig att
köra helt digitalt.
Bommersviksakademin har också i spåren av pandemin digitaliserats under 2020.
Denna ledarutbildning vänder sig till medlemmar i åldern 25 till 35 år i partiet,
SSU och LO.
En ombudsmannautbildning har också genomförts under 2020.
Internkommunikaton

18

Vårt intranät ”Rosen” har bidragit till att vi på ett säkert och smidigt sätt kan
kommunicera internt, höja medlemskapets värde och stärka vår förmåga att
organisera oss och på ett smidigt sätt kommunicera vår politik för att stärka
sammanhållningen och kunskapen om politiken. Under 2020 har arbetet att skapa
”Rosen för alla” realiserats med ambitionen att alla medlemmar ska kunna ta del
av ett intranät i början av 2021. Detta kommer ge oss helt nya möjligheter att
kommunicera med våra medlemmar. Arbetet med att digitalisera delar av vår
verksamhet har tagit fart 2020 och vi ser både fördelar rent pedagogiskt samt
också möjligheter att spara ekonomiska resurser på sikt.
Kyrkoval 2021
Under 2020 har förberedelserna och planeringen för kyrkovalet 2021 påbörjats
med bland annat kandidatrekrytering och framtagande av nytt kyrkopolitiskt
program som antagits av partistyrelsen.
Kommunala frågor
Inom avdelningen jobbar vi också med kommunsverige och s-gruppen i SKR.
2020 har varit fullt av verksamhet med flertalet seminarier och att vi i november
genomförde digitala Välfärdsdagar där vi hade ett urval av olika seminarier och
aktiviteter. Det var en ett väldigt bra arrangemang som skapade ett stort mervärde
kring viktiga politiska frågor inom ramen för den gemensamma välfärden.
Nätverken mellan kommunföreträdare har stärkts samt att vi skapat en grupp med
de politiska sekreterarna ute i kommun och region.
Kommunikationsavdelningen

Under året har avdelningen tagit ett övergripande ansvar för att leda det
kommunikativa arbetet för Socialdemokraterna. I detta ansvar
ingår att driva arbetet med kansliets presstjänst, digitala
kanaler, omvärldsbevakning, reklam och trycksaker,
medborgarkontakter och digital medlemsvärvning.
Avdelningen har tagit fram underlag i strategiska frågor och samordnat en stor
mängd kommunikationsinsatser.
Avdelningen har därtill bistått partiorganisationen stöd och rådgivning.
Under 2020 har avdelningen särskilt fokuserat på att föra ut de budskap och den
politiska konflikt som fastlås i
mellanvalsstrategin.
Det har bland annat skett genom att det
opinionsbildande arbetet gentemot nationell och lokal media har
förstärkts och intensifierats. Arbetet har varit framgångsrikt, bland annat tack vare
en god samverkan med distrikten riksdagsgruppen, Regeringskansliet samt LO.
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Därtill har det digitala arbetet gått i en ny fas, då arbetet
med målgrupper och kanaler setts över och anpassats
till mellanvalsperioden där vi både ägnat oss åt omställning och
analys men också säkerställt att våra företrädare och våra
medlemmar varit särskilda aktiva på sociala medier och på nätet. En satsning på
rörlig bild harsjösatts, där Youtube och Instagram Reels blev viktiga
plattformar. Därtill har vi lagt mycket tid på att få kanalerna Facebook
och Instagram att växa, där vi fokuserat på att posta inlägg oftare och få till ett
ökat engagemang per post (36 %). Vi har också ökat antal interaktioner och
delningar.
Medarbetarna har lagt mycket tid på tillhandahållarelevant digitalt
material men också genom att genomföra konkreta utbildningsinsatser som
skett med digitalt ansvariga runt om i landet. 2020 har varit ett viktigt år för att
avdelningen i
att etablera fungerande strukturer för nätmobilisering för vårt
parti. Det finns idag flera aktiva nätkampanjsgrupper och väl fungerande nätverk
för digitalt ansvariga runt om i landet. Tack vare dessa insatser har våra
medlemmar kunnat ta fajten i kommentatorsfält och kunnat bidra med
socialdemokratiska perspektiv i diskussionerna på nätet. Hälften av
arbetarkommunerna har hittills anmält en digitalt ansvarig.
Avdelningen har därtill arbetat med kampanjer, digitala öppna
möten och digitala arrangemang, där tex det digitala1 maj-firandet blev en
succé. Arrangemanget hade en räckvidd på ca 400 000 personer efter dagens slut.
Pandemin har överlag gjort att fler tillbringar tid framför skärm. Det har ställt
ökade krav på avdelningen att erbjuda ett intressant och spännande utbud. Det har
fått oss att göra fler live-sändningar, fler filmer och på olika sätt berätta på ett
engagerande sätt om socialdemokratisk politik.

Hållbarhet
De frågor som ingår i begreppet hållbarhet är sedan tidigare till stor del invävda i
partikansliets policys, riktlinjer och övriga dokument.
Partiets hållbarhetsarbete omfattar allt från hanteringen av investeringarna i
partiets avkastningsfond till arbetet med partiets fastighet på Sveavägen 68 där
ombyggnationer etc. alltid skall ha ett hållbarhetsperspektiv avseende materialval
m.m.
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Företrädares och anställdas resor ska alltid bokas med så stor klimathänsyn som
möjligt, något som är särskilt viktigt vid större arrangemang och möten. Arbetet
med att säkerställa att ett hållbarhetsperspektiv genomsyrar verksamheten och
uppdatering av våra policys och riktlinjer är vägledande.
2020 har, med tanke på förutsättningar med den pågående pandemin, inneburit att
organisationen tagit stora kliv när det gäller digitala möten. Något som kommer
bidra i hållbarhetsarbetet framöver.
Partikansliet ska i sin roll som arbetsgivare verka för att våra anställda känner sig
trygga och har en mycket god arbetsmiljö såväl fysisk som psykisk. Vi ska som
arbetsgivare kontinuerligt arbeta med att minska stress och ohälsa bland
personalen. Vi ska genom aktiva åtgärder tillse att arbetsplatsen präglas av gott
ledarskap, möjlighet till utveckling, medvetenhet om mål och ansvar, såväl fysisk
som psykisk trygghet, att alla behandlas lika, att arbetsplatsen är fysiskt tillgänglig
för alla. De medarbetsundersökningar som genomförts under året visar att målen
för arbetsmiljö nås.

Internationell verksamhet och internationella kontakter
Socialdemokratin har en lång och framgångsrik tradition av internationellt
samarbete. Såväl kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte ökar av vikt i en tid
när vi påverkas alltmer av vår omvärld. Det bidrar till att stärka vårt partis
politikutveckling men också våra möjligheter att påverka andra. I en omdanande
tid är det viktigt att inom den internationella arbetarrörelsen stärka och lära av
varandra för att öka möjligheterna för att socialdemokratisk politik för jämlikhet
får ett genomslag i alltfler människors vardag världen över.
I alla sammanhang arbetar partiet för att främja mänskliga rättigheter, folkrätt och
demokrati, rättvisa och solidaritet, nedrustning och gemensam säkerhet samt
hållbar utveckling och jämställdhet. Övergripande upprätthåller partiet relevanta
kontaktnät av strategisk betydelse genom erfarenhetsutbyte och samarbete med
andra socialdemokratiska partier runt om i världen. Det finns ett stort intresse för
svensk socialdemokrati vilket vi märker genom mängden delegationer som
kommer hit för att besöka oss. Arbetet sker också genom att vi deltar vid val och
kongresser hos våra systerpartier och genom ett aktivt deltagande i våra
samarbetsorgan. Solidaritetsarbetet sker i samarbete med Palmecentret,
partidistrikten och sidoorganisationer genom den internationella
projektverksamheten i PalmeAcademy. Den syftar till att stärka systerpartier och
progressiva rörelser så att de förses med verktyg för att förändra deras
organisationer och samhällen i mer demokratisk, jämlik och jämställd riktning.
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Den internationella strategin styr verksamheten och har tre tydliga mål, att
socialdemokratin ska vara en ledande politisk kraft i internationella frågor, att
internationellt engagemang ska vara en väg i in i partiet och att deltagande i
samarbetsorgan och progressiva nätverk ska bidra till att stärka partiet och
politiken. Det förändrade arbetssätt som har inkluderat fler, förstärkt
samordningen genom regelbundna referensgruppsmöten och ett närmare
samarbete i PalmeAcademy (partistödsverksamheten) har mottagits väldigt
positivt. Efter årets fokus på politikutveckling är nästa steg att ytterligare förstärka
kommunikationen.
Partidistriktens internationella ledare har en viktig roll i vårt folkrörelsearbete.
Tanken var att tillsammans med studieverksamheten genomföra en
funktionsutbildning, men det blev istället en digital träff den 17 maj med deltagare
från i stort sett samtliga partidistrikt.
PalmeAcademys regiongrupper för Afrika, Asien, Latinamerika, MENA, Västra
Balkan och Östra Europa har under året haft flertalet digitala träffar och fler har
haft möjlighet att närvara. Representanter från systerpartier har bjudits in och fler
politiska diskussioner har förts vilket har stärkt arbetet.
SAMAKs temaår har 2020 varit en rättvis klimatomställning. På årsmötet i
Köpenhamn inleddes arbetet med att formulera den nordiska arbetarrörelsens syn
på klimatfrågan. I en framarbetad rapport har flertalet förslag lyfts fram för en
rättvis klimatomställning. Förra årets reformarbete i SAMAK har gett gott resultat
och bidragit till ett mer strategiskt utbyte som stärkt det nordiska facklig-politiska
samarbetet.
I det europeiska socialdemokratiska partiet har pandemin och EUs svar på
densamma stått högst på agendan. Det är centralt att i visionen om ett starkare
socialt Europa som vunnit i kraft detta pandemi år bejaka den nordiska modellen.
Styrelsearbetet i ESP har dominerats av dessa frågeställningar och präglats av gott
samarbete. Det finns ett behov av att utveckla digitala arbetssätt och modernisera
ESP för att stärka den progressiva agendan i Europa.
Progressiv Alliance konferensen 2019 i Stockholm visade sig under Coronaåret
2020 ha varit än viktigare. Att över 200 internationella deltagare, varav flera
ledande, kunde samlas var en viktig politisk manifestation och än viktigare var de
många bilaterala diskussionerna. Istället för att följas upp av aktivititer har det
blivit digitala manifestationer och solidaritetsställningstagande, mer finns att göra
för att utveckla den globala digitala mötesformen och solidaritetsbudskapet.
Presidentvalet i USA har på många sätt präglat det internationella politiska året.
Den auktoritära högervågen tog inte slut i och med att demokraten Joe Biden vann
valet men processen inför och efter synade de högerextrema krafterna. I USA har
det lett till ett förnyat politiskt engagemang och visat på vad som står på spel. Det
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har varit levande frågor också i Sverige och en del av den internationella
kommunikationen. En studieresa som organiserades av Global Progress/Center for
American Progress, innan Covid, över det demokratiska primärvalet i Iowa visade
på vikten av att vara på plats, bygga relationer och få en närmre politisk förståelse.
Digitalt deltagande på Demokraternas konvent var också viktigt. Flertalet
erfarenheter vad gäller kampanjande har hämtats hem tillsammans med kunskap
om kommande administrations politiska inriktning. Prioriteringen att under året
förstärka och utvidga kontakterna med Demokraterna kunde därmed uppnås men
kommer kräva fortsatt prioritet kommande år.

Socialdemokraterna i Riksdagen
Pandemin har överskuggat arbetet i riksdagen under året både politiskt och
organisatoriskt. Riksdagen har sedan i mars enligt en överenskommelse mellan
riksdagens partier 55 ledamöter vid voteringar och ett i stort sett digitalt arbete i
övrigt.
Januariavtalet och det parlamentariska läget har fortsatt varit en stor utmaning
som nu fått ytterligare en dimension med pandemibekämpningen. Under våren
upplevdes en samsyn i krishanteringen men den förbyttes ganska snabbt i
skiljelinjer.
Gruppledarna och deras utskottsgrupper har arbetat dynamiskt och innovativt
under en svår tid och tålamodet med våra samarbetspartners har prövats många
gånger.
Omställningen har också varit påtaglig för riksdagsledamöternas arbete i
valkretsarna och mottagande av besökare i riksdagen har nästan helt uteblivit.
Gymnasiebesök är en viktig del av riksdagsuppdraget och 40 gymnasieklasser
fick träffa en socialdemokrat innan verksamheten stängde ner på grund av
pandemin.
Riksdagsgruppen har under året arbetat intensivt med politikutveckling, ett
uppdrag som partistyrelsen givit, där man jobbat med att ta fram reformer för en
politik i hela landet i både utskottsgrupperna och regionerna.
Under årets Allmänna motionstid lämnades 667 socialdemokratiska motioner in.

Socialdemokraterna i riksdagens utskott
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Arbetsmarknadsutskottet

Under året har arbetsmarknadsutskottets S-grupp analyserat och hanterat
pandemins effekter på den svenska arbetsmarknaden. Kampen mot arbetslösheten
har intensifierats och vi har rört oss mot en diskussion om arbete som mer än bara
ett jobb.
Arbetsmiljöarbetet har hamnat i blickfånget då många har arbetat i miljöer där de
exponerats mot smitta, samtidigt som vi har en stor grupp som hastigt börjat
arbetat hemifrån. Omställningen på arbetsmarknaden tvingar politiken att
samverka kring frågor som rör utbildning och arbetsmarknad. Berörda utskott
(Arbetsmarknad och Utbildning) har därför startat en samverkansgrupp för att
möjliggöra politikutveckling. Ordning och reda på arbetsmarknaden är en högst
aktuell fråga och pandemin har troligtvis försvårat läget med arbetslivskriminalitet
i Sverige. Mycket fokus har därför lagts på den frågan.
Utskottsgruppen har även inkluderats i arbetet med en moderniserad arbetsrätt och
den partiöverenskommelse som kom på plats i slutet av året. Det gäller även
frågor som reformeringen av Arbetsförmedlingen och EU-kommissionens förslag
om lagstadgade minimilöner. Ledamöterna har jobbat aktivt i sina egna regioner
och gruppen har samlats flera gånger i veckan för att möta aktörer och vara en
närvarande och relevant part trots den digitala övergången. Utskottsgruppen har
genomfört seminarium och rådslag och har fördjupat sin facklig-politiska
samverkan.
Civilutskottet

Vid sidan om arbetet inom ramen för Januariavtalet har utskottsgruppen särskilt
arbetat med politikutveckling inom bostadspolitik, familjerätt och
konsumentpolitik. Ambitionen har varit att utveckla frågor som inte omfattas av
Januariavtalet. I slutet av 2019 året startades ett särskilt politikutvecklingsprojekt
som fortsatte under större delen av 2020. Det var i år två områden som var
föremål för detta arbete; värdeöverföringar från allmännyttan samt utveckling av
konsumentvägledningen.
Utskottsgruppen har under året fortsatt att träffa representanter för olika företag
och organisationer. I år har det företrädesvis skett genom digitala möten. Det har
varit ett viktigt kunskapsutbyte inom ramen för civilutskottets ansvarsområde.
Flera av gruppens ledamöter deltog också under den digitala Almedalsveckan.
Gruppen har för vana att under mandatperioden besöka de valkretsar som
ledamöterna representerar. Detta år gick resan till Uppsala län.
Utskottet genomförde i februari en offentlig utfrågning kring arbetet mot
överskuldsättning.
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Utskottet har besökt olika myndigheter och organisationer inom
verksamhetsområdet, bland annat Stiftelsen Reklamombudsmannen.
Tillsammans med Miljöpartiet har utskottsgruppen haft regelbundna
överläggningar med de tre statsråd som finns inom verksamhetsområdet;
justitieministern, bostadsministern och konsumentministern
EU-nämnden

Coronakrisen har präglat EU-samarbetet under året. Stoppade leveranser av
sjukvårdsutrustning i pandemins början, öppna och stängda gränser mellan EUsmedlemsländer och EU:s gemensamma insats för att handla upp vaccin är några
av de Coronarelaterade frågor som passerat EU-nämnden.
Sedan mars har de flesta möten såväl mellan EU:s ledare, i EU-nämnden och
COSAC (det interparlamentariska samarbetet mellan EU-ländernas parlament)
fått hållas digitalt.
En viktig fråga för nämnden att hantera har varit EU:s fleråriga budgetram och
den omfattande återhämtningsfonden som ska bidra i hanteringen av de
ekonomiska och sociala konsekvenserna av pandemin. För Sverige var frågan om
rättsatsmekanismen avgörande för vårt stöd. För första gången finns nu en
möjlighet att stoppa utbetalningar av EU-medel till länder som inte lever upp till
EU:s grundläggande demokratiska värderingar. I förhandlingarna lyckades man
också behålla den svenska rabatten på EU-avgiften vilket var en stor
förhandlingsframgång för Sverige.
I december enades EU:s ledare om ett nytt klimatmål på utsläppsminskningar på
minst 55 procent till 2030. På julaftons eftermiddag nådde EU och Storbritannien
tillslut en överenskommelse om den framtida relationen efter Brexit. Särskilt
utmanande var det att enas i frågor om lika konkurrensvillkor, tvistlösning och
tillgången till fiskevatten.
Finansutskottet

Finansutskottets arbete har under 2020 präglats av coronapandemin.
Världsekonomin har upplevt sitt värsta fall sen andra världskriget och svensk
ekonomi har drabbats hårt. Samtidigt gick Sverige in i pandemin med ett gott
utgångsläge – tack vare år av ansvarsfull ekonomisk politik har man också kunnat
agera kraftfullt för att milda pandemins effekter på liv, jobb och hälsa. Under året
har utskottet i snabb takt behandlat 12 extra ändringsbudgetar med krisåtgärder på
över 250 miljarder kronor. Därtill har utskottet även behandlat den ekonomiska
vårpropositionen, och budgetpropositionen för 2021 på hela 105 miljarder kronor.
I början av oktober fick finansutskottet också en ny ordförande, Åsa Westlund.
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Även om coronapandemin har dominerat utskottets arbete, så har andra ärenden
behandlats. Däribland har finansutskottet enats om att se över det kommunala
utjämningssystemet med fokus på tillväxt och likvärdig service i hela landet.
Riksbankens penningpolitik mellan 2017-2019 har granskats, där utskottet
konstaterade att 2019 präglades av en svag konjunktur och att inflationsmålet ej
uppnåddes.
Utskottsgruppen har också fortsatt att arbeta med politikutveckling. Fokuset har
legat på att ta fram reformer för att värna ordning och reda i välfärdssystemen. I
samband med detta arbete har utskottsgruppen träffat flertalet intressenter från
t.ex. universitet och högskolor, fackliga organisationer samt kommunala
representanter.
Försvarsutskottet

Regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition, Totalförsvaret 2021–2025
(prop. 2020/21:30), omställning från fysiska besök och möten till ett i huvudsak
digitalt arbetssätt samt satsning på lokalmedia präglade 2020.
Arbetet med Inriktningspropositionens olika delar krävde parlamentariska
förhandlingar och upptog mycket tid det första halvåret. Vi arbetade målmedvetet
för att föra ut regeringens försvarspolitik i lokalmedia runt om i landet.
Grundtanken att varje dag är valrörelse har präglat arbetet. Vi har därför arbetat
med att sprida kunskapen att socialdemokratin är det mest försvarsvänliga partiet
och att ett robust totalförsvar är en grundbult i ett socialdemokratiskt
välfärdsbygge i hela landet. När individen är som svagast ska samhället vara som
starkast.
Gruppen har genomfört tre politikutvecklingsprojekt: Hur skapar vi
krismedvetenhet och krisberedskap i hela landet? Jordens öga - Ökad förståelse
för vad klimatförändringarna innebär för vår säkerhet samt Återförstatliga
Apoteket. I december hölls ett Framtidsrådslag med forskare från FOI och
Försvarshögskolan; Cyberhotet är på allvar - hur skyddar vi oss?
Gruppen har hållit en stor mängd digitala möten med organisationer, företag och
myndigheter kopplade till totalförsvaret samt av regeringen utsedda utredare med
uppdrag inom utskottsområdet.
Justitieutskottet

Takten i lagstiftningsarbetet har även under 2020 varit hög. Under 2020 beslutade
riksdagen bland annat den nya påföljden ungdomsövervakning, skärpta straff för
barnpornografibrott, avskaffad preskriptionstid för vissa sexualbrott mot barn,
ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet och införande av hemlig
dataavläsning. Fokus har legat på genomförandet av 34-punktsprogrammet och på
att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
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Utskottsgruppen har (digitalt) genomfört flertalet möten med fackliga
organisationer, kvinnojourer, myndigheter, forskare och experter. Särskilt har
utskottsgruppen uppmärksammat den ökad risken för våld i hemmet när många
jobbar hemifrån på grund av pandemin. Tillsammans med flera andra
utskottsgrupper har ett arbete med politikutveckling för att komma tillrätta med
problemen i utsatta områden genomförts. Resultaten är en gedigen rapport med en
mängd förslag som nu bereds. Utskottsgruppen har dessutom startat
Frukostklubben, en seminarieserie om olika aktuella ämnen. Frukostklubben
kommer att fortsätta även under 2021. Gruppens instagramkonto och Facebook
sida är viktiga kanaler för att få ut vår politik. Politikutveckling är en naturlig och
ständigt återkommande del av utskottsgruppens arbete.
Konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet agerar kontrollinstans för att granska att regeringen följer
reglerna för regeringsarbetet, dels genom att behandla de KU-anmälningar
riksdagens ledamöter gör, dels genom den allmänna granskning som sker för att
säkerställa att ministrar och regeringskansli följt lagar och regler vid
handläggningen av regeringsärendena.
Den socialdemokratiska gruppen i Konstitutionsutskottet har under det gångna
verksamhetsåret fortsatt det tidigare påbörjade arbetet med att genom ett
konstruktivt agerande där samsyn söks över block- och partigränser bygga ett
brett förtroende för Konstitutionsutskottet och dess granskande roll i den
parlamentariska demokratin.
Av de många gransknings- och lagstiftningsärenden som behandlades av utskottet
under året kan exempelvis nämnas arbetet med att granska tillståndsärendet om
utbyggnad av ett raffinaderi i Lysekil, hanteringen av ansökan om
bearbetningskoncession för gruvprojektet vid Kallak samt regeringens styrning av
Arbetsförmedlingen efter riksdagens budgetbeslut för 2019. Förankringen av
Sveriges position när det gäller EU:s upphovsrättsdirektiv har granskats och likaså
regeringens samråd inför europeiska rådes beslut om EU:s årsbudget.
Utskottsgruppen har också, tillsammans med den socialdemokratiska
kulturutskottsgruppen arbetat intensivt med mediefrågorna givet krisen i delar av
mediabranschen. Konstitutionsutskottsgruppen har också påbörjat det omfattande
arbetet med att granska regeringens hantering av Coronapandemin. Arbetet
inleddes under verksamhetsåret och fortsätter under 2021.
Kulturutskottet

Under året har väldigt mycket av utskottsgruppens energi lagts på att få fram
stödåtgärder till kultur-, idrotts- och mediesektorn i spåren av pandemin. En stor
del av arbetet under året har också handlat om att upprätthålla en nära dialog med
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de aktörer som representerar de drabbade branscherna och sektorerna inom ramen
för utskottsgruppens ansvarsområde.
Åtstramningarna som skett för att hejda smittspridningen har också föranlett en
rad beslut kopplade till utskottets områden. Mycket av den verksamhet som ligger
under kulturutskottets ansvarsområde har tvingats till olika typer av anpassning:
biblioteken, museerna, musik- och teatersektorn, idrotten med flera. Utskottet har
varit mycket aktiv även kring dessa beslut.
Utskottsgruppen har också deltagit i det stora rådslagsarbete som omfattat hela
partiet under 2020. Detta arbete har bedrivits delvis begränsat till följd av den
mycket omfattande pandemihanteringen. Arbetet återupptas under 2021.
Under året inleddes också en riksomfattande turné med fokus på att få in idéer och
tankar på tema kulturpolitik. Även detta planeras återupptas under nästkommande
år.
Utskottsgruppen har haft många debatter rörande public servicepolitiken och
Moderaternas och Kristdemokraternas nya ställningstaganden i frågan. Detta är en
debatt som kommer att fortgå liksom arbetet med motionsbetänkanden.
Miljö- och jordbruksutskottet

Under verksamhetsåret har Miljö- och jordbruksutskottet behandlat frågor som
berört jordbruk, landsbygd, skog, biologisk mångfald, naturvård, avfall, jakt,
livsmedel, fiske, klimat, djurskydd, vattenvård och kemikalier. Utskottsgruppen
har deltagit i behandlingen av budgeten för 2021 och haft regelbundna kontakter
med näringsdepartementet för frågor kring landsbygd och de gröna näringarna och
med miljö- och energidepartementet för frågor kring miljö och klimat.
Kring de propositioner och skrivelser som regeringen lagt fram till riksdagen
under 2020 har den socialdemokratiska gruppen i miljö- och jordbruksutskottet
fört en kontinuerlig dialog med regeringskansliet kring utformningen av förslagen.
Viktiga beslut som fattades av riksdagen var bland annat en ny klimatpolitisk
handlingsplan, ett nytt regelverk för utsläppshandelsrätter, behandling av EUkommissionens meddelande om den europeiska gröna given, anpassning av
svensk lagstiftning till en ny EU-förordning om offentlig kontroll i
livsmedelskedjan, åtgärder för att underlätta övergången till sommarbensin samt
ett bättre genomförande av avfallsdirektivet.
Riksdagen riktade tillkännagivanden mot regeringen angående utvecklingen av
det svenska vattenbruket och att utöka licensjakten på varg i områden där
vargstammen behöver minskas. Gruppen har sedan debatterat och försvarat
regeringens förslag i kammardebatterna.
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Ledamöterna har också varit delaktiga i partiets politikutvecklingsarbete genom
att ta fram förslag på områden som areella och gröna näringar, landsbygds- och
skogsnäring, återvinning- och cirkulär ekonomi.
Nordiska rådet

I januari träffades nordiska rådet i Köpenhamn på årets första och sista fysiska
möte. Efter det har arbetet fortsatt i stort enligt plan med digitala möten under
året.
De stängda gränserna och hur det påverkat våra gränsregioner både socialt ock
ekonomiskt har dominerat diskussionerna i den svenska delegationen och i den
socialdemokratiska gruppen. Pandemins konsekvenser har också bidragit till att de
nordiska frågorna fått stort utrymme i media. Den svenska s-delegationen tog
initiativ till en gemensam nordisk debattartikel för att markera hur viktigt
samarbetet är och att vi fortsatt stöder ministerrådets vision om att bli världens
mest hållbara och integrerade region.
Följande socialdemokratiska medlemsförslag har antagits som
rådsrekommendationer under året; att de nordiska regeringarna undersöker
effekten av mikroplast som kommer in i människokroppen, utarbetandet av en
gemensam återvinningsstrategi och att arbeta för en gemensam nollvision för
självmord i Norden. Utöver det har gruppen lag tre nya medlemsförslag; om en
gemensam vätgasstrategi, om att stärka samarbetet kring gemensamma
idrottsevenemang och ett förslag om en nordisk översikt av användandet av
nätläkartjänster.
För första gången sedan nordiska rådet bildades 1952 kunde man inte genomföra
en riktig session. Istället hölls digitala utskottsmöten och presidiet fick agera
plenaförsamling och besluta om budget och verksamhetsplan.
Näringsutskottet

Verksamhetsåret har kretsat till stor del kring olika typer av stödinsatser till
näringslivet med anledning av coronapandemin. Utöver det har utskottsgruppen
bytt gruppledare från Helene Hellmark Knutsson från Stockholms län till AnnaCaren Sätherberg från Jämtlands län, som innehar utskottets vice ordförandeskap.
Socialdemokraterna i näringsutskottet har behandlat frågor av olika slag rörande
energipolitikens utveckling, en hållbar omställning av industrin, export och
handelsavtal, trygghetsfrågor för småföretagare, tillväxtpolitik, livsmedelspolitik
och innovation. Utskottsgruppen har särskilt drivit frågan om en trygg
elförsörjning från norr till söder som tar sikte på såväl utmaningarna idag som
framtidens sådana, samtidigt som gruppen varit drivande tillsammans med
regeringen för elektrifieringsstrategins framtagande, vilket kommer vara en viktig
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del i vårt samhälles hållbara omställning. Utöver detta har stöd till basnäringen,
med särskilt fokus på gruv- och mineralnäringen, spelat en viktig roll.
Under året arrangerade Socialdemokraterna i näringsutskottet ett framtidsrådslag
med representanter från regeringen, akademin, näringslivet, småföretagande samt
arbetsmarknadens parter kring ämnet Framtidens gröna Industri. Samtalet
kretsade kring hur vi som industriledande samhälle involverar samt utvecklar
hållbara produkter och tjänster samtidigt som såväl företag som arbetare följer
med i utvecklingen.
Skatteutskottet

Förhållandena i de myndigheter vars anslag bereds i Skatteutskottet har följts
löpande via utskottet, insynsråd och andra kontakter. Allmänna motionstiden
(AMT) resulterar varje år i ett stort antal enskilda motioner som behandlas i olika
betänkanden under våren. Totalt har det under 2020 behandlats nio
utskottsinitiativ och tre under höstterminen, endast ett, från oss själva (om
korttidsarbete) ledde till riksdagsbeslut. Det var i somras när reglerna snabbt
behövde justeras och regeringen bad oss ta ett initiativ eftersom det då gick
snabbare att genomföra.
Covid-19 har annars präglat året och från mars har möten och annan verksamhet i
huvudsak bedrivits via skype och zoom. Även överläggningar med
finansdepartementet har framförallt skett genom digitala möten. Under merparten
av året har i huvudsak två av utskottets ledamöter från Stockholmsregionen
tillsammans med ordföranden haft fysisk närvaro vid utskottsmöten, i
kammardebatter och på frågestunden. Aktiviteterna under Almedalsveckan
ställdes in men ledamöterna har träffat intresseorganisationer genom digitala
möten. Under året har en ledamot gått i pension varför den arbetande ersättaren
blev ledamot och gruppen tillfördes en ny arbetande ersättare.
För år 2020 gick S-MP-regeringens budget igenom men utformad utifrån
Januariöverenskommelsen. På skattesidan innebar det bland annat avskaffad
värnskatt och skattereduktion för boende i kommuner inom stödområde A och B.
Arbetet med att ta bort skatteklyftan mellan ålderspensionärer och löntagare
återupptogs, i princip halverades den kvarstående klyftan med inriktning att ta
bort den helt 2021. En skatt på finanssektorn kommer att införas 2022. En grön
skatteväxling inleddes.
Utskottsgruppen har genomfört tre politikutvecklingsuppdrag och ett
rådslagsuppdrag. Tillsammans med Civilutskottet gjordes ett uppdrag kring
fastighetsskatt och stärka hyresrätten. Övriga två handlade dels om ett förslag på
att slopa avdraget för ”övriga utgifter”, dels om sänkt skatt för de med sjuk- och
aktivitetsersättning. Partisekreterarens rådslagsuppdrag genomfördes i form av ett
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zoom-seminarium den 3/12 ”Skattereform ur ett feministiskt perspektiv”
tillsammans med bland andra Socialdemokratiska kvinnoförbundet.
Socialförsäkringsutskottet

Coronapandemin har präglat utskottets arbete under året. Ledamöterna har fått
arbeta hemifrån i stor utsträckning. Pandemin har uppmärksammat brister i
socialförsäkringarna och behovet av förändringar.
Ett tillfälligt undantag för sjukskrivna från att prövas mot normalt förekommande
arbeten efter rehabiliteringskedjans dag 180 och dag 365 infördes. Även
karensavdraget för den första dagen slopades tillfälligt.
I de fall förskolor och skolor stängdes ned för att begränsa smittspridningen av
covid-19 fick de föräldrar som behövde avstå att arbeta möjlighet att ta ut tillfällig
föräldrapenning.
Ett tilläggsbidrag till barnfamiljer lämnades som ett separat bidrag och baserades
på storleken av det preliminära bostadsbidraget.
Under 2020 fattades äntligen beslut om Pensionstillägget, ett av våra viktigaste
vallöften. Pensionstillägget kommer att börja gälla från september 2021. För att
förbättra för de sämst ställda pensionärerna förbättrades garantipensionen och
bostadstillägget under 2020. Tillsammans med övriga partier som står bakom
pensionssystemet fortsatte arbetet med att verkställa den överenskommelse som
gjordes 2017.
Migrationskommitténs arbete med att utforma den framtida migrationspolitiken
intensifierades under våren och resulterade i 26 förslag som överlämnades i mitten
av september. Tidsbegränsade uppehållstillstånd som beviljas skyddsbehövande
vid det första beslutstillfället blir huvudregel. Krav på kunskaper i svenska och
försörjningskrav införs för att beviljas permanent uppehållstillstånd.
Socialutskottet

Statsbudgeten för 2020 medförde stora tillskott till sjukvården. Bl.a. avsattes 3
miljarder kronor för att korta vårdköer, 3 miljarder kronor för att stödja
primärvården och 3 miljarder kronor för kompetensutveckling och
kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.
Inom funktionshinderspolitiken beslutades att personer som behöver hjälp med
andning och sondmatning ska ges rätt till personlig assistans för hela sitt
hjälpbehov med ikraftträdande fr.o.m. 1 juli 2020. Dessutom genomfördes vissa
förbättringar av bilstödet.
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Bland de många beslutade åtgärder och lagändringar med anledning av Covid-19pandemin kan nämnas en tillfällig covid-19-lag som bereddes under jul- och nyår
2020/21.
Under hösten beslutades om lagändringar inom den sociala barn- och
ungdomsvården, innehållande bl.a. tydliggörande och skärpningar av
kommunernas ansvar vid vårdnadsöverflyttningar av barn och unga samt
socialtjänstens uppföljningsansvar. Behandlingen av budgetpropositionen för
2021 innehöll, förutom ytterligare satsningar inom sjukvården, även permanenta
satsningar till den kommunala äldreomsorgen.
Utskottet fattade under hösten också beslut om en primärvårdsproposition som
behandlar inriktning för en nära och tillgänglig vård. Utskottsgruppen har under
året även genom politiskutvecklingen tagit fram förslag som rör åtgärder för
kvinnors hälsa, tidiga insatser för att minska den psykiska ohälsan hos barn och
unga, jämlikare tandhälsa samt åtgärder för att höja kvaliteten inom
äldreomsorgen genom utbildningsinsatser för personal inom äldreomsorgen.
Trafikutskottet

2020 var ett år som hade stor inverkan på transportpolitiken. Coronapandemin och
de restriktioner som infördes världen över påverkade på de globala transport- och
resmönstren negativt och många företag fick begränsa eller upphöra sin
verksamhet. Regeringen var snabb med att bjuda in branschen till samtal för att
tillsammans diskutera förutsättningar samt relevanta åtgärder. Regeringen
levererade flera krisåtgärder för bland annat sjöfarten, flyg och kollektivtrafiken.
Trafikplikten utökades för att säkra leveranser av samhällsviktig gods. Samtidigt
innebar minskat resande och nyttjande av infrastrukturen att regeringen kunde öka
investeringar på väg- och järnvägsunderhåll.
Under våren genomförde den socialdemokratiska gruppen i trafikutskottet ett
flertal rundabordssamtal med berörda företag och organisationer för att få en
fördjupad bild över läget i transportbranschen. Samtalen genomfördes digitalt, var
mycket uppskattade och var den del av gruppens politikutvecklingsarbete. Sgruppen genomförde även ett rådslag med temat ”Sverige på framtidskartan – hur
går det med världsutställningen”. Rådslaget attraherade cirka 80 deltagare.
Under sommaren fick S-gruppen en ny gruppledare i form av Teres Lindberg och
Abraham Halef valdes till ny ersättare.
Budgetpropositionen 2020 medförde fortsatta satsningar på väg- och
järnvägsunderhåll, stöd till krisande branscher samt ökade investeringar på
bredbandsutbyggnad. I oktober presenterade Trafikverket sitt
investeringsunderlag inför kommande infrastrukturproposition och ny nationell
plan. S-gruppen kommer arbeta intensivt tillsammans med statsrådet Tomas
Eneroth och infrastrukturdepartementet med den kommande
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infrastrukturpropositionen och det finns stort intresse över hela landet att diskutera
framtida investeringar i infrastrukturen.
Utbildningsutskottet

Arbetet med att motverka Coronapandemins negativa effekter på möjligheten att
gå i skolan och utbilda sig har dominerat året. Jämte en lagändring i mars har en
rad förordningar och krispaket beslutats inom utbildningsområdet.
Under året har utredningen om en mer likvärdig skola samt utredningen om
planering och dimensionering av gymnasial utbildning presenterats och
remitterats. Lärare, skolledare och forskare har samtidigt lyft fram en rad avarter
på den svenska skolmarknaden. UbU(S) och regeringskansliet har varit mycket
aktiva i den debatt som följt och bedrivit opinion för att begränsa
marknadsmekanismerna och att stoppa vinstjakten i svensk skola. I december
2020 presenterades regeringens forsknings- och innovationsproposition med
förslag på kraftiga förstärkningar av svensk forskning kommande år.
Utbildningsutskottets ledamöters arbete har fått genomslag i regeringens politik
och påverkat skoldebatten. Genomgående under året har utskottet kontinuerligt
samarbetat framgångsrikt och drivit på i politiska frågor i kontakterna med de två
statsråden på Utbildningsdepartementet och andra aktörer. Samverkan och
kontakterna med lokala skolpolitiker har utvecklats under året. Den skolpolitiska
dagen i november genomfördes digitalt på grund av Coronapandemin. Flera
digitala stormöten har även genomförts med lokala skolpolitiker och statsråden på
Utbildningsdepartementet.
Utrikesutskottet

Från april har utrikesutskottet möjliggjort för ledamöterna att delta digitalt i
majoriteten av utskottets möten. Utskottets tidplan för året fick läggas om för att
anpassas efter rådande läge med Covid-19.
De utrikes- respektive utvecklingspolitiska konsekvenserna av Covid-19 har
löpande tagits upp i utskottet. Utskottet har under året behandlat frågor som rör
feministisk utrikespolitik, Sidas humanitära bistånd och långsiktiga
utvecklingssamarbete, Kommissionens arbetsprogram, mänskliga rättigheter,
nedrustningsfrågor, OSSE, operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland,
insatserna i Mali, Afghanistan och Irak m.m.
Under året hade utskottet besök av Vaccinalliansen Gavi:s VD och FN-organet
WFP chef. Under våren genomfördes presentation av några av UD:s enheter
såsom UD MENA, UD ASO, UD FMR och UD AF. Utskottet har fått information
om bland annat Rysslands militära förmåga, en global EU-sanktionsregim för
mänskliga rättigheter, aktuella frågor kring fördraget om ickespridning av
kärnvapen och den europeiska säkerhetsordningen/OSSE, hur
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utvecklingssamarbetet påverkas av det nya coronaviruset och om
förhandlingsläget mellan EU och Storbritannien.
Socialdemokraterna i utrikesutskottet har deltagit i den utrikespolitiska debatten
och de ärendedebatter som hållits under året. Ansvarsfördelningen för debatter har
anpassats efter vem som befunnit sig i riksdagen.

Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet
2020 var ett tragiskt och omtumlande år. Pandemin svepte över världen. Det
förändrade de praktiska och de politiska förutsättningarna för arbetet i
Europaparlamentet i grunden. Året har ändå inneburit stora politiska framgångar
för svensk socialdemokrati som exempelvis att parlamentet beslutat om det så
kallade vägpaketet samt ställt sig bakom höga ambitioner i förhandlingarna om
EU:s klimatlag.
Trots de extrema omständigheterna har den socialdemokratiska delegationen
fortsatt sitt intensiva utvecklingsarbete. Den övergripande målsättningen är att
Socialdemokraterna ska gå in ännu starkare i parlamentsvalrörelsen 2024 än vi
gjorde 2019. För att nå dit ska vi leverera på våra socialdemokratiska vallöften,
vara tydliga i vår politiska linje och betona vikten av en stark socialdemokrati på
den europeiska nivån för de svenska väljarna.
Ett helt centralt utvecklingsområde är därför att öka synligheten för
delegationens politiska arbete hemma i Sverige. Detta har varit en
prioritering under året och har gett tydliga resultat.
Pandemin har omöjliggjort fysiska möten vilket har medfört att andra kanaler har
blivit ännu viktigare. Den socialdemokratiska delegationen har arbetat för
genomslag i massmedia vilket har resulterat i att gruppens samlade
mediegenomslaget sett i antal inslag ökade med trettio procent under andra halvan
av 2020 jämfört med tidigare jämförbara perioder. Räckvidden av
mediegenomslaget har ökat med hela fyrtio procent, det vill säga att inte bara syns
gruppens ledamöter oftare, de syns också i media som många tar del av. Den
socialdemokratiska gruppen är idag den mest synliga av de svenska partierna i
Europaparlamentet, till skillnad från tidigare perioder1.
Utöver traditionell media har vi strategiskt arbetat för att öka delegationens
synlighet i sociala medier. Även detta har gett tydliga resultat i form av ökad
räckvidd, fler följare och ett ökat engagemang. En särskild satsning har gjorts för

1

källa: SIFO/Kantar, intern mätning
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bli bättre på att kommunicera via rörlig bild. På detta sätt har delegationen kunnat
öka sin närvaro och synlighet gentemot de svenska väljarna, trots pandemin.

Partiets företagsengagemang och fonder
Fastighets AB Adolf Fredrik-koncernen
Fastighets AB Adolf Fredrik bedriver uthyrning och förvaltning av lokaler i kv.
Adonis 7, Sveavägen 68. Fastigheten förvaltas med fokus på hållbar
fastighetsförvaltning i såväl ombyggnationer, underhåll som i löpande förvaltning.
Fastigheten har en långsiktig underhållsplan som sträcker sig till 2030.
Den pågående pandemin har präglat bolagets verksamhetshetsår bland annat
genom att hyresgästernas sätt att bedriva sin verksamhet har förändrats. Bolagets
intäkter har dock inte påverkats negativt under perioden. Vår bedömning är att
hyresgästerna i fastigheten inte påverkats intäktsmässigt negativt av pandemin.
Bolaget har inte sökt statliga stöd för sin verksamhet. Styrelse och VD tog tidigt
under året beslut om att tidigarelägga underhållsåtgärder och investeringar. Under
året utökades underhållsåtgärderna avseende avloppsstammar och tak.
Modernisering och renovering av samtliga hissar med byte av gammal teknik mot
ny har genomförts.
Konferenslokalerna har rustats upp och kompletterats med nya tekniska lösningar
för digitala möten. Samtliga planerade åtgärder för 2020 års underhållsplan är
slutförda. Alla kontorslokaler är för närvarande uthyrda och inga vakanser finns.
Bolagets hållbarhetsarbete fortsätter genom modernisering av fastigheten och ett
kontinuerligt arbete, bland annat med en hållbar fastighetsförvaltning och
minskning av fastighetens energianvändning.
Socialdemokraternas Hus AB
Socialdemokraternas Hus AB är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Adolf
Fredrik. Syftet med verksamheten i Socialdemokraternas Hus AB är att
tillhandahålla kontors- och konferensservice för hyresgäster i fastigheten samt att
utveckla mötes- och konferensverksamheten som bedrivs i fastigheten. Bolagets
verksamhet har fortsatt utvecklats relativt väl och redovisar ett positivt resultat för
verksamhetsåret.
Pandemin och Covid-19 har präglat bolagets verksamhetshetsår på ett mycket
påtagligt sätt. Arbetet har fokuserats på att skapat en säker arbetsmiljö och
minimera smittspridning i fastigheten. Från och med mars 2020 har konferensoch mötesverksamheten helt avstannat. Hyresgästernas förändrade arbetsrutiner
med hemarbete som norm har inneburit en omställning av bolagets verksamhet.
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Tidigt tog styrelse och VD beslut om att anpassa verksamheten och ändra
inriktning för att fokusera på upprustning och utveckling av fastighetens fysiska
förutsättningar för konferens- och mötesverksamhet. Bolaget har inte sökt statligt
stöd för Covid-19-effekter och inte heller behövt genomföra permitteringar.
De nyinvesteringar som genomförts är att förstärka lokalernas tekniska förmåga
för digitala möten och arrangemang samt en upprustning av konferenslokalerna på
bottenvåningen.
AiP Media Produktion AB
Pandemin påverkade under 2020 bolagets verksamhet på flera sätt. Personalen har
huvudsakligen arbetat på distans, och det har blivit svårare att få till personliga
direktintervjuer med ledande företrädare eller genomföra reportage runt om i
landet. Men själva utgivningen har fortsatt i oförminskad styrka. Verksamheten
har till och med utvidgats kraftigt under året och bolaget fattade beslut att inte
söka de särskilda stöd som många andra mediebolag har fått del av under
pandemin.
Under året initierades ett strategiskt förändringsarbete som beräknas färdigställas
under 2021. I fokus står de strukturella utmaningar som hela tidningsmarknaden
står inför, inte minst tryck och distribution av papperstidning i relation till digital
publicering.
Bolaget har under året fått extra resurser från ägaren för att utveckla nya kanaler
och metoder för att sprida journalistik digitalt till nya målgrupper. Arbetet har
utgjort kärnan i en digital offensiv, inom ramen för vilken sammanlagt två extra
anställningar har kunnat göras.
Samarbetet med Tiden involverade under året flera medarbetare och personer.
Under året har satsningarna för att öka kompetensen hos företagets medarbetare
fortsatt. Vidare stabiliserades ledningen och mot slutet av året valde styrelsen att
rekrytera den VD som tidigare hyrts in på deltid, som heltidsanställd, med utökat
uppdrag från 1 januari 2021. En central del av att göra tidningen mer attraktiv är
att förnya innehåll, men samtidigt behålla de delar som är uppskattade. Arbetet
med detta har fortsatt under ledning av chefredaktören.
Bommersvik AB
I januari tog styrelsen beslut om en affärsplan för 2020 – 2025 med
ägardirektivets prioriteringar som grund. Samtidigt togs beslut om en mycket
omfattande investeringsplan för motsvarande period.
För att kunna genomföra investeringsplanen har ägarna gett Bommersvik ett lån
om totalt 20 miljoner kronor. Syftet är att säkerställa att byggnaderna håller en bra
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standard, att effektivisera samt att skapa förutsättningar för nya intäkter. Större
renoveringar har genomförts under året.
I mars tvärnitade konferensbranschen pga Covid-19 och även privatgästerna
uteblev. Från och med 26 mars avslutades samtliga visstidsanställningar och
samtlig tillsvidarepersonal permitterades Under senvåren kom
konferensverksamheten, om än i mycket liten skala, försiktigt igång. Det
genomfördes planerade sommarerbjudande för privatgäster vilket visade sig vara
en klok strategi då omsättningsrekord slogs i juli. Från och med sommaren 2020
är Bommersvik en aktör på privatmarknaden – mycket tack vare Corona.
Privatgästerna fortsatte att gästa under hösten vilket var ett mycket välkommet
tillskott. Under året ansöktes och beviljades omställningsstöd pga minskad
omsättning. Tack vare många fastigheter och möjlighet att erbjuda boende och
konferens enskilt i egen byggnad genomfördes en hel del konferenser under
början av hösten.
A-lotterierna Ekonomisk förening
Ägarna i A-lotterierna är Socialdemokraterna och SSU med 12 050 andelar
vardera samt Bommersvik som har 4 andelar. Avtal har tecknats mellan SSU,
Socialdemokraterna och Bommersvik om att enighet mellan SSU och
Socialdemokraterna ska gälla vid beslut varvid ingendera parten har ett
bestämmande inflytande över den ekonomiska föreningen. Detta medför att
verksamheten i A-lotterierna konsolideras som intressebolag i såväl SSU som i
Socialdemokraterna. Verksamheten består i driften dels av SAP och SSU:s egna
lotterier Kombilotteriet, Drömreselotteriet, Motorlotteriet, Extralotteriet och
Glädjelotten, men också av lotteridriften för sju andra ideella organisationer.
Lotteriverksamheten och framför allt prenumerationslotterierna fortsätter att ge
betydande överskott. Under 2020 slutfördes övergången till lotterilicenser för de
två kvarvarande lotteridriftsuppdragen och samtliga organisationer har nu erhållit
lotterilicens. Licenskraven är nu, i allt väsentligt, samma för allmännyttiga
lotterier som för övrig kommersiell spelmarknad. Detta har lett till ökade
kostnader och minskad försäljning och är något som spelmarknadsutredningen i
december konstaterade bör justeras framåt, med målet att kraven bättre anpassas
till de olika spel- och lotteriformerna. De framtida riskerna i verksamheten består
främst av nya regleringar gällande direktmarknadsföring och telemarketing i
kombination med en vikande lotterimarknad.
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Bilagor till verksamhetsberättelsen 2020
Bilaga 1 Partiledningens beslutsfattande organ
Partistyrelse och verkställande utskott
Partistyrelsen och verkställande utskottet har sammanträtt regelbundet under hela
året, mestadels på distans via digital plattform. Stående punkter på ordinarie
sammanträden är politiska läget och läget i partiet. Partiets beslutande organ
genomför strategiska diskussioner och fattar beslut i såväl politiska frågor som
organisatoriska.
Verkställande utskottet 2020:

Ordinarie: Stefan Löfven, Lena Rådström Baastad, Karl-Petter Thorwaldsson
(t.o.m 2020-06-14) , Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Lena Micko och
Morgan Johansson.
Ersättare: Ardalan Shekarabi, Margot Wallström, Tomas Eneroth, Bodil
Hansson, Peter Hultqvist, Anna Johansson, Anders Ygeman, Susanna
Gideonsson.
Adjungerade: Philip Botström (ordförande i SSU), Carina Ohlsson (ordförande i
S-kvinnor), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet)
(t.o.m 2020-08-22), Sara Kukka-Salam (ordförande i Socialdemokrater för tro och
solidaritet) (fr.o.m 2020-08-22), Daniel Andersson (ordförande i HBT-S), Malin
Malm (ordförande i S-studenter), Roger Berzell (partikassör), Lisa Hedin
(kanslichef), Nils Vikmång (statsministerns statssekreterare), Mari Nilsson (LO)
(fr.o.m. 2020-06-23)
Verkställande utskottet har haft 15 protokollförda sammanträden 2020.
Partistyrelsen under 2020:

Ordinarie: Ulric Andersson, Helene Björklund, Ilan de Basso, Matilda Ernkrans,
Erik Bergkvist, Lena Hallengren, Heléne Hellmark Knutsson (t.o.m. 2020-09-21),
Hans Ekström, Ann-Sofie Hermansson, Jörgen Hellman, Heléne Fritzon, Hans
Hoff, Åsa Lindestam, Fredrik Lundh Sammeli, Vivianne Macdisi, Niklas
Karlsson, Anna-Caren Sätherberg, Karin Wanngård, Ulf Ohlsson, Hanna
Westerén, Åsa Westlund, Johan Lindholm, Marie Nilsson, Anna-Lena Sörenson,
Ronny Löfquist, Pia Nilsson.
Ersättare: Eva Sonidsson, Katrin Stjernfeldt Jammeh, , Patrik Björk, Monica
Haider, Maria Stenberg, Monica Johansson, Kenneth Nilsson, Andreas
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Schönström, Maria Strömqvist, Lilly Bäcklund, Johan Persson, Carina Ödebrink,
Helena Stenberg, Yvonne Augustin
Adjungerade: Philip Botström (ordförande i SSU), Carina Ohlsson (ordförande i
S-kvinnor), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet)
(t.o.m 2020-08-22), Sara Kukka-Salam (ordförande i Socialdemokrater för tro och
solidaritet) (fr.o.m 2020-08-22), Daniel Andersson (ordförande i HBT-S), Malin
Malm (ordförande i S-studenter), Roger Berzell (partikassör), Lisa Hedin
(kanslichef), Nils Vikmång (statsministerns statssekreterare), Jesper Eneroth
(ordförande i den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen), Aylin Fazelian (PDO
Göteborgsområdet), Anders Henriksson (Gruppledare SKR, fr.om. november)
Partistyrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden, varav ett (1) per capsulam,
under 2020.
Revisorer

Ordinarie: Håkan Bystedt, Ella Niia och Ingrid Lennerwald.
Ersättare: Hans Aronsson, Christina Oskarsson och Clas-Göran Carlsson.
Auktoriserad revisor: Jens Karlsson, Ernst & Young
Samordning

För att underlätta ett kontinuerligt samråd och informationsutbyte har ett antal
personer som inte är kongressvalda beretts möjlighet att delta i VU:s och
partistyrelsens sammanträden genom antingen formell adjungering eller
närvarorätt. Närvarorätt på partistyrelsens möten har bland annat delar av
personalen på partikansliet samt medarbetare i statsministerns stab.
Programkommission

Ordinarie: Stefan Löfven, Emma Vigren, Ardalan Shekarabi,
Ann-Sofie Hermansson och Gabriel Wikström.
Ersättare: Morgan Johansson, Lawen Redar, Peter Persson, Ulrika Falk och
Niklas Nordström.
Sekreterare: Lena Rådström Baastad
Uteslutningskommissionen

Uteslutningskommissionen är ett stadgereglerat beredningsorgan till verkställande
utskottet och partistyrelsen i uteslutningsärenden. Uteslutningskommissionen har
under verksamhetsåret stadgeenligt berett uteslutningsärenden och därutöver
också biträtt partidistrikt i hantering av lokala konflikter m.m.
Uteslutningskommission

Leif Jakobsson (ordförande), Lena Micko, Anna Johansson, Lars-Ola Dahlqvist
och Elvy Söderström.
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Bilaga 2 Partistyrelsens arbetsgrupper
Arbetsgrupp fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa
Vid partistryelsens sammanträde 26 april 2019 tillsattes en arbetsgrupp för
fördelningspolik för jämlikhet och rättvisa. Gruppen fick i uppdrag att lämna
förslag som syftar till att långsiktigt få en jämlikare fördelningspolitik och därmed
öka den ekonomiska jämlikheten. Behovet av att förslagen är generella och
populära så att de kan vinna bred acceptans bör särskilt beaktas. Gruppens arbete
ska slutredovisas hösten 2021.
Medlemmar i gruppen är:
Magdalena Andersson, Ola Pettersson, Fredrik Olofsson, Katrin Stjernfeldt
Jammeh, Philip Botström, Bodil Hansson
Sjukvårdspolitisk arbetsgrupp
Vid partistyrelsens sammanträde 10 juni 2019 tillsattes en sjukvårdspoltisk
arbetsgrupp som ska ta fram en rapport där nationell och regional
socialdemokratisk sjukvårdspolitik vävs samman till en attraktiv och
framtidsinriktad helhet. Arbetsgruppen ska särskilt arbeta för bättre tillgänglighet
och service samt beakta insatser för jämlikhet hälsa baserat på klass, kön och
geografi. Gruppen ska slutredovisa i oktober 2021.
Medlemmar i gruppen är:
Lena Hallengren, Anders Henriksson, Patrik Björck, Peter Olofsson, Erika
Ullberg, Ulrika Spårebo, Henrik Fritzon
Kommunalpolitiska gruppen
Kommunalpolitiska arbetsgruppen har under året haft nio sammanträden. Vid
sidan av att förbereda verkställande utskottets och partistyrelsens beslut i
kommunala frågor ska den kommunalpolitiska arbetsgruppen medverka till en
utveckling av politiken i frågor som särskilt berör kommuner och landsting och
medverka till en dialog mellan företrädare för de nationella och kommunala
nivåerna. Arbetet har under året inriktats på att i frågor av betydelse för
kommunsektorn utveckla och hålla samman den socialdemokratiska politiken på
nationell, regional och lokal nivå i en valrörelse där vi är i regeringsställning på
nationell nivå och i oppositionsställning i Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR). Inte minst har Corona-pandemin påverkat gruppens arbete, såväl rent
praktiskt eftersom mötena sedan mars genomförts digitalt, men naturligtvis också
genom att gruppen kontinuerligt diskuterat insatser, åtgärder och
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samordningsfrågor på grund av pandemin. Under året har också
kommunalpolitiska gruppen fördjupat sig i frågor om den svenska
förvaltningsmodellen, med en stark kommunal självstyrelse som grund. Andra
frågor som tagits upp under året har varit trygghetsfrågor/lag och ordning,
skolfrågor kring planerade statliga utredningar samt delfinansieringen av den
kommunala och regionala välfärden genom statsbidrag.
Medlemmar i Kommunalpolitiska arbetsgruppen har under året varit:
Lena Micko, ordförande, Anders Henriksson, vice ordförande, Ulf Olsson,
Therese Kärngard, Peter Lindroth, Kenneth Handberg, Helene Eliasson, AnnaLena Hogerud, Peter Olofsson, Aida Hadzialic, Gunilla Svantorp, Johan
Löfstrand, Ida Karkiainen och Eva Lindh.
Adjungerade: Lena Rådström Baastad, Annelie Karlsson och Lars G Linder
(sekreterare).
Facklig-politisk kommitté
Verkställande utskottet tillsatte en Facklig-politisk kommitté i samband med
sammanträdet 6 december. Kommittén ansvarar för att utveckla och verkställa den
av partistyrelsens beslutade facklig-politiska strategin.
Kommittén är ett samordningsorgan med syfte att förankra och förbättra
verkställandet av den facklig-politiska strategin i partiorganisationen. Ändamålet
är att strategins insatser når ut i partiets regionala och lokala struktur. Kommittén
ska därför fokusera sitt arbete på framtagandet och verkställigheten av de
regionala och lokala handlingsplanerna för det facklig-politiska arbetet.
Annelie Karlsson, Mattias Jonsson, Helén Pettersson, Patrick Björck, Liza
Lundberg, Therese Guovelin, Niklas Karlsson, Andrea Törnestam, Caroline
Helmersson Olsson, Leif Nysmed och Susanne Andersson utgör tillsammans med
Markus Pettersson, facklig-politisk sekreterare, den facklig-politiska kommittén.
Kommitté för organisationsutveckling
Hösten 2019 startade en av partistyrelsens utsedd kommitté för
organisationsutveckling. Under året 2020 har arbetet behövt ställas om och
digitala möten och fördjupningsarbeten har skett på flera av de områden som
pekas ut organisatoriska handlingsprogrammet. Bland annat samtalskampanj,
medlemsresan och gemensam verksamhetsplanering.
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Medlemmar i gruppen är: Lena Rådström Baastad, Petra Bergquist, Amalia Rud
Pedersen, Emilia Bjuggren, Dan Mattsson, Erik Nordlund, Laila Naraghi, Roger
Ljunggren och Niklas Säwen.
Digitaliseringskommission
Stora delar av samhället har digitaliserats och vi har en utvecklingspotential vad
gäller digitala verktyg också för medlemmar. Kongressen 2019 beslutade om en
Digitaliseringskommission, som verkställande utskottet tillsatte och som
slutrapporterat i november 2020. Gruppens uppdrag har varit att göra en grundlig
analys syftandes till att dra såväl politiska som organisatoriska erfarenheter av
digitaliseringen.
Medlemmar i digitaliseringskommissionen har varit:
Aida Hadzialic (ordförande), Hampus Brynolf,Monica Lundbom, Joakim
Järrebring, Lovisa Alm, Inga-Lill Graff.

Bilaga 3 Personalfrågor
Socialdemokraternas råd för personal- och arbetsgivarfrågor
Rådets uppgift är att tillvarata partiets intressen som arbetsgivare och verka för en
utvecklad och samordnad personalpolitik inom partiet. Inför centrala
kollektivavtalsförhandlingar mellan KFO och Handelsanställdas förbund
respektive Akademikerförbundet ska rådet samordna och bereda partiets frågor
och krav.
Rådet ska fatta beslut om olika partigemensamma utvecklings- och policyfrågor
som rör arbetsgivarrollen och ansvara för partiinterna arrangemang och
utbildningsinsatser för arbetsgivarföreträdare. I övrigt verka för en sammanhållen
och utvecklad personalpolitik inom partiet.
Sammansättning
Rådet vars ledamöter utses av partistyrelsen, har under året varit sammansatt
enligt
följande: Roger Berzell, ordförande (partikassör), Maria Strömkvist (Dalarnas
partidistrikt),
Roger Ljunggren (Sörmlands partidistrikt), Mia Malmgren, (Stockholms
Partidistrikt), Åsa Johansson (Värmlands partidistrikt), Joakim Sandell (Skånes
partidistrikt), Anders Henriksson (Kalmars partidistrikt), Ulla Johansson
adjungerad (HR-chef vid partistyrelsens kansli och ansvarig tjänsteman för rådet).
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Kommittén för anställdas kompetensutveckling och trygghet
Kommitténs uppgift är bland annat att bredda möjligheten för anställda inom
partiorganisationen till vidareutbildning. Bland annat har kommittén finansierat
utbildningar i enlighet med kursplanen för partiets anställda.
Kommitténs beslutar efter ansökningsförfarande om medel från trygghetskontot
för att bekosta utbildning och trygghetsåtgärder för ombudsmän. Arbetsgivare kan
ansöka om stöd för ombudsmän anställda i partidistrikt och arbetarekommuner
samt anställda vid socialdemokratiska partistyrelsen.
Verksamheten finansieras genom avgifter från arbetsgivare inom
partiorganisationen.
Sammansättning
Kommittén vars ledamöter utses av partistyrelsen har under året varit Roger
Berzell, ordförande och representant för arbetsgivaren, Monica Haider
(Kronobergs PD och representant för arbetsgivaren), Anna-Caren Sätherberg
(Jämtlands PD och representant för arbetsgivaren), Magnus Johansson (Blekinge
PD och representant för anställda) och Henry Pettersson (PS kansli och
representant för anställda). Adjungerade: Anna Perman, Dalarnas partidistrikt,
Ulla Johansson (PS kansli och representant för arbetsgivaren) och Ulla Bab
Rydbeck (PS kansli och representant för anställda).
Personalomsättning och expansion

Personalomsättningen uppgick till 18,4 %med en expansion om 3,1 % under
året*.
* Personalomsättning= det lägsta värdet av antalet nyanställningar respektive avgångar/ genomsnittligt antal
anställda. Expansion= antal nyanställningar - antal avgångar/ genomsnittligt antal anställda

Sjukfrånvaro
I tabellen nedan redovisas den totala sjukfrånvaron under året. Tabellen visar
sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid och ålderskategori samt utgår
från en beräkningsgrund som är gängse.
Alla anställda – 29 år
Alla anställda 30 – 49 år
Alla anställda 50 –
Total sjukfrånvaro

2020
0,93 %
0,34 %
5,63 %
4,09 %

2019
0,51 %
2,51 %
7,49 %
3,99 %
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Jämställdhet

I tabellen nedan anges kvinnors respektive mäns procentuella andel av det totala
antalet anställda under året. Kansliledningen består av 5 kvinnor och 3 män. Vid
nyrekryteringar beaktas ett aktivt mångfaldsperspektiv.

Kvinnor
Män
Totalt

2020*
Antal
72
45
117

Andel
62 %
38 %
100 %

2019*
Antal
67
56
123

Andel
54 %
46 %
100 %

* innefattar även tjänstlediga

Bilaga 4 Medlemsstatistik
Antal medlemmar totalt 31 december 2020.

Partidistrikt
Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Göteborgsområdet
Halland
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm
Stockholms län
Södermanland
Uppsala län

Medlemmar
1781
2855
2342
556
2586
2795
1935
1787
1607
2598
2354
1578
3433
2365
7155
7194
6359
2287
2363
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Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborgs södra
Örebro län
Östergötland
Totalsumma

2740
3674
3395
2138
1666
2739
2875
75157

Partidistriktens medlemsvärvarmål och måluppfyllelse 31 december 2020
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Partidistrikt
Gävleborg
Norrbottens län
Kalmar län
Sörmland
Värmland
Västmanland
Östergötland
Jönköpings län
Västernorrland
Örebro län
Blekinge
Halland
Jämtlands län
Skaraborg
Gotland
Kronoberg
Fyrbodal
Älvsborg södra
Uppsala län
Skåne
Dalarna
Göteborgsomr
Västerbottens län
Stockholms län
Göteborg
Stockholm
Totalt

Medlemsvärvarmål
2020
Totalt
Måluppfyllelse i %
369
72
20%
574
116
20%
309
72
23%
348
73
21%
429
101
24%
331
77
23%
449
117
26%
306
93
30%
494
134
27%
423
122
29%
185
52
28%
251
79
31%
181
57
31%
281
88
31%
67
24
36%
194
70
36%
200
73
37%
247
84
34%
346
134
39%
1020
428
42%
330
138
42%
221
111
50%
500
257
51%
839
524
62%
392
267
68%
800
952
119%
10086
4791
48%

Bilaga 5 Studier
Studieverksamheten utgår från den studieplan som fastställdes av
partistyrelsen i december 2018. Partistyrelsens studiekommitté ansvarar för
genomförandet av den löpande studieverksamheten för medlemmar och
förtroendevalda som leds av Tomas Eneroth, studieledare.
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Studiekommittén består av såväl valda som anställda med studieansvar från
partidistrikt och arbetarekommuner, samt representanter från LO och ABF.
Partistyrelsens kansli ansvarar för att utveckla och genomföra
medlemsutbildningar, ledarskapsutbildningar, funktionsutbildningar och
personalutbildningar, samt för att ta fram studiematerial och stöd till
utbildningar som genomförs regionalt.
Den huvudsakliga kommunikationsplattformen för denna verksamhet är
Studieportalen, www.socialdemokraterna.abf.se, där man kan hitta
studiematerial och anmäla sig till utbildningar, men också vårt intranät –
Rosen.
Studiekonferens
I slutet av november genomfördes den årligt återkommande
Studiekonferensen. Detta år digitalt. Det var 225 föranmälda till
studiekonferensen (+ många som anslöt i efterhand) och av dessa var minst
150 från Socialdemokraterna. Programmet innehöll såväl gemensam
inledning och avslutning, samt inspirationspass. Detta varvades med tre
omgångar av valbara seminarier. Seminarierna var en blandning med
medverkande forskare om partistudier till mer konkreta seminarier om hur
man använder digitala verktyg, nya medlemsutbildningen, hur man kan
arbeta med kandidatutbildningar digitalt, till seminarium om vad man ska
tänka på för att göra digitala miljöer mer hjärnvänliga.
I samband med Studiekonferensen genomfördes också en digital träff med
workshop för partidistriktens studieorganisatörer och de anställda på
distriktsexpeditionerna, med studieansvar. Syftet var att dela med sig av hur
man klarat av den digitala omställningen av verksamheten, hur det har gått,
vad man lyckats bra med (och är stolt över) vad som är problematiskt och
vad man behöver hjälp med. Detta fick alla distrikt redovisa på en Jamboard
som är sparad och delad till alla berörda.
Nationella utbildningar för medlemmar och förtroendevalda
Under 2020 planerade partistyrelsens kansli för tio medlemsutbildningar del
3. Av dessa ställdes tre in, tre genomfördes fysiskt och fyra digitalt. Totalt
58 deltagare genomförde utbildningen.
Utbildningarna genomförs med hjälp av partiets nationella pedagoglag,
erfarna handledare från såväl partiet, LO och ABF, som från
arbetarrörelsens folkhögskolor. Orsaken till att så få deltagare fullföljde

47

utbildningen är en enorm försiktighet i att våga anmäla sig samt många
avhopp i nära anslutning till genomförandet.
I november 2019 påbörjades fjärde omgången Ledarskapsutbildning
påbyggnad. I februari 2020 genomfördes det andra internatet, men tyvärr
kunde inte utbildningen avslutas under året pga Covid-19.
Under 2020 förarbetades och planerades uppstarten av den Avancerade
ledarskapsutbildningen, men pga pandemin flyttades denna fram till 2021.
Den 16 – 17 maj planerade partikansliet att genomföra en gemensam
funktionsutbildning för partidistriktens studieorganisatörer, fackliga ledare,
internationella ledare samt medlemsansvariga.
Tanken var att samla dessa på Bommersvik för såväl gemensamma pass
som funktionsvisa utbildningsdelar. Denna konferens/utbildning ställdes
om och på kvällen den 17 maj genomfördes en kortare digital träff. En
gemensam inledning med partisekreterare Lena Rådström Baastad, följdes
av funktionsvisa träffar för att avslutas med ett pass om Socialdemokratiskt
ledarskap med studieledare Tomas Eneroth. Under hösten har ansvariga på
PSK genomfört träffar med ”sina” funktioner i PD.
Pedagogisk handledarutbildning
För att understödja partidistriktens möjlighet att genomföra såväl
medlemsutbildningens första två delar, som att handleda andra typer av
bildningsverksamhet, erbjuder numer partistyrelsens kansli en nationell
handledarutbildning som pågår över två helginternat.
Under 2020 planerades för att genomföra fem handledarutbildningar. Tre
ställdes in och två ställdes om. Dessa genomfördes första helgen under
2020 och avslutades i februari 2021. Totalt 14 handledare gick dessa två
utbildningar.
Personalutbildningar
Under 2020 genomfördes assistentutbildning steg 2,
ombudsmannautbildningarna steg 1, steg 2 och steg 3 samt ytterligare en
ombudsmannautbildning steg 2 som påbörjades under 2020 och fortsatte
under 2021. Dessa utbildningar har genomförts i samarbete med Campus
Bommersvik. Därutöver har två grundutbildningar och två avancerade
utbildningar i CRM samt en utbildning i digital kommunikation genomförts
av PSK. På grund av covid-19 har utbildningarna från och med mars 2020
varit digitala.
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Utbildning
Ombudsmannautbildning
(steg 2)

antal
deltagare

kurstillfälle 1
6 15–17 januari

Ombudsmannautbildning
(steg 3) - innovation och
process

12 16–17 september

Ombudsmannautbildning
(steg 1)
Utvecklande roll för
assistenter (steg 2)
Ombudsmannautbildning
(steg 2)

10 29–30 september

kurstillfälle 2

Kurstillfälle 3

20 februari

23 mars –7 april
(2 timmar per
vecka)

12–13 oktober

-

9 14–15 oktober

18–19 november

7 14–16 december

2021

-

2021
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Partistyrelsens kanslis nationella utbildningar för medlemmar och
förtroendevald under 2020
Partidistrikt

Medl.
utb. 3
Blekinge
2
Dalarna
Fyrbodal
2
Gotland
Gävleborg
2
Göteborg
3
Göteborgsområdet
Halland
1
Jämtland
Jönköpings län
5
Kalmar län
1
Kronoberg
1
Norrbotten
5
Skaraborg
1
Skåne
9
Sthlm PD
7
Sthlm län
1
Södra Älvsborg
1
Sörmland
1
Uppsala län
4
Värmland
Västerbotten
1
Västernorrland
6
Västmanland
3
Örebro
2
Östergötland
Totalt
58

Handledarutbildning
2020 - 2021
1
2
2
2
2
2
2
1
14

Ledarskapsutbildning
2019 – 2021
2
2
4
2
2
1
3
1
1
3
3
3
2
5
3
37
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Slutredovisat timmar ABF 2020
Partidistrikt

Folkbildning Kulturarrangemang
Timmar
Timmar
Blekinge
35
63
Dalarna
281
297
Fyrbodal
781
153
Gotland
82
81
Gävleborg
289
342
Göteborg
243
882
Göteborgsomr.
110
144
Halland
178
144
Jämtland
97
36
Jönköpings län
237
297
Kalmar län
58
Kronoberg
160
45
Norrbotten
216
351
Skaraborg
168
36
Skåne
1 498
1 557
Sthlm PD
59
630
Sthlm län
411
1 170
S:a Älvsborg
792
72
Sörmland
696
477
Uppsala län
120
45
Värmland
184
216
Västerbotten
930
189
Västernorrland
186
252
Västmanland
242
378
Örebro
240
45
Östergötland
626
162
Totalt
8 919
8 064

Kulturarrangemang
Deltagare
170
2 136
422
207
631
1 489
382
639
313
1 660
194
1 132
63
5 900
2 269
1 708
410
1 349
215
524
434
2 357
923
155
505
26 187

Sammanfattande kommentar
Studieverksamheten ligger normalt sett högt i vår organisation eftersom vi har en
tradition av att kontinuerligt utbilda såväl medlemmar och förtroendevalda som
anställda.
2020 var ett speciellt år i och med covid-19 och det har påverkat även
studieverksamheten som vi ser har sjunkit under året. I början av pandemin
tvingades vi ställa in några utbildningstillfällen, sedan har vi arbetat med att ställa
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om så mycket som möjligt till digitalt genomförande. Den digitala kompetensen
har ökat markant under året och därmed har även digitala utbildningar utvecklats
på ett positivt sätt, något som vi kommer ha nytta av även efter pandemin.
Våra digitala utbildningar genomför vi med något färre antal deltagare så att den
folkbildningsmässiga kvaliteten inte åsidosätts.
Vi ser dessutom att färre deltagare anmäler sig till digitala utbildningar, man
verkar vilja vänta tills verksamheten kommer igång fysiskt igen.
Några utbildningar, framförallt våra mer avancerade ledarskapsprogram, bygger
på fysiska träffar och bedömningen är att resultatet inte kommer att bli detsamma
om vi gör dem digitala. Dessa har därför skjutits fram.

Bilaga 6 Stora arrangemang och kampanjer
Första maj

Första maj-parollen var Ett starkare samhälle. Första maj 2020 arrangerades i en
alldeles speciell kontext som krävde såväl snabb digitalisering som en mer
nedtonad tonalitet än vi är vana vid. Ett centralt Första maj-arrangemang
tillsammans med LO genomfördes där Stefan Löfven och Karl-Petter
Thorwaldsson. Lena Rådström Baastad, Lena Hallengren och Jaqueline Lenander
deltog i videointervjuer och musik framfördes av Bo Kaspers orkester och Alicia
Savbäck Garcia. Arrangemanget kunde följas i sociala medier och i SVT Forum
och fick stort genomslag.
Sommar- och höstturné
Partiordförande Stefan Löfven genomförde digitala turnéer med nedslag runt om i
landet där pandemin ur olika perspektiv stod i fokus. Intensivvårdspersonal,
tillsynsansvariga kommuntjänstemän, smittskyddsläkare, anställda i
besöksnäringen, småföretagare, personal på äldreboenden och lokala hjältar som
gjort insatser i sitt närområde fick besök under turnéerna.
Sommartal
Partiordförande Stefan Löfven sommartalade på Bommersvik den 23 augusti.
Temat för talet var det svåra gånga året med pandemin och hur vi återstartar
Sverige igen när pandemin är över. Talet genomfördes utan publik och sändes via
TV och sociala medier.
Almedalen
Pågrund av rådande pandemi ställdes Almedalen 2020 in. Inget arrangemang
genomfördes.
Vintertal
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Partiet genomförde inget traditionsenligt vintertal. Detta då partiordförande i
rollen som statsminister istället höll ett tal för nationen som arrangerades av
regeringskansliet och tv-sändes dagarna innan jul.
Minnesdagar
Olof Palmes minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Adolf
Fredriks kyrka i Stockholm den 28 februari av partisekreterare Lena Rådström
Baastad samt Ingvar Carlsson. Medverkan gjorde även företrädare från
Stockholms arbetarekommun samt SSU:s förbundsledning Philip Botström och
Andrea Törnestam.
Anna Lindhs minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Katarina
kyrka den 11 september av utrikesminister Ann Linde. Medverkan gjorde av
företrädare från Stockholms arbetarekommun samt SSU:s förbundsledning.
Höstkampanj
En nationell höstkampanj med fokus på medlemsvärvning genomfördes den 5
september – 6 november 2020. Fokus för kampanjen var återstarten för Sverige
efter pandemin. Partiledningen genomförde en digital Sverigeturné där Stefan
Löfven och Lena Rådström Baastad besökte digitalt olika städer och tillsammans
med lokala företrädare möte medborgare via Zoom. Utöver det genomförde
partidistrikten och arbetarekommuner ringkvällar för att värva nya medlemmar.
Partiet skickade även ut direktreklam i form av ett brev till 40 000 pensionärer
signerad av socialminister Ardalan Shekarabi.

Bilaga 7 Representation internationell verksamhet
Självklart har året präglats helt av coronapandemin. Från mars har i stort sett alla
aktiviteter genomförts digitalt.
SAMAK
Det nordiska samarbetet har en lång tradition och är fortfarande en viktig och
livaktig del av socialdemokratins internationella arbete. Huvudsakligen bedrivs
verksamheten inom ramen för SAMAK, Nordiska samarbetskommittén för
socialdemokratiska partier och LO-organisationer i Norden.
SAMAKs årsmöte 2020 med temat Klimat och jämlikhet genomfördes den 29
januari på den danska statsministerns residens Marienborg utanför Köpenhamn.
Programmet innehöll bland annat ett estradsamtal mellan partiordförande Stefan
Löfven och fd norska statsministern Gro Harlem Brundtland. Vid årsmötet deltog:
Stefan Löfven (partiledare), Lena Rådström Baastad (partisekreterare), Annelie
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Karlsson (gruppledare i riksdagen), Johan Hassel (internationell sekreterare),
Emilia Töyrä (riksdagsledamot och ordförande i Nordenskolans alumninätverk)
samt Eva Vikmång, Johanna Kvist och Anita Bergqvist från PS kansli. I
anslutning till årsmötet genomfördes Nordenskolans andra träff och där deltog
Lawen Redar, Linus Sköld och Azra Muranovic som var våra deltagare
2019/2020.
Parti- och LO-sekreterarna har träffats 6 gånger under 2020; 20 februari i
Helsingfors, 22 april digitalt, 24 juni digitalt, 9 september digitalt, 25 november
digitalt och 15 december digitalt. Lena Rådström Baastad och Johan Hassel har
deltagit.
Utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgruppen har som svenska partirepresentanter
Ann Linde (utrikesminister), Peter Hultqvist (försvarsminister), Kenneth G
Forslund (ordförande och gruppledare i utrikesutskottet), Niklas Karlsson (vice
ordförande och gruppledare i försvarsutskottet) och Johan Hassel (internationell
sekreterare). Gruppen genomförde ett digitalt möte den 11 december.
EU-arbetsgruppen har som svenska partirepresentanter haft Åsa Westlund,
riksdagsledamot och gruppledare i EU-nämnden samt europaparlamentarikerna
Heléne Fritzon och Johan Danielsson. Gruppen genomförde två digitala möten 9
juni samt 24 november. Vid båda mötena medverkade EU-minister Hans
Dahlgren.
Riksdagsledamot Marlene Burwick har varit SAPs representant i den grupp som
under det danska ordförandeskapets ledning tagit fram rapporten ”En retfærdig
grøn omstilling”.
Den 22 oktober genomfördes SAMAKs kampanjforum, denna gång digitalt. Från
SAP deltog Helena Salomonsson, Axel Björneke, Nasra Ali och Vidar Aronsson.
På grund av covid 19 planeras alla möten med Nordenskolans årgång 2020/2021
under våren 2021. genomför helt våren 2021. SAPs deltagare är Elin Gustafsson,
riksdagsledamot, Jonas Andersson, oppositionsråd i Ragunda och Eva Vikmång,
facklig-politisk ombudsman på PS kansli.
Europeiska Socialdemokraters Parti (ESP)
ESP bildades 1992 och har medlemspartier från EU:s medlems- och
kandidatländer samt Norge och Island. Därutöver finns associerade partier och
partier med observatörsstatus. Inom ramen för ESP sker också samverkan med
flera av sidoorganisationerna så som S&D-gruppen i Europaparlamentet,
RainbowRose, Solidar med flera.
SAP har varit representerade i ESP:s aktiviteter enligt följande:
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ESP:s partiledarmöten: Stefan Löfven har deltagit på de partiledarmöten som ESP
anordnat i anslutning till EUs rådsmöten.
ESP:s styrelsemöten (Presidency) där Helene Fritzon är vice ordförande och
Johan Hassel SAP representant: Marita Ulvskog och Johan Hassel har deltog vid
mötet 7 februari i Bryssel, 5 maj digitalt (Johan Hassel), 25 juni digitalt (Heléne
Fritzon, Johan Hassel), 16 oktober digitalt (Heléne Fritzon, Johan Hassel) samt 3
december digitalt (Heléne Fritzon, Johan Hassel).
ESP:s samordningsgrupp (Coordination team): Johan Hassel har deltagit vid möte
i Bryssel den 24 januari, samt digitalt den 24 april, 18 juni, 8 oktober samt 27
november.
ESP:s planerade kongress flyttades fram och planeras till tidig sommar 2021 i
Berlin.
Flera av ESPs nätverk har legat nere under våren dock har några möten
genomförts digitalt, t ex nätverket för migration och integration som leds av
Carina Ohlsson (riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor).
Flertalet socialdemokratiska statsråd har deltagit i de förmöten som ESP anordnat
inför EUs ministerrådsmöten.
Progressive Alliance
Nätverket Progressive Alliance (PA) är det globala nätverk som vi har störst
utbyte av och som vi engagerar oss aktivt i. Progressive Alliance bildades 2013
och växer ständigt och består i dagsläget av ca 120 partier från 100 länder. Utöver
det deltar även ett 25-tal andra organisationer så som kvinno- och
ungdomsförbund, fackföreningsrörelsen, tankesmedjor, stiftelser och
civilsamhällesorganisationer som står arbetarrörelsen nära.
PA genomförde ett möte i Santa Domingo, Dominikanska republiken, innan
pandemin stängde ner resor och stora arrangemang. Riksdagsledamot Mathias
Tegnér och Martin Sandgren, handläggare på Palmecentret deltog vid mötet.
Den 18 september möttes PAs styrelse (board) för ett digitalt möte. Ann Linde
och Johan Hassel deltog från SAP.
Johan Hassel har under året deltagit i PAs styrgrupp (steering committee)
Ett flertal partirepresentanter från partistyrelse och kansli, riksdag och partidistrikt
har deltagit på PAs digitala aktiviteter under året.
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Partisekreterare Lena Rådström Baastad och Johan Hassel, internationell
sekreterare, deltog på digitala möten i anslutning till Demokraterna konvent den
17-20 augusti.
Kommunikationschef Helena Salomonsson, presschef Axel Björneke och Johan
Hassel, internationell sekreterare, deltog i Global Progress Strategy Network
Meeting i Washington och Des Moines den 30 januari-4 februari.
Olof Palmes Internationella Center
Det fleråriga nära samarbetet mellan Olof Palmes Internationella Center och
Socialdemokraterna har fortsatt utvecklats. Demokratisk uppbyggnad och
utveckling av systerpartier runt om i olika delar av världen ligger i centrum för
arbetet, med fokus på Afrika, Asien, Balkan, Latinamerika, Mellanöstern och
Östeuropa. Vidare handlar det om stöd för att stödja och stärka de progressiva
rösterna på lokalt, regionalt och globalt plan för att förse de med verktyg till att
förändra deras samhällen till mer demokratiska och jämlika. Ett flertal
partirepresentanter från partistyrelse och kansli, riksdag och partidistrikt har
deltagit på digitala aktiviteter under året. För närmre information, se
Palmecentrets verksamhetsberättelse för 2020.
Marita Ulvskog är ordförande i Palmecentret. I styrelsen representeras
Socialdemokraterna av Kenneth G Forslund, riksdagsledamot, Johan Hassel,
internationell sekreterare och Irma Görtz, Östergötland, representant för
partistödsprojekten.
Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet (Forum)
Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet bildades 1993 av västeuropeiska
socialdemokratiska partier tillsammans med partiernas biståndsorganisationer
(Olof Palmes Internationella Center för Sveriges del) för att stödja demokratisk
utveckling i Östeuropa. Idag arbetar organisationen främst på Västra Balkan och i
det östliga partnerskapet samt i Mellanöstern och Nordafrika.
Under året har European Forum genomfört ett antal digitala arrangemang. Vid
mötet den 16 juni valdes Björn von Sydow till ny ordförande.
Johan Hassel har deltagit i styrgruppen tillsammans med OPC.
En stor del av den internationella verksamheten handlar om möten. Besökare som
kommer till Sverige och partirepresentanter som besöker andra partier och andra
länder. I år har den verksamheten varit ytterst begränsad. Vi har dock, framförallt
under hösten, förmedlat ett stort antal medverkande till olika digitala möten runt
om i världen samt medverkat till att företrädare spelat in videohälsningar till
systerpartiers kongresser.
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Bilaga 8 - Det internationella programmet
I december 2019 tillsatte Partistyrelsen en programgrupp med uppdraget att ta
fram ett nytt internationellt program. Senast partiet tog fram ett internationellt
program var till kongressen 2005.
Programarbetet leddes av Ann Linde och Peter Hultqvist, övriga deltagare har
varit
Åsa Lindestam, riksdagsledamot, vice talman
Kenneth G Forslund, riksdagsledamot, ordförande i utrikesutskottet
Åsa Westlund, riksdagsledamot, ordförande i EU-nämnden
Lawen Redar, riksdagsledamot, gruppledare i kulturutskottet
Helene Fritzon, europaparlamentariker, vice ordförande i ESP
Karin Wanngård, oppositionsråd i Stockholm, vice ordförande SKRs EUberedning
Andrea Törnestam, förbundssekreterare, SSU-förbundet
Oscar Ernerot, ombudsman, enheten för internationella frågor, LO
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Johan Hassel och Emma Karlsson från PS kansli har varit programmets
huvudsekreterare och Anita Bergqvist har samordnat arbetet.
Programgruppen har träffats sju gånger, den 27 januari och den 24 augusti på
partiexpeditionen, Sveavägen 68 i Stockholm. Samt den 18 maj, 22 juni, 19
oktober, 9 november samt 15 december digitalt.
Förutom ledamöterna i programgruppen tillsattes tre fördjupningsgrupper som
under våren tog fram varsin rapport. Tanken var att fördjupningsgrupperna skulle
kunna gå djupare in i tre av programmets stora frågor; bistånd/utveckling,
Europa/handel samt klimat. Alla grupperna genomförde sina möten digitalt.
Bistånd och utveckling
Evin Incir, sammankallande, europaparlamentariker i utskottet för medborgerliga
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Anders Österberg, riksdagsledamot i utrikesutskottet
Azadeh Rojhan Gustavsson, riksdagsledamot i kulturutskottet
Nina Unesi, förbundsstyrelseledamot S-kvinnor, ordförande S-kvinnor
Stockholms län
Christer Wälivaara, strateg, internationell verksamhet för 6F, nordiska, europeiska
och globala utvecklingsfrågor
Tajma Sisic, förbundsstyrelseledamot SSU
Joe Frans, förbundsstyrelseledamot Tro och Solidaritet
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Mikael Leyi, chef för internationella avdelningen, Olof Palme Internationella
Center
Henry Pettersson från PS kansli bistod gruppen
Europa Handel
Monika Arvidsson, sammankallande, utredare internationell ekonomi, Enheten för
internationella frågor LO
Ida Karkiainen, riksdagsledamot i konstitutionsutskottet
Mathias Tegnér, riksdagsledamot i näringsutskottet
Johan Danielsson, europaparlamentariker i utskottet för transport och turism
Blerta Hoti, oppositionsråd, Göteborg
Jakob Segerlind, förbundsstyrelseledamot S-studenter
Richard Rosander från PS kansli bistod gruppen
Klimat
Marlene Burwick, sammankallande, riksdagsledamot i Miljö- och
jordbruksutskottet
Jytte Guteland, europaparlamentariker i utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet
Johan Andersson, riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet
Johan Hall, utredare på LO, klimat-, miljö- och energifrågor
Malin Malm, förbundsordförande S-studenter
Isak Öhrlund, förbundsstyrelseledamot SSU
Rafael Waters, förbundsstyrelseledamot Tro och solidaritet
Maria Klockare från PS kansli bistod gruppen
Under våren genomförde programgruppen rundabordssamtal med representanter
för civilsamhällesorganisationer inom respektive område. Flera representanter
återkom efter samtalen och uttryckte stort intresse för att partiet skulle ta fram ett
nytt program samt uppskattning över viljan att lyssna in andra.
Klimat 23 april 10.00-12.00 (Karin Wanngård och Andrea Törnestam)
Representanter från bl a Klimatpolitiska rådet, Fridays for future och Global
utmaning
Bistånd/utveckling 23 april 13.30-15.30 (Anna Sundström och Oscar Ernerot)
Representanter från bl a We Effect, Röda korset, Svenska kyrkan och Diakonia
Demokrati/MR/jämställdhet 27 april 10.00-12.00 (Åsa Lindestam och Lawen
Redar)
Representanter från bl a Svenska PEN, Sveriges advokatsamfund och Rädda
barnen
EU/handel 27 april 13.30-15.30 (Heléne Fritzon och Åsa Westlund)
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Representanter från bl a Oxfam, Sieps, SEI och LSU
Säkerhetspolitik 4 maj 13.30-15.30 (Åsa Lindestam och Kenneth G Forslund)
Representanter från bl a SIPRI, Uppsala universitet och Svenska läkare mot
kärnvapen
Fördjupningsgrupperna presenterade sina rapporter digitalt för
programgruppen enligt nedan
EU/handel 8 juni 14.30-16.00
Klimat 12 juni 11.00-12.30
Bistånd 12 juni 14.30-16.00
Fördjupningsgrupperna presenterade sina rapporter digitalt i
partiorganisationen enligt nedan, inbjudan gick ut via Verksamhetsnytt samt till
partidistriktens internationella ledare för vidarebefordran i respektive distrikt.
EU/handel 9 september 18.00-19.00
Klimat 16 september 18.00-19.00
Bistånd/utveckling 30 september 18.00-19.00
Även ett möte om säkerhetspolitik ordnades med samma upplägg den 23
september 18.00-19.00
Partidistriktsturné
Ann Linde och Peter Hultqvist genomförde nio digitala möten partidistrikten, vid
ett av möten deltog Kenneth G Forslund istället för Hultqvist.
Upplägget vid mötena var att Ann och Peter gick igenom programmets upplägg
och att det sen fanns tid för frågor från respektive partidistrikt. Distrikten fick
själva bestämma vilka som deltog.
15 oktober – Gotland och Fyrbodal
29 oktober I – Västmanland och Jämtlands län
29 oktober II – Blekinge och Kalmar län
5 november I – Skaraborg, Halland och Sjuhärad
5 november II – Gävleborg och Östergötland
12 november I – Jönköpings län, Skåne och Västernorrland
12 november II – Dalarna, Norrbotten, Sörmland, Uppsala län och Örebro län
16 november I – Stockholms län, Kronoberg och Göteborgsområdet
16 november II – Göteborg, Stockholm, Värmland och Västerbotten
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Bilaga 9 Socialdemokraterna i riksdagen
Bilaga I -Riksdagsgruppens möten och förtroendevalda
Förtroendevalda inom riksdagsgruppen
Arbetsutskott
Gruppledare
Vice gruppledare

Annelie Karlsson
Erik Ezelius

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Fredrik Lundh Sammeli
Fredrik Olovsson, (t.o.m. 2020-10-14).
Johan Löfstrand, (fr.o.m. 2020-10-14).
Åsa Westlund

Arbetsutskottet har haft 34 möten under året, varav 21 under våren och 13 under
hösten.
Gruppstyrelse
Annelie Karlsson
Erik Ezelius
Anna Johansson
Anna-Caren Sätherberg
Fredrik Lundh Sammeli
Fredrik Olovsson, t.o.m. 2020-10-14
Gunilla Svantorp
Hanna Westerén
Hans Ekström
Helene Hellmark Knutsson, t.o.m. 2020-07-31
Johan Löfstrand
Jörgen Hellman
Kenneth G Forslund
Kristina Nilsson
Lena Rådström Baastad
Lawen Redar
Niklas Karlsson
Pyry Niemi, fr.o.m. 2020-10-30
Rikard Larsson
Teres Lindberg, fr.o.m. 2020-09-10
Åsa Westlund
Adjungerade till gruppstyrelsen
Anders Wallin, gruppsekreterare
Andrine Winther, chef Riksdagsgruppens sekretariat
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Elizabeth E Zetterberg, assistent till gruppledningen
Gunilla Carlsson, Nordiska Rådet
Mats Andersson, statssekreterare SB-SAM
Lisa Hedin, kanslichef
Gruppstyrelsen har hållit 43 sammanträden under året. Av dessa hölls 25 under
våren och 18 under hösten. Därtill genomfördes en överläggning den 9–10
februari på Vår Gård och den 24–26 augusti på Bommersvik.
Nomineringar
En av arbetsutskottets och gruppstyrelsens arbetsuppgifter är att hantera frågan
om nomineringar av personer till statliga myndigheter, företag, nämnder och
parlamentariska utredningar. Nomineringarna lämnas till regeringen. Under
verksamhetsåret fattade arbetsutskottet och gruppstyrelsen beslut i totalt 38
nomineringsärenden, fördelade på 17 nomineringsärenden under våren och 21
under hösten.
Kvittningspersoner
Caroline Helmersson Olsson
Isak From
Johanna Haraldsson
Utskott och representation 2020
Följande utskott har under året haft socialdemokratisk ordförande
Arbetsmarknadsutskottet (Anna Johansson).
Finansutskottet (Fredrik Olovsson, t.o.m. 2020-10-14).
Finansutskottet (Åsa Westlund, fr.o.m. 2020-10-15).
Justitieutskottet (Fredrik Lundh Sammeli).
Skatteutskottet (Jörgen Hellman).
Socialförsäkringsutskottet (Rikard Larsson).
Utbildningsutskottet (Gunilla Svantorp).
Utrikesutskottet (Kenneth G Forslund).
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (Kenneth G Forslund).
EU-nämnden (Åsa Westlund, t.o.m. 2020-10-15).
EU-nämnden (Pyry Niemi, fr.o.m. 2020-10-30).
Följande utskott har haft socialdemokratisk vice ordförande
Försvarsutskottet (Niklas Karlsson).
Konstitutionsutskottet (Hans Ekström).
Näringsutskottet (Anna-Caren Sätherberg fr.o.m. 2020-09-10).
Näringsutskottet (Helene Hellmark Knutsson, t.o.m. 2020-07-31).
Socialutskottet (Kristina Nilsson).
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Representation
Åsa Lindestam, förste vice talman
Annelie Karlsson, vice ordförande för riksdagens valberedning
Carina Ohlsson, vice ordförande för Europarådets svenska delegation
Johan Büser, ordförande för OSSE delegationen
Gunilla Carlsson, vice ordförande för Nordiska rådets svenska delegation
Kenneth G Forslund, vice ordförande för Riksdagens delegation till Natos
parlamentariska församling
Teres Lindberg, vice ordförande för Riksdagens delegation till
Interparlamentariska unionen (IPU) t.o.m. 2020-09-28
Olle Thorell, ledamot i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
(IPU) t.o.m. 2020-01-28
Dag Larsson, vice ordförande för Riksdagens delegation till Interparlamentariska
unionen (IPU) fr.o.m. 2020-09-29
Petter Löberg, ordförande, Delegationen till den gemensamma parlamentariska
kontrollgruppen för Europol
Pyry Niemi, ordförande i Riksdagens delegation till parlamentariska
Östersjökonferensen
Emilia Töyrä, vice ordförande, Riksdagens delegation till Arktiska
parlamentarikerkonferensen
Ingemar Nilsson, ordförande, Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ordinarie ledamöter i Riksdagsstyrelsen
Annelie Karlsson
Erik Ezelius
Ersättare i Riksdagsstyrelsen
Mattias Jonsson
Pia Nilsson
Bilaga II: Europarådets parlamentariska församling (PACE)
Representation
Carina Ohlsson Vice ordförande Svenska delegationen
Thomas Hammarberg
Adnan Dibrani
Azadeh Rojhan Gustafsson
Ola Möller
Carina Ohlsson och Azadeh Rojhan Gustafsson är styrelseledamöter i den
Socialdemokratiska partigruppen. Azadeh Rojhan Gustafsson är också ordförande
i partigruppens Kvinnogrupp.
Rapportörer
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Azadeh Rojhan Gustafsson är rapportör för Polen
Thomas Hammarberg är rapportör när det gäller Turkiet

Bilaga III. – ”Lista över våra regioner och invalda i gruppen
Regionansvariga
Regionansvariga 2018–2022
Skogen
Patrik Lundqvist
Roza Güclü Hedin
Linus Sköld

ordinarie t.o.m. 2020-11-01
ordinarie fr.o.m. 2020-11-01
suppleant fr.o.m. 2020-11-01

Västsverige
Jörgen Hellman
Ann-Christine Ahlberg

ordinarie
suppleant

C-dute
Caroline Helmersson Olsson
Pyry Niemi
Denis Begic

ordinarie
suppleant t.o.m. 2020-09-01
suppleant fr.o.m. 2020-09-01

Skåne
Rikard Larsson
Anna Wallentheim
Joakim Sandell

ordinarie t.o.m. 2020-06-01
ordinarie fr.o.m. 2020-06-01
suppleant fr.o.m. 2020-06-01

Stockholms län och stad
Teres Lindberg
Dag Larsson
Mathias Tegnér
Leif Nysmed

ordinarie t.o.m. 2020-09-01
ordinarie fr.o.m. 2020-09-01
suppleant fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-12-01
suppleant fr.o.m. 2020-12-01

Sydöstra
Monica Haider
Björn Pettersson
Johanna Haraldsson
Heléne Björklund

ordinarie t.o.m. 2020-11-18
ordinarie fr.o.m. 2020-11-18
suppleant t.o.m. 2020-11-18
suppleant fr.o.m. 2020-11-18
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Bilaga 10 Socialdemokraterna i Europaparlamentet
Årets stora politiska frågor
Den allt annat överskuggande frågan under året har alltjämt varit Covid19-krisen,
både i relation till den akuta krishanteringen såväl som i diskussioner och beslut
om vad som ska ske perioden efter krisen. Den socialdemokratiska delegationen
har konsekvent belyst och drivit demokrati-, klimat-, jämlikhets-, jämställdhets-,
arbetsmarknads- och moderniseringsfrågorna.
En viktig svensk profilfråga har under året varit jämställdhet. I egenskap av den
socialdemokratiska S&D-gruppens förhandlare för genusperspektivet i Covid-19
krisen förhandlade delegationsledare Heléne Fritzon fram en ambitiös rapport
med krav om att EU måste jämställdhetsintegrera åtgärder under och efter krisen.
Rapporten betonade att en framgångsrik återhämtning efter Covid-19 krisen
villkoras av att vi arbetar för ett grönare, rättvisare och mer jämställt Europa.
Heléne Fritzon har även drivit för en Coronafond för kvinnor och
jämställdhetsintegrering av budgeten – två konkreta åtgärder för ökad
jämställdhet. Under året presenterades även en ny jämställdhetsstrategi vilket
delegationen aktivt har arbetat för då den tidigare jämställdhetsstrategin löpte ut
2015.
Året inleddes med att den nyvalda kommissionen skulle godkännas. Den svenska
socialdemokratiska delegationen var aktivt pådrivande och ställde hårda krav på
jämställdhet i dess sammansättning. Den kommission som sedan tillträdde blev
också den mest jämställda någonsin
En av de stora politiska segrarna under året var när Johan Danielsson efter många
års arbete till slut lyckades ro det så kallade vägpaketet i hamn. Svenska löner och
arbetsvillkor i enlighet med svenska kollektivavtal ska gälla vid alla inrikes
transporter. Bättre kontrollmöjligheter och sanktionsmöjligheter för att säkra att
reglerna följs införs. Om man bedriver permanent trafik i Sverige så ska man
dessutom tvingas registrera bilen i Sverige och betala skatt i Sverige.
Johan Danielsson är den socialdemokratiska gruppens koordinator i
transportutskottet och har varit utskottets föredragande om Brexit. När det gäller
arbetsmiljöfrågorna har han aktivt drivit att EU-kommissionen ska presentera en
ny arbetsmiljöstrategi, med bl.a. en nollvision mot dödsolyckor. Danielsson
valdes, som ende svensk, till ledamot i det särskilda utskottet för
cancerbekämpning där han lyft fram arbetsmiljöaspekterna. Han utsågs också till
den socialdemokratiska gruppens förhandlare om ändringar av EU-direktivet om
arbetsrelaterad cancer, där han har drivit på för skärpta och fler gränsvärden för
cancerogena ämnen.
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En av de mest avgörande framtidsfrågorna är naturligtvis klimatfrågan och arbetet
med EUs gröna giv. I egenskap av parlamentets förhandlare för Europas klimatlag
säkrade Jytte Guteland Europaparlamentets krav om att EU:s utsläpp ska minska
med 60 procent till år 2030. Jytte Guteland medverkade även till revideringen av
EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp från
sjöfartssektorn (EU MRV för sjöfarten). Detta har resulterat i att sjöfartssektorns
klimatutsläpp numera lyder under skarpa minskningsmål under EU:s
klimatlagstiftning. I rollen som koordinator i miljöutskottet har Jytte Guteland
bidragit till en mer hållbar gemensam jordbrukspolitik (CAP), genom att få med
strängare krav på miljönytta och större andel pengar till grön omställning.
(Förhandlingen pågår nu med rådet och kommissionen.)
I arbetet med EU:s långtidsbudget 2021-2027 har Erik Bergkvist som enda svensk
ledamot i budgetutskottet (BUDG) varit aktiv i diskussionen. Under året var Erik
Bergkvist skuggrapportör för budgetutskottets (BUDG) åsiktsrapport om fonden
för en rättvis omställning till utskottet för regional utveckling. Han betonade och
fick genomslag för att medel ska få gå till investeringar i hållbar infrastruktur och
biodrivmedel, bredbandsutbyggnad – inklusive fibernätverk i glesbygdsområden –
samt forskning och universitet. Fonden riktar sig till regioner som ställer om till
förmån för att kunna uppnå målen om ett klimatneutralt EU, och i uppgörelsen om
EU:s långtidsbudget 2021-2027 utökades fonden från 4,8 miljarder euro till 17,5
miljarder euro.
Erik Bergkvist var även drivande i frågan om Investeringsinitiativet mot Covid19-effekter. Denna åtgärd syftar till att så snabbt som möjligt tillgängliggöra de 37
miljarder euro befintliga EU-medel (strukturfonderna) till de medborgare,
regioner och länder som har drabbats hårdast av pandemin. Under plenarsession i
september antog Europaparlamentet fonden för en rättvis omställning eller Just
Transition Fund (JTF). Syftet med fonden är att möjliggöra en rättvis grön
omställning för regionerna samt att stödja arbetare, näringslivet och medborgare i
de regioner som drabbas mest av omställningen. Erik Bergqvist drev från svensk
sida frågan om naturgas skulle inkluderas i förslaget.
En fråga som har varit och fortsatt är avgörande för EU:s framtida existens är
kampen för och försvaret av våra grundläggande fri och rättigheter. Detta har
präglat de senaste åren. Evin Incir har som ledamot i utskottet för medborgerliga
fri- och rättigheter aktivt deltagit i debatten. Hon har också, som bland annat
S&D:s ansvarige förhandlat en resolution med fokus på utvecklingen rörande
fundamentala rättigheter i EU 2018-2019, inklusive krav på åtgärder. Vidare har
Evin Incir kritiserat samt belyst Ungerns och Polens missbruk av EU som en
bankomat samtidigt som länderna nedmonterat demokratin, underminerat
rättsstatens principer och attackerat de mänskliga fri- och rättigheterna. Därför
blev det en stor seger och medial uppmärksamhet när EU införde en
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rättsstatsmekanism kopplat till budgeten – inte en krona av skattebetalarnas
pengar ska gå till skurkregeringar.
Evin Incir har också synts i den utrikespolitiska debatten. I centrum av arbete har
även här legat grundläggande fri- och rättigheter. Efter Brexit blev det en plats
vakant i utrikesutskottet. Denna plats lyckades Evin få som sitt tredje utskott tack
vare hennes långa erfarenhet av utrikespolitik och internationellt arbete. Kort
därefter blev hon vald till Europaparlaments huvudförhandlare med Palestina.
Hon var också bland annat initiativtagare och förhandlare av resolutionen med
krav om omedelbar frigivning av den svenska journalisten Dawit Issak. I utrikes
och utvecklingsutskotten har fokus främst legat på situationen i Turkiet, kurders
rättigheter och konflikten mellan Israel och Palestina, men också Agenda2030 och
feministisk utrikes och utvecklingspolitik. Med pandemin som svepskäl har flera
länder attackerat HBTQI-personers rättigheter, kvinnors rättigheter och mediaoch pressfriheten. Evin har tagit debatten i utskottet och under plenarsessionerna,
men också uppmärksammat dessa attacker i olika debattartiklar och i intervjuer
med TT, Dagens Arena, QX och Europaportalen. 3 juni stod Evin, tillsammans
med Europeiska socialdemokratiska partiet, värd för ett event som gick under
titeln ”Multilateralism och feministisk utrikespolitik”. Som talare deltog bland
annat EU-kommissionärer, men också utrikesminister Ann Linde och fd.
utrikesminister Jan Eliasson.

Gruppens ledamöter
Heléne Fritzon (delegationsledare)
• Delegationsledare.
• Vice ordförande i S&D-byrån med ansvar för frågor som rör sysselsättning,
hälsa och jämställdhet
• Deltar regelbundet i möten med de socialdemokratiska ministrarna i EU
som ansvarar för hälsa, sysselsättning och jämställdhet
• Vice ordförande PES
• Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor
och män (FEMM).
• Ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL).
• Ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU
församlingen (DACP)
• Medlem i EP:s tvärpolitiska grupp för barns rättigheter.
• Suppleant i utskottet för kultur och utbildning (CULT).
• Suppleant i delegationen för förbindelserna med Sydafrika (D-ZA).
• S&D:s skuggrapportör för rapporten om genusperspektivet i Covid-19krisen och tiden efter krisen.
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Johan Danielsson (kassör)
• Samordnare för den socialdemokratiska gruppen i utskottet för transport och
turism (TRAN)
• Ledamot i det särskilda utskottet för cancerbekämpning
• Ersättare i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
• Ledamot i delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med
Schweiz och Norge,
• Ersättare i delegationen för förbindelser med Koreahalvön
• Medlem i parlamentets tvärpolitiska grupp för fackliga frågor
• Rapportör för parlamentets betänkande om direktivet om avskaffande av
säsongsbaserade tidsomställningar
• Rapportör för parlamentets betänkanden om tre lagförslag gällande
flygsäkerhet, vägstranporter och flygförbindelser mellan EU och
Storbritannien
• Skuggrapportör för vägpaketet (kör- och vilotider)
• Skuggrapportör för förordningen om elektronisk godstransportinformation
• Skuggrapportör för direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid
exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
• Skuggrapportör för parlamentets lagstiftningsbetänkande om skydd för
arbetstagare mot asbest
• Gruppförhandlare för resolutionen om transport och turism under 2020 och
framåt
Jytte Guteland
• Samordnare för den socialdemokratiska gruppen (S&D) i utskottet för
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI).
• Medlem av europaparlamentets USA-delegation (D-US).
• Medlem i den interparlamentariska gruppen för djurvälfärd.
• Medlem av utredningsutskottet för djurtransporter (ANIT).
• Suppleant i utrikesutskottet (AFET).
• Europaparlamentets huvudförhandlare för Europas klimatlag.
• S&D:s förhandlare för revideringen av EUs förordning om systemet för
övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp från sjöfartssektorn
(EU MRV för sjöfarten).
• S&D:s förhandlare för Europaparlamentets resolution om EU:s
folkhälsostrategi efter Covid-19.
• S&D:s förhandlare för Europaparlamentets behandling av ändringar av
Överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av
Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet): utvidgning
av dess materiella och geografiska tillämpningsområde.
• S&D gruppens talesperson för frågor som rör Iran.
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•

•
•

S&D:s förhandlare av resolution till stöd för friandet av fängslade
Sacharovpristagaren Nasrin Sotoudeh vilken Europaparlamentet antog
under december 2020 Medlem av den interparlamentariska gruppen för
Västsahara.
Ordförande för arbetsgruppen om hållbar skogsförvaltning, i parlamentets
intergrupp för klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbar
utveckling (EBCD).
Vice ordförande i den interparlamentariska gruppen för förbättrade
djurtransporter.

Erik Bergqvist
• Ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI).
• Suppleant i budgetutskottet (BUDG).
• Suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).
• Suppleant i delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina (DCN)
• Suppleant i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EURyssland (D-RU).
• Skuggrapportör för budgetutskottets (BUDG) åsiktsrapport om fonden för
en rättvis omställning till utskottet för regional utveckling.
• Åsiktsrapportör i förhandlingarna för den europeiska socialfonden plus
(ESF+) i utskottet för regional utveckling.
• Skuggrapportör för regionala utvecklingsutskottets åsiktsrapport om den
årliga hållbar- och tillväxtstrategin 2020 (Annual Sustainable Growth
Strategy 2020).
• Skuggrapportör i regionala utvecklingsutskottets åsiktsrapport om
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 - avsnitt III
(General budget of the European Union for the financial year 2021 - section
III).
Evin Incir
• Ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och
inrikesfrågor (LIBE).
• Ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén
EU-Turkiet (D-TR).
• Suppleant i utskottet för utrikesfrågor (AFET).
• Suppleant i utskottet för utveckling (DEVE).
• Suppleant i delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen
för Medelhavsregionen (DMED).
• Europaparlamentets huvudförhandlare med ansvar för relationerna med
Palestina
• Aktiv medlem i HBTQI intergruppen
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•
•
•
•

Ordförande för S&D40 (Nätverk för S&D MEP:ar som var under 40 vid
tillträde under denna mandatperiod)
Medordförande
i
den
interparlamentariska
antirasism
och
mångfaldsgruppen (ARDI).
Vice ordförande i interparlamentariska gruppen för barns rättigheter
Vice-ordförande i delegationen för förbindelser med Palestina (DPAL).

Budgetutskottet (BUDG)
EU:s långtidsbudget 2021-2027 samt återhämtningspaketet (NGEU)
Budgetförhandlingen i somras var den kanske svåraste någonsin i EU:s historia.
Efter drygt fyra dygns intensiva förhandlingar enades man om en långtidsbudget
(1085 md euro) och ett återhämtningspaket (750 md euro) om sammanlagt 1,8
biljoner euro. Den 10 november enades rådet om sin position, inklusive ett
uttalande om villkorlighetsförordningen (rättstatsmekanismen), vilket gjorde att
Ungern och Polen släppte sina veton.
Den 16 december 2020 godkände Europaparlamentet utkastet till rådets
förordning om den fleråriga budgetramen för 2021–2027. I uppgörelsen har EU:s
flaggskeppsprogram (+16 md), den gröna given och fonden för en rättvis
omställning fått utökad finansiering. Fonden för rättvis omställning, som riktar sig
till regioner som ställer om till förmån för att kunna uppnå målen om ett
klimatneutralt EU, har utökats från 4,8 miljarder euro till 17,5 miljarder euro. Mer
pengar kommer gå till hälsa, studentutbytesprogrammet Erasmus+, humanitärt
bistånd, Kreativa Europa, och programmet för rättigheter och värderingar.
EU:s budget 2021
Den 18 december godkände Europaparlamentet överenskommelsen om EU:s
budget 2021. En provisorisk överenskommelse om EU:s budget 2021 nåddes den
4 dec 2020 inom ramen för förlikningsprocessen mellan Europaparlamentet och
rådet, som innebär att ytterligare 185 miljoner euro går till hälsa, klimat och
jobben. Nedan anges fördelning av merparten av dessa medel i euro:
•
•
•
•
•
•
•

CEF transport 60 mn
LIFE (miljö- och klimat) 42 mn
Humanitärt bistånd 25 mn
Digitala Europa 10 mn
UNWRA (FN:s flyktingprogram för palestinska flyktingar) 10 mn
EPPO (EU:s åklagarmyndighet) 7,2 mn
Rättigheter och värderingar 2,6 mn

Krispaket om 540 miljarder euro
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Den 9 april enades EU:s finansministrar om ett stödpaket till medlemsstaterna på
540 miljarder euro. Syftet är att stödja företag och löntagare i coronakrisen.
Paketet består av A-kassa för korttidsarbete (SURE) (upp till 100 miljarder euro
i lån som EU-länderna kan använda för att ersätta löntagare som tillfälligt fått gå
ned i arbetstid till följd av coronakrisen), förmånliga lån till små och medelstora
företag via Europeiska investeringsbanken (EIB) (upp till 200 miljarder euro
där EU-länderna går in med garantier på 25 miljarder euro), samt Lån till
euroländernas direkta sjuk- och hälsovårdsrelaterade arbete med att hantera
pandemin från krisfonden ESM (upp till 240 miljarder euro om alla euroländer
lånar maxbeloppet som motsvarar två procent av deras respektive BNP).
Coronadrabbade EU-länder lättar på budgetregler
EU-ländernas finansministrar beslutade måndagen 23 mars, efter EUkommissionens förslag, om undantagsregler för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.
Befintliga regler för högst tillåtna statsskuld och högst tillåtna budgetunderskott
ska inte gälla de stora satsningar som nu görs för att stimulera ekonomin i
medlemsländerna. Krisåtgärderna kommer att uteslutas ur beräkningen när
kommissionen senare bedömer efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten.
I dagsläget bryter ca hälften av EU-länderna mot EU-regeln att inte ha högre
statsskuld är 60 procent av värdet av landets bruttonationalprodukt, BNP. När det
gäller ländernas budgetbalans är EU-regeln att inget land får ha högre
budgetunderskott än tre procent av sin bruttonationalprodukt, BNP, under ett år.
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
EU-kommissionen har presenterat en ny strategi för att Europas industripolitik de
närmsta åren. Den nya strategin syftar till att möjliggöra minskade klimatutsläpp
samtidigt som produktiviteten ökar och konkurrenskraften bibehålls.
Kommissionen presenterar även en ny strategi för små och medelstora företag i
Europa. Dessa strategier förväntas nu revideras till följd av COVID-19.
Återhämtningsplanen innehåller idag en digital aspekt, under våren förväntas
flera nya lagförslag relaterade till digital avgift.
Nya initiativ
Utskottet har enats om att ta fram en rad olika initiativrapporter. Först ut är ett
betänkande om en ny långsiktig strategi för Europas industriella framtid samt ett
betänkande om energilagring. En initiativrapport om data förväntas under hösten.
Det finns numera ett särskilt utskott i Europaparlamentet för artificiell intelligens i
den digitala eran (AIDA).
Kommande lagstiftning i utskotter omfattar bland annat, förslag om minskade
koldioxidutsläppen på energiområdet. - Kvarvarande lagstiftningsfiler från förra
mandatperioden
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ITRE-utskottet har en del filer som släpar kvar från förra mandatperioden. Flera av
filerna är sammankopplade med diskussionerna om nästa långtidsbudget, alltså
MFFen. Det handlar bland annat om nytt ramprogram för forskning och innovation
- Horisont Europa, den europeiska försvarsfonden, och förslaget om ett nytt
rymdprogram inom EU. Alla dessa filer är mer eller mindre färdigförhandlade men
förhandlingarna kan inte avslutas så länge MFF-diskussionerna inte är klara. I den
nya MFF:en ser det ut som att medel till forskning och innovation minskar, detta är
något som oroar utskottet.
Utskottet för internationell handel (INTA)
I början av 2020 godkände Europaparlamentet EU:s frihandelsavtal med Vietnam.
Vietnam är EU:s näst största handelspartner i Sydostasiatiska nationers förbund.
EU importerar främst utrustning för telefonkommunikation, kläder och
livsmedelsprodukter från Vietnam och exporterar främst maskiner, transporter och
jordbruksprodukter till Vietnam. Det nya frihandelsavtalet mellan EU och
Vietnam innebär att 65% av all export från EU till Vietnam kommer bli tullfria
direkt och 71% av all export från Vietnam till EU kommer bli tullfria direkt.
Tullfriheten kommer sedermera expanderas till andra sektorer med åren.
Frihandelsavtalet som Europaparlamentet godkände utgör också ett instrument för
att främja den miljömässiga och sociala utvecklingen i Vietnam. Med det nya
frihandelsavtalet förpliktas Vietnam till Parisavtalet, samt ratificering av två nya
lagar , gällande avskaffande av tvångsarbete och rätten till föreningsfrihet. S&D
gruppen drev på för inkluderingen av främjandet av miljömässig och social
utveckling, vilket Europaparlamentet slutligen krävde. Frihandelsavtalet
godkändes av Europaparlamentet i februari 2020 och trädde i kraft i augusti 2020.
Även Brexit har haft en stor påverkan för agendan för utskottet för internationell
handel. Den 1 februari 2020 trädde utträdesavtalet i kraft som gällde till 31
december 2020. Under den tiden gällde fortfarande unionens lagar i
Storbritannien samtidigt som ett nytt avtal skulle förhandlas fram med start från 1
januari 2021. Under förhandlingarnas gång antogs ett betänkande där
Europaparlamentet visade sitt stöd för EU:s förhandlare Michel Barnier.
Betänkandet antogs av Europaparlamentet i juni 2020. I betänkandet kritiserade
Europaparlamentet Storbritannien och beklagade stagnationen i förhandlingarna,
samt att det uppfattades att Storbritannien plockade russinen ur kakan genom att
vilja ha tillgång till den inre marknaden efter Brexit och att den brittiska
regeringen endast vill förhandla om frågor som de anser vara viktiga. Vidare
krävde Europaparlamentet att gemensamma regler och standarder skulle gälla på
områden som exempelvis miljöskydd samt ett godtagbart fiskeavtal för att få
Europaparlamentets godkännande.
Den 24 december nåddes en överenskommelse och det nya handels- och
samarbetsavtalet har tillämpats provisoriskt sedan 1 januari 2021. För att det ska
kunna träda i kraft permanent krävs Europaparlamentets samtycke.
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Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
(FEMM)
Den 5 mars 2020 presenterade kommissionen meddelandet En jämlikhetsunion:
jämställdhetsstrategi 2020–2025. De svenska socialdemokraterna har drivit på för
att få en strategi på plats sedan den senaste strategin löpte ut 2015. Överlag
omfattar strategin viktiga prioriteringar och påvisar de utmaningar som EU har på
jämställdhetsområdet. Med anledning av den nya jämställdhetsstrategin har
FEMM-utskottet tagit fram ett betänkande. Heléne Fritzon var aktiv i arbetet med
betänkandet och har lagt ändringsförslag i linje med vallöften på
jämställdhetsområdet.
Med anledning av Covid-19-krisen beslutade FEMM-utskottet att ta fram en
initiativrapport om genusperspektivet i Covid-19-krisen och tiden efter krisen.
Heléne Fritzon utsågs till S&Ds skuggrapportör och hade en aktiv roll i
förhandlingarna runt rapporten. Rapporten belyser både vikten av att undersöka
och analysera utvecklingen sedan krisens början och vilka åtgärder som tagits
samt hur det har påverkat män och kvinnor, flickor och pojkar. Den
uppmärksammar positiva åtgärder men understryker även insatser och åtgärder
från EU och dess medlemsländer som krävs på både kort och lång sikt från ett
jämställdhetsperspektiv, däribland jämställdhetsintegrering och
jämställdhetsbudgetering.
Den 22 oktober 2020 slog den polska författningsdomstolen fast att abort av foster
med allvarliga skador strider mot den polska konstitutionen. Beslutet innebär i
princip ett totalförbud av aborter. Med anledning av Polens inskränkningar på
aborträtten var Heléne Fritzon en av initiativtagarna till en resolution om
aborträtten i Polen. I resolutionen som antogs fördömer parlamentet
författningsdomstolens beslut och uppmanar Polen å det starkaste att avstå från
begränsningar av SRHR.
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor (LIBE)
- Rättsstat, demokrati och grundläggande rättigheter.
En ny villkorlighetsförordning kom på plats där rättsstatsprinciperna ska kunna
kopplas till användandet av EU medel i den nya budgeten. Från parlamentet har
man med kraft stått upp för den förordning som förhandlats fram och markerat mot
de skrivelser som kommit från rådet och kommissionen under rådsmötet andra
veckan i december. Förordningen gäller och ska tillämpas från 1 januari 2021.
En ny mekanism, en årlig rapport från kommissionens kring rättsstatens principer,
kom för första gången 2020. Den belyser bland annat på mediers och domstolars
frihet samt korruption.
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Flera resolutioner har antagits med särskilt landfokus, gällande Bulgarien men även
situationen i Polen och Ungern berörs särskilt. Dessa resolutioner berör även frågor
som ligger utanför EU:s kompetensområde men som är viktiga ut ett mänskligt
rättighetsperspektiv, så som de nödlagar som antagits till följd av Covid-19 och
rätten till abort.
Resolutionen om medierna och det fria ordet i EU antogs under hösten och
kompletterade den oroande bild som getts i den årliga rapporten om rättsstatens
principer.
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) 2020
I utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har två huvudsakliga
processer satt stor prägel på utskottets verksamhet under året: genomförandet
Europas Gröna Giv kopplat till målsättningen att göra Europa klimatneutralt till
senast år 2050; och insatser kopplade till hanteringen av den pågående COVID19-krisen.
Klimatpolitiken har varit en stark prioritering i utskottets arbete, då utskottet
bearbetat EU-kommissionens förslag till Europas klimatlag. Klimatlagen är det så
kallade flaggskeppsinitiativet under den Gröna Given, då klimatlagen ska utgöra
EUs styrande klimatpolitiska ramverk som lagfäster EUs målsättning att bli
klimatneutralt till år 2050. Jytte Guteland har varit huvudförhandlare för detta
arbete, som sedan mars månad pågått utan avbrott för att framåt årets slut övergå i
trepartssamtal med rådet och kommissionen. Arbetet har varit en stor framgång
och resulterat i ett historiskt starkt mandat, där Europaparlamentet slutit upp
bakom Jyttes position att EUs klimatutsläpp måste minska med 60 procent till år
2030. Ytterligare progressiva aspekter är att kravet om klimatneutralitet ska vara
bindande för samtliga medlemsstater och att unionen efter år 2050 ska ha
målsättningen att nå negativa klimatutsläpp. Vidare ska EU anta en
växthusgasbudget, ett klimatmål ska sättas för år 2040, ett oberoende
klimatpolitiskt vetenskapligt råd ska skapas på EU-nivå och ett totalstopp ska
införas för fossila subventioner i EU. Förhandlingarna med rådet och
kommissionen för att nå en slutlig överenskommelse om klimatlagen fortsätter år
2021.
Också arbetet med revideringen av EUs förordning om systemet för övervakning,
rapportering och verifiering av utsläpp från sjöfartssektorn (EU MRV för
sjöfarten) har stått högt uppe på utskottsagendan under det år som gått. Jytte
Guteland har lett den socialdemokratiska gruppens arbete i förhandlingarna och i
denna egenskap medverkat till att Europaparlamentet slutit upp bakom kravet på
att sjöfarten ska inlemmas i EUs utsläppshandel (EU ETS). Trots att också rådet
har ett färdigt förhandlingsmandat i ärendet har inget Rådsordförandeskap ännu
velat inleda trepartssamtal för att färdigställa lagstiftningen. Det spekuleras i att
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man först vill invänta kommissionens förslag om en revidering av EU ETS, som
förmodas innehålla ett förslag om att inlemma just sjöfartssektorn i systemet.
Utskottet har under året behandlat ytterligare en rad ärenden med koppling till den
Gröna Given. Bland annat har initiativbetänkanden författats i frågor som
införandet av en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid
gränserna, för EUs kommande skogsstrategi, för den uppdaterade strategin om
biologisk mångfald, för den så kallade Från Jord till Bord-strategin, för EUs
uppdaterade kemikaliestrategi samt åtgärder för insatser som motverkar EUdriven avskogning i tredjeland.
Vidare har utskottet varit djupt inbegripet i arbetet med EUs hantering av Covid19 pandemin och Europas vaccinationsstrategi. En rad utfrågningar har
genomförts av ansvariga representanter från EU-kommissionen, den europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA), EUs smittskyddsmyndighet (ECDC), samt
hälsoministrarna för de olika Rådsordförandeskapen. Utskottet är också ansvarigt
för Europaparlamentets behandling av de initiativ och föreslagna lagstiftningar
som kommissionen presenterat för att stärka samordningen inom hälsopolitiken,
som en effekt av den rådande pandemin. Det gäller bland annat EUs nya
hälsoprogram "Health4All", förslagen om att omarbeta reglerna om allvarliga
gränsöverskridande hot mot människors hälsa, och regelverken för att förstärka
mandaten för ECDC och EMA.
Utskottet för regional utveckling (REGI)
-ReactEU. Stödpaketet ReactEU godkändes under Europaparlamentets session i
december. Paketet på totalt 47,5 miljarder euro kommer att betalas ut till
medlemsstaterna under åren 2021-2022. ReactEUs syfte är att stötta regioner i en
stark, grön och uthållig återhämtning. Fokus ligger på att stödja ekonomin i de
regioner där effekterna av covid-19-pandemin slagit hårdast.
- Fonden för en rättvis omställning. Under plenarsession i september antog
Europaparlamentet fonden för en rättvis omställning eller Just Transition Fund
(JTF). Syftet med fonden är att möjliggöra en rättvis grön omställning för
regionerna samt att stödja arbetare, näringslivet och medborgare i de regioner som
drabbas mest av omställningen. I EU-kommissionens återhämtningsplan ses
fonden som en central del av den gröna återhämtningen. Under oktober månad
kommer trilogförhandlingar att inledas med rådet och EU-kommission.
Förhoppningen är att avsluta dessa förhandlingar innan årets slut för att få fonden
på plats till den nästkommande programperioden som börjar 2021.
Förhandlingar om den europeiska socialfonden plus
Erik Bergqvist var åsiktsrapportör i förhandlingarna för den europeiska
socialfonden plus (ESF+) i utskottet för regional utveckling. Efter långa
förhandlingar nådde parlamentet och rådet en överenskommelse om EU: s
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uppdaterade sociala fond + . Europeiska socialfonden har investerat i medborgare
i över 60 år. Det bidrar till social integration, arbetstillfällen, bekämpning av
fattigdom, utbildning, färdigheter och ökad anställbarhet hos unga människor,
liksom till bättre levnadsförhållanden, hälsa och rättvisare samhällen. De
utvecklade enskilda projekten och programmen måste bidra till att förbättra den
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Den nya ESF + är en del
av den fleråriga finansieringsramen 2021-2027.

- Investeringsinitiativet mot coronaeffekter. Denna åtgärd syftar till att så snabbt
som möjligt öppna upp för 37 miljarder euro av befintliga EU-medel
(strukturfonderna) till de medborgare, regioner och länder som drabbats hårdast
av coronaviruspandemin. Pengarna kommer att riktas till de nationella
sjukvårdssystemen, små och medelstora företag, arbetsmarknader och andra
utsatta delar av EU-ländernas ekonomier. Förslaget antogs med stor majoritet i
plenum den 26 mars. Förslaget träder laga kraft den 1 april.
- Utvidgningen av EU:s solidaritetsfond för att även täcka folkhälsokriser.
Denna fond har en kapacitet på upp till 500 miljoner euro för EU-länderna (och
kandidatländer) år 2020. Ändringar görs nu så att solidaritetsfonden ska inkludera
stöd i samband med allvarliga folkhälsokriser, inklusive medicinsk hjälp, samt
åtgärder för att förhindra, övervaka eller kontrollera spridningen av sjukdomar.
Förslaget antogs med stor majoritet i plenum den 26 mars. Förslaget träder laga
kraft den 1 april.
Utskottet har samtidigt en pågående diskussion om hur den framtida
regionalpolitiken 2021-2027 ska se ut. Parlamentet antog sina förslag till reglerna
strukturfonderna förra mandatperioden och väntar på att ministerrådet ska anta
sina förslag. Det finns en oro för att man inte ska hinna få regler på plats i tid för
att regionerna förbereda sina program. Den fleråriga budgeten och hur mycket
medel som ska kunna avsättas till regionalpolitik är en fråga som väcker oro och
som ofta diskuteras i utskottet.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
EU-Kommissionens meddelande om ett starkt socialt Europa för rättvisa
omställningar, presenterat i januari 2020, har satt stor prägel på arbetet i
utskottet. I och meddelandet lanserade EU-kommissionen det samråd som senare
ledde fram till direktivförslaget om tillräckliga minimilöner i EU samt ett
samråd inför att EU-kommissionen under 2021 ska presentera en handlingsplan
för genomförandet av den sociala pelaren inom EU. Vad gäller frågan om
minimilöner har både Heléne Fritzon och Johan Danielsson varit aktiva och
försökt avvärja att EU-kommissionen skulle presentera ett direktivförslag om
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minimilöner. Detta inkluderar bland annat möten med EU-kommissionen och vid
offentliga event där minimilönefrågan har diskuterats. EU-kommissionens förslag
om minimilöner har högsta prioritet för delegationen och kommer att dominera
mycket av arbetet under 2021. Vår position är tydlig: Vi stödjer inte det
föreslagna direktivet om minimilöner. Löner och lönebildning är en nationell
kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och att nationella system för
relationerna på arbetsmarknaden ska respekteras fullt ut.
Som svar på EU-kommissionens samråd till handlingsplanen för
genomförandet av den sociala pelaren inom EU har EMPL-utskottet arbetat
fram en initiativrapport som antogs i december. I enlighet med vallöftet om skapa
ett socialt och mer rättvist Europa där medlemsländerna höjer ambitionerna
utifrån den sociala pelaren som undertecknades i Göteborg 2017, har både Heléne
och Johan varit aktiva i processen och lagt ändringsförslag.
Utskottet för transport och turism (TRAN)
Huvudfokus för det socialdemokratiska arbetet i transportutskottet har varit att
lyfta fram klimatperspektivet samt att bevaka och stärka skyddet och
arbetsvillkoren för anställda inom transport- och turismsektorn.
Torsdagen den nionde juli 2020 ställde sig Europaparlamentet slutligen bakom det
så kallade vägpaketet. Det innebär leverans på ett av de viktigaste
socialdemokratiska vallöftena om schysta arbetsvillkor för Sveriges
transportarbetare. Paketet innebar regler för utstationering, för kör- och vilotider
samt för cabbotage. Att vägpaketet är på plats innebär att svenska löner och
arbetsvillkor ska gälla vid alla inrikes transporter, samt att den som bedriver
permanent trafik i Sverige också ska tvingas registrera bilen och betala skatt i
Sverige.
Voteringen var avslutningen på en lång process som inletts redan maj 2017. In i
det sista var det osäkert om den politiska majoriteten för att få igenom förslagen
skulle finnas. Johan Danielsson har varit ytterst aktiv i frågan som samordnare för
den socialdemokratiska gruppen i utskottet samt skuggrapportör i EMPL-utskottet
för en del av själva paketet (kör- och vilotider).
Transportpolitiken präglades under året i övrigt av Corona-krisen. Inledningsvis
var en huvuduppgift för EU att säkerställa att transporter av inte minst medicinskt
material kunde fortsätta på en kontinent som inledningsvis stängde ner gränser
hårt för att hindra smittspridning. Där kan de så kallade green lanes (gröna filer)
som EU drev igenom för att säkerställa att nödvändiga transporter skulle kunna
fortsätta genomföras inom området särskilt lyftas fram.
Corona-krisen innebar också stora krav på anpassning av regelverk till en
verklighet som ändrades snabbt och drastiskt. Dessa beslut har hanterats som
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brådskande ärenden och har därför förhandlats av Johan Danielsson och
samordnare för de andra politiska grupperna. Till exempel finns regler för hur
mycket ett flygbolag måste trafikera vissa linjer för att få behålla sina avgångsoch ankomsttider, ”slots”, på Europas flygplatser. När volymen på flygtrafiken på
grund av krisen sjönk radikalt innebar det att flygbolag var tvungna att köra
tomma flygmaskiner för att inte tappa sina tider. Detta kritiserades av Johan
Danielsson utifrån både ekonomiska- och klimatskäl och systemet ändrades också.
Samma sak gäller krav på regelbundna prov för att kunna behålla licenser och
legitimationer inom transportsektorn. När smittspridningen gjorde sådana prov
svåra eller omöjliga att genomföra öppnade EU upp för att medlemsstaterna skulle
få göra tillfälliga undantag så att transportsektorn skulle kunna fortsätta fungera
utan att de yrkesverksamma däri skulle tvingas göra prov som riskerade innebära
ökad smittspridning.
En fråga som präglat året utöver Corona-krisen är naturligtvis följderna av Brexit,
att förenade kungadömet efter en folkomröstning valt att lämna EU. Många av de
frågor som har varit känsliga under förhandlingarna om det avtal EU efter utträdet
förhandlat handlar om transportsektorn. Inte minst har det handlat om att fortsatt
värna löntagarnas rättigheter i det nya avtal som ska reglera den fortsatt
relationen. Johan Danielsson har varit stående rapportör för Brexit i utskottet och
ansvarade bland annat för att förhandla fram tre lagstiftningsfiler som skulle
garantera fortsatta flyg och vägtransportförbindelser ifall EU och Storbritannien
skulle hamna i ett avtalslöst tillstånd.
En annan viktig fråga på transportområdet har varit rättigheter för tågpassagerare.
EN preliminär överenskommelse mellan parlamentet och rådet slöts under hösten
i frågan om nya rättigheter för tågpassagerare. Detta är inte minst viktigt då att
stärka tågtrafiken är en viktig socialdemokratisk profilfråga, och att stärka
konsumentperspektivet en viktig del av det.
På tågområdet har även diskussionen TEN-T, det transeuropeiska
transportnätverket, varit högst aktuell under året. TEN-T syftar till
implementeringen och utvecklingen av ett Europeiskt transportnätverk
innehållande järnväg, vägar, vattenleder, hamnar, flygplatser och
järnvägsstationer. I april 2019 aviserade kommissionen en översyn av TEN-T. Ett
tydligt syfte som är extra viktigt för svensk socialdemokrati är att i och med denna
översyn knyta transportpolitiken närmare den gröna given. Processen har pågått
under året och ambitionen är att kommissionen ska presentera en reviderad TEN
andra kvartalet 2021.
För att finansiera en nödvändig omställning av Europas transportsektor till en
långsiktigt hållbar sektor i linje med den gröna given är Fonden för ett
Sammanlänkat Europa (FSE) central. Under 2020 har Europaparlamentet antagit
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sin position kring FSE-utformning för perioden 2021-2027. Förhandlingarna med
rådet var dock inte slutförda vid årsskiftet.
Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Stora utrikespolitiska händelser under 2020:
- Storbritannien utträdde ur EU officiellt 31 januari 2020 och räknas därefter
som ett tredje land. Relationerna mellan EU och Storbritannien kvalificeras
därmed som utrikesfrågor i EU. Mycket av arbetet sker även i andra utskott,
såsom transport- och handelsutskotten.
-

Coronaviruset har påverkat EU:s utrikespolitik då säkerhetsarbetet och det
humanitära arbetet har försvårats. Pandemin har förstärkt existerande geopolitiska trender, både Ryssland och Kina har tagit offensiva steg framåt i
syfte att erhålla större inflytande på världspolitiken. Ännu en trend är
auktoritära staters bruk av pandemin som svepskäl för att stänga ner
samhällen och tysta oppositionella som vill samlas för demonstrationer.
Europaparlamentet antog en resolution om frågan under november 2020.2

-

Det amerikanska valet och Joe Bidens vinst har präglat arbetet i
utrikesutskottet. I december 2020 kom kommissionen med ett förslag till en
ny gemensam transatlantisk agenda som betonar en framåtblick efter några
skakiga år mellan EU och Trump-administrationen. Man anser att man nu har
en gemensam möjlighet att skapa ett starkare samarbete kring internationella
frågor.3

Utskottet för utveckling (DEVE)
Den rådande Covid-19 pandemin har påverkat mycket av arbetet i utskottet för
utveckling (DEVE). Mycket fokuset har varit på hur biståndet kan användas i
bekämpningen av virusets spridning och åtgärder som behövs i
utvecklingsländerna med anledning av detta. Utskottet för utveckling har haft täta
möten med kommissionen om hur vi i den Europeiska unionen bäst med
utvecklingspolitik och bistånd kan tackla pandemin globalt.
Storbritanniens utträde ur den Europeiska unionen har också påverkat agendan för
utskottet för utveckling. Utskottet antog ett yttrande till betänkande med
anledning av förhandlingarna om ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien.
Evin Incir som var S&D:s skuggrapportör till yttrandet drev på för ett samarbete
med Storbritannien för ett starkt traditionellt bistånd som möter dagens
utmaningar som exempelvis klimatkrisen, hoten mot demokratin, de fundamentala
rättigheterna och jämställdhet. I yttrandet från utskottet för utveckling finns också
skrivningar om vikten av ett bra samarbete mellan EU och Storbritannien för att
2
3

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0204_SV.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint-communication-eu-us-agenda_en.pdf
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kunna tackla globala utmaningar genom utvecklingspolitik och humanitärt
bistånd, för att bland annat för att skydda utsatta grupper i konflikter och hbtqipersoner.
Efter 14 månaders förhandlingar kom Parlamentet och rådet slutligen överens
december 2020 om EU:s nya instrument för grannskapspolitik,
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) 2021–2027, värt 79,5
miljarder euro. Instrumentet syftar till att utrota fattigdom, stödja demokrati,
rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och kampen mot
klimatförändringar. NDICI kommer ersätta de flesta andra existerande instrument
och har ett totalt anslag på 79,5 miljarder euro som kommer att täcka EU:s
samarbete med alla tredjeländer. Pengarna är fördelade enligt följande: 60,8
miljarder euro kommer ha ett geografiskt fokus och 6,36 miljarder euro kommer
ha ett tematiskt fokus med bland annat mänskliga rättigheter, fred och stabilitet.
3,18 miljarder är allokerade för snabba insatser. Därtill kommer det finnas 9,53
miljarder euro som inte är allokerade till ett specifikt tema, utan är till för att vid
oförutsedda omständigheter, nya behov eller nya utmaningar och prioriteringar
kommer kunna allokeras till redan befintliga program. Ett sista trepartsmöte för att
omvandla överenskommelsen i konkret text kommer att äga rum innan det nya
instrumentet formellt kan antas av parlamentet och rådet.
Under plenarsessionen november 2020 röstade Europaparlamentet om en rapport
om biståndseffektivitet. Rapporten fick ett brett stöd när den röstades om i
utskottet för utvecklingsfrågor men två ändringsförslag antogs under
plenarsession som villkorade delar av biståndet till migrationshantering vilket går
emot principerna om biståndseffektivitet och andra grundläggande principer.
Detta medförde att den svenska socialdemokratiska delegationen, tillsammans
med en stor majoritet i S&D-gruppen, röstade emot antagandet av rapporten.
Trots detta antogs rapporten med de tillkomna ändringsförslagen.

Bilaga 11 Kyrkomötesgruppen
När kyrkomötesgruppen gick in i 2020 kunde ingen ana att året skulle bli som det
blev. Den globala pandemin har medfört stora konsekvenser för
kyrkomötesgruppens arbete och för den kyrkopolitiska verksamheten. De
konferenser som planerades att genomföras under året har fått ställas in och i den
mån det varit möjligt ställts om till digitala möten. Det står dock klart att digitala
möten aldrig helt kan ersätta de fysiska mötena. Kyrkomötesgruppen är även år
som inte präglas av en pandemi en grupp som inte ses ofta. Kyrkomötena är
förlagda till hösten vilken medför att den årliga fysiska vår-konferensen är av stor
betydelse för känslan av gemenskap och samhörighet, men också för att under
demokratiska former besluta sig för den inriktning den kyrkopolitiska
verksamheten ska ha under året.
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För första gången genomfördes kyrkomötet digitalt och med ett begränsat antal
tjänstgörande ledamöter. De som tjänstgjorde under kyrkomötets första session
var de ordinarie ledamöterna i utskotten. Under session två representerades Sgruppen av 13 ledamöter.
Det har med andra ord inte varit det år vi önskat, men det är inte hela berättelsen.
Efter en trevande start i början av året har kyrkomötesgruppen nu till fullo taget
steget in i det digitala. Gruppen har nu en vana att sammanträda via zoom. En ny
öppen Facebook-sida har även skapats under verksamhetsåret med syfte att sprida
den verksamhet som bedrivs både från kyrkomötesgruppens sida, men även från
stifts- och församlingsgrupper.
Jesper Bengtssons bok ”Reformismens väg”, om partiets kyrkopolitiska historia
har på gruppens initiativ tagits fram under verksamhetsåret.
Arbetet med förberedelser inför kyrkovalet 2021 har påbörjats under
verksamhetsåret. Ett nytt kyrkopolitiskt program har framtagits och behandlats av
såväl kyrkomötesgruppen, ett extra kyrkopolitiskt forum, som partistyrelsen där
det slutligen antogs.
Ett valmanifest har arbetats fram med utgångspunkt i det kyrkopolitiska
programmet. Detta valmanifest beslutades av partistyrelsen i januari 2021.
Runt om i landet har partiorganisationen inlett sitt arbete med förberedelser inför
kyrkomötet. Ett stort antal kyrkopolitiska möten har anordnats av partidistrikt,
arbetarekommuner och S-föreningar. Fackföreningsrörelsen har likaledes inlett
sitt arbete med att mobilisera inför valet.
Gruppstyrelsen har sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret.

Bilaga 12 SKR-gruppen
Den socialdemokratiska SKR-gruppen utses av partistyrelsen. Sedan SKR:s
valkongress 19 mars 2019 befinner sig Socialdemokraterna i minoritet och SKR
leds av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
SKR-gruppens styrelses uppdrag prolongerades under den pågående pandemin
och har letts av: Anders Henriksson (ordförande) samt en styrelse bestående av
Peter Olofsson (kassör) samt ledamöterna Katrin Stiernfeldt Jammeh, Boel
Godner samt Helen Eliasson.
Sammanträden
SKR-gruppen möts i samband med att SKR:s styrelse, beredningar och
delegationer sammanträder vilket sker cirka en gång per månad på SKR:s kansli i
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Stockholm. I den stora SKR-gruppen kallas samtliga ledamöter och ersättare i
SKR:s organ samt Regionkommittén. Till möten med den lilla gruppen kallas
SKR-styrelsens ledamöter och ersättare samt ordförande, vice ordföranden och
gruppledare i delegationer och beredningar. Till styrelsegruppen kallas SKRstyrelsens socialdemokratiska ledamöter och ersättare och till AU-gruppen kallas
de styrelseledamöter som dessutom sitter i arbetsutskottet samt ersättarna till
dessa.
Under 2020 har flertalet av SKR-gruppens möte skett digitalt, förutom mötet i
januari som skedde fysiskt och mötet i mars som ställdes in pga den pågående
pandemin. Under 2020 genomfördes gruppmöten med Stora gruppen vid ett
tillfälle per SKR-samling.
Gruppmöten
Under 2020 genomfördes gruppmöten följande datum:
29-30 januari, 22 april, 27 maj, 10 juni, 16 september, 21 oktober, 18 november
samt 16 december.
Gäster
29 januari
Emma Lennartsson, statssekreterare åt finansminister Magdalena
Andersson
30 januari
Jan Björklund, oppositionsråd Helsingborg, om Helsingborgs
folkomröstning
22 april
Magdalena Andersson, finansminister
27 maj Stefan Löfven, partiordförande och statsminister
10 juni
Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande
finansminister
16 september Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
21 oktober
Anna Ekström, utbildningsminister
18 november Lena Rådström Baastad, partisekreterare, och Axel Björneke,
presschef hos Socialdemokraterna
16 december Stefan Löfven, partiordförande och statsminister
Seminarier, nätverk och Välfärdsdagar
Välfärdsdagar
Under 5 dagar, mellan den 8-12 november, genomfördes Socialdemokraternas
Välfärdsdagar digitalt, en aktivitet som tidigare kallats för Kommundagar. Fem
teman diskuterades – välfärd och ideolig, barn och unga, äldre, hälso- och
sjukvård samt arbetsmarknad – och deltagarantalet varierade mellan 180-120 per
dag. Aktiviteten var mycket uppskattad och har inspirerat till 2021-års
seminarieserie med namnet Glo och sno.
Oppositionsrådsnätverk – regioner
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Under våren drogs oppositionsrådsnätverket för regionråd igång igen. Under 2020
genomfördes 3 träffar vid följande tillfällen:
27 maj – uppstart
24 september – Tema budget
25 november – Att komma i majoritet, medverkande Anita Mattsson, KSO i
Tyresö
Oppositionsrådsnätverk – kommuner
I slutet av året drogs även ett oppositionsföreträdarnätverk för kommuner igång.
En träff hanns med under 2020:
3 december – Att komma i majoritet, medverkande Anita Mattsson, KSO i Tyresö
Nätverk politiska sekreterare
Under våren 2020 drogs ett nätverk för politiska sekreterare igång. Cirka 120
politiska sekreterare bjuds in och under tiden nätverket varit igång har
deltagarantalet varierat mellan 40-80 politiska sekreterare, mer ofta åt det högre
hållet.
Under året har 8 träffar genomförts med följande teman:
5 maj – Beredskap – vad har gjorts, vad görs och hur berättar vi om det, inledning
av inrikesminister Mikael Damberg
12 maj – Det politiska läget – nu och sedan, inledning av partisekreterare Lena
Rådström Baastad
19 maj – Hur tar vi oss an välfärden efter Coronakrisen och hur berättar vi om vår
syn på välfärden på bästa sätt? Inledning av socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi
26 maj – Personalpolitik, inte bara ett dokument i bokhyllan, inledning av Ulf
Olsson, v ordf för SKR:s förhandlingsdelegation och KSO i Borås
2 juni – Att vara kollegor på distans, medverkan av Dan Mattsson, enhetschef på
LO för organisations- och distriktsverksamheten samt så går vi vidare, hur vill vi
bygga vidare på ett starkt nätverk inför valet 2022?
8 september – Opinionsläget, inledning av Axel Björneke, presschef och
opinionsanalytiker
13 oktober – Budgetarbetet i kommuner och regioner
17 november – Politiska möjligheter och utmaningar under 2021, inledning av
Payam Moula, chefredaktör för Tiden.
Kompetensutvecklingsträffar för politiska sekreterare
Under hösten har två kompetensutvecklingsträff genomförts:
8 oktober – Att skriva för andra, medverkande Eric Sundström, LO
27 november – Digital produktion, medverkande Sofia Fanberg, PS-kansli
Representation
Den socialdemokratiska representationen i SKR:s ledande organ har under 2020
varit enligt följande:
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Ledamöter i styrelsen
Anders Henriksson, andre vice ordförande
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Boel Godner
Helen Eliasson
Peter Olofsson
Helena Stenberg
Ersättare i styrelsen
Anna-Karin Skatt
Jan Valeskog
Elin Norén
Andreas Svahn
Henrik Fritzon
Glenn Nordlund
Aida Hadzialic
Kristina Edlund
Adjungerad till styrelsen
Anna-Lena Hogerud
Ulf Olsson
Gruppledare i delegationer/beredningar
Ulf Olsson, vice ordförande i förhandlingsdelegationen
Anna-Lena Hogerud, vice ordförande i sjukvårdsdelegationen
Christina Mattisson, ordförande i beredningen för demokratifrågor
Malin Lauber, vice ordförande i beredningen för digitalisering
Karin Wanngård, vice ordförande i beredningen för EU-frågor
Alex Bergström, ordförande i beredningen för kultur och fritid
Monica Johansson, vice ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg
Johan Persson, vice ordförande i beredningen för samhällsbyggnad
Erik Pelling, gruppledare i beredningen för socialpolitik och individomsorg
Ebba Östlin, vice ordförande i beredningen för tillväxt och regional utveckling
Kenneth Handberg, vice ordförande i beredningen för utbildningsfrågor
Bert Öhlund, ordförande revisionsdelegationen
Kenneth Strömberg, revisor
Karin Wanngård, gruppledare Regionkommittén
Revisorer
Kenneth Strömberg
Elvy Söderström
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Bilaga 13 SSU
Att samla, skola, påverka - på distans
Under 2020 har SSU liksom resten av samhället påverkats av den glabala
pandemin. För SSU:s del visade medlemmar, klubbar och distrikt på stor
omställningsförmåga, och tillsammans i organisationen slog vi fast att vårt
uppdrag alltjämt är att samla, skola och påverka. Tiderna och förutsättningarna
har förändrats under SSU:s historia, men uppgiften är den samma.
Under pandemin har SSU tagit sitt ansvar genom att hålla distansen, men också
ringt äldre partimedlemmar och erbjudit hjälp, vi har anordnat läxhjälp när skolan
införde distansundervisning, vi har spridit information från myndigheterna genom
våra kanaler och vi har erbjudit sällskap till många unga som isolerats under
pandemin. Vi har samtidigt intensifierat vårt politiska arbete, och drivit frågor om
sjukvårdens resurser och organisering, om ungas villkor på arbetsmarknaden och
om att omställningstakten måste öka för att vi ska undvika pandemier och
klimatrelaterade kriser i framtiden. För det är vi stolta.
All verksamhet har påverkats av pandemin. Vår absolut viktigaste arena för
medlemsvärvning, gymnasieskolorna, har varit helt eller delvis stängda under
stora delar av året. Vår möjlighet att besöka skolorna föra att diskutera politik och
bjuda in till verksamhet har varit näst intill obefintlig sedan mars 2020. Det
innebär att antalet helt nya medlemmar är lägre än på många år. En slutsats vi kan
dra är att den personliga kontakten, trots allt är väldigt viktigt för att unga ska ta
steget in i ett politiskt engagemang. Detta gör oss än mer övertygade om att mer
måste göras för att ungdomsförbund ska ha rätt att göra skolbesök när pandemin
är över, för även innan pandemin var det långt ifrån en självklarhet. Vi har istället
fokuserat mycket på att kontakta och engagera våra medlemmar och kan
glädjande se att en större andel medlemmar än på länge har valt att förnya sitt
medlemskap.
Under året har kärnverksamheten i SSU ställts om till digital. Årsmöten,
nationella konferenser, grundkurser, klubbmöten - allt har vi genomfört digitalt.
Förbundsstyrelsen har också lanserats tre nationella nätverk för medlemmar, ett
internationellt, ett fackligt och ett klimatpolitiskt nätverk. Vi har också haft
mycket verksamhet där alla kunnat delta oavsett geografisk hemvist.
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Största mobiliseringen inför en partikongress i modern tid
SSUs uppgift är att samla unga som delar våra värderingar och intressen och skola
varandra för att kunna påverka samhället. Därför har SSU drivit den största
mobiliseringskampanjen inför en partikongress, för att vi vill påverka Sverige i
frågor som är viktiga för unga, men också för att skola våra medlemmar i hur man
påverkar i en demokratisk organisation. Redan 2019 röstade SSU:s lokalt och
regionalt förtroendevalda vilka områden som skulle prioriteras, sedan röstade alla
SSU:s medlemmar vilka konkreta krav vi skulle ta med i motionerna genom en
digital medlemsomröstning. Under 2020 har SSU:s klubbar och distrikt drivit
motionerna En svensk Green new deal och Jämlikhetslöftet i landets
arbetarekommuner och partidistrikt, ordnat panelsamtal och argumenterat för sin
sak. Ett arbete som fortsätter hela vägen till partikongressen 2021.
En ung digital folkrörelse
Vår ungdomsgeneration lever stora delar av sitt liv digitalt, då måste också det
politiska engagemanget kunna ske mer digitalt, på ett inkluderande och
transparent sätt. SSU hade redan innan pandemin beslut och ambitioner att
digitalisera vår folkrörelse. Under 2020 intesifierades detta, och arbetet med en
digital engagemangsplattform där medlemmar kan rösta, nominera, få info om
verksamhet och ha digitala möten på inleddes. Förhoppningen är att
engagemangsplattformen lanseras under 2021.
SSU:s interndemokratiska process
SSU har de senaste åren tagit stora kliv i att förändra organisationskulturen och
lämna gamla destruktiva strukturer bakom oss. 2020 togs detta vidare genom att
samtliga distrikt och förbundsstyrelsen antog ett gemensamt Handslag för en
starkare interndemokrati i SSU, på vår Nationella konferens den 15 juni. Under
slutet av 2020 inleddes det politiska arbetet inför SSU-kongressen 2021, där alla
medlemmar inkluderats tidigt i framtagandet av ett ungdomspolitiskt
reformprogram.
Kampanjer och påverkansarbete
SSU:s kampanjer 2020 har kretsat kring samma ämnen som motionerna inför
partikongressen, men vi har också fått upp frågan om sjukvårdens organisering på
dagordningen, drivit att bolag som gör stora utdelningar inte ska få statligt stöd
under krisen, samt drivit förbättrade villkor för alla som jobbar inom välfärden.
Under höstkampanjen satsade vi helt på kompisvärvning genom personliga
värvarlänkar och uppmärksammade hur viktigt det är att berätta om SSU för sina
vänner. Under november värvades ca 800 nya medlemmar till SSU.
Regionalt samarbete och lokal påverkan
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SSU:s ekonomiska utsikter är fortsatt nedåtgående, under 2020 gjordes ett
omfattande arbete för att ställa om SSU till att klara sig på betydligt mindre
intäkter 2021. Arbetet med att säkerställa förutsättningar för verksamhet i hela
landet fortsatte under 2020. Modellen för att distrikt ska kunna samfinanseriera
personal konkretiserades, nya grundkursmallar för kurser som ska arrangeras i
regionerna antogs på Nationell konferens, och vi har haft digitala regionala
konferenser i våra fyra regioner. Under året har distrikten i regionerna stöttat
varandra och sina klubbar i allt från kurser, nya medlemmarträffar och
återvärvning.

Bilaga 14 S-kvinnor
Information om verksamheten
Socialdemokratiska kvinnoförbundet - S-kvinnor - är en ideell förening som
ställer klasskamp,
kvinnokamp och den antirasistiska kampen sida vid sida.
S-kvinnor har ett nära samarbete med det socialdemokratiska partiet, medlemmar
i S-kvinnor är även medlemmar i det socialdemokratiska partiet.
S-kvinnor har sitt säte i Stockholm.
COVID-19
År 2020 var ett väldigt annorlunda år på grund av Corona pandemin, Covid-19,
som redan i början av året gjorde att vi fick ställa om från fysiska träffar till
digitala möten och träffar.
Covid-19 har påverkat det ekonomiska resultat positivt då nästan alla
möten/träffar ställts om till digitala möten. Digitala möten har även möjliggjort
extern medverkan på ett positivt sätt.
Medlemsutveckling
S-kvinnor har som mål att ha en nettomedlemsökning med 5% per år, 2020-12-31
hade S-kvinnor
7 245 medlemmar, en minskning från 2019-12-31 (7 703) med 458 medlemmar.
(5,95 %)
Förbundet har en medlemsavgift på 100 kronor.
S-kvinnor firar 100 år.

År 1920 gick 120 kvinnoklubbar samman och bildade Sveriges
Socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF), så 2020 var det således dags för stort
jubileum.
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På alla hjärtans dag, fredag den 14 februari, hölls en stor jubileumsfest i
Socialdemokraternas hus i Stockholm. S-kvinnor från hela landet deltog i firandet
liksom många ministrar, riksdagsledamöter, fackförbundsordföranden och
representanter för samarbetsorganisationer.
Till jubileet lanserade S-kvinnor boken ”100 år av kvinnokamp – 1920–2020”.
Studier, omställt till digitala träffar.
Under 2020 hölls S-kvinnors ledarskapsutbildning del 1, med 21 deltagare.
S-kvinnors studieutskott har även hållit steg två tillsammans med distrikten.
Studieledarträff hölls under våren.
8 mars
På internationella kvinnodagen agerade S-kvinnor på temat ”Fly för livet” om
kvinnors flykt över landsgränser, kommungränser och från mäns våld.
S-kvinnor deltog även i manifestationen 16:09 som anordnades i ett samarbete
med kvinnolobbyn samt flera organisationer.
1 Maj
På grund av Coronapandemin höll Carina Ohlsson sitt förstamaj-tal digitalt på
Facebook. Förbundssekreterare Susanne Andersson höll sitt tal digitalt för
Härnösands Socialdemokrater.
DO-träff
15 februari distriktsordförandeträff i samband med S-kvinnors 100 årsjubileum.
19 september: Digital distriktsordförandeträff. Medverkan av
Europaparlamentariker
Jytte Guteland (S), som talade om Europas gröna omställning och Gunilla
Svantorp (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott, som pratade om
jämställd och jämlik utbildning.
Internationellt
S-kvinnor har ett projekt utan administration i samarbete med OPC (Olof Palmes
Internationella Center) i Sydafrika, lkhwesi Women Support Center, som arbetar
med rådgivning för kvinnor som utsatts för våld i hemmet, samt med prevention
och rådgivning om HIV och AIDS.
Morgonbris 116 år
Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning som utkommer 4 gånger per år.
Redaktör för Morgonbris under 2020 har varit Maria Persson och Amanda
Schulin AIP media.
Flerårsöversikt
Antalet medlemmar

2020 2019 2018 2017 2016
7 245 7 703 7 770 7 463 7 783
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Bilaga 15 Socialdemokrater för tro och solidaritet
Inledning
Under verksamhetsåret 2020 har Socialdemokrater för tro och solidaritet arbetat
med två tematiska områden, den nya högern och internationell solidaritet. Arbetat
har omfattat ett regelbundet granskande av den nya högerns positionsförflyttning
gentemot SD och ett relationsstärkande arbete för internationell solidaritet med
fokus på Israel- och Palestina. I augusti 2020 valdes Sara Kukka Salam till
ordförande och Jesper Eneroth till vice ordförande. Efter att den nya ledningen har
tillträtt har miljö- och klimatfrågor prioriterats i en ny viljeriktning.
Medlemstal
I slutet av 2020 hade Socialdemokrater för tro och solidaritet 2 162 registrerade
medlemmar. Socialdemokraterna som helhet har sjunkit i både opinion och antal
medlemmar. Trots det har det enbart skett en marginell medlemsförändring i STS.
Vi vet att STS migrationspolitiska ställningstaganden har appellerat till enskilda
medlemmar som, trots sin djupa besvikelse över regeringens politik, valt att
stanna kvar som partimedlemmar. Detta belyser vikten av sidoorganisationernas
roll inom partiet.
Internationellt nätverk & nationellt miljönätverk
Under föregående år startades två nätverk inom förbundet, ett internationellt
nätverk och ett med fokus på miljö- och klimatfrågor. Ambitionen är att utbilda
medlemmar i dessa frågor, stärka förbundets profil och säkerställa att STS bidrar
till den socialdemokratiska idédebatten i dessa frågor.
Vårt växande hem
I valrörelserna 2018 och 2019 togs konceptet Vårt växande hem fram. 2020
inleddes ett arbete att producera en skrift på detta tema. Vårt växande hem kan
betraktas som motpol till den nya högerns destruktiva samhällssyn där olika
samhällsgrupper ställs mot varandra. Denna skrift syftar bidra till ett positiv
inlägg i dagens debattklimat.
Liten handbok mot den nya högern
Under 2019 lanserade förbundet en Liten handbok mot den nya högern. Under
föregående år har boken uppdaterats och utkommer med sin andra upplaga under
våren 2021. Boken syftar utgöra ett studiematerial för den som önskar förstå och
lära sig hur den nya högern kan bemötas. Utöver publicering av boken har
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förbundet deltagit regelbundet i den mediala debatten i syfta att skildra högerns
positionsförflyttning gentemot Sverigedemokraterna.
Vidare arrangerades det i november-december tre digitala seminarier på temat Nu
eller aldrig – försvara demokratin, dels för att mobilisera till engagemang i
kampen mot den framväxande nya högern, dels för att värva nya medlemmar till
förbundet.
STS Asylpolitiska program
Under våren 2020 färdigställde och lanserade förbundet ett asylpolitiskt program.
Det var tänkt som ett inspel till den parlamentariska migrationspolitiska
kommittén, samt att mobilisera de socialdemokrater som demobiliserats av de
senaste årens retorik. Programmet anspelar på tematiken Vårt växande hem som
utgår från att migration överlag är en positiv samhällskraft.
Internationell Solidaritet
Socialdemokrater för tro och solidaritet har ett långt engagemang för
internationella frågor, inte minst i relation till Israel- och Palestina. Detta
engagemang skildras genom samarbete med vår palestinska samarbetspartner,
CIVITAS och genom internationella forum som STS är medlemmar inom,
exempelvis det ekumeniska följeslagarprogrammet SEAPPI. I anslutning till detta
tema har vi arrangerat seminarium och utbildat medlemmar i internationella
frågor.

Bilaga 16 S-studenter
Medlemsutveckling
2020 var ett år som kantades av pandemin och den vanliga medlemsvärvningen på
universitet och högskolor var svår att genomföra. Dock så växte studentförbundet
från 1079 medlemmar vid årskifter 19/20 till 1104 medlemmar årsskiftet 20/21.
Studier
Under året har S-studenter fortsatt arbeta med sin nationella och lokala
studieutveckling. På nationell nivå har S-studenter arrangerat en höstkonferens
med temat "idépolitik och påverkan", en studieresa till Bryssel och
Europaparlamentet samt folkhögskoleutbildningen Wigforssakademin,
S-studenter deltog även på arbetarrörelsens digitala studiekonferens. S-studenter
har även ordnat nationella föreläsningar över zoom under 2020, ett välbesökt
sådant var när den franska ekonomen Thomas Piketty gästföreläste om sin nya
bok och där medlemmar fick ställa frågor.
Opinionsbildning
Under höstterminen släppte studentförbundet rapporten "rättvist studiemedel" och
skapade opinion för att studiemedlet bör höjas för att studenter ska ha bättre
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förutsättningar att studera. Rapporten fångades upp av lokalmedia då vi anpassade
rapporten utifrån lokala förutsättningar för studenters ekonomi. Samtidigt som
rapporten släpptes åkte kansliet ut och träffade majoriteten av klubbarna för att
under corona-säkra omständigheter få upp engagemang. Under LAS-debatten
skrev studentförbundet en gemensam artikel med SACOs studentråd som
publicerades i GP. Under hösten skrev förbundets ekonomiskpolitiska talesperson
Jakob Segerlind tillsammans med Emma Fastesson Lindgren och Malin Malm en
debattartikel i DN med Thomas Piketty gällande kapitalskatter i EU.
Organisation
Under 2020 startades ett nytt nätverk upp inom S-studenter, det internationella
nätverket. Nätverket har på kort tid skapat verksamhet för medlemmar med
intresse för utrikespolitik.
Två digitala kongresser arrangerades under 2020. Den första ordinarie, som
behandlade bakåtblickande dokument samt val av förtroendevalda. Anton Jordås
avgick efter två år som förbundssekreterare och Henrik Svensson från Linköping
valdes in. Den andra extrakongressen arrangerades i december.
Motionsbehandling, stadgar, verksamhetsplan och reformprogram behandlades.
Under 2020 startades en ny klubb upp i Trollhättan på högskolan väst.
Andra viktiga aktiviteter
Under vårterminen arrangerades politiska kårval på universiteten i Stockholm,
Linköping och Uppsala. Uppsala-klubben Laboremus gjorde ett starkt kårval och
fick 38 % av rösterna. I Stockholm så gjorde konservativa förbundet entré inom
kårpolitiken och bör ses som ett stort hot mot studentförbundet på lokal men även
nationell nivå.
I juni 2020 arrangerade S-studenter en digital kongress. På kongressen
valdes Henrik Svensson till förbundssekreterare och Emma Fastesson
Lindgren till vice ordförande. Till ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Jakob
Segerlind, Lotten Hammar, Fredrik Strelert, Adonay E Kidane, Alma Hedmark,
Sofia Hvittfeldt, Alva Cedergren och Sandra Sangwan. Moa Wikén valdes till
redaktör för S-studenters tidskrift Libertas

Bilaga 17 HBT- Socialdemokrater Sverige
HBT-Socialdemokrater är sidoorganisationen som verkar för mångfald, jämlikhet
och likvärdighet oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Vårt mål är att verka
för en socialdemokratisk regering och att se till att våra frågor och perspektiv
fortsätter att lyftas. Vi gör det genom att bilda partiet, driva kampanjer och genom
att samarbeta med internationella partners.
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År 2020 var ett speciellt år som gjorde att vi fick tänka nytt och lära oss att mötas
digitalt. Vi var tidigt ute med att använda Zoom både för distrikten och
Förbundsstyrelsen. Sedan mars månad har i princip samtliga aktiviteter varit
digitala. Pandemin har också föranlett andra krav på internkommunikation och
utveckling av ett intranät har påbörjats.
Under 2020 har vi:
● Förbundsstyrelsen deltog på QX-galan tillsammans med statsråden
Ann Linde, Lena Hallengren, Matilda Ernkrans och riksdagsledamoten
Annika Strandhäll.
● Ökat vår närvaro på sociala medier, bland annat med flera kampanjer.
Några exempel är tillsammans med Palmecentret på temat “Frihet i
fara” #ourrights# och att vi uppmärksammat alla ”hbtq-dagar.
● Publicerat ett antal debattartiklar med både nationellt och
internationellt fokus
● Genom vårt projekt tillsammans med Olof Palmes Internationella
center och vår partnerorganisation ERA från Balkan besökte en
representant Sverige för att lära mer om våra organisationer.
Representanten träffade bland annat Berit Müllerström från LO, RFSL
samt flera riksdagsledamöter.
● Deltagit vid Stockholm Pride med ett internationellt seminarium, West
Pride och lokala Pride i Sverige
● Deltagit i årsmöten i våra internationella medlemsorganisationer
Rainbow Rose och ILGA Europe.
● Arrangerat en Ordförande- och studiekonferens digitalt under två dagar
i maj
● Bildat en internationell kommitté och ett socialpolitiskt nätverk
● Delat ut verksamhetsbidrag till fyra distrikt från de extra medel vi
tilldelades från MUCF. Bidragen har bland annat använts för att
arrangera mötesplatser och att producera en pod.
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