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Förord

Sedan 1863 har vi haft kommunalt förtroendevalda i städer och på
landsbygden som beslutat om det som kanske står människorna närmast,
den lokala plats – staden, stadsdelen, tätorten, byn, landsbygdsområdet –
där man lever sitt dagliga liv. Inledningsvis fanns inga politiska partier i
dagens mening men de började att utvecklas i slutet av 1800-talet.
År 2013 sitter sju demokratiskt valda politiska partier i Stockholms
stadshus. Den här boken handlar om dem.
Forskning om det politiska arbetet på olika nivåer i samhället är en
central del av det offentliga livet i Sverige. Vi behöver kunskap om det
I|UÀXWQDI|UDWWElWWUHNXQQDI|UVWnQXWLGHQRFKI|UDWWElWWUHNXQQDSODnera inför framtidens utmaningar. Att forska är också att ifrågasätta, att
I|UV|NDJHQ\DSHUVSHNWLYSnHWDEOHUDGHXWVDJRURPGHWI|UÀXWQDRFKDWW
se sin egen tids normer och ”sanningar” på nya sätt. Kanske också om
DWWOlUDNlQQDVLJVMlOYElWWUH$OOWGHW¿QQVLIRUVNQLQJVDUEHWHW
Det politiska arbetet på kommunal nivå återspeglas på många olika sätt i
arkiven och genom de olika mediekanaler som funnits tidigare och som
¿QQVLGDJ,VWXGLHUDYGHSROLWLVNDSDUWLHUQDL6WRFNKROPVVWDGVKXVDQvänder sig gärna forskarna av offentliga handlingar från stadens förvaltning, av utsagor i press, radio, tv och internet, av intervjuer och av redan
tryckt och publicerat material. Mer sällan hittar forskaren till partiernas
egna handlingar i arkiven. Det vill vi ändra på med denna bok. Den är
SURGXFHUDGDY¿OGU0DWV+D\HQYLG6WRFNKROPVVWDGVDUNLYLVDPDUbete med professor Torbjörn Nilsson vid Södertörns högskola och med
textbidrag från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Lennart Ploom, stadsarkivarie i Stockholm
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Kommunfullmäktigemöte i Stockholms stadshus. Foto: Jens Johansson 2009.

Politiken i Stadshuset, 1945–2013
Torbjörn Nilsson

Varje år diskuterar och beslutar Stockholms politiker i en mängd stora och
små frågor. Ibland råder skarpa motsättningar mellan partierna, i andra
fall är enigheten total. All kommunal verksamhet i Stockholm passerar
SnQnJRWVlWWJHQRPGHQSROLWLVNDPDVNLQVRP¿QQVL6WRFNKROPIUlPVWL
Stadshuset – stadens politiska centrum.
Många frågor väcker kanske inte så stor uppmärksamhet när de dyker upp,
men får istället betydelse på längre sikt. Andra kan förefalla rutinmässiga
och sakna ett allmänt intresse, men vid närmare betraktelse ändå beröra
partiernas ideologiska och politiska grundhållningar. Sådana frågor går
att hitta såväl 1945 som idag. Låt oss börja med att undersöka en samtida
kommunal fråga. Vad döljer sig bakom en enkel detaljplanefråga från
hösten 2011?

Stadshuset
.RPPXQIXOOPlNWLJHL
Stockholm sammanträder i
Stora rådssalen i Stockholms
stadshus.
Det har man gjort sedan
1922, då det blev möjligt att
använda det nya stadshuset.
Invigningen av huset ägde
rum sommaren 1923.

Vattenfall i Råcksta – från kontor till bostäder
Hösten 2011 antog Stockholms kommunfullmäktige detaljplanen för
fastigheten Vattenfallet 2 i Råcksta, strax söder om Vällingby. Beslutet
innebar en omvandling av statliga Vattenfalls tidigare kontorsanläggning
till blandad bebyggelse med bostäder och offentlig service. Läget var
tilltalande, precis vid Råcksta t-banestation på den gröna linjen. Uppemot
1.200 nya lägenheter skulle kunna byggas samtidigt som Vattenfalls höga
kontorsbyggnader, Råcksta gård, restaurangbyggnaden samt parkanläggningen bevarades.

Detaljplan
Plan som bestämmer hur
marken får användas och
vilka byggnader som får
uppföras i området.
Detaljplanen är demokratiskt
framtagen och ett juridiskt
bindande dokument.

Det låter som ett beslut som alla kunde enas om, men här fanns inbyggda
motsättningar. Vilken typ av hus skulle byggas? Miljöpartiet som i huvudsak stödde förslaget ville slopa de radhus som ingick i planen till förmån
I|UÀHUERVWDGVKXV.RQWRUVKXVHQERUGHIUlPVWEOLERVWlGHUI|UVWXGHUDQGH
och unga, framhöll man. Socialdemokraterna, som också var för ombyggnaden i stort, ville att det redan från början skulle klargöras att hälften av
bostäderna borde vara hyresrätter. Vänsterpartiet ville ha bostäder på området, främst för unga, men ansåg att exploateringen var för stor, till skada
för det kulturhistoriska värdet av parken och Råcksta gård.

9

Partierna i Stadshuset

Remiss
Skriftlig fråga från en
myndighet till en annan
myndighet eller organisation
om ett uttalande i ett visst
ärende.

De organ inom och utanför Stockholms stad som tillfrågats om synpunkter
(remissyttranden), var i allmänhet positiva. Stadsmuseet och Skönhetsrådet gick däremot emot förslaget, på grund av dess utformning i känslig
kulturhistorisk miljö.
Utifrån ett större samhälls- och tidsperspektiv är frågan utomordentligt
intressant. Utbyggnaden av vattenkraften kom igång efter krigsslutet 1945.
Fortsatt expansion förväntades, och behovet av inspektion och tillsyn
av anläggningarna var stor. Vattenfall invigde sitt stora kontorskomplex
i Råcksta 1962. Sedan tillkom kärnkraften som Vattenfall hanterade för
statens räkning. Genom rationaliseringar och stopp för utbyggnad av dessa
energiformer minskade så småningom behovet av tjänstemän på huvudkontoret.
Råcksta blev för stort och man beslöt att lämna lokalerna. Vattenfall har
gått från att vara ett statligt verk till ett bolag som konkurrerar med andra
företag och har stora intressen i andra länder.

Tomträtt
Avgiftsbelagd rätt att nyttja
marken.

Vattenfalls kontorsbygge på 1960-talet åskådliggör också spelet mellan
staten och staden. Staten krävde att få äganderätt till marken där kontorskomplexet byggdes. Staden accepterade vanligen bara att dess mark uppläts som tomträtt. Men här var man tvungen att släppa ägandet eftersom
man ville få bort Vattenfalls kontor från innerstaden, så att saneringen där
kunde fortsätta. Staden backade med andra ord från sin principiella hållning för att vinna en strategiskt viktig fördel på annat håll.
På samma sätt skulle andra politiska frågor kunna granskas närmare. Till
synes mindre frågor kan innehålla ideologiskt sprängstoff, vara ett tecken
på en stor samhällsförändring eller ses i förhållande till krafter utanför kommunen, staten såväl som andra länder. För att kunna forska om
politiken behövs kunskap om kommuner i allmänhet och om Stockholm i
synnerhet.

Stad i förändring 1945–2013
Stockholm 1945 och Stockholm idag är i grunden samma stad. Det
JHRJUD¿VNDOlJHWPHGYDWWHQRFK|DUOLNVRPEURI|UELQGHOVHUQDSUlJODUL
stor utsträckning staden, dess näringsliv, bostadsområden och fritidsnöjen.
Stockholm är huvudstad, säte för riksdag, regering, centrala ämbetsverk
RFKPnQJDVWRUI|UHWDJVKXYXGNRQWRU9lJDUMlUQYlJDURFKÀ\JWUD¿N Gn
Bromma, nu främst Arlanda) knyter staden till andra delar av Sverige och
världen. I Stadshuset arbetar stadens styrande, nu som då.
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Betraktar man staden från andra utsiktspunkter blir bilden en annan. Den
som besökte Stockholm 1945 och nu återser den skulle upptäcka mycket
som verkar främmande. De stora industrierna har försvunnit, även om
KXYXGNRQWRUHQNDQYDUDNYDU7UD¿NOHGHUUXQWVWDGHQKDUJ\QQDWELOWUD¿NHQPHQNROOHNWLYWUD¿NHQPHGWEDQDEXVVDUSHQGHOWnJRFKVSnUYDJQlU
också väl utbyggd. Invandringen har gjort Stockholm till en mer internationell stad, såväl kulturell mångfald som kulturella spänningar är en del
DYYDUGDJHQ$OOWÀHUVWRFNKROPDUHDUEHWDULQRPWMlQVWHVHNWRUQ6lUVNLOW
LWVHNWRUQKDUYX[LWVLJVWDUNLQWHPLQVWL.LVWD,QRPVWDGVJUlQVHQ HOOHU
PHUIRUPHOOWNRPPXQJUlQVHQ ¿QQVHQPlQJGQ\DERVWDGVRFKDUEHWVplatsområden. Vällingby i nordväst invigdes 1954, en modern förort vars
arkitektur och stadsplanering väckte intresse världen över. Senare byggdes
staden ut i söder. Längs t-banans linjer uppstod förorter som Farsta och
Skärholmen. Dessutom inleddes på 1960-talet en kraftig utbyggnad av Järvafältet, stora områden som staten sålt till staden när militärens verksamhet upphörde på fälten och i skogarna i stadens nordvästra del.
Förvaltningen växte också. Stockholms stad med sina årliga utgifter på
38 miljarder kr kan liknas vid ett storföretag. Tillväxten och den alltmer
utbyggda servicen inom utbildning, barntillsyn, äldrevård samt inte minst
WUD¿NOHGHURFKDQQDQLQIUDVWUXNWXUKDUI|UVWnVNRVWDW2PVWDGHQ
krävde in 7.64 kr per intjänad hundralapp av medborgarna är siffran nu
17.48 kr. Dessutom tillkommer landstingsskatten vilket gör att Stockholms
skattebetalare skickar nästan 30 procent av sina inkomster till Stadshuset
och Landstingshuset en kort bit därifrån. Det är nästan fyra gånger mer än
skattesatsen 1945. Samtidigt bör man lägga till att skatten i Stockholm är
lägre än riksgenomsnittet.

Kommunalskatt
Sveriges kommuner får
själva bestämma vilken
skattesats som ska gälla
i kommunen.

Man skulle kunna tro av beskrivningen ovan att Stockholms invånaranWDOKHODWLGHQYX[LWPHQVnlUGHWLQWH,QÀ\WWQLQJHQKDUHIWHUGHWDQGUD
världskriget till största delen skett i andra delar av länet, i kommuner
med stora markområden möjliga att exploatera som Sollentuna, Täby,
1DFND+XGGLQJHRFK%RWN\UND,QÀ\WWDUHVWU|PPDGHWLOOVWDGHQVQ\D
förorter, men innerstadens befolkning minskade kraftigt genom höjningen
av bostadsstandarden, räknat i bostadsyta per person. Till befolkningsminskningen bidrog också rivningar av äldre hus och kontoriseringen av
fastigheter i city, det vill säga att bostäder gjordes om till kontor.
Stockholms stads befolkning minskade och samtidigt växte en storstadskritisk opinion sig stark. Den ”gröna vågen” på 1970-talet såg staden som
en tärande ort, oförenlig med människans behov av natur och ren luft.
Stockholms ledande roll sågs som en fara för glesbygd och mindre kommuner. De senaste tjugo åren har pendeln svängt. Stockholms befolkning,
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det vill säga även stadens, ökar och nya bostadsområden i centrala lägen
VRP+DPPDUE\KDPQHQ+DPPDUE\6M|VWDGRFKSnQRUGYlVWUD.XQJVholmen har tillkommit. Stadens invånarantal var 847 000 år 2010, jämfört
med efterkrigstidens bottennivå på 647 000 år 1981. På riksnivå såväl
som i länet och andra kommuner runt Mälaren ses Stockholm nu som en
ekonomisk motor det gäller att få draghjälp av för att möta framtidens
utmaningar.
Att stockholmarna bor och arbetar på andra sätt idag jämfört med vid andra världskrigets slut är naturligtvis viktigt i sig. Men vad betyder det för
politiken och de källor som den lämnat efter sig?
,QGXVWULQVXWÀ\WWQLQJKDUJHWWVWDGHQHQDQQDQVRFLDOVDPPDQVlWWQLQJ
Socialdemokratins traditionella väljargrupper har minskat kraftigt. Att
många invandrare i de nya förorterna röstar på partiet har inte uppvägt
dessa förluster. Ett annat resultat är att nya politiska frågor har skapats.
Miljöproblemen dök upp i Stockholmspolitiken först efter 1960-talet, som
HQI|OMGDYODUPRPQHGVPXWVQLQJNULWLNDYWUD¿NEXOOHURFKVWRUDSDUNHringshus i city.
Med miljöfrågans väckande kom senare också nya partier som drev sådana
IUnJRUI|UVW6WRFNKROPVSDUWLHWRFKVHQDUH0LOM|SDUWLHW.RQWURYHUVLHOOD
WUD¿NO|VQLQJDUVRP'HQQLVSDNHWHWHOOHU)|UELIDUW6WRFNKROPKDUEOLYLW
stridsfrågor, både i och utanför Stadshuset. Daghemmen blev också en
politisk fråga först på 1960-talet då kvinnorna i allt större utsträckning
E|UMDGHDUEHWDXWDQI|UKHPPHW2SLQLRQVJUXSSHUGUHYNUDYHWSnÀHUGDJKHPRFK¿FNVnVPnQLQJRPVW|GDYSDUWLHUQD
På så sätt blir politiken i Stadshuset en spegling av större samhällsförlQGULQJDU2FKGHSURWRNROOI|UVODJRFKXWUHGQLQJDUVRP¿QQVLDUNLYHQ
en spegling både av kontinuitet och förändring. Stockholmspolitiken är
väsentligt förändrad, men fortfarande handlar det om politiker och partier
som ömsom strider, ömsom gemensamt för fram frågor som de anser gynnar Stockholm och dess invånare.

Växande kommuner och kommunal självstyrelse
Kommunal självstyrelse
Varje kommun har stor
frihet att bestämma om sin
verksamhet – det kallas för
kommunal självstyrelse.
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.RPPXQHUQDKDUDYWUDGLWLRQHWWVWRUWPnWWDYVMlOYVW\UH'HInUWDXWVNDWW
av invånarna och inom ramarna för statliga bestämmelser sköta skola,
socialvård, vägar, hamnar, kultur och andra verksamheter i kommunen. I
regeringsformens första paragraf, den grundlag som bestämmer hur Sverige ska styras politiskt, står följande om statsskickets grunder:

Politiken i Stadshuset, 1945–2013

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick
och genom kommunal självstyrelse.
.RPPXQHUQDKDUYX[LWNUDIWLJWHIWHUVlUVNLOWXQGHURFK
1970-talet. Den offentliga servicen är omfattande och de kommunala
I|UYDOWQLQJDUQDRPInQJVULND.RPPXQHUQDlUSnPnQJDKnOOGHQVW|UVWD
DUEHWVJLYDUHQ2PNRPPXQHUQDKDUInWWPHUDWWVlJDWLOORPVRPHQI|OMG
av tillväxten är svårare att säga. Staten stiftar lagar genom riksdagen och
regeringen kan utfärda bestämmelser som rör kommunernas verksamhet.
En stridsfråga, särskilt för Stockholms politiker, har varit statens fördelning av pengar till de olika kommunerna och den utjämning mellan dem
som har gjort att Stockholms skattebetalare har bidragit till andra kommuners verksamhet, vad som kallas kommunal skatteutjämning.
Vilka uppgifter som en kommun ska ansvara för bestäms både av lagar och
av samarbete mellan kommunerna. Riksdagens beslut om kommunalisering av skolan 1989 innebar att kommunerna tog över som arbetsgivare för
lärarna och hädanefter själva fördelade pengar till sina skolor. För Stockholms del var också stadens beslut att ingå i Stockholms läns landsting
1971 en viktig förändring. Därmed övergick ansvaret för sjukvården från
VWDGHQWLOOODQGVWLQJHW2FNVnORNDOWUD¿NHQVN|WVVHGDQGHVVSnODQGVWLQJVQLYnJHQRP6/±$%6WRUVWRFNKROPVORNDOWUD¿N
För huvudstaden Stockholm blir det särskilt tydligt att en kommun inte
bara sysslar med sina egna frågor. Även om politikernas och tjänstemänQHQVDUEHWHRIWDVWU|UIUnJRULQRPVWDGHQVJHRJUD¿VNDJUlQVHUlUNRQWDNterna med omvärlden också en del av kommunalpolitiken. Det kan gälla
grannkommuner, landstinget, staten – eller i hög grad för Stockholms del
också internationella samarbeten. Inte minst EU med alla dess organ är
viktigt. På så sätt kan både debatter i kommunfullmäktige och dokument i
DUNLYHQEHU|UDVnYlO.LVWDRFK.XQJVKROPHQVRP%DOWLNXPRFK%U\VVHO

Så styrs Stockholm
Stockholm är en stad, landets största och dessutom svensk huvudstad. När
det gäller politik och förvaltning är Stockholm däremot en vanlig kommun, organiserad på samma sätt som både Lomma och Piteå, liksom de
övriga av Sveriges totalt 290 kommuner. Skillnaderna mellan kommuner
på landet och städerna togs bort 1971. Stockholms ”riksdag” heter därför
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NRPPXQIXOOPlNWLJH IUDPWLOOVWDGVIXOOPlNWLJH .RPPXQVW\UHOVHQ
.6 WLGLJDUHVWDGVNROOHJLHW lUVWDGHQVPRWVYDULJKHWWLOOUHJHULQJHQ
De 101 ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid kommunalvalen, samtidigt med alla andra kommuners, landstingens och riksdagens ledamöter,
den tredje söndagen i september vart fjärde år. Tidigare skedde valen vart
tredje år. Ännu tidigare var kommunalvalen och riksdagsvalen skilda åt,
OLNVRPGDJHQVXSSGHOQLQJPHOODQVRPPDU26RFKYLQWHU26'lUI|UlJGH
de rum 1946, 1950, 1954 osv fram till 1966. Riksdagsvalen gick omlott
1948, 1952, 1956 osv fram till 1968. Sedan 1970 sker valen samtidigt.
'HÀHVWDLNRPPXQIXOOPlNWLJHlUIULWLGVSROLWLNHUPHGYDQOLJDMREEHOOHU
studier som huvudsaklig syssla. En mindre del, de mest ledande politikerna i varje parti, sysslar med politik på heltid. Det gäller till exempel
ledamöterna i kommunstyrelsen, vars politiska sammansättning speglar
fullmäktiges. De borgerliga partierna har sedan 2006 majoritet i fullmäkWLJHRFKGlUPHGRFNVnL.63DUWLHUQDOHGVDYVLQDUHVSHNWLYHJUXSSOHGDUH
som ofta samtidigt är borgarråd (eller oppositionsborgarråd).
Borgarråd
Ett borgarråd är högste
politiskt ansvarig för en
rotel.

Rotel
Ansvarsområde för stadens
politiska ledning.

2FNVnERUJDUUnGHQlUKHOWLGVSROLWLNHU%HWHFNQLQJHQlUVSHFLHOOI|U6WRFNholm. Borgarråden är ordförande för de nämnder (eller styrelser) som
är knutna till olika politikområden, till exempel skolnämnden, fastighetsnämnden och kulturnämnden. Här behandlas olika förslag och andra
frågor innan borgarrådsberedningen (alla borgarråd tillsammans), kommunstyrelsen och fullmäktige tar vid.
)|UQlUYDUDQGH¿QQVnWWDURWODU¿QDQVURWHOQWUD¿NRFKDUEHWVPDUNQDGVroteln, äldre- och ytterstadsroteln, stadsmiljöroteln, socialroteln, skolroteln, stadsbyggnads- och idrottsroteln samt kultur- och fastighetsroteln
(socialroteln har också ett biträdande borgarråd).
Politiska tjänstemän, det vill säga anställda som rekryterats på politiska
grunder och som lämnar sina poster vid maktskiften, arbetar i rotlarna
och på partiernas kanslier. En viktig grupp är borgarrådssekreterarna som
står nära borgarråden. År 2011 fanns 65 politiska tjänstemän i Stadshuset.
De är inte många jämfört med de vanliga, opolitiska tjänstemännen, men
deras betydelse har ändå vuxit.
*HQRPnUHQKDUURWODUQDRUJDQLVHUDWVRPÀHUDJnQJHU)UDPWLOO
fanns en sjukvårdsrotel som med anslutningen till landstinget blev onödig.
Länge fanns en industrirotel och en kort tid under 1990-talet också en
kretsloppsrotel.
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De svenska kommunerna hade länge en form av samlingsstyre. Partierna
delade på makten. Stockholm behöll systemet ovanligt länge, till 1995.
Sedan dess tillsätter den politiska majoriteten alla borgarråd. Motiveringen
var att det politiska ansvaret skulle bli tydligare, bli mer likt riksdagens parlamentariska ordning. Tidigare hade partierna på båda sidor av
blockgränsen gjort upp om rotelfördelningen. Det kunde innebära att ett
moderat industriborgarråd tvingades anpassa sig till motsidans politik, om
vänstersidan var i majoritet. På samma sätt kunde ett socialdemokratiskt
socialborgarråd ha en majoritet emot sig när de borgerliga styrde. Finansroteln, som har hand om budgeten och övergripande ekonomiska frågor,
har dock sedan 1940 alltid besatts av majoriteten. Finansborgarrådet är
därför stadens mest betydelsefulla politiker, något av en statsminister.

Finansborgarråd

Avskaffandet av samlingsstyret har mött kritik på senare år. StadshuspolitiNHQKDUEOLYLWPHUNRQÀLNWI\OOGRFKVYnULJKHWHUQDDWWXSSQnEUHGD|YHUenskommelser över blockgränsen har ökat, delvis kanske som en följd av
att samlingsstyret försvunnit. Samtidigt ska inte skillnaderna mot tidigare
|YHUGULYDV0DMRULWHWHQXWVnJlYHQWLGLJDUH¿QDQVERUJDUUnGHW/LNDVn¿QQV
det inslag av samlingsstyre också idag. För att oppositionen ska få insyn
i majoritetens agerande och kunna bedriva sitt politiska arbete infördes
1995 heltidsanställda oppositionsborgarråd. Tre socialdemokrater och en
miljöpartist har sedan 2010 års val sådana poster.

Oppositionsborgarråd

En annan stridsfråga som rör politikens spelregler är stadsdelsnämnderna.
$WWPDNWVNXOOHÀ\WWDVXWIUnQGHQFHQWUDODOHGQLQJHQIUnQ6WDGVKXVHWWLOO
stadsdelarna hade tidigare diskuterats, länge med Folkpartiet som pådrivare. När beslutet om stadsdelsnämnder togs 1995 var situationen annorlunda. De borgerliga var kritiska och de ursprungligen 24 politiska nämnderna
med tillhörande förvaltningar har successivt minskats till 14. De ansvarar
för kommunal förskola, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg,
konsumentvägledning samt fritids- och kulturverksamhet. Vänstersidan
har sett systemet som ett stärkande av den lokala demokratin, medan de
borgerliga anser att resurser slukas av stadsdelsnämndernas byråkrati.

Stadsdelsnämnder

Stadens politiska ledare.

Representanter från
minoritetspartier.
De ansvarar inte för
någon rotel men ingår i
borgarrådsberedningen
som förbereder ärendena
till kommunstyrelsen

Lokalt styre i stadens
stadsdelar som har en
decentraliserande effekt
på makten i Stockholms
stadshus.

På många sätt har kommunerna politiska liv kommit att likna rikspolitiken, med blockpolitik, fasta majoriteter och intensiv mediegranskning av
WRSSROLWLNHUQDbQGn¿QQVGHWHQYLNWLJVNLOOQDG(WWVWDWVUnGNDQLQWHVW\UD
i detaljfrågor. Ämbetsverk som till exempel Socialstyrelsen eller Försvarsmakten genomför den politik regering och riksdag har bestämt med
förhållandevis stort eget ansvar. En enskild minister kan inte gå in och ta
över beslut som ett ämbetsverk ska göra. Det kallas ministerstyre, även om
gränsen mellan tillåten och otillåten styrning är svår att avgöra.

15

Partierna i Stadshuset

I kommunerna, i Stockholm såväl som i Lomma och Piteå, förväntas en
ledande politiker ta ansvar för allt vad som händer inom dennes ansvarsområde. Ett skolborgarråd ska inte sätta betyg, eller lägga upp undervisningen. Däremot ställs han eller hon till svars om skolan missköts eller
om mobbing förekommer. Borgarrådet kan inte skjuta över ansvaret på
WMlQVWHPlQQHQ6RPGHWWLGLJDUHPRGHUDWD¿QDQVERUJDUUnGHW&DUO&HGHUschiöld har uttryckt saken:
I kommunalpolitik är det vi kommunalpolitiker som bestämmer allt.
Ska Stockholms stad köpa gem, så är det ett politiskt beslut.
Vilka beslut som har varit avgörande för Stockholm (mer än inköpen av
gem) och hur partierna har slagits om makten i Stadshuset behandlas i
nästa avsnitt.

Stadshuset skiftar färg
6WRFNKROPVSROLWLNHQVKMlUWDlU6WDGVKXVHWEHOlJHWSn.XQJVKROPHQV
V\G|VWUDVLGDHWWVWHQNDVWIUnQ&HQWUDOVWDWLRQHQ%\JJQDGHQLQYLJGHV
och är internationellt välkänd, till stor del för att de årliga Nobelmiddagarna äger rum här. Läget vid vattnet, det röda teglet på fasaden, det 106
meter höga tornet med riksvapnet Tre kronor på dess topp, tillsammans
med Blå hallen (som inte är blå), Gyllene salen och Rådssalen har gjort att
det räknas som ett av Sveriges främsta byggnadsverk. Arkitekten Ragnar
Östberg har blandat italiensk renässans med svensk nationalromantik. Till
det senare bidrar också statyn av den medeltida frihetshjälten Engelbrekt
vid vattnet.
Förutom konstnärligt utsmyckade festsalar rymmer Stadshuset också kontor för stadens ledande politiker och en central tjänstemannastab. BorgarUnGHQ¿QQVKlUOLNVRPSDUWLHUQDVNDQVOLHUVWDGVOHGQLQJVNRQWRUHWRFKVRP
nämnts Rådssalen, där fullmäktige sammanträder.
Stadshuset må vara stadens politiska hjärta men huvuddelen av förvaltningen får inte plats i byggnaden. Enheter som exempelvis utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret, kulturförvaltningen,
VRFLDOI|UYDOWQLQJHQVWDGVDUNLYHW¿QQVSnDQGUDKnOOGHDOOUDÀHVWDL
närheten av Stadshuset.
Stadshusets silhuett med Tre kronor och sin röda tegelfasad är en klassisk
symbol för Stockholm som många känner igen och få skulle vilja ändra
på. Den politiska färgen har emellertid skiftat genom årtiondena, mer än
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på riksnivå och med andra politiska förtecken. Efter det demokratiska
genombrottet kring 1920 blev Socialdemokraterna största parti, liksom i
Sverige som helhet. Ser vi på perioden efter andra världskriget, från valet
1946 och fram till idag, har den politiska utvecklingen skilt sig åt mellan
Stockholm och riket. Medan Socialdemokraterna styrde landet närmast
oavbrutet mellan 1932 och 1976 hade de borgerliga i Stockholm majoritet
EnGH±RFK±PHGIRONSDUWLVWHUVRP¿QDQVERUJDUUnG
VHQDVW3HU2ORI+DQVRQ'lUHPHOODQYDU6WRFNKROPVNDQVNHPHVWNlQGH
NRPPXQDOSROLWLNHU+MDOPDU0HKU 6 ¿QDQVERUJDUUnG,PnQJDIUnJRU
träffade han överenskommelser med Folkpartiet. Socialdemokraterna satt
åter vid makten under 1970-talet, med undantag av åren 1976–1979.
Från 1980-talets mitt och fram till 2006 skiftade makten oavbrutet mellan
YDUMHYDO(WWVRFLDOGHPRNUDWLVNW¿QDQVERUJDUUnGDYO|VWHVDYPRGHUDWHUQDV
kandidat vid nästa val, sedan åter en socialdemokrat och så vidare. Mest
IUDPWUlGDQGHYDU0DWV+XOWK 6 RFK&DUO&HGHUVFKL|OG 0 SROLWLVND
konkurrenter men med ömsesidig vänskap och respekt, som växelvis
styrde staden mellan 1988 och 2002. Vid valet 1998 blev Moderaterna för
första gången störst i Stadshuset. Socialdemokraterna tog tillbaka ledarpositionen 2002 men från 2006 har Moderaterna varit klart störst. ModeraterQD|YHUWRJ¿QDQVERUJDUUnGVSRVWHQIUnQ$QQLND%LOOVWU|P 6 RFKYLG
2010 års val lyckades den sittande borgerliga majoriteten för första gången
på decennier behålla makten. Finansborgarråd är nu Sten Nordin (M).
Partierna i Stadshuset var från början bara fyra. Vid 1946 års val konkurreUDGH6RFLDOGHPRNUDWHUQD)RONSDUWLHW+|JHUQ 0RGHUDWHUQD RFK.RPPXQLVWHUQD 9lQVWHUSDUWLHW RPU|VWHUQD%RQGHI|UEXQGHWVRP&HQWHUQlQQX
kallade sig, hade få sympatisörer i storstäderna och bedrev knappt ens
några valkampanjer i Stockholm. Folkpartiet var tidvis större än Högern.
Från 1973 har Moderaterna varit klart större. Antalet mandat har varierat
PHOODQRFK GHQK|JVWDVLIIUDQXSSQnGGHV &HQWHUQWRJVLJLQ
i fullmäktige 1966 – genom valsamverkan med Folkpartiet – och växte
snabbt under 1970-talet som en följd av tidens miljödebatt och ”gröna
våg”. Valet 1973 gav 15 mandat, det bästa resultatet hittills. De senaste
nUWLRQGHQDKDU&HQWHUQYDULWEHW\GOLJWPLQGUHcUHQ±VWRGPDQ
exempelvis helt utanför fullmäktige.

Antal partier
1945 fanns det fyra
partier i fullmäktige,
2013 är antalet sju.

Partiväsendet i Stadshuset har successivt blivit allt mer komplicerat.
Liksom i många andra kommuner kom så småningom ett lokalt parti in i
fullmäktige. Stockholmspartiet (SP), med sin inriktning på miljö och demokratifrågor, tågade in under stor medial uppmärksamhet 1979. Bästa val
EOHYGnPDQ¿FNPDQGDW9LGYDOHWnNWHSDUWLHWXU8QGHUVLQ
tid i Stadshuspolitiken försökte SP utnyttja sin ställning mellan blocken.
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Partiet samverkade främst med Socialdemokraterna, men tidvis med de
ERUJHUOLJD6nVPnQLQJRP¿FNPDQNRQNXUUHQVDY0LOM|SDUWLHW 03 3DUtierna hade tidigare samarbetat men MP ansåg att SP blivit för borgerligt
genom att acceptera friskolor och viss annan privatisering av kommunal
verksamhet. MP kom in 1991 och tog alltmer över miljöopinionen. Vid
det senaste valet 2010 skedde en stark framryckning. Med sina 16 mandat
tycks MP ha tagit väljare både från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Valet 1991 bjöd på ytterligare två nya partier i fullmäktige, Ny Demokrati
RFK.ULVWGHPRNUDWHUQD%nGDI|OOXUGLUHNWYLGQlVWDYDOPHQ.ULVWGHPRkraterna har sedan återkommit och etablerat sig inom det borgerliga lägret.
Socialdemokraterna var länge stadens största parti. Först 1998 erövrade
Moderaterna den positionen. Visserligen tog Socialdemokraterna tillbaka
den 2002, men bara tillfälligt. De två senaste valen har inneburit kraftiga
röstförluster för Socialdemokraterna.
Under Stockholmspartiets tid i Stadshuset försvagades blockpolitiken.
Makten gick något förenklat uttryckt till den sida som kunde bjuda SP på
ÀHVWI|UGHODU,RFKPHG0LOM|SDUWLHWVXSSVOXWQLQJLGHQU|GJU|QDDOOLDQsen vid de senaste valen har blockpolitiken återigen präglat Stockholmspolitiken. Efter framgången 2010, och Socialdemokraternas och Vänsterpartiets samtidiga nedgång, har dock MP distanserat sig från sina tidigare
allianspartner.
Hittills har kommunen Stockholm diskuterats i dess helhet. Men liksom
i andra kommuner skiftar de politiska sympatierna mellan olika delar,
främst beroende på social sammansättning. Mer välmående områden röstar
borgerligt i större utsträckning och vice versa, men även politiska traditioner spelar in.
Socialdemokraterna har varit starkast i ytterområdena, särskilt söder
om staden och på Järvafältet. Högern/Moderaterna uppvisar en omvänd
bild, starkare i innerstaden, särskilt Östermalm, och i ytterområden som
Bromma. Södermalm och de södra förorterna var länge svaga områden
men 2010 inträffade det historiskt unika att M blev större än S i hela det
klassiskt röda Södermalm. Folkpartiet har sina starka områden i city, på
1RUUPDOPRFKL%URPPD&HQWHUQVRFK.ULVWGHPRNUDWHUQDVYlOMDUHlU
ganska jämnt fördelade över stadens olika delar. Vänsterpartiets starka och
svaga områden var länge desamma som Socialdemokraternas. Under de
framgångsrika åren på 1980- och 1990-talet kom Södermalm och innerstaden som helhet att bli starka fästen, men vid de senare inte så lyckade
valen har skillnaderna mellan områdena inte varit så stora. Miljöpartiet
var tidigare starkast inom tullarna. På Södermalm är MP numera nästan
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jämnstarkt med S. Med de senaste årens framgångar har väljarstödet ökat
också i närförorterna. Stockholmspartiet var under sin tid ett utpräglat innerstadsparti. Man hade svårt att tränga utanför tullarna.

Kvinnorna tar över
En av de viktigaste politiska förändringarna efter det andra världskriget
är kvinnornas frammarsch. Men det tog lång tid innan ens en någorlunda
jämn könsfördelning uppstod. Så sent som 1967 var bara var fjärde kommunfullmäktig i Stockholm en kvinna. Ännu tydligare var den låga kvinnorepresentationen bland stadens ledande politiker, borgarråden. Första
kvinna med den titeln var Inga Thorsson (S), socialborgarråd 1958–1962.
Sedan dröjde det ett par decennier innan nästa kvinna utsågs. Att kvinnorna i början hänvisades till mer traditionellt kvinnliga områden som socialpolitik och kultur är också ett inslag i den tidigare manliga dominansen.

Första kvinnliga
borgarrådet
Inga Thorsson (S),
år 1958.

Första kvinnliga
ﬁnansborgarrådet
Annika Billström (S),
år 2002.

De senaste årtiondena har ändå mycket hänt. Inom den viktiga gruppen av
SROLWLVNDWMlQVWHPlQVRPQlPQGHVLE|UMDQlUNYLQQRUQDLPDMRULWHW.|QVfördelningen i fullmäktige är jämn sedan 15–20 år tillbaka, med tendens
WLOONYLQQOLJ|YHUYLNW2FNVnERUJDUUnGHQlUWLOOVW|UVWDGHOHQNYLQQRUI|U
närvarande sju av tretton. Likadant förhåller det sig med gruppledarna.
Tabell 1. Andel kvinnor i Stockholms fullmäktige 1947–2011 (%)
År
1947
1957
1967
1977
1987
1997
2007
2011

Procent
27
24
25
33
44
49
52
52

.lOOD6WRFNKROPVNRPPXQDONDOHQGHU

Skillnaderna mellan partierna i Stockholms fullmäktige har inte varit
särskilt stora när det gäller kvinnornas ställning. Socialdemokraterna och
Folkpartiet, partier som traditionellt har drivit jämställdheten hårdare, har
HWWOLNQDQGHP|QVWHUVRP+|JHUQ0RGHUDWHUQD.RPPXQLVWHUQDLJDPOD
6.3YDULQWHVlUVNLOWNYLQQRYlQOLJDI\UDDYVMXWWRQOHGDP|WHU(IWHU
YlQVWHUUDGLNDOLVHULQJHQSnRFKWDOHWKDU93.9GlUHPRWOHJDW
före de andra. Stockholmspartiet och Miljöpartiet hade redan vid inträdet
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i fullmäktige regler om 50-50 på sina riksdagslistor. Principen om ”varannan damernas” har sedan dess fått stort genomslag hos partierna vilket
borgar för en fortsatt jämn könsfördelning, såvida inte den kvinnliga frammarschen fortsätter.

Dramatik och politik
För att förstå politiken i Stadshuset behöver man också känna till avgörande stridsfrågor och de mer dramatiska händelser som ägt rum. Några av
de viktigaste under de senaste decennierna som inte redan har nämnts ska
här presenteras.
&LW\RPYDQGOLQJHQIUnQWDOWLOOWDOLQQHEDUHQJHQRPJULSDQGH
ombyggnad av stadens mitt, dess hjärta. Äldre, ofta nedgångna, hus revs
till förmån för kontor, bredare gator och parkeringshus. Gamla byggnader
ansågs stå i vägen för en modern stad, storskaligt byggd för handel och
ELOWUD¿N8QGHUPnQJDnUYDUVWDGHQVFHQWUDODGHODUHQE\JJDUEHWVSODWV
Socialdemokraterna med Hjalmar Mehr i spetsen var pådrivande, ofta i
samförstånd med Folkpartiet. Högern opponerade sig ibland mot rivningspolitiken.
Almstriden 1971 handlar om att en grupp demonstranter genom att
NOlWWUDXSSLWUlGHQI|UKLQGUDGHIlOOQLQJHQDYDOPDUQDL.XQJVWUlGJnUGHQ
Almarna ansågs stå i vägen för en butik vid en planerad tunnelbanenedgång. Bråket gällde knappast bara träden, utan speglade en klyfta mellan
6WDGVKXVSROLWLNHUQDRFKPHGERUJDUQD&LW\RPYDQGOLQJHQIDQQVPHGL
bakgrunden när kritik riktades mot stadens förvandling, mot bilismen
och den försämrade miljön. Almstriden blev en vändpunkt. Därefter har
förändringar i stadsbilden bevakats mer noga av medier och politiska grupSHULQJDULQRPRFKXWRPSDUWLHUQD,HIWHUKDQGEHNODJDGHÀHUDSROLWLNHUDWW
man låtit sig styras för mycket av stadens tekniska experter.
2FNXSDWLRQHQDYNYDUWHUHW0XOOYDGHQSn6|GHUPDOP±YDURFNVn
HQSURWHVWPRWULYQLQJDU2FNXSDQWHUQDKlYGDGHDWWKXVHWNXQGHUHQRYHUDV
och motsatte sig att hyreshus förvandlades till bostadsrätter. Från politikernas sida fanns misstankar om att ockupanterna mest var ute för att själva
skaffa sig en bostad vid sidan om Bostadsförmedlingen. Motsättningarna
YDUVNDUSD,VHSWHPEHUXWU\PGHVKXVHWDYSROLVHQ2FNXSDQWHUQD
greps och en del ställdes inför rätta.
'HQQLVSDNWHWHWYDUHQWUD¿NSODQVRPN|UGHIDVW)|UUHULNVEDQNVFKHIHQ
Bengt Dennis hade 1990 fått regeringens uppdrag att tillsammans med
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6WRFNKROPVSROLWLNHUQnHQXSSJ|UHOVHRPKXUWUD¿NSUREOHPHQLRFKNULQJ
staden skulle lösas. Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet i
staden och länet enades 1992 om ett förslag som både innehöll ringleder
I|UELOWUD¿NHQRFKVDWVQLQJDUSnNROOHNWLYWUD¿NHQ.ULWLNHUKlYGDGHDWW
PLOM|QVNXOOHVNDGDVRFKDWWELOLVPHQEDUDVNXOOH|NDPHGGHQ\DWUD¿NOHGHUQD&HQWHUQ9lQVWHUSDUWLHWRFK6WRFNKROPVSDUWLHWYDUHPRWOLNVRP
miljögrupper. Med så många olika delar och inblandade intressen blev
SDNHWHWVYnUWDWWI|UDLKDPQ'HWVSUDFNGH¿QLWLYWGnGHQVRFLDOGHPRNUDWLVNDUHJHULQJHQWUlIIDGHHQXSSJ|UHOVHPHG&HQWHUQI|UDWWInVW|GI|UVLQ
politik i riksdagen. I överenskommelsen ingick att Dennispaketet skrotaGHV$WW6WRFNKROPVWUD¿NSROLWLNDYJMRUGHVSnGHQULNVSROLWLVNDQLYnQYLVDU
hur invävd Stockholmspolitiken är i större politiska sammanhang.
Trängselavgifterna var en stridsfråga med en lång förhistoria. Vägavgifter
av olika slag hade diskuterats sedan 1970-talet. Det handlade både om att
InLQSHQJDUWLOOVWDGHQRFKDWWPLQVNDELOWUD¿NHQcWJlUGHQLQJLFNRFNVn
i Dennispaketet. Efter många turer, i såväl regering och riksdag som i
Stockholms stadshus, genomfördes efter en försöksperiod med systemet en
folkomröstning samtidigt med 2006 års val. Stockholmarna röstade ja till
införandet av avgifter för bilresor in och ut från Stockholms city.
'UDPDWLN¿QQVQDWXUOLJWYLVRFNVnLPnQJDDQGUDIUnJRU.RPPXQDOVNDWWHQVQLYnRP%URPPDÀ\JIlOWERUGHEOLERVWDGVRPUnGH*OREHQE\JJHW
omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter, skolans stridsfrågor med
nedläggningshot mot Adolf Fredriks musikklasser samt friskolornas
VQDEEDWLOOYl[WGHWPLVVO\FNDGHI|UV|NHWDWWInVRPPDU26I|UVlOMning av stadens energibolag Stockholm Energi – är bara ett urval. Likaså
den pågående debatten om Slussens framtid.
Allt talar för att källmaterialet från Stockholmspolitiken kontinuerligt
kommer att fyllas på med såväl mindre kända frågor som spektakulära
stridsfrågor.
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Stockholms stadshus en vinterkväll 2009. Foto: Yanan Li.

Börja forska! Stockholmspolitiska teman
Torbjörn Nilsson

2P6WRFNKROP¿QQVGHWP\FNHWVNULYHW(QV|NQLQJLGDWDEDVHQ/LEULV
JHUWUlIIDUI|UE|FNHUVNULIWHUXSSVDWVHURFKDQQDWGlU6WRFNKROP
DQJHVLWLWHOQRDYVHWWVSUnN+lU¿QQVNDUWPDWHULDOWXULVWOLWWHUDWXU DOOWLIUnQ
UHVHQlUHUSnWDOHWWLOOGDJHQVJXLGHE|FNHU KLVWRULVNDVNLOGULQJDU
WLOOH[HPSHOHQEHUlWWHOVHRPPRUGHWSn*XVWDY,,,IUnQ VNULIWHU
IUnQSDUWLRUJDQLVDWLRQHU VRPWH[+|JHUXQJGRPDUL6WRFNKROPXWJLYHQ
± HOHJDQWDIRWRE|FNHUIRUVNQLQJVNULIWHURPPXVHHURFKDQQDQ
NXOWXURPLGURWWHOOHUI|UIDWWDUHLVWDGHQ±RFKP\FNHWDQQDW
bYHQRPPDQEHJUlQVDULQWUHVVHWWLOO6WRFNKROPHIWHURFKPHG
WRQYLNWSnIRUVNQLQJHOOHUOLNQDQGHPDWHULDOlUXWEXGHWVWRUW$UNLWHNWXU
RFKE\JJQDGVYHUNlUHWWSRSXOlUWWHPDOLNVRPIUDPYl[WHQDYVWDGHQVROLND
GHODULQNOXVLYHDOODQ\DI|URUWHU7UD¿NOHGHURFKNROOHNWLYWUD¿NVNLOGUDVL
PnQJDE|FNHU2PYDQGOLQJHQDY&LW\SnRFKWDOHWlU\WWHUOL
JDUHHWWSRSXOlUWWHPD
0HUVlOOV\QWLVDPPDQKDQJHWlUIRUVNQLQJRP6WRFNKROPVSROLWLVNDKLV
WRULDRPSDUWLHUQDL6WDGVKXVHWRFKGHIUnJRUVRPKDUVWnWWLFHQWUXPI|U
VWDGHQVPDNWKDYDUHRFKPHGERUJDUHHIWHUGHWDQGUDYlUOGVNULJHW(QGHO
DYGHWHPDQVRPQlPQGHVRYDQKDUQDWXUOLJWYLVLQVODJDYSROLWLVNKLVWRULD
PHQVRPKHOKHWlUNXQVNDSHQRPVWDGVKXVSROLWLNHQJDQVNDEHJUlQVDG
0DQNXQGHDQQDUVWlQNDVLJDWWSROLWLNHQLKXYXGVWDGHQVNXOOHlJQDVHWW
VlUVNLOWLQWUHVVH,VMlOYDYHUNHWlUGHWWYlUWRP6WDWVYHWHQVNDSOLJDXQGHU
V|NQLQJDURPWLOOH[HPSHOGHPRNUDWLLNRPPXQHUQDXWHOlPQDUQlVWDQ
DOOWLG6WRFNKROP6WDGHQDQVHVPHGVLQVWRUOHNRFKVWDWXVVRPKXYXGVWDG
YDUDDOOWI|URW\SLVN
6RPKMlOSWLOOGHQVRPlULIlUGPHGDWWIRUVNDRP6WRFNKROPVSROLWLNHQ
SUHVHQWHUDVKlUIRUVNQLQJXWLIUnQROLNDWHPDQ7URWVGHWVYDJDIRUVNQLQJV
OlJHWJnUGHWDWWEODQGGHGU\JWWLWODUQDKLWWDP\FNHWOLWWHUDWXUVRP
KMlOSHUHQDWWI|UVWnVDPPDQKDQJKLWWDQ\DYLQNODUHOOHUIRUPXOHUDQ\D
SHUVSHNWLYVRPNDQVNDSDQ\NXQVNDS)RUVNQLQJHQEHKDQGODVXWLIUnQVMX
XQGHUUXEULNHULEODQG|YHUODSSDUGHYDUDQGUDPHQlQGnE|UXSSGHOQLQJHQ
J|UDIRUVNQLQJV|YHUVLNWHQPHUOlWWLOOJlQJOLJ,PDUJLQDOHQOLVWDVDQYlQG
EDUDE|FNHU'HÀHVWDDYGHPEHU|UVLWH[WHQ
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Partier och politik
Ragnar Tomson

(WLNRFKSROLWLN(WLVNW
NXOWXUHOOWVRFLDOW
LQLWLDWLYL6WRFNKROPV
VWDGVIXOOPlNWLJH'HO±
±

Ragnar Tomson

)HPWLRWDOLVWDGVKXVHW
0HGVlUVNLOGKlQV\QWLOO
NXOWXUHOODRFKVRFLDOD
IUnJRUL6WRFNKROPV
VWDGVIXOOPlNWLJH

Yngve Larsson

0LWWOLYLVWDGVKXVHW$QGUD
GHOHQ,WMlQVWKRVGHQQD
VWROWDVWDG

Mert Kubu

'HWSROLWLVNDVSHOHWL
VWDGVKXVHW

Anders Gullberg och
Sven Lilja (red),
0DNWHQL6WDGVKXVHW
6WRFNKROPVORNDOSROLWLN
XQGHUWDOHW

Rune Premfors m.fl.
'HPRNUDWLLVWRUVWDG
6WDGVGHOVQlPQGHUL
6WRFNKROP

Henry Bäck

6WDGVGHOVQlPQGHUL
6WRFNKROP±GHPRNUDWLRFK
HIIHNWLYLWHW

Åke Askensten

0RWDOODRGGV(QEHUlWWHOVH
RPKXU6WRFNKROPVSDUWLHW
PDUVFKHUDGHLQLVWDGVKXVHW
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5DJQDU7RPVRQ)3SROLWLNHUSnRFKWDOHWKDUJnWWLJHQRP
IUnJRUVRPVWDGVIXOOPlNWLJHWDJLWXSSXQGHUKDQVWLGLQRPRPUnGHQVRP
HWLNNXOWXURFKVRFLDOSROLWLN)|UWHFNQLQJDUQDPHGNRUWDNRPPHQWDUHU
UHGRYLVDVLWUHEDQG'HVVXWRP¿QQVHQVHSDUDWERNPHGPRWVYDUDQGH
XQGHUV|NQLQJI|UNXOWXUHOODRFKVRFLDODIUnJRUXQGHUWDOHW
6WDWVYHWDUHQWMlQVWHPDQQHQRFKIRONSDUWLYHWHUDQHQL6WDGVKXVHW<QJYH
/DUVVRQKDUEHO\VWVWDGHQVNRPPXQDOSROLWLVNDXWYHFNOLQJLÀHUDE|FNHU
VRPXWLIUnQI|UIDWWDUHQVOLYVOnQJDSROLWLVNDJlUQLQJJHUPnQJDLQVLNWHUL
KXUEHVOXWVSURFHVVHQJnUWLOObYHQGHQSROLWLVNDDWPRVIlUHQRFKWLGHQV
OHGDQGHSROLWLNHURFKWMlQVWHPlQVNLOGUDVSnHWWIlUJVWDUNWVlWW$QGUDGHOHQ
DYKDQVSROLWLVNDPHPRDUHUJnUIUDPWLOOPHQLIUnJDRP1RUUPDOPV
UHJOHULQJHQRFKDOPVWULGHQVWUlFNHUKDQVLJlQGDWLOO
-RXUQDOLVWHQ0HUW.XEXDUEHWDGHLÀHUDGHFHQQLHUVRPNRPPXQUHSRUWHU
Sn'DJHQV1\KHWHUbYHQRPPnQJDXSSJLIWHUE\JJHUSnDQRQ\PDNlOORU
RFK.XEXVDPWLGLJWEMXGHUSnNULWLNPRWYLVVDSROLWLNHUlUKDQVERNIUnQ
LQWUHVVDQWXWLIUnQKXUPDNWHQXW|YDGHVEDNRPNXOLVVHUQDL6WDGVKX
VHWGlUDOOWLQWHDOOWLGJLFNHIWHUUHJHOERNHQ'HSROLWLVNDWMlQVWHPlQQHQV
UROOL6WDGVKXVSROLWLNHQKDUVWXGHUDWVDYKLVWRULNHUQ7RUEM|UQ1LOVVRQRFK
RUJDQLVDWLRQVIRUVNDUHQ$QGHUV,YDUVVRQ:HVWHUEHUJ
)OHUDVWDWVYHWDUHKDUVWXGHUDWGHVWDGVGHOVQlPQGHUVRPLQI|UGHVL6WRFN
KROP%nGHI|UVSHOHWRFKGHVVIDNWLVNDUHVXOWDW¿QQVUHGRYLVDW 5XQH
3UHPIRUVPHGÀHUD +HQU\%lFNKDUGHVVXWRPDQDO\VHUDWGHGHPRNUD
WLVNDRFKHIIHNWLYLWHWVPlVVLJDI|OMGHUVRPUHIRUPHQInWWbYHQ|YHUJnQJHQ
WLOOPDMRULWHWVVW\UHnWPLQVWRQHHWWPRGL¿HUDWVnGDQWHIWHUnUVYDOKDU
VWXGHUDWVDYVWDWVYHWDUH
5HQRGODGHSDUWLSROLWLVNDYHUN¿QQVRFNVnPHQLQWHVlUVNLOWPnQJD
8SSVWLFNDUHQ6WRFNKROPVSDUWLHWKDUVLQVNLOGUDUHLMRXUQDOLVWHQRFKDNWLYH
SROLWLNHUQcNH$VNHQVWHQbYHQRPGHWlUHQSDUWVLQODJDJHVHQW\GOLJ
ELOGDYGHQRURRFKGHOYLVI|UYLUULQJVRPGHWQ\DSDUWLHWVLQPDUVFKVND
SDGH)UnJDQGLVNXWHUDGHVRFNVnSnGHWYLWWQHVVHPLQDULXPIUnQ
YDUVXWJLYQLQJUHGLJHUDWVDY7RUEM|UQ1LOVVRQ,$QGHUV*XOOEHUJVRFK
6YHQ/LOMDVDQWRORJLMakten i Stadshuset¿QQVHQUDGXSSVDWVHUEnGHRP
VWDGHQVSROLWLVNDVWUXNWXUHURFKYLNWLJDVWULGVIUnJRU

Börja forska! Stockholmspolitiska teman

Stadsplanering
+XU6WRFNKROPKDUEHE\JJWVHOOHUXWLIUnQHWWDQQDWSHUVSHNWLYKDUULYLWV
QHGKDUORFNDWPnQJDIRUVNDUH7UROLJHQlUGHQQDI|UlQGULQJDY6WRFN
KROPIUlPVWFLW\RPYDQGOLQJHQGHWRPUnGHGlUIRUVNQLQJVOlJHWlUPHVW
JHGLJHW3URFHVVHQYDUVWDUNWSROLWLVNWIUDPGULYHQYDUI|UGHQWYHNO|VWK|U
WLOOGHYLNWLJDVWHRPUnGHQDL6WRFNKROPVNRPPXQDODSROLWLVNDKLVWRULD
$QGHUV*XOOEHUJKDULHWWRPIDWWDQGHWYnEDQGVYHUNPHGGHQVXJJHVWLYD
WLWHOQCity – drömmen om ett nytt hjärtaVNLOGUDWRPYDQGOLQJHQDYFLW\
XQGHUSHULRGHQ±+DQELGUDURFNVnPHGHQVWXGLHRPUHJOHULQJ
HQDY1HGUH1RUUPDOPLDQWRORJLQStockholm blir stor stadbYHQI|UUH
VWDGVSODQHGLUHNW|UHQRFKSURIHVVRUQ*|UDQ6LGHQEODGKKDULÀHUDVNULIWHU
lJQDWVLJnWIUnJDQRPGHOHGDQGHDNW|UHUQDEDNRPEHVOXWHQRFKRPGHQ
NULWLNVRPYl[WHIUDPVnVPnQLQJRP

Anders Gullberg

2FNVnNRQVWKLVWRULHSURIHVVRUQ7KRPDV+DOOKDUEHKDQGODWFLW\VDQHULQJHQ
6lUVNLOWKDUKDQVHWWQlUPDUHSnULYQLQJHQDYGH6DJHUVNDKXVHQRFK
DQYlQGQLQJHQDY/H[1RUUPDOPHQH[SURSULDWLRQVSDUDJUDIVSHFLDOV\GG
I|U6WRFNKROPVRPYDQGOLQJDYFLW\NlUQDQVRPULNVGDJHQJRGNlQGH
0HGHWWXWLIUnQSHUVSHNWLYRFKlYHQPHGHQQRUPDWLYXWJnQJVSXQNWKXUHQ
VWDGE|UVW\UDVGHPRNUDWLVNWWRJVLJGHQDPHULNDQVNHVWDWVYHWDUHQ7KRPDV
$QWRQSnWDOHWDQVW\UQLQJHQDY6WRFNKROP

Thomas Hall

&LW\±GU|PPHQRPHWW
Q\WWKMlUWD0RGHUQLV
HULQJHQDYGHWFHQWUDOD
6WRFNKROP±
'HO±

Anders Gullberg och
K-E. Synnemar (red)
6WRFNKROPEOLUVWRUVWDG


Göran Sidenbladh
1RUUPDOPI|UQ\DW
±

,QDWLRQHOOVNDOD6WXGLHU
NULQJFLW\SODQHULQJHQL
6WRFNKROP

Thomas Anton

*RYHUQLQJ*UHDWHU
6WRFNKROP$6WXG\RI
3ROLWLFDO'HYHORSPHQWDQG
6\VWHP&KDQJH

Markpolitik – bostadspolitik
$OOWVHGDQWDOHWKDUPDUNSROLWLNHQYDULWHWWFHQWUDOWHOHPHQWLVWDGHQV
SROLWLN'HW¿QQVRFNVnHWWSnWDJOLJWLQWUHVVHKRVXWOlQGVNDIRUVNDUHI|U
6WRFNKROPWLOOH[HPSHO$QQ/6WURQJ6DPEDQGHWPHGERVWDGVSROLWLNHQ
lUW\GOLJWQnJRWVRPYLVDVLNXOWXUJHRJUDIHQ.HUVWLQ%RGVWU|PVDYKDQG
OLQJIUnQ6WDGHQVPDUNSROLWLNRFKIDVWLJKHWVLQN|SKDURFNVnWDJLWV
XSSDY%HUWLO6DQQHOI|USHULRGHQ±(WWP\FNHWOnQJWWLGVSHU
VSHNWLYSnPDUNIUnJDQVEHW\GHOVHJHUE\JJQDGVIRUVNDUHQ,QJHPDU-RKDQV
VRQLVLQKLVWRULN|YHUVWDGHQVEHE\JJHOVHKLVWRULD$GROI'LHWHU5DW]NDL
DQDO\VHUDUXWLIUnQHWWQDWLRQDOHNRQRPLVNWSHUVSHNWLYWRPWUlWWHQVEHW\GHOVH
I|UGHQVWRFNKROPVNDPDUNSROLWLNHQ'HWSULYDWDK\UHVKXVlJDQGHWVXWYHFN
OLQJHWWVlOODQDQYlQWSHUVSHNWLYDQDO\VHUDVDY+nNDQ)RUVVHOOLDQWROR
JLQStockholm blir välfärdsstad UHGDNW|U7RUEM|UQ1LOVVRQ $QWRORJLQ
LQQHKnOOHUI|UXWRPVWXGLHUDYERVWDGVSROLWLNRFNVnVRFLDOSROLWLVNDIUnJRUSn
DQGUDRPUnGHQVRPVWULGHQI|ULQUlWWDQGHWDYGDJKHPVNROGHEDWWHUQDRFK
PLOM|IUnJDQVIUDPYl[WLIXOOPlNWLJH

Kerstin Bodström

0DUNHQPDNWHQ
RFKERVWlGHUQD
0DUNDQYLVQLQJPDUN
RFKERVWDGVSROLWLNHQL
6WRFNKROP

Ingemar Johansson

6WRU6WRFNKROPV
EHE\JJHOVHKLVWRULD

Torbjörn Nilsson (red)
6WRFNKROPEOLU
YlOIlUGVVWDG
.RPPXQDOSROLWLNL
KXYXGVWDGHQHIWHU
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Trafikpolitik
Per Lundin

%LOVDPKlOOHW,GHRORJL
H[SHUWLVRFKUHJHOVNDSDQGH
LHIWHUNULJVWLGHQV6YHULJH


Rikard Skårfors

6WRFNKROPV
WUD¿NOHGVXWE\JJQDG
)|UlQGUDGHI|UXWVlWWQLQJDU
I|UEHVOXWRFK
LPSOHPHQWHULQJ±


Karolina Isaksson

)UDPWLGHQVWUD¿NV\VWHP
0DNWXW|YQLQJHQL
NRQÀLNWHUQDRPUXPPHW
RFKPLOM|QL'HQQLVSDNHWHWV
YlJIUnJRU

)|UHQPRGHUQVWRUVWDGlUNRPPXQLNDWLRQHUQDFHQWUDOD7UD¿NOHGHURFK
DQGUDWUD¿NV\VWHPInUDYJ|UDQGHNRQVHNYHQVHUI|UVWDGHQVRFKVWDGVPLO
M|QVXWIRUPQLQJ$WWIUnJRUQDGlUPHGEOLUSROLWLVNWODGGDGHlUVMlOYNODUW
3HU/XQGLQVDYKDQGOLQJBilsamhälletDQDO\VHUDULGHRORJLH[SHUWHUQDV
UROORFKUHJHOVNDSDQGHWSnRPUnGHWHIWHU.DUDNWHULVWLNHQJlOOHUKHOD
ODQGHWPHQPnQJDDYH[HPSOHQlUKlPWDGHIUnQ6WRFNKROP(NRQRPKLVWR
ULNHUQ5LNDUG6NnUIRUVKDUXQGHUV|NWYLONDIDNWRUHUVRPEHVWlPGH6WRFN
KROPVSODQHULQJVEHVOXWRFKJHQRPI|UDQGHDYWUD¿NSURMHNWXQGHUSHULRGHQ
±HQWLGGnEnGHELOLVPHQRFKNROOHNWLYWUD¿NHQH[SDQGHUDGH
9LONDDNW|UHUKDUYDULWSnGULYDQGH"9LONDYlUGHULQJDUKDUSURMHNWHQJH
QRPV\UDWVDY"'HQQLVSDNHWHWKDULQWUHVVHUDWWHNQLNIRUVNDUHQRFKVWDWVYHWD
UHQ.DUROLQD,VDNVVRQVRPDQDO\VHUDWSURFHVVHQXWLIUnQHWWPDNWSHUVSHNWLY
+RQKDURFNVnUHGLJHUDWStockholmsförsöketRPWUlQJVHOVNDWWHQVYLQJOLJD
KLVWRULD7HNQLNKLVWRULNHUQ7RPDV(NPDQKDULVLQDYKDQGOLQJNRQFHQWUHUDW
VLJSnVSnUYDJQDUQDRFKGHUDVDYYHFNOLQJLVDPEDQGPHG|YHUJnQJHQWLOO
K|JHUWUD¿N.XOWXUJHRJUDIHQ/HQQDUW7RQHOOKDUVWXGHUDW6WRFNKROPV
WUD¿NSODQHULQJSnHWW|YHUJULSDQGHSODQ6WLJ6YDOOKDPPDUVDUEHWHRP
WXQQHOEDQDQVXWE\JJQDGYLVDUKXUGHQYDUDYJ|UDQGHI|UEHE\JJHOVHXW
YHFNOLQJHQ

Alternativa rörelser
Ulf Stahre

'HQDOWHUQDWLYDVWDGHQ
6WRFNKROPVVWDGVRPYDQGOLQJ
RFKE\DODJVU|UHOVHQ

Ulf Stahre

'HQJU|QDVWDGHQ
6WDGVRPYDQGOLQJRFK
VWDGVPLOM|U|UHOVHLGHWQXWLGD
6WRFNKROP

Daniel Helldén

'HPRNUDWLQXWPDQDV
$OPVWULGHQRFKGHWSROLWLVND
HWDEOLVVHPDQJHW
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)UDPYl[WHQDYVNDOWHUQDWLYDU|UHOVHU±E\DODJ$OWHUQDWLYVWDGPLOM|
JUXSSHU±lUQlUDNQXWHWWLOOWUD¿NIUnJDQ%LOWUD¿NHQRFKNUDYSnI|UGMXSDG
GHPRNUDWLODGHJUXQGHQI|UVWDGVPLOM|U|UHOVHQVIUDPYl[WVNULYHUHWQR
ORJHQ8OI6WDKUHLHQDYVLQDE|FNHUSnRPUnGHW+DQKDUSXEOLFHUDWÀHUD
VWXGLHURPVWDGHQVRPYDQGOLQJRFKROLNDVRFLDODU|UHOVHUVYHUNVDPKHW
IUnQGHQWLGLJDE\DODJVU|UHOVHQWLOOGDJHQVRIWDQlWEDVHUDGHDNWLYLVWJUXSSHU
%|FNHUQDE\JJHUGHOYLVSnRPIDWWDQGHLQWHUYMXHUPHGDNWLYLVWHUQD)UnJRU
VRPRFNVnEHU|UVlUUHJLRQSODQHULQJHQ6WRUVWDGVXWUHGQLQJHQRFK
'HQQLV|YHUHQVNRPPHOVHQPHGGHVVNDUDNWlUDYKHOKHWVO|VQLQJLVWlOOHW
I|UPHUWUDGLWLRQHOOUXOODQGHSODQHULQJcNH$VNHQVWHQVWLGLJDUHEHU|UGD
LQLIUnQVNLOGULQJKDUQlUDVDPEDQGPHGRYDQVWnHQGHIUnJHVWlOOQLQJDU
HIWHUVRP6WRFNKROPVSDUWLHWVXSSNRPVWE\JJGHSnGHWLGLJDDOWHUQDWLYU|UHO
VHUQDVDUEHWH(QDYGHPHVWGUDPDWLVNDNRQÀLNWHUQDPHOODQDOWHUQDWLYU|
UHOVHQRFKVWDGHQVSROLWLVNDOHGQLQJDOPVWULGHQEHKDQGODVDY'DQLHO
+HOOGpQLHQDYKDQGOLQJLVWDWVYHWHQVNDS

Börja forska! Stockholmspolitiska teman

Stor-Stockholm
6WRFNKROPVUHODWLRQHUWLOORPJLYQLQJHQlUHQFHQWUDODVSHNWI|UI|UVWnHOVHQ
DYVWDGHQVXWYHFNOLQJ'HWJlOOHUVnYlOGHRPNULQJOLJJDQGHNRPPXQHUQD
NUDQVNRPPXQHUQDVRPODQGVWLQJHWGHWVnNDOODGHVWRUODQGVWLQJHWVRP
VWDGHQLQJnWWLVHGDQ+lU¿QQVHQJURJUXQGI|ULQWUHVVHNRQÀLNWHU
PHQRFNVnP|MOLJKHWHUWLOOVDPYHUNDQNULQJVW|UUHSURMHNW'HWQ\DVDPDU
EHWHWLODQGVWLQJHWKDUDQDO\VHUDWVDYHNRQRPKLVWRULNHUQ8QR*XVWDIVVRQ
PHGVlUVNLOGWRQYLNWSnVMXNYnUGHQWUD¿NSROLWLNHQRFKERVWDGVSROLWLNHQ
bPQHVNROOHJDQ6YHQ)ULW]KDUOLNDVnXWNRPPLWPHGHQVWXGLHYLGnUV
MXELOHHW$WW6WRFNKROPVH[SDQVLRQNXQGHYlFNDRQWEORGIUDPJnUDY6DP
+lJJOXQGVVWXGLHRPYDGKDQNDOODU´6WRFNKROPVSUREOHPHW´%HWUlIIDQGH
GHWUHJLRQDODVDPDUEHWHWKDU5HJLRQSODQHRFKWUD¿NNRQWRUHWVIHPWLR
I|UVWDnU ± EHKDQGODWVLHQDQWRORJL

Uno Gustafson

6WDWHQKDGHHQSnGULYDQGHUROOLLQI|UDQGHWDYVWRUODQGVWLQJHW2FNVnSn
DQGUDVlWWlU6WRFNKROPVUHODWLRQWLOOVWDWHQYLNWLJ+LVWRULNHUQ7RUEM|UQ
1LOVVRQEHKDQGODUXWI|UOLJWGHWI|UKnOODQGHWLERNHQStockholm som motor
och motpart+DQNDQLVLQXQGHUV|NQLQJLGHQWL¿HUDWUHHSRNHULVWDGHQV
I|UKnOODQGHWLOOVWDWHQ6WDWHQEDNRPDOOW  +XYXGNRPPXQL
EDNYDWWHQ  RFK0RWRUSn(XURSDYlJHQ  

Torbjörn Nilsson

6WRUVWRFNKROPRFK
VWRUODQGVWLQJHW([SDQVLRQ
RFKLQWHJUDWLRQL
6WRFNKROPVOlQ

Sven Fritz

nUPHGVWRUODQGVWLQJHW


Sam Hägglund

6WRUVWRFNKROPVSUREOHPHW±
GHVVXSSNRPVWSROLWLVHULQJ
RFKO|VQLQJ

6WRFNKROPVRPPRWRU
RFKPRWSDUW6WDGVELOG
RFKVWDWVPDNWVHGDQ


Översikter
,Staden på vattnetPHG/DUV1LOVVRQVRPKXYXGUHGDNW|U¿QQVHQJHQRP
JnQJDY6WRFNKROPVSROLWLNHQVXWYHFNOLQJXQGHUWDOHW'HWVYDJD
IRUVNQLQJVOlJHWJMRUGHGRFNDWWDYVQLWWHQRPHIWHUNULJVWLGHQlUJDQVND
NRUWIDWWDGH6WRFNKROPVPRGHUQLVHULQJEHO\VHVIUnQHQUDGV\QYLQNODUL
Stockholm blir stor stad2FNVnWLGHQVDNW|UHUKDUELGUDJLWWLOODQWRORJLQ,
DQWRORJLQTillväxt och tradition UHG+nNDQ/LQGJUHQRFK7RP3HWHUVVRQ 
JHVHQPlQJGSHUVSHNWLYSn6WRFNKROPVPRGHUQDHNRQRPLVNDKLVWRULD
(QDYVWDGHQVPHVWIlUJVWDUNDSROLWLNHUYDUVRFLDOGHPRNUDWHQ+MDOPDU
0HKU ± YHUNVDPXQGHUGHQSHULRGGn6WRFNKROPJHQRPJLFN
HQVWDUNI|UlQGULQJ&LW\UHYVRFK¿FNQ\DNRQWRU.XOWXUKXVHWE\JJGHV
WXQQHOEDQDQGURJVnWDOOWÀHUKnOO7UD¿NOHGHULQYLJGHV0HKUKDULHIWHU
KDQGEOLYLWQlUPDVWHQV\PEROI|UULYQLQJDURFKSDPSYlOGHL6WRFNKROP
-RXUQDOLVWHQRFKVRFLDOGHPRNUDWHQ%M|UQ(OPEUDQWJHUHQDQQDQELOGLVLQ
0HKUELRJUD¿IUnQ

Lars Nilsson (red)

6WDGHQSnYDWWQHW'HO
±

Håkan Lindgren och
Tom Petersson (red)

7LOOYl[WRFKWUDGLWLRQ
3HUVSHNWLYSn6WRFNKROPV
PRGHUQDHNRQRPLVND
KLVWRULD

Björn Elmbrant

6WRFNKROPVNlUOHN(QERN
RP+MDOPDU0HKU
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Börje Karlsson och
Torbjörn Tenfält (red)

)UnQDOPVWULGWLOO
WUlQJVHOVNDWW'HVWRUDVODJHQ
RP6WRFNKROP

6LVWPHQLQWHPLQVW¿QQVHQQ\ERNDYWYnSROLWLVNDMRXUQDOLVWHU%|UMH
.DUOVVRQRFK7RUEM|UQ7HQIlOW0HGWLWHOQFrån almstrid till trängselskatt
VNULYHUI|UIDWWDUQDRPIHPWRQDYJ|UDQGHSROLWLVNDVWULGHULQRP6WRFN
KROPVSROLWLNHQ)|UXWRPWLWHOQVIUnJRUEHVNULYVlYHQRFNXSDWLRQHQDY
NYDUWHUHW0XOOYDGHQSnWDOHW*OREHQE\JJHW'HQQLVSDNHWHW%URP
PDÀ\JIlOWI|UVlOMQLQJHQDY6WRFNKROP(QHUJLWLOOSULYDWDLQWUHVVHQVDPW
DQGUDDYJ|UDQGHVNHGHQLGHVHQDVWHI\UWLRnUHQV6WDGVKXVSROLWLN

Webbplatser med historisk information om Stockholm
3nPnQJDZHEESODWVHU¿QQVLQIRUPDWLRQRPVWDGHQVSROLWLVNDSDUWLHU
SROLWLNHQL6WDGVKXVHWRFKRPUHVXOWDWLVWDGVIXOOPlNWLJHRFKNRPPXQIXOO
PlNWLJHYDOVHGDQ±GnVWDGHQVI|UVWDIXOOPlNWLJHI|UVDPOLQJE|UMDGH
VLWWDUEHWH
Besök gärna:
6WRFNKROPVVWDGVWRFNKROPVH
6WRFNKROPVVWDGVDUNLYVVDVWRFNKROPVH
$UEHWDUU|UHOVHQVDUNLYRFKELEOLRWHNDUEDUNVH
6WRFNKROPVVWDGVPXVHXPVWDGVPXVHXPVWRFNKROPVH
6WDWLVWLNRP6WRFNKROPVWDWLVWLNRPVWRFNKROPVH
6WRFNKROPVNlOODQVWRFNKROPVNDOODQVH
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Kommunfullmäktiges tryckta handlingar
Mats Hayen

Ända sedan kommunfullmäktige i Stockholm började sin verksamhet 1863
har huvuddelen av de dokument och texter som skapats i den politiska processen blivit tryckta i serien Stockholms kommunfullmäktiges handlingar.
Det är en obruten serie av handlingar som löper från april 1863 och fram
till idag. Till och med år 1969 kallas serien för Stockholms stadsfullmäktiges handlingar6HGDQHWWÀHUWDOnU¿QQVGHRIIHQWOLJDGRNXPHQWHQIUnQ
kommunfullmäktiges sammanträden snabbt tillgängliga i digital form, via
Insyn som du hittar på webbplatsen stockholm.se (läs mer om Insyn i nästa
kapitel).

Stockholms stadsarkiv

I historiska eller samtidsinriktade studier av det politiska livet i Stockholm
är de tryckta handlingarna från kommunfullmäktige en utomordentlig källa
och det är en stor fördel om forskaren förstår hur serien är uppbyggd och
på vilket sätt som den politiska processen avseglas i materialet. I det här
kapitlet vill vi med hjälp av ett exempel visa hur informationen är uppdelad i fyra huvudsektioner: 1. förslag, 2. underlag till beslut, 3. beslut och
4. debatt.

KF/KS

Alla frågor som behandlas av kommunfullmäktige har sitt upphov i något
VODJVI|UVODJ)|UVODJNDQVNDSDVSnÀHUDVlWWWLOOH[HPSHOJHQRPVWDGHQV
budgetarbete eller genom att ledamöter i kommunfullmäktige skriver motioner. Om frågan godkänns för behandling av kommunfullmäktige sker
till en början en insamling av ett underlag till beslut i ärendet. Syftet med
underlaget är att på bästa sätt belysa frågan ur olika synvinklar. Motioner
är ofta politiskt färgade medan underlagen ska vara opolitiska sakframställningar. När frågan slutligen tas upp för beslut antecknas det i beslutsprotokollet från sammanträdet.
När ledamöterna i kommunfullmäktige yttrar sig under ett sammanträde
stenograferas deras uttalanden. De stenograferade anteckningar renskrivs
RFKWU\FNVLHWWVnNDOODW\WWUDQGHSURWRNROOYLONHWnWHU¿QQVLDQVOXWQLQJWLOO
beslutsprotokollet i de tryckta handlingarna. Det är i yttrandeprotokollen
som du hittar själva debatten i den aktuella frågan. I debatterna får alla
ledamöter, utifrån sin politiska övertygelse, chans att göra sin röst hörd i
den fråga som beslutet handlar om.

Alla tryckta handlingar
från kommunfullmäktige i
Stockholm, från 1863 och
IUDPnW¿QQVWLOOJlQJOLJD
i Stadsarkivets läsesal på
Kungsklippan 6.

Kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen förkortas
ibland till KF respektive
KS. De tryckta handlingarna
kallas även för KF-trycket.

Budget
Beslut om hur ekonomiska
resurser ska fördelas under
en tidsperiod, till exempel
under ett år.

Motion
Förslag till beslut av
ledamot i den beslutande
församlingen, här
kommunfullmäktige.

Underlag till beslut
Sakframställningar som
används för att belysa aktuell
fråga innan beslut tas.

Protokoll
Beslut antecknas i protokoll
och har därefter giltighet, det
vill säga, det som beslutats
ska genomföras.
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KB:s mikroﬁlmer
I Kungliga bibliotekets
PLNUR¿OPVDYGHOQLQJNDQ
du ta del av alla Sveriges
tidningar från olika perioder.
Det är en bra källa om du
vill studera det politiska
spelet utifrån en medial
synvinkel.

Men den politiska debatten förs ju inte bara i kommunfullmäktiges sammanträdesrum utan är ständigt närvarande på olika sätt. Debatten i en
särskild fråga kan därför belysas utifrån många skilda källmaterial som
tidningar, insändare, radio- och tv-program, intervjuer med inblandade
och på andra sätt. Det här kapitlet handlar dock om möjligheten att studera
den kommunala ärendeprocessen och den politiska debatten genom KFtryckets handlingar.
Vi har valt en fråga från våren 1980, om en kommunal nöjeslokal i city,
som exempel i det här kapitlet. Det sätt som olika handlingar eftersöks
och deras inbördes förhållanden är dock som regel detsamma i KF-trycket
under hela den tidsperiod som omfattas av denna bok , det vill säga från
1945 till idag.

Hur man börjar: Sakregistret till KF-trycket
Utlåtande
Innan en fråga kommer
upp till beslut i
kommunfullmäktige skriver
borgarrådsberedningen ett
förslag till beslut, ett så
kallat utlåtande. Beslut om
att godkänna ett utlåtande tas
i kommunstyrelsen (KS).

Bihang
Bilaga till utlåtande.

Om man inte redan känner till vid vilket datum som kommunfullmäktige
behandlade den fråga som man är intresserad av, eller om man inte vet
referensnumret på en motion, ett bihang eller ett utlåtande, kan man använda sig av det så kallade sakregistret till KF:s tryckta handlingar vilket
är alfabetiskt upplagt. I sakregistret får man en bra överblick över alla de
frågor som tagits upp i kommunfullmäktige under det aktuella året.
I bilden till höger ser vi första sidan ur registret för år 1980. Den fråga
som vi kommer att följa i det här exemplet dyker här upp som ett ärende
med namnet Alkoholfri och icke-kommersiell nöjeslokal i City för både
ungdomar och vuxna. Varje ärende som tas upp i registret kan under det
aktuella året för kommunfullmäktiges arbete dyka upp på fem olika sätt
vilket framgår av de fem kolumnerna till höger på sidan. Har ärendet kommit in som en motion anges motionens nummer i den första kolumnen.
Har ärendet behandlats under året men motionen kommit in under ett
tidigare år får man istället en hänvisning till det tidigare årets motioner, då
får man söka sig tillbaka i tiden till rätt år.
Finns det en mer omfattande bilaga till ärendet anges det i kolumnen för
bihang. Borgarrådsberedningens förslag till beslut i frågan sammanställs
under beslutsprocessen i ett så kallat utlåtande som får ett eget nummer.
Slutligen får vi reda på vilket datum som ärendet behandlades av kommunfullmäktige och på vilka sidor i protokollet som beslutet och debatten
\WWUDQGHQDLlUHQGHW nWHU¿QQV,YnUWH[HPSHONRPPRWLRQHQLQnU
RFKKDUQXPPHUXWOnWDQGHWKDUQXPPHURFKEHVOXWHWWRJV
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den 28 april 1980 med beslut på sidan 6 i beslutsprotokollet och yttranden
antecknade med början på sidan 49 i yttrandeprotokollen.

Exempel på ett förslag: Motion nr 1977:67
9LGNRPPXQIXOOPlNWLJHVVDPPDQWUlGHGHQMXQLYlFNWHWYn
ledamöter från Vänsterpartiet Kommunisterna, Gertie Lux och Gösta
Palmberg, en motion angående en alkoholfri och icke-kommersiell nöjeslokal i City för både ungdomar och vuxna. I motionen får vi reda på att
idén bakom motionen kommer från en fråga som aktualiserats vid stadens
socialförvaltning, om en lokal i city med ”dansrotunda, programkafé och
restaurang”. Lokalen skulle fungera som ett ”alternativ till det kommersiella utbudet för ungdomar i City”. Gertie Lux och Gösta Palmberg ställer
sig i motionen bakom förslaget men tycker också att:
...det borde vara möjligt att kombinera detta med liknande lokaler
I|UYX[QD'HWlUMXXSSHQEDUWDWWGHWI|UDOODnOGUDU¿QQVHWWEHKRY
av lokaler där man kan dansa och umgås under icke-kommersiella
och alkoholfria former. Detta skulle vidare väl förenas med att lösa
lokalproblemen för jazzmusikerna i Stockholm på så sätt som vi
DQJLYLWLPRWLRQHQQU
Remiss
Fråga från myndighet till
annan myndighet eller
organisation om ett uttalande
i ett visst ärende.

Motionen avslutas med en uppmaning (hemställan) till kommunfullmäktige om att besluta om att låta vederbörande kommunala organ skapa en
sådan lokal som beskrivs i motionen. Den här motionen (förslaget) från
VRPPDUHQJLFNGlUHIWHUXWSnUHPLVVWLOOHWWDQWDODYVWDGHQVI|UYDOWningar.

Exempel på underlag till beslut: Utlåtande 1980:123
0RWLRQQUIUnQnUVNLFNDGHVSnUHPLVVWLOOVRFLDODFHQWUDOQlPQGHQ
kulturnämnden, fastighetsnämnden och drätselnämnden. RemissinstanVHUQDVVYDUNRPLQXQGHURFK)|UXWRPUHPLVVLQVWDQVHUQDV
sakframställningar gjorde föredragande borgarrådet Mats Hulth (S) ett
anförande i borgarrådsberedningen, när den behandlade ärendet. Beredningen ställde sig bakom Hulths åsikt i ärendet och det gick vidare till
kommunstyrelsen för beslut.
Föredragande borgarrådet (Mats Hulth var socialborgarråd och därför
föredragande i borgarådsberedningen i ärenden som hanterades av sociala
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Drätselnämnd
Ansvarar för kommunens
¿QDQVI|UYDOWQLQJ

Kommunstyrelsen (KS)
Kommunstyrelsen
består av 13 ledamöter
från både majoritet och
opposition. Den har det
övergripande ansvaret för att
kommunfullmäktiges beslut
genomförs och kallas ibland
för stadens ”regering”.

Reservation
Skriftligt formulerad
avvikande mening vid
beslut.

centralnämnden) valde att besvara motionen genom att hänvisa till två
pågående utredningar, dels planeringsberedningens förslag att låta inrätta
en icke-kommersiell nöjeslokal i kvarteret Göta Ark på Södermalm, dels
ett kommande åtgärdsförslag rörande olämpliga ungdomsmiljöer, där ett
förslag om en nöjeslokal liknande den som beskrevs i motionen var att
vänta.
Det är tydligt utifrån utlåtandet att ärendet var starkt ideologiskt skiktat
vid behandlingen i borgarrådsberedningen. Tre moderata borgarråd, Sune
Haglund, Sture Palmgren och Carl Cederschiöld, motsatte sig Mats Hults
anförande och ansåg att motionen borde avslås. Man menade istället att:
Vi anser det inte vara kommunens uppgift att driva nöjeslokaler av
det slag som föreslås i föreliggande motion. Det förhållandet att
några kommunala organ anser att människor borde vilja efterfråga en
sådan lokal är inget skäl för att inrätta en sådan. [...] Det är inte heller
kommunens uppgift att bestämma vad stockholmarna ska göra på sin
fritid.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars 1980 att ställa sig bakom Mats
Hulth text i utlåtandet och samtidigt anse motionen som besvarad av det
som skrivits i utlåtandet. Till kommunstyrelsens beslut – som alltså gick på
samma linje som borgarrådsberedningen – fogades ytterligare en reservation av fyra moderater vilka anslöt sig till de tre moderata borgarrådens
ståndpunkt om att motionen borde avslås.

Exempel på ett beslut: KF:s protokoll den 28 april 1980
I beslutsanteckningen från den 28 april 1980 får vi dels reda på att
kommunfullmäktige valde att besluta på det sätt som kommunstyrelsen
förordat, det vill säga att motionen accepterades men att det slutgiltiga
JHQRPI|UDQGHWDYI|UVODJHWVLGp¿FNLQYlQWDGHLXWOnWDQGHWQlPQGDXWUHGningarna och åtgärdsförslagen.
9LInULEHVOXWVSURWRNROOHWRFNVnUHGDSnDWWHWWÀHUWDOOHGDP|WHULNRPPXQfullmäktige yttrade sig under ärendets behandling i rådssalen i Stadshuset,
vilket ger intryck av en längre debatt i ämnet. De som yttrade sig var
Gertie Lux (VPK), Göran Åstrand (M), Samuel Strandberg (FP), Mats
Hulth (S), Agneta Dreber (SP), Ulla Eriksson (C), Stig Svärd (FP), Lars B.
Strand (FP) och Ingemar Josefsson (S).
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Utifrån uppgifterna kan vi sluta oss till att debatten i det här ärendet bör ge
en ganska god bild av hur partierna i Stadshuset vid den här tiden, i början
av 80-talet, ställde sig till inrättandet av kommunal nöjesverksamhet för
unga och vuxna i Stockholms city. I rubriken till ärendet i protokollet ser
vi att yttrandena (debattinläggen) från kommunfullmäktiges sammanträde
GHQDSULOnWHU¿QQVSnVLGDQL\WWUDQGHSURWRNROOHW
Vi bläddrar fram till den sidan och hittar där hela debatten från sammanträdet.

Exempel på en debatt: Yttranden den 28 april 1980
Stenograferna som arbetar i rådssalen i Stadshuset numrerar varje anförande under ett sammanträde med kommunfullmäktige. Det är en bra referens
när man senare vill hänvisa till vad någon politiker sagt i en speciell fråga.
Debatten den 28 april 1980 inleddes av motionären Gertie Lux som i anförande nummer 31 bland annat framförde:
Det är kanske främst ungdomen man tänker på när det gäller att
skaffa meningsfulla fritidsalternativ – det är ju ungdomen som drabbas värst av den torftiga miljön i innerstaden – men också vuxna har
självfallet ett behov av ett nöjescentrum av det här slaget i city. Vi
hoppas därför att både vuxna och ungdomar skall ha möjlighet att
utnyttja den här verksamheten och att den kommer att utformas med
tanke på det i nära samråd med föreningar och andra berörda organ
och grupper.
Ordförande! Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens hemställan.
Därefter tog motionens huvudmotståndare, moderaten Göran Åstrand, till
orda i anförande nummer 32:
Fru ordförande, vänner i fullmäktige! Jag kommer att bullra litet men
sluta med att yrka bifall till reservationen.
Jag tror att man bör fundera litet på vad kommunstyrelsens majoritet
egentligen har menat med att tillstyrka kommunistmotionen. Man
säger att man vill se till att det kommer en icke-kommersiell nöjeslokal i Stockholms city. Det låter utmärkt, det är värt att diskutera, men
vad skall slutsatsen bli?
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Efter en kortare utläggning om existerande och tidigare icke-kommersiella
nöjeslokaler i city fortsatte han:
Låt mig, när jag ändå bullrar på det här viset, tycka någonting också
om kommersialismen. Jag måste få tycka någonting om kommersialismen, fru ordförande, eftersom ärendet handlar om en ickekommersiell lokal i Stockholms city. Det är ett värdeord i detta
sammanhang.
Kommersialismen bekämpas av kommunismen. Jag kan acceptera
det, eftersom kommersialismen är oförenlig med planhushållning.
Men hur i all friden kan folkpartister och centerpartister skriva under
ett förslag om att vi ska driva en icke-kommersiell verksamhet och
instämma i ett förslag som i sak innebär att man skall begränsa det
NRPPHUVLHOODLQÀ\WDQGHW"
Låt mig, fru ordförande, utan att bli avklubbad säga att marknadsekonomin är en förutsättning för den demokrati vi har här i landet.
,QJHQVWDQVLYlUOGHQKDUPDQNXQQDWWDERUWGHWNRPPHUVLHOODLQÀ\tandet utan att samtidigt ta bort demokratin. Det tycker jag man bör
tänka på när man går ut med slagord om icke-kommersiella lokaler.
[...] Jag yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen.
Längre fram i debatten kom situationen vid diskoteket Bobadilla (i det
runda huset mitt på Slussen) upp i ett anförande. Det var ett hett ämne
våren 1980 eftersom socialförvaltningens biträdande socialdirektör Kjell
E. Johansson i mars det året stoppats av diskotekets vakter när han tillsammans med kommunfullmäktigeledamoten Tina Heinsoo ville komma in
i lokalerna för en pågående utredning om olämpliga ungdomsmiljöer i
Stockholm (se Mats Hults anförande i borgarådsberedningen ovan). När
Göran Åstrand i ett nytt anförande (nr 39) citerade vad några ungdomar
tyckte om saken i en tidning: ”Vi måste få stopp på galningen Hulths försök att stänga Bobadilla”, ilsknade Mats Hulth uppenbart till och replikerade (anförande nr 40):
Vad jag har gjort är att jag skrivit ett brev till polismästaren och
påtalat att man vid diskoteket Bobadilla vägrat släppa in socialarbetare från kommunen som har till uppgift att övervaka de miljöer
här i Stockholm där ungdomar vistas. Och jag har i det brevet också
framhållit att om man från diskotekets sida fortsätter uppträda på det
sättet bör polismästaren se till att tillståndet dras in.
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Mats Hulth frågade därefter om det var någon annan av ledamöterna i
kommunfullmäktige som höll med Göran Åstrand och fortsatte sedan:
Jag anser att tonårsföräldrarna har rätt att kräva av kommunen att vi
övervakar den här typen av anläggningar, och jag vill fråga Göran
Åstrand vad som menas med påståendet att galningen Hulth vill
försöka stoppa diskoteket Bobadilla osv. Tycker du att man på Bobadilla skall få vägra socialarbetare att komma in där. Svara rakt på sak
och sluta med att sprida lösa rykten om sådant som inte överensstämmer med verkligheten.
Mats Hulth avslutade anförande nummer 40 på ett sätt som var starkt
ideologiskt färgat:
Vad som skiljer Göran Åstrand och mig är alltså att jag inte tror att
de fria marknadskrafterna kan skapa meningsfulla och goda fritidsaktiviteter för alla Stockholms ungdomar, utan kommunen och föreningslivet måste hjälpa till för att de unga skall kunna utnyttja sin
fritid på ett bättre sätt än nu. Jag anser att alltför många ungdomar i
dag har en torftig fritid som de i stor utsträckning tillbringar på det
kommersiella fritidsutbudets nöjeslokaler.
Det sista inlägget i debatten (anförande 45) gjordes av Ulla Eriksson (C):
-DJNlQQHURFNVnOLWHWOXVWDWWEHUlWWDDWWQlUMDJYDUÀLFNDJLFNMDJ
en gång på Nalen och dansade. Det var det enda tillfälle då mina
I|UlOGUDUWRJLWXSnVNDUSHQPHGPLJRFKMDJ¿FNXWHJnQJVI|UEXGL
en vecka. Men tiderna förändras ju och Bobadilla kanske inte är ett
sämre ställe än Nalen var i mina föräldrars ögon. När vi nu i TV-program och på annat sätt hör skildringar av Nalen framstår ju verksamheten där i ett rosenrött skimmer.
Efter Ulla Erikssons anförande beslutade kommunfullmäktige utan
omröstning att godkänna kommunstyrelsens hemställan, det vill säga att
godkänna motionen men låta dess genomförande invänta de pågående
utredningar som omnämnts i kommunstyrelsens beslut.

Vad hände sedan?
År 1981 övertog kommunen verksamheten vid det fram tills dess kommersiellt drivna diskoteket Bobadilla och lät en förening driva en icke-
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kommersiell och alkoholfri verksamhet i lokalerna med kommunalt stöd.
Efter några år avvecklades den verksamheten och Kolingsborg (som det
då kallades) blev återigen en kommersiellt driven verksamhet.

KF-trycket: en direktlänk till politiken i Stockholm
Interpellation
Skriftlig fråga från ledamot
i en beslutande församling
(här kommunfullmäktige) till
ett borgarråd eller ordföande
i nämnd.

Enkel fråga
Kort fråga från ledamot till
DQVYDULJWERUJDUUnGVWDWVUnG

De tryckta handlingarna från kommunfullmäktige (motioner, interpellationer, enkla frågor, utlåtanden, bihang, beslut och yttranden) innehåller som
regel ovärderlig information vid alla studier av den politiska processen i
Stockholms stad. Här har vi visat hur ett ärende kan följas från förslag till
EHVOXWPHQGHW¿QQVPnQJDDQGUDVlWWDWWDQYlQGDNRPPXQIXOOPlNWLJHV
tryckta handlingar på.
$OODOHGDP|WHUVDQI|UDQGHUHJLVWUHUDVLHWW\WWUDQGHUHJLVWHURFKGHW¿QQV
därför möjlighet att följa enskilda politiker under hela deras aktiva karriär
i fullmäktige, från anförande till anförande, i alla de olika frågor som
passerar revy i Stora rådssalen. Hösten 2012 beslutade kommunfullmäktige att Stockholms stadsarkiv skulle digitalisera de tryckta handlingarna,
vilket i framtiden kommer att göra dessa dokument lättare att utnyttja i
många olika typer av studier av det politiska arbetet i Stockholms stadshus.

Stockholms kommunalkalender
Kommunalkalendern
Hela kommunalkalendern
IUnQRFKIUDPnW¿QQV
tillgänglig i Stadsarkivets
läsesal på Kungsklippan 6.

Ett mycket bra komplement till de tryckta handlingarna från kommunfullmäktige är den så kallade Kommunalkalendern. Den har utkommit årligen
VHGDQ,NDOHQGHUQKLWWDUGXXSSJLIWHURPVWDGHQVQlPQGHUUnGRFK
beredningar, om politikerna i de olika nämnderna samt fackförvaltningarnas och stadsdelarnas organisation.
Under senare år har kommunalkalenderns sidantal minskat och uppräkningar av viss kommunal service utgått. För närmare upplysningar om
exempelvis stadens skolverksamhet, bibliotek och idrottsanläggningar
hänvisas nu istället till stadens webbplats.
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Insyn! stockholm.se som källa
Anna-Maria Tiberg Knutas

Vi lever i en tid när vi förväntar oss att det mesta ska vara tillgängligt
via internet under dygnets alla timmar. Med begrepp som ”24-timmarsmyndigheten” och ”e-tjänster” ställer vi medborgare allt högre krav på
den service och information som vi väntar oss att hitta via internet. Med
en uttalad e-strategi och önskemål om transparens i kombination med
tryckfrihetsförordningen (TF) och allmänhetens rätt att ta del av offentliga
handlingar, arbetar Stockholms stad aktivt för att information om stadens
SROLWLVNDRUJDQLVDWLRQRFKGHEHVOXWVRPWDVLQRPVWDGHQVND¿QQDVWLOOgängliga via webbplatsen stockholm.se.
Tanken med detta kapitel är att ge en bild av hur man kan forska i realtid
via webbplatsen, och vad man där kan ta del av för information rörande
stadens politiska organisation och de beslut som fattas. Under respektive
DYVQLWW¿QQVNRUWLQIRUPDWLRQPHGLQJnQJDUWLOOROLNDGHODUDYZHEESODWVHQ

Stockholms stad
stockholm.se

Tryckfrihetsförordningen (TF)
7)  lUHQDY
Sveriges grundlagar och
DQWRJV7LOOVDPPDQV
med meddelandefrihet
och allmänna handlingars
offentlighet är tryckfriheten
en mycket viktig del av den
svenska demokratin.

Vilka styr Stockholm?
Vart fjärde år sker allmänt val till riksdag, kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige i Sverige. Efter ett allmänt val återspeglas fördelningen
av mandaten mellan partierna i Stockholms kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt övriga nämnder och styrelser i staden. Mandatperioden
för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är fyra år medan mandatperioden för andra organ i staden är ett år. Varje år hålls alltså ”nyval” till
stadens nämnder, vilket bygger på den mandatfördelning som skett vid det
allmänna valet. Ungefär en gång i månaden hålls fyllnadsval till de politiska poster som blivit vakanta då förtroendevalda har avsagt sig uppdrag.

Mandat
I kommunfullmäktige i
6WRFNKROP¿QQVPDQGDW
(stolar i rådssalen) vilka
fördelas efter valresultatet i
senaste kommunalval.

Förslag till nytillsättning sker genom partiernas interna valberedningar
som lyfter frågan i kommunstyrelsens valberedning, varpå valärendena går
vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut. Samma
system gäller för de interna utskotten, råden och beredningarna som ligger
under de olika fack- och stadsdelsnämnderna. Exempel på dessa är bland
annat stadsdelsnämndernas utskott socialdelegerade, som ligger under
respektive stadsdelsnämnd, och som fattar beslut i individärenden i socialnämndens ställe. Ett annat exempel är nämndernas handikappråd.
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Dessa fungerar som remissinstans till sin förvaltning, med uppdrag att
hjälpa förvaltningen att underlätta för besökare i samband med till exempel ny- eller ombyggnationer i förvaltningens publika område.
Tjänstemannaorganisationen i Stockholms stad består idag av stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag, och det är där det dagliga arbetet
utförs. Facknämnderna tar beslut om verksamheter som gäller i hela staden, till exempel skola, idrott, miljö, bibliotek, gatuskötsel och stadsplanering. Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för
de som bor i stadsdelen. Bolagen driver verksamheter för staden.
0HULQIRUPDWLRQRPKXU6WRFNKROPVW\UVKLWWDUGXSnVWRFNKROPVHXQGHU
Startsida > Om Stockholm > Politik och beslut

Förtroendemannaregistret
I stadens förtroendemannaregister kan man se stadens samtliga politiska
organ, det vill säga nämnder, styrelser, råd och beredningar, samt vilka
förtroendevalda som sitter på vilka poster i de olika organen. Här hittar
man även bilder och kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i stadens
nämnder och styrelser. Förtroendemannaregistret uppdateras kontinuerligt
efter varje fyllnadsval. När den här texten skrevs startade mandatperioden
I|UGHQQ\YDOGDNRPPXQIXOOPlNWLJHI|UVDPOLQJHQGHQRNWREHU
RFKVWUlFNWHVLJIUDPWLOOGHQRNWREHU)|U|YULJDQlPQGHURFKI|U
bolagsstyrelserna kan det se olika ut.
,I|UWURHQGHPDQQDUHJLVWUHWNDQPDQ
Söka på nämnder och styrelser och få upp den nuvarande sammansättningen i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna, utskotten, råden,
och beredningarna samt i stadens bolagsstyrelser.
Söka på person och få upp politiskt parti, aktuella uppdrag, högupplöst
IRWRJUD¿VDPWNRQWDNWXSSJLIWHU
Söka på parti och få upp vilka personer som tillhör vilket parti.
)|UWURHQGHPDQQDUHJLVWUHWKLWWDUGXSnVWRFNKROPVHXQGHU
Startsida > Hitta snabbt > Hitta politiker
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Insyn i besluten
På stadens webbplats kan man ta del av politiska beslut och protokoll från
nämndernas och styrelsernas sammanträden.
Insyn är ett verktyg som används för att publicera och tillgängliggöra
stadens nämnders och styrelsers handlingar på webben, och som är till för
såväl medborgare, politiker och tjänstemän. Här hittar man kommunfullPlNWLJHVNRPPXQVW\UHOVHQVVDPWÀHUWDOHWQlPQGHUVRFKERODJVVW\UHOVHUV
möteskalendrar, föredragningslistor och protokoll.
Via Insyn kan man också få hjälp att bevaka sina intresseområden samt
prenumerera på nämnd- och styrelsehandlingar direkt till sin e-postlåda. I
,QV\Q¿QQVÀHUDYHUNW\JVRPI|UHQNODUQlUPDQYLOOEHYDNDVlUVNLOGDLQtressen eller en viss fråga inom politiken. Här kan man även skapa sig en
bra överblick över kommande och nyligen hållna sammanträden. Genom
att klicka på respektive nämnd eller bolag får man information om senast
hållna sammanträde, kommande sammanträden, samt äldre sammanträden.
Insyns ordlista
Här får du förklaringar
på ord och begrepp som
till exempel ajournera,
beredning, bokslut,
bordläggaPHGÀHUD

Speciella ord och begrepp som används i den politiska hanteringen av
ROLNDIUnJRUNDQLEODQGEHK|YDHQI|UNODULQJ'lUI|U¿QQVKlUlYHQHQ
ordlista som gör det lättare att följa med i det politiska språket.
Agenten i Insyn är en personlig robot som letar reda efter information om
HWWVSHFL¿NWlPQHJHQRPDWWV|NDIUDPKDQGOLQJDUXWLIUnQGHLQWUHVVHQVRP
PDQKDUVSHFL¿FHUDW*HQRP$JHQWHQNDQPDQGHOVYlOMDYLONDQlPQder eller styrelser man vill bevaka, men man kan även bevaka särskilda
ämnesområden man är intresserad av. Genom att skriva in de intresseområden man vill bevaka, hjälper Agenten till att söka upp dessa varje gång
nya dokument publiceras i Insyn. För att använda Insyns olika funktioner
behöver man skapa ett användarkonto med en e-postadress, men man
behöver inte ange ytterligare information om vem man är.
I enstaka fall kan vissa handlingar saknas. Dessa kan normalt beställas genom registrator eller aktuell nämndsekreterare på respektive förvaltning.
,HQOLJKHWPHG.RPPXQDOODJHQ 6)6 MXVWHUDVRFKWLOONlQQDJHV
P|WHVSURWRNROOVHQDVWGDJDUHIWHUHWWVDPPDQWUlGHRFKVHQDVWWYnGDgar efter justeringen ska denna tillkännages på kommunens anslagstavla.
$YWLOONlQQDJLYDQGHWVNDIUDPJnYDUSURWRNROOHW¿QQVWLOOJlQJOLJWRFK
YLONHQGDJGHWDQVODJLWV6WRFNKROPVVWDGVDQVODJVWDYOD¿QQVLSRUWDOHQ
som leder in till innergården i Stadshuset.
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$NWXHOODKDQGOLQJDUU|UDQGHEHVOXWKLWWDUGXSnVWRFNKROPVHXQGHU
Startsida> Poltik och beslut > Beslut och protokoll från stadens nämnder
och bolagsstyrelser.
+lU¿QQVEnGH,QV\QRFKOlQNDUWLOOGHQlPQGHURFKERODJVVW\UHOVHUVRP
använder andra lösningar för att tillgängliggöra sina beslutshandlingar.

Styrande dokument
Varje höst beslutar kommunfullmäktige om en budget för det kommande
året. I budgeten fastställs övergripande mål och inriktningar för stadens
samtliga verksamheter.
En del av de beslut som fattas av kommunfullmäktige framgår enbart i
budgeten, vilket gör budgeten till en bra ingång för att följa upp politiska
EHVOXW%XGJHWHQ¿QQVDWWWLOOJnEnGHLWU\FNWIRUPDWRFKYLDZHEESODWVHQ
3nZHEESODWVHQ¿QQVlYHQRSSRVLWLRQHQVI|UVODJWLOOEXGJHWI|ULQQHYDrande år.
Budgeten, oppositionens motförslag, och ett antal tidigare budgetdokuPHQWKLWWDUPDQSnVWRFNKROPVHXQGHU
Startsida > Om Stockholm > Stadens budget.
För att stadens mål ska kunna genomföras konkretiseras dessa genom ett
antal styrdokument, till exempel policys, strategier, planer och program.
I dessa detaljredovisas både mål och inriktningar samt riktlinjer för varje
verksamhetsområde, vilka ska överensstämma med stadens övergripande
mål.
3nZHEESODWVHQ¿QQVVWDGHQVDNWXHOODVW\UGRNXPHQWVDPODGHGXKLWWDU
dem under respektive verksamhetsområde. Ett exempel är verksamhetsområdet Barn, ungdom och utbildning. Där hittar du bland annat aktuell
I|UVNROHSODQRFKVNROSODQVDPWKDQGOLQJVSODQI|U)1VEDUQNRQYHQWLRQ
Dokumenten ligger i pdf, och kan enkelt laddas ner för läsning eller utskrift.
8QGHUÀLNHQ6W\UDQGHGRNXPHQW¿QQVlYHQGHQNRPPXQDODI|UIDWWQLQJVsamlingen och allmänna kommunala ordningsföreskrifter för staden.
'HQNRPPXQDODI|UIDWWQLQJVVDPOLQJHQlYHQNDOODG.IV¿QQVXSSODJG
SnZHEESODWVHQIUnQnURFKIUDPWLOOLGDJ+lU¿QQVlYHQHWWUHJLVWHU
över samlingen, som ger en bra sökingång till handlingarna. Författnings-
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samlingen består av beslut som fattats av Stockholms kommunfullmäktige,
som till exempel reglementen, bolagsordningar och taxor.
Bland de styrande dokumenten ingår även samlingen över de allmänna
kommunala ordningsföreskrifterna. I dessa ges kommunen rätt att närmare
reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats. Ordningsföreskrifterna för staden syftar till att tydliggöra
vilka regler som gäller på offentliga platser, som till exempel badplatser
och i parker, eller att nedskräpning och skadegörelse på offentlig plats är
förbjudet.
'HVW\UDQGHGRNXPHQWHQKLWWDUGXSnVWRFNKROPVHXQGHU
Startsida > Politik och beslut > Styrande dokument.

Borgarrådens bloggar
Flera av Stockholms politiker, såväl borgarråd som fritidspolitiker, skriver
bloggar. Dessa ligger inte på stockholm.se, men går att hitta via olika
V|NPRWRUHUSnZHEEHQ1lUGHQKlUERNHQWU\FNV  ¿QQVGHWEORJJDU
skrivna av huvuddelen av borgarråden i Stadshuset och även av många
DQGUDDY6WRFNKROPVNRPPXQDOSROLWLNHU+lUlUQnJUDH[HPSHO
Per Ankersjö (C)
Mats Berglund (MP)
Lotta Edholm (FP)
Ann Mari Engel (V)
Ulla Hamilton (M)
Daniel Helldén (MP)
Rasmus Jonlund (FP)
Regina Kevius (M)
Joakim Larsson (M)
Ann-Margarethe Livh (V)
Sten Nordin (M)
Tomas Rudin (S)
Ewa Samuelsson (KD)
Madeleine Sjöstedt (FP)
Erik Slottner (KD)
Karin Wanngård (S)
Alla partier i Stadshuset driver också olika typer av webbplatser där du
kan hitta aktuell information om partierna och få länkar till bloggar och
andra informationskällor.
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Stockholm.se förändras
'HW¿QQVIRUWIDUDQGHHQKHOGHOLQIRUPDWLRQU|UDQGH6WRFNKROPVVWDGV
SROLWLVNDRUJDQLVDWLRQRFKGHVVEHVOXWVRPHQEDUW¿QQVDWWWLOOJnLWU\FNW
format, men i och med stadens uttalade e-strategi blir allt mer information
tillgänglig via stockholm.se. Det är ett ständigt pågående arbete från stadens verksamheters sida, där staden ser att användningen av internet ökar
medborgarnas möjlighet till insyn, vilket bidrar till att stärka och fördjupa
demokratin. Webbplatsen stockholm.se har sedan starten utvecklats till en
mycket viktig del i den demokratiska processen i Stockholm och den kommer därför hela tiden att förändras – för att på bästa sätt kunna möta nya
behov och krav.
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Var ﬁnns arkiven?
Peeter Mark, Jörgen Skoglund och Lars Gogman

Stockholms stadsarkiv, beläget på Kungsklippan på Kungsholmen, har i
omgångar tagit emot arkivhandlingar från i stort sett samtliga partier som
verkat på kommunal nivå i Stockholms stad. Undantagna är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vars arkivhandlingar förvaras på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, beläget i Flemingsberg. Det kan handla om
lokalavdelningars men också fullmäktigegruppers arkiv.

Stadsarkivet
ssa.stockholm.se
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
08-508 28 300
stadsarkivet@stockholm.se

När det gäller Stockholmspartiets arkiv har det överlämnats till Stadsarkivet som en helhet. Stadsarkivet förvarar också arkiven efter ett antal
ERUJDUUnGVDUNLYRFKDUNLYHIWHUHWWÀHUWDOERUJDUUnGVSULYDWDKDQGOLQJDU
Politiska partier är fria organisationer och lyder därför inte under arkivlag
eller offentlighetsprincip. Partierna bestämmer själva vad och hur arkivhandlingar ska sparas och lämnas ut till intresserade. De arkiv som är
|YHUOlPQDGHWLOO6WDGVDUNLYHWlULGHÀHVWDIDOO|YHUOlPQDGHVRPGHSRVLtioner vilket innebär att det krävs ett tillstånd från deponenten för att få
ta del av materialet. Men några arkiv är också överlämnade som gåva till
Stadsarkivet.

Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek
arbark.se
Elektronvägen 2
141 49 Huddinge
08-412 39 29
forskarexpedition@arbark.se

Partiernas arkiv är generellt sett helt öppna, men i vissa fall kan tillstånd
för att ta del av handlingarna krävas. Stadsarkivet och Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek, liksom partierna själva, har naturligtvis en positiv
inställning till att forskning sker i detta mycket värdefulla historiska källmaterial.
8QGHULQYHQWHULQJHQDYGHDUNLYKDQGOLQJDUVRP¿QQVEHYDUDGHHIWHUGH
olika partierna är det uppenbart att arkivvård inte alltid varit särskilt högt
prioriterat inom partiorganisationerna. Bristfälliga arkivlokaler och ingen
nämnvärd dokumenthantering är genomgående för samtliga partier.
I vissa fall har dock resurser satsats på att ordna och förteckna handlingarna före eller efter leverans till arkivinstitutionerna. Intresset för det äldre
materialet och dess bevarande varierar stort mellan de olika partierna.
Under årens lopp har mycket material tyvärr gått förlorat genom ogenomtänkt gallring.
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De politiska partiernas arkiv
På grund av att handlingar oftast överlämnats i oordnat och oförtecknat
skick kan det ibland bli problem vid återsökningen i arkiven. Framförallt
lUGHWVYnUWDWWKLWWDVSHFL¿NDKDQGOLQJDUGnGHWRIWDVWlUP\FNHWEODQGDW
innehåll i arkivvolymerna. Det krävs helt enkelt tid för att plöja igenom
den ibland stora mängden handlingar och information. Alla varianter av
arkivläggning förekommer. Ibland har handlingar sparats kronologiskt,
ibland efter ämne och i många fall utan någon ordning överhuvudtaget. En
viss struktur och ämnesindelning har ändå kunnat kartläggas när arkiven inventerats. Handlingstyperna ser i stort sett likadana ut för samtliga
SDUWLHU+DQGOLQJDUVRPlUDYVlUVNLOWLQWUHVVHRFKVRPRIWDVW¿QQVLOlQJUH
sviter är protokoll, partitidningar, valhandlingar, pressklipp och korrespondens.
Arkivhandlingar med en mer traditionell arkivstruktur är de borgarrådshandlingar som upprättas för varje rotel i Stadshuset. Rotlarna fungerar
som avdelningar med olika ansvarsområden. Ansvarig för respektive rotel
är ett borgarråd. Alla rotlar och borgarråd har haft sitt kansli i Stadshuset.
För majoritetens partier fungerar vissa rotlar även som partikanslier.
Centralarkivet i
Stockholms stadshus
Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm
kommunstyrelsen@stockholm.se
Telefon växel: 08-508 29 000

Efter varje mandatperiod överlämnas borgarrådshandlingar till centralarkivet i Stadshuset, för att därefter ordnas och förtecknas. En stor del av de
äldre och upphörda rotelarkiven har överlämnats till Stadsarkivet. Borgarrådshandlingar i de så kallade rotelarkiven kan därför eftersökas både i
Stockholms stadsarkiv och i Stadshusets centralarkiv. De rotelhandlingar
som fortfarande är aktuella förvaras på respektive rotel.

Enskilda arkivbildare
Stadsarkivet har vid ett par tillfällen uppmanat före detta borgarråd att överlämna sina privata handlingar av mer informell karaktär till Stadsarkivet.
Resultatet av dessa insamlingar har inte resulterat i några större samlingar.
'HHQVNLOGDDUNLYVDPOLQJDUVRP¿QQVIUnQI|UHGHWWDERUJDUUnGLQQHKnOOHU
oftast handlingar av ämbetsmannamässig karaktär som till exempel anföranden, korrespondens, pressklipp och manus.
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Partiernas arkiv
Centerpartiet – Stockholms stadsarkiv
6WRFNKROPVFHQWHUQKDUYLGÀHUDWLOOIlOOHQOHYHUHUDWDUNLYKDQGOLQJDU
till Stadsarkivet. Här förvaras partihandlingar för åren 1947–1994 och
Centerns kommunfullmäktigegrupps handlingar för åren 1971–1989. För
VHQDUHnU¿QQVKDQGOLQJDUQDNYDUKRV&HQWHUSDUWLHWL6WRFNKROPVVWDG
Stadsarkivet förvarar även handlingar för Centerpartiet i Stockholms län,
Centerkvinnorna i Stockholms stad och län och Centerns ungdomsförbund
i Stockholms stad och län.
Tillstånd från Centerpartiet krävs för att ta del av materialet.
Folkpartiet – Stockholms stadsarkiv
Folkpartiet i Stockholm har stora mängder av arkivhandlingar förvaUDGHL6WDGVDUNLYHW+lU¿QQVSDUWLKDQGOLQJDUI|UORNDOI|UHQLQJHQnUHQ
1960–2006 och folkpartiets kommunfullmäktigegrupp mellan 1951 och
)|UVHQDUHnU¿QQVKDQGOLQJDUQDNYDUKRV)RONSDUWLHWL6WRFNKROP
Stadsarkivet förvarar även handlingar för Folkpartiets landstingsgrupp i
Stockholm, Folkpartiet i Stockholms län och Folkpartiets ungdomsförbund
i Storstockholm.
Arkivet efter Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp i Stockholms stad
innehåller intressanta serier rörande gruppledarna Per-Olof
Hanson och Lennart Rydberg. Ett antal personarkiv från före detta borgarråd förvaras i Stadsarkivet, till exempel Yngve Larsson, Gunnar Dahlgren,
Ragnar Tomson, Lennart Rydberg, Per-Olof Hanson och Staffan Hedblom.
Tillstånd från Folkpartiet krävs för att ta del av materialet.
Kristdemokraterna – Kristdemokraterna i Stockholm
Kristdemokraterna har inte överlämnat några handlingar till Stadsarkivet,
bevarade handlingar förvaras hos Kristdemokraterna i Stockholm.
Miljöpartiet – Miljöpartiet i Stockholm
Samtliga arkivhandlingar från och med år 1982 förvaras hos Miljöpartiet Stockholm. Stockholms stadsarkiv har än så länge inget arkiv efter
0LOM|SDUWLHW+DQGOLQJDUVRP¿QQVEHYDUDGHlUSURWRNROOIUnQnUVP|WHQ
styrelsen, samordningsgruppen, kommunpolitiska gruppen. Även handOLQJDUIUnQYDOEHUHGQLQJHQSDUWLSURJUDPNRUUHVSRQGHQVRFKDI¿VFKHU
¿QQVEHYDUDGH
Tillstånd från Miljöpartiet krävs för att ta del av materialet.
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Moderaterna – Stockholms stadsarkiv
Moderata samlingspartiet i Stockholms stad har donerat sina äldre arkivhandlingar till Stockholms stadsarkiv. Arkivet omfattar tiden 1905–2009,
med tyngdpunkten på 1960-, 1970- och 1980-talet.
Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.
Även Moderata samlingspartiets kommunfullmäktigegrupps handlingar
mellan åren 1960–1989 förvaras i Stockholms stadsarkiv.
Tillstånd från Moderata Samlingspartiet krävs för att ta del av materialet.
Stockholmspartiet – Stockholms stadsarkiv
Stockholmspartiets efterlämnade arkivhandlingar för åren
±¿QQVI|UYDUDGHL6WDGVDUNLYHW6WRFNKROPVSDUWLHWI|UGHLQJD
protokoll för kommunfullmäktigegruppen varför dessa handlingar saknas.
+DQGOLQJDUVRP¿QQVEHYDUDGHlUVW\UHOVHSURWRNROOSURJUDPRFKVDPordningsgruppens protokoll, partiprogram, partitidningen, valhandlingar,
pressklipp, samt korrespondens.
Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.
Socialdemokraterna – Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Socialdemokraternas arkiv i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är
mycket omfattande och består av en mycket stor grupp av olika arkivbildare. Läs mer i Arne Högströms kapitel om Socialdemokraterna i Stockholm
och besök arkivinstitutionen på plats eller på webben för aktuell information om arkiv efter Socialdemokraternas verksamhet i Stockholm.
Vänsterpartiet – Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Vänsterpartiets kommunmäktigegrupps arkiv innehåller handlingar från
±+lU¿QQVSURWRNROONRQIHUHQVKDQGOLQJDUSUHVVPHGGHODQden och korrespondens. I gruppens protokoll kan man ta del av gruppens
diskussioner från kontroversiella budgetförhandlingar och turer kring
1970-talets bostadssaneringsfrågor, till exempel Münchenbryggeriet och
kvarteret Mullvaden. Arkivet består av 29 volymer.
'nGHWLQWH¿QQVVDPODGHDUNLYKDQGOLQJDUIUnQGHQNRPPXQLVWLVNDVWDGVhusgruppen före 1972 är forskaren hänvisad till andra arkiv. Bland persoQDUNLYVRPNDQQlPQDV¿QQV.QXW2OVVRQVRFK$[HO-DQVVRQVDUNLY'HW
¿QQVRFNVnKDQGOLQJDUU|UDQGHNRPPXQDOSROLWLNHQL6WRFNKROPVNRPPXnistiska arbetarkommuns arkiv och Vänsterpartiet kommunisternas arkiv.
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Knut Olsson var gruppens ordförande mellan 1946–1971. I hans arkiv
¿QQVGHOVKDQGOLQJDUGH¿QLHUDGHVRPNRPPXQDOWRFKODQGVWLQJVSROLWLVND
KDQGOLQJDULHQVlUVNLOGVHULHRPI\UDYRO\PHU'HW¿QQVRFNVnHQPlQJG
tal och artiklar som berör gruppens arbete och politik.
$[HO-DQVVRQYDUOHGDPRWL6WRFNKROPVIXOOPlNWLJH±
Mellan 1962 och1967 var han ordförande i Stockholms kommunistiska
DUEHWDUNRPPXQRFKKDQGOLQJDUIUnQGHQQDNRPPXQ¿QQVLGHWWDDUNLY
±,KDQVDUNLY¿QQVKDQGOLQJDUVRPGLUHNWDQNQ\WHUWLOONRPmunfullmäktigegruppens arbete.

Hur beställer jag fram handlingar?
Besöket på Stadsarkivets eller Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek kan
förberedas genom ett besök på respektive arkivinstitutions webbplats.
Där hittar man aktuella register över vilka arkiv som arkivinstitutionen
förvarar, tidsperioder med mera. Varje arkiv är som regel försätt med ett
id-nummer, till exempel: SE/SSA/3552. Anteckna gärna beteckningen
innan du gör ditt besök – då går de snabbare att beställa fram handlingarna.
Läsesalen är alltid bemannad av en arkivarie som hjälper dig med praktiska frågor. Varje arkivs id-nummer leder till en så kallad arkivförteckning.
Förteckningen ger dig information om vad arkivet innehåller och för vilka
tidperioder. Med hjälp av arkivförteckningen beställer du fram handlingar
till läsesalen för att studeras där. Arkivhandlingar kan inte lånas hem.
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Exempel I: Självstyrelseutredningen 1966–75
Mats Hayen

Den kommunala självstyrelsen är en av grundpelarna i den svenska
GHPRNUDWLQ0HQVRPGHÀHVWDSROLWLVNDEHJUHSSlUGHVVLQQHE|UGLQWH
KHOWVMlOYNODU'HW¿QQVVWRUDP|MOLJKHWHUDWWWRONDGHWSnROLNDVlWWRFKDWW
OnWDGHQHJQDSROLWLVND|YHUW\JHOVHQIlUJDLQQHKnOOHW9DGLQQHElUGHWDWW
GHVYHQVNDNRPPXQHUQDKDUUlWWDWWVW\UDVLJVMlOYD"2FKKXUKDUGHROLND
SDUWLHUQDL6WDGVKXVHWVWlOOWVLJWLOOEHJUHSSHWNRPPXQDOVMlOYVW\UHOVH,GHW
KlUH[HPSOHWWLWWDUYLQlUPDUHSnGHQIUnJDQ

En undersökning i åtta steg
,GHWKlUIRUVNQLQJVH[HPSOHWKDUYLYDOWXWHQNRPPXQDOXWUHGQLQJ
Självstyrelseutredningen i StockholmVRPSnJLFNPHOODQRFK
I|UDWWXWLIUnQGHVVKDQGOLQJDUJ|UDHQVWXGLHLnWWDGHOPRPHQWDYGHROLND
6WRFNKROPVSDUWLHUQDVI|UKnOODQGHWLOOEHJUHSSHWNRPPXQDOVMlOYVW\UHOVH
6nKlUJLFNYLWLOOYlJD

Första steget. Att välja ämne och källmaterial
'HWI|UVWDYLEHK|YHUJ|UDlUDWWEHVWlPPDHWWlPQHRFKHQXQJHIlUOLJ
WLGVSHULRG9DGYLOOYLXQGHUV|NDRFKQlU")|UDWWYlOMDlPQHRFKWLGVHSRN
DQYlQGHUPDQVRPUHJHOWLGLJDUHIRUVNQLQJPDQWLWWDUL|YHUVLNWVYHUNRFK
OHWDULE|FNHURFKDUWLNODU
(IWHUOLWHV|NDQGHLE|FNHUVRPKDQGODURPNRPPXQDOSROLWLNL6WRFNKROP
EHVWlPPHUYLRVVI|UDWWJ|UDHQXQGHUV|NQLQJRPGHPRNUDWLIUnJRULQRP
NRPPXQDOSROLWLNHQL6WRFNKROP(QYLNWLJDVSHNWDYGHQNRPPXQDOD
GHPRNUDWLQlUGHQNRPPXQDODVMlOYVW\UHOVHQ9LEHVWlPPHURVVQXI|U
DWWJ|UDHQXQGHUV|NQLQJVRPKDQGODURP6WRFNKROPVSDUWLHUQDVV\QSn
NRPPXQDOVMlOYVW\UHOVH7LGHQYLYlOMHUlUnUHQRPNULQJ9LNRPPHU
LI|UVWDKDQGDWWDUEHWDYLG6WRFNKROPVVWDGVDUNLYRFKYlOMHURFNVnDWWLI|UVWDKDQGI|UV|NDIRNXVHUDSn)RONSDUWLHWHIWHUVRPGHWSDUWLHWVKDQGOLQJDU
IUnQ6WRFNKROPI|UYDUDVL6WRFNKROPVVWDGVDUNLY
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1lUYLYDOWlPQHRFKWLGVSHULRGYLOOYLKLWWDHWWNlOOPDWHULDOVRPYLNDQ
DQYlQGDI|UDWWO|VDXSSJLIWHQ,PnQJDIDOONDQGHWYDUDVYnUW9DUKLWWDU
MDJGHQLQIRUPDWLRQVRPMDJEHK|YHU")LQQVGHQ|YHUKXYXGWDJHWNYDU"+DU
GHQQnJRQVLQH[LVWHUDW"
0nQJDQ\DDUNLYIRUVNDUHLQVHUHIWHUHWWWDJDWWLQIRUPDWLRQHQLDUNLYHQLQWH
lUXSSODJG±HOOHUVWUXNWXUHUDG±SnHWWVlWWVRPlUDQSDVVDWHIWHUDNDGHPLVNDlPQHVYDORFKIUnJHVWlOOQLQJDU
'HQVnNDOODGHSURYHQLHQVSULQFLSHQYLONHQDQYlQWVDYGHWVYHQVNDDUNLYYlVHQGHWXQGHUKHODWDOHWLQQHElUDWWLQIRUPDWLRQVNDOOVSDUDVLGHW
VDPPDQKDQJGlUGHQXUVSUXQJOLJHQVNDSDGHV)|UDWWInVYDUSnHQYLVV
IUnJDNDQPDQGlUI|UEOLWYXQJHQDWWV|NDLQIRUPDWLRQLPnQJDROLNDDUNLY
RFKLYDUMHDUNLYNDQPDQEOLWYXQJHQDWWV|NDSnPnQJDROLNDVWlOOHQ
'HWlUEODQGDQQDWSnJUXQGDYGHVVDVNlOVRPVnNDOODGHNRPPLWWpDUNLY
HOOHUDUNLYHIWHUVSHFLHOODXWUHGQLQJDU NDQYDUDOlPSOLJDDWWXWJnLIUnQQlU
PDQXWIRUPDUHQXQGHUV|NQLQJ2PGHW¿QQVHWWDUNLYHIWHUHQNRPPLWWp
VRPEHKDQGODUGHQIUnJDPDQlULQWUHVVHUDGDYYLGDNWXHOOWLGSXQNWNDQ
IRUVNQLQJVDUEHWHWEOLEHW\GOLJWHQNODUH
.RPPLWWpDUNLYlUVSHFLHOOWOlPSOLJDI|UIRUVNQLQJVXSSJLIWHUHIWHUVRP
NRPPLWWpHURFKXWUHGQLQJDUVRPUHJHO
7LOONRPPHUDYQnJRWVSHFL¿NWVNlOHOOHUSUREOHP
+DUHQW\GOLJE|UMDQRFKHWWW\GOLJWVOXW
3nHWWQDWXUOLJWVlWWVDPPDQI|ULQWUHVVHVDPK|ULJKHWHURFKNRQÀLNWOLQMHU
'HW¿QQVPHGDQGUDRUGPnQJDI|UGHODUPHGDWWDQYlQGDHWWNRPPLWWp
DUNLY0HQGHW¿QQVRFNVnQDFNGHODU0DQPnVWHWLOOH[HPSHOVRPIRUVNDUH
DFFHSWHUDGHEHJUlQVQLQJDUVRPK|ULKRSPHGNRPPLWWpRFKXWUHGQLQJVDUNLYHQ(QIDUDlUDWWGHEHYDUDGHKDQGOLQJDUQDLDOOWI|UK|JJUDGInUVW\UD
XQGHUV|NQLQJHQ'HWNDQYDUDOlWWDWWVRPIRUVNDUHI|UORUDGHW|YHUJULSDQGHSHUVSHNWLYHWRFKOnWDVLJEOLVW\UGDYGHQDNWXHOODXWUHGQLQJHQVVSHFLHOOD
NURQRORJLWHPDWLNRFK±I|UKRSSQLQJVYLV±GUDPDWLN
)|UPHUDYDQFHUDGHIRUVNQLQJVXSSJLIWHUUlFNHUQDWXUOLJWYLVLQWHNRPPLWWp
DUNLYHQ'nNUlYVDWWPDQVlWWHUVLJLQLKHODDUNLYVWUXNWXUHQRFKLGHQWL
¿HUDUYDUGHWPDWHULDOPDQEHK|YHU¿QQV0HQHWWNRPPLWWpDUNLYNDQ
YDUDP\FNHWOlPSOLJWVRPJUXQGI|UHQYlODYJUlQVDGIRUVNQLQJVXSSJLIWL
E|UMDQDYGHQDNDGHPLVNDNDUULlUHQ
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Andra steget. Att välja kommitté eller utredning
2PPDQYLOODQYlQGDHWWNRPPXQDOWNRPPLWWpHOOHUXWUHGQLQJVDUNLYVRP
NlOOPDWHULDOLHQXQGHUV|NQLQJPnVWHPDQI|UVWLGHQWL¿HUDYDUDUNLYHW RP
GHWEHYDUDWV lUI|UYDUDW'HWNDQPDQJ|UDJHQRPDWWDQYlQGDGHDUNLY
GDWDEDVHUVRP¿QQVWLOOJlQJOLJDSnLQWHUQHWHOOHUJHQRPDWWV|NDGLUHNWSn
HQDUNLYLQVWLWXWLRQVZHEESODWV0DQNDQRFNVnEHV|NDDUNLYLQVWLWXWLRQHQ
±WLOOH[HPSHO6WRFNKROPVVWDGVDUNLY±RFKV|NDLGHI|UWHFNQLQJDURFK
UHJLVWHUVRP¿QQVWLOOJlQJOLJDGlU
9LE|UMDUYnUWV|NDQGHL6WRFNKROPVVWDGVDUNLYVOlVHVDOVH[SHGLWLRQ9LOND
NRPPXQDODNRPPLWWpHURFKXWUHGQLQJDUYDUDNWLYDYLGGHQWLGSXQNWVRP
YLlULQWUHVVHUDGDY"6YDUHWSnGHQIUnJDQKLWWDUYLLStockholms kommunalkalender'HQlUWU\FNWRFKJHUHQEUD|YHUEOLFN|YHUGHWNRPPXQDOSROLWLVNDIlOWHWYLGROLNDWLOOIlOOHQ'HQ¿QQVI|UYDUMHnUIUnQRFKPHG

Nationell arkivdatabas (NAD)
nad.riksarkivet.se

Stockholms stadsarkivs beståndsregister
VVDVWRFNKROPVH

Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek
DUEDUNVH

,nUVNRPPXQDONDOHQGHUKLWWDUYLHQOLVWD|YHUkommunala kommittéer och delegationer i regel tillsatta av stadskollegiet VHIDNWDUXWDSn
VLGDQ 
%ODQGNRPPLWWpHUQDRFKXWUHGQLQJDUQDLOLVWDQ¿QQV.RPPLWWpQI|UXWUHGQLQJDYGHQNRPPXQDODVMlOYVW\UHOVHQVDUEHWVIRUPHUL6WRFNKROP,6WDGVDUNLYHWVGLJLWDODEHVWnQGVUHJLVWHUXQGHUV|NHUYLQXRPGHQXWUHGQLQJHQKDU
HIWHUOlPQDWHWWHJHWDUNLY'HWYLVDUVLJVWlPPDGHW¿QQVHWWPLQGUHDUNLY
EHYDUDW±GHWKHWHU6MlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQ±RFKYLWDUQXEHVOXWHWDWW
YlOMDGHWVRPNlOOPDWHULDO$UNLYHWKDUDUNLYEHWHFNQLQJHQ6(66$
,NRPPXQDONDOHQGHUQInUYLI|OMDQGHXSSJLIWHURPGHQYDOGDXWUHGQLQJHQ
6WDGVNROOHJLHWEHVO|WGHQDSULODWWWLOOVlWWDHQSDUODPHQWDULVNW
VDPPDQVDWWNRPPLWWHI|UXWUHGQLQJDYGHQNRPPXQDODVMlOYVW\UHOVHQVDUEHWVIRUPHUL6WRFNKROP VMlOYVW\UHOVHNRPPLWWHQ 'LUHNWLYHQ
I|UXWUHGQLQJHQlUnWHUJLYQDL%LK7LOOlJJVGLUHNWLYKDUPHGGHODWVDYVWDGVNROOHJLHWJHQRPEHVOXWGHQIHEUXDUL

Arkivförteckningsnummer
$OODDUNLYELOGDUHLQRP
en arkivinstitution har ett
nummer.
6(66$NDQGlUI|U
|YHUVlWWDVWLOO
Självstyrelseutredningens
DUNLY  L6WRFNKROPV
VWDGVDUNLY 66$ L
6YHULJH 6( 

8WUHGQLQJHQVNDOOHQOLJWGLUHNWLYHQ±EODPRWEDNJUXQGHQDYGHQ
SODQHUDGHVDPRUGQLQJHQLQRP6WRUVWRFNKROPRFKUHGDQIDWWDGHSULQFLSEHVOXWRPVDPJnHQGHPHOODQ6WRFNKROPVVWDGRFK6WRFNKROPV
OlQVODQGVWLQJIURPGHQMDQXDULV\IWDWLOODWWJHGHQNRPPXQDODYHUNVDPKHWHQLGHWDGPLQLVWUDWLYD6WRFNKROPHQXWIRUPQLQJ
VRPVYDUDUPRWGHVXFFHVVLYWlQGUDGHI|UXWVlWWQLQJDUQDRFKDYSDVVDG
VnDWWGHQNDQI|UHQDUHHOOWPHGERUJDULQÀ\WDQGHPHGHIIHNWLYLWHW
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Viktigare kommunala kommittéer och delegationer i
regel tillsatta av stadskollegiet
De med fet stil markerade kommittéerna har efterlämnat egna arkiv.
Stadshusdelegerade
+DQGERNVNRPPLWWpQ
'HOHJHUDGHI|UI|UKDQGOLQJDUPHGNURQDQU|UDQGHVWDGHQVVMXNYnUGVYlsen
Socialvårdens planeringskommitté
Informationskommittén
6WRFNKROPVVWDGVVWLSHQGLHGHOHJDWLRQ
6WDGVNROOHJLHWVHNRQRPLVNDSODQHULQJVUnG
&HQWUDOXSSKDQGOLQJVNRPPLWWpQ
Generalplaneberedningen
'HOHJHUDGHI|UI|UEHUHGDQGHKDQGOlJJQLQJDYlUHQGHQU|UDQGHELGUDJ
WLOOYHWHQVNDSOLJWIRUVNQLQJVRFKXWUHGQLQJVDUEHWH
6WDGVNROOHJLHWVNRPPLWWpI|UNYLQQRIUnJRU
)|UKDQGOLQJVNRPPLVVLRQHQI|UKDQGOlJJQLQJDYYLVVDDNWXHOODPDUNXSSJ|UHOVHUPHOODQNURQDQRFKVWDGHQ
.RPPLWWpQI|UnWJlUGHUDYVHHQGHXWMlPQLQJDYWUD¿NEHODVWQLQJHQSn
stadens kommunikationsnät
6WDGVNROOHJLHWVYDWWHQYnUGVNRPPLWWp
Kommittén för utredning av den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm
6WDGVNROOHJLHWVXWUHGQLQJVNRPPLWWpI|UVDPOLQJVRFKVWXGLHORNDOHUL
6WRFNKROP
Stadskollegiets personalpolitiska utredning
([SHUWXWVNRWWHWI|U*DPOD6WDQ
Stadskollegiets utlänningsutredning
Stadskollegiets kommitté för upprättande av standardprogram för
boendemiljön
Kommittén för utredning om kulturhus vid Sergels torg och teaterfrågorna i Stockholm
6WDGVNROOHJLHWVQDUNRPDQYnUGVEHUHGQLQJ
Stadens konstnämnder
8ULQQHKnOOVI|UWHFNQLQJHQWLOONRPPXQDONDOHQGHUQV[LY
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6WDGHQVNRPPLWWpRFKXWUHGQLQJVYHUNVDPKHWNDQI|OMDVLNRPPXQDONDOHQGHUQIUnQnUWLOOnU'HWlUGRFNLQWHDOODXWUHGQLQJDUVRPHIWHUOlPQDUHJQD
DUNLY,EODQGnWHU¿QQVGHUDVKDQGOLQJDULQnJRWDQQDWDUNLYHOOHUVnKDUGH
LQWHEHYDUDWV'HWE|UGRFNDOOWLGJnDWWI|OMDGHUDVDUEHWHRFKUHVXOWDWLGHW
VnNDOODGHNRPPXQIXOOPlNWLJHWU\FNHW OlVPHULNDSLWHO 

Tredje steget. Analys av huvuddokument
%ODQGGHWU\FNWDKDQGOLQJDUQDIUnQNRPPXQIXOOPlNWLJHKLWWDUYLWYn
KXYXGGRNXPHQWI|UYnUWXQGHUV|NQLQJVREMHNW6MlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQ
±'HWI|UVWDlUGHWXUVSUXQJOLJDI|UVODJHWIUnQ
+XYXGGRNXPHQWFörslag till utredning om den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm. Bihang 1966:90.

Stockholmskällan
VWRFNKROPVNDOODQVH
Alla dokument i detta
IRUVNQLQJVH[HPSHO¿QQV
SXEOLFHUDGHLVLQKHOKHWSn
6WRFNKROPVNlOODQ

'HWDQGUDKXYXGGRNXPHQWHWlUHWWUHIHUDWDYGHQGHEDWWVRPI|OMGHSn
EHKDQGOLQJHQDYVOXWUDSSRUWHQLNRPPXQIXOOPlNWLJHGHQMXQL
+XYXGGRNXPHQWYttranden till Stockholms kommunfullmäktiges protokoll 19750616, paragraf 11.
0HGKMlOSDYGHVVDWYnKDQGOLQJDUNDQYLInQJDLQGHKXYXGVDNOLJD
LQWHQWLRQHUQDEDNRPXWUHGQLQJHQGHVVUHVXOWDWRFKlYHQROLNDSROLWLVND
I|UHWUlGDUHVnVLNWHURPUHVXOWDWHQ
+MDOPDU0HKUVRFLDOGHPRNUDWLVNW¿QDQVERUJDUUnGlUI|UIDWWDUHWLOO
Förslag till utredning om den kommunala självstyrelsens arbetsformer i
Stockholm+DQVHULPRWLRQHQHWWÀHUWDOXWYHFNOLQJVOLQMHULVDPWLGHQVRP
LQQHElUDWWPDQLQRP6WRFNKROPVVWDGE|UXWUHGDKXUGHQNRPPXQDOD
VMlOYVW\UHOVHQVNDIXQJHUDLIUDPWLGHQ'HNDQVXPPHUDVLI\UDSXQNWHU
8UEDQLVHULQJHQRFKVWRUVWDGVNRQFHQWUDWLRQHQ
)|UnOGUDGHJUlQVHUPHOODQNRPPXQHURFKODQGVWLQJL6WRFNKROPVRPUnGHW0DQDUEHWDGHYLGGHQQDWLGPHGnUVNRPPXQEORFNVUHIRUP
YLONHQVNXOOHPLQVNDDQWDOHWNRPPXQHULKHODODQGHWIUnQWLOORFK
YDUDIlUGLJLE|UMDQDYWDOHW6DPWLGLJWSnJLFNI|UKDQGOLQJDURPHWW
VWRUODQGVWLQJL6WRFNKROPYLONHWVNXOOHLQQHElUDDWWNRPPXQHQ6WRFNKROP
|YHUI|UGHVLQDODQGVWLQJVXSSJLIWHU VMXNYnUGWUD¿NHWF WLOO6WRFNKROPV
ODQGVWLQJ6WRUODQGVWLQJHWEOHYYHUNOLJKHWRFKNRPPXQEORFNVUHIRUPHQYDUKHOWJHQRPI|UG
)UnJDQRPGLUHNWHOOHULQGLUHNWYDOGDVWDGVGHOVUnGL6WRFNKROP'HWWD
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YDUHQIUnJDVRPVHGDQWDOHWGULYLWVVWDUNWDY)RONSDUWLHWL6WRFNKROP6WDGVGHOVUnGHQNDOODGHVHIWHUNRPPXQEORFNVUHIRUPHQI|UNRPPXQGHOVUnG
'HWIDNWXPDWWVWRUVWDGVNRQFHQWUDWLRQHQLDQGUDOlQGHULQQHEXULWHWW
NUDIWLJWI|UVYDJDWNRPPXQDOWVMlOYVW\UH
)|U+MDOPDU0HKUYDUGHQYLNWLJDVWHIUnJDQGHWEOLYDQGHVWRUODQGVWLQJHW
(QQDWXUOLJIUnJDlUYDGVRPEOLUNYDUDYGHQORNDODNRPPXQDOD
VMlOYVW\UHOVHQI|U6WRFNKROPOLNVRPI|U|YULJDNRPPXQHUHIWHU
ELOGDQGHWDYHWWVWRUODQGVWLQJ V 
+DQIRUWVDWWH
'HXSSJLIWHUVRPGHQORNDODVMlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQI|U6WRFNKROPVGHOE|UI|UXWVlWWQLQJVO|VWSU|YDlUVnOXQGDGHQNRPPXQDOD
YHUNVDPKHWHQVRPIDWWQLQJRFKXWIRUPQLQJVHGDQVWRUODQGVWLQJHW
JHQRPI|UWV
+DQYLOOHPHGDQOHGQLQJDYGHWWDDWWXWUHGQLQJHQVNXOOHLQULNWDVLJPRW
I\UDKXYXGRPUnGHQ
Stadskollegiet
)|UHJnQJDUHWLOOGDJHQV
kommunstyrelse.

)|UGHODURFKQDFNGHODUPHGVWDGVGHOVUnG
6WDGVNROOHJLHWVERUJDUUnGVEHUHGQLQJHQVERUJDUUnGHQVRFKGUlWVHOQlPQGHQVIXQNWLRQHURFKLQE|UGHVUHODWLRQHU
)|UGHODURFKQDFNGHODUPHGHWWPDMRULWHWVV\VWHPLVWDGHQVERUJDUUnGVEHUHGQLQJVWDGVNROOHJLXPQlPQGHURFKVW\UHOVHU8WUHGQLQJHQERUGH
lYHQVH|YHUDQWDOHWSRVWHULVWDGVIXOOPlNWLJH GHYDUQlUPRWLRQHQ
VNUHY RFKLVWDGVNROOHJLHW GHYDUWROYQlUPRWLRQHQVNUHY 
%lWWUHNRPPXQDOLQIRUPDWLRQWLOOLQYnQDUQDL6WRFNKROP
9nUWDQGUDKXYXGGRNXPHQWlUGHWU\FNWD\WWUDQGHQDWLOONRPPXQIXOOPlNWLJHVSURWRNROOGHQMXQL'lUNDQYLI|OMDGHEDWWHQHIWHUDWWVMlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQODJWIUDPVLWWVLVWDGHOEHWlQNDQGH
<WWUDQGHQDJHURVVHQI|UVWDP|MOLJKHWDWWDQDO\VHUDXWUHGQLQJHQVUHVXOWDW
RFKGHROLNDSDUWLI|UHWUlGDUQDVnVLNWHU'HWYDUVMXNRPPXQIXOOPlNWLJH
VRP\WWUDGHVLJXQGHUGHEDWWHQ-RKQ2OOH3HUVVRQ 6 I\UDLQOlJJ$UQH
6|GHUTXLVW 93. WYnLQOlJJ6|UHQ)OLQN & WYnLQOlJJ3HU2ORI
+DQVRQ )3 WUHLQOlJJ5XWJHU3DOPH 0 WYnLQOlJJ$[HO:DOGHPDUVRQ
0 WYnLQOlJJRFK6YHQ-RKDQVVRQ 0 HWWLQOlJJ'HEDWWHQLQOHGGHVDY
GnYDUDQGH¿QDQVERUJDUUnGHW-RKQ2OOH3HUVVRQ 6 
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'HWKDUJnWWPnQJDnUVHGDQVMlOYVW\UHOVHNRPPLWWpQWLOOVDWWHV(QOLJW
GLUHNWLYHQKDUNRPPLWWpQVXSSJLIWYDULWDWWWDXSSIUnJDQRPGH
FHQWUDODRUJDQHQERUJDUUnGHQVRFKGUlWVHOQlPQGHQVIXQNWLRQHURFK
LQE|UGHVUHODWLRQHUDQWDOHWERUJDUUnGRFKURWHOLQGHOQLQJ9LGDUH
VNXOOHNRPPLWWpQSU|YDIUnJDQRPHQElWWUHPDUNHULQJDYPDMRULWHWHQVVWlOOQLQJRFKWDVWlOOQLQJWLOOIUnJDQRPNRPPXQGHOVUnG
,NRPPLWWpQVDUEHWVXSSJLIWHULQJLFNRFNVnDWWQlUPDUH|YHUYlJD
nWJlUGHUI|UDWWYLGJDRFKI|UGMXSDGHQNRPPXQDODLQIRUPDWLRQHQWLOO
DOOPlQKHWHQRFKI|UElWWUDI|UWURHQGHPlQQHQVDUEHWVYLOONRU7LOOHQ
E|UMDQYDUDUEHWHWLKXYXGVDNLQULNWDWSnDWWO|VDSUREOHPRFKOlJJD
IUDPHUIRUGHUOLJDI|UVODJLQI|UVDPJnHQGHWPHGGHWQ\DODQGVWLQJHW
V± 
9nUXQGHUV|NQLQJKDULGHWKlUOlJHWQnWWIUDPWLOOHQYLNWLJSXQNW9LYHW
DWWXWUHGQLQJHQVWDUWDGHDWWGHQDYVOXWDGHVRFKYLNDQGHODLQ
GHVVKHOKHWLHWWDQWDOROLNDGHODU)|UDWWLQWHYnUXQGHUV|NQLQJVNDEOL
DOOWI|URPIDWWDQGHPnVWHYLQXEHJUlQVDGHQ

Fjärde steget. Begränsa undersökningen
7URWVDWWGHEDWWHQLMXQLVNXOOHKDQGODRPXWUHGQLQJHQVVLVWDGHOEHWlQNDQGH´'HQNRPPXQDODRUJDQLVDWLRQHQ´lUGHWW\GOLJWYLGHQJHQRPOlVQLQJDYDOOD\WWUDQGHQDWWIUnJDQRPNRPPXQGHOVUnG WLGLJDUHEHQlPQGD
VWDGVGHOVUnG LP\FNHWK|JJUDGHQJDJHUDGHGHEDWW|UHUQD,VLWWI|UVWD
DQI|UDQGHQlPQGH-RKQ2OOH3HUVVRQNRPPXQGHOVUnGHQEDUD|YHUVLNWOLJW
GHQDQGUHWDODUHQ$UQH6|GHUTXLVW 93. QlPQGHGHPLQWHDOOVPHQVHGDQ
WRJGHEDWWHQHQDQQDQULNWQLQJQlU&HQWHUSDUWLHWV6|UHQ)OLQNNRPPHQWHUDGHNRPPXQGHOVUnGHQ
,IUnJDRPNRPPXQGHOVUnGHQYDUFHQWHUSDUWLHWIRONSDUWLHWRFK
PRGHUDWHUQDVDPWlYHQYSN|YHUHQVRPDWWNRPPLWWpQVNXOOHLQJH
HQIUDPVWlOOQLQJWLOONXQJOPDMWPHGNUDYSnDWWInLQUlWWDGLUHNWYDOGDNRPPXQGHOVUnG&HQWHUSDUWLHWIRONSDUWLHWRFKPRGHUDWHUQD
YDUKlUXW|YHUEHUHGGDDWWWLOOVW\UNDLQGLUHNWYDOGDNRPPXQGHOVUnGL
DYYDNWDQSnDWWHQODJlQGULQJNRPWLOOVWnQG'HVRFLDOGHPRNUDWLVND
OHGDP|WHUQDKDUPRWVDWWVLJDOODlQGULQJVI|UVODJLGHQQDIUnJDRFKGH
KDUGlUPHGRFNVnPRWVDWWVLJHWWORNDOWHQJDJHPDQJLVNLOGDSROLWLVND
IUnJRU V 
)UnJDQRPVWDGVGHOVNRPPXQGHOVUnGKDGHVRPWLGLJDUHQlPQWVGULYLWV
LQWHQVLYWDY)RONSDUWLHWVHGDQWDOHWRFK3HU2ORI+DQVRQYDOGHXQGHU
GHEDWWHQDWWSnVDPPDVlWWVRP6|UHQ)OLQNDWWDWWDFNHUD6RFLDOGHPRNUD-
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WHUQDVPRWVWnQGPRWNRPPXQGHOVUnGHQ'LUHNWHOOHULQGLUHNWYDOGDNRPPXQGHOVUnGYDUQDWXUOLJWYLVHQYLNWLJIUnJDQlUGHWJlOOGHGHQNRPPXQDOD
VMlOYVW\UHOVHQXQGHUGHQWLGVRPYLVWXGHUDU'LUHNWYDOGDNRPPXQGHOVUnG
VNXOOHYlOMDVDYEHIRONQLQJHQLUHVSHNWLYHNRPPXQGHOPHGDQLQGLUHNW
YDOGDUnGVNXOOHXWVHVDYNRPPXQIXOOPlNWLJH'HWlUXSSHQEDUWDWWGHWL
VMlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQIDQQVHQW\GOLJVNLOMHOLQMHPHOODQGHW6RFLDOGHPRNUDWLVNDSDUWLHWVnVLNW PRWNRPPXQGHOVUnG LGHQKlUIUnJDQRFKGH
ERUJHUOLJDSDUWLHUQD I|UNRPPXQGHOVUnG 
9LYlOMHUQXDWWIRNXVHUDYnUXQGHUV|NQLQJWLOODWWKDQGODRPGHWSROLWLVND
DUEHWHWNULQJNRPPXQGHOVUnGHQ6DPWLGLJWWDUYLEHVOXWHWDWWIUDPI|UDOOW
lJQDYnUDI|UGMXSQLQJVXQGHUV|NQLQJDUnW)RONSDUWLHWRFKERUJDUUnGHW3HU
2ORI+DQVRQ

Femte steget. Självstyrelseutredningens arkiv
1XE|UMDUDUNLYIRUVNQLQJHQ)|UVWDDQKDOWHQEOLUDUNLYHWHIWHUVMlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQ 6(66$ 
,QRUPDODIDOOVNDGHWDOOWLG¿QQDVHQDUNLYI|UWHFNQLQJWLOOYDUMHDUNLYELOGDUH1lUDUNLYHQlUVPnVDNQDVLEODQGDUNLYI|UWHFNQLQJRFKGHWNDQVNDSD
SUDNWLVNDSUREOHPQlUYRO\PHUXUDUNLYHQVNDEHVWlOODVIUDPWLOOOlVHVDOHQ
0HQlUDUNLYHWOLWHWNDQPDQVRPUHJHOEHVWlOODIUDPDOODDUNLYYRO\PHUSn
HQJnQJ HOOHUWDIUDPGHPLRPJnQJDU $UNLYHWHIWHUVMlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQVDNQDULQXOlJHWDUNLYI|UWHFNQLQJ+DGHGHWIXQQLWVHQDUNLYI|UWHFNQLQJKDGHGHQKDIWQXPPHURFKGHOVIXQQLWVWLOOJlQJOLJL6WRFNKROPV
VWDGVDUNLYVOlVHVDOVDPWRFNVnL1DWLRQHOODUNLYGDWDEDV$UNLYHWlUGRFN
OLWHWRFKNDQLVLQKHOKHWEHVWlOODVIUDPLWYnRPJnQJDU1RUPDOWVHWWInU
PDQEHVWlOODIUDPIHPYRO\PHU DUNLYER[DU nWJnQJHQWLOOOlVHVDOHQ
6MlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQVDUNLYEHVWnUDOOWVnDYWLRYRO\PHU'HQI|UVWD
YRO\PHQLQQHKnOOHUSURWRNROORFKGHQDQGUDLQRFKXWJnHQGHVNULYHOVHU
gYULJDYRO\PHULQQHKnOOHUSURPHPRULRUI|UVODJRFKDQGUDWH[WHU9LE|UMDU
PHGDWWLGHWYnI|UVWDYRO\PHUQD SURWRNROORFKVNULYHOVHU QRWHUDYLNWLJD
WLGSXQNWHULXWUHGQLQJVDUEHWHW'HWJ|UGHWOlWWDUHQlU\WWHUOLJDUHKDQGOLQJDU
VNDV|NDVL)RONSDUWLHWVNRPPXQIXOOPlNWLJHJUXSSVDUNLY
(IWHUHQJHQRPJnQJDYSURWRNROOHQVDPWLQRFKXWJnHQGHVNULYHOVHUKLWWDU
YLHWWDQWDOROLNDWLGSXQNWHUQlUIUnJDQRPVWDGVGHOVUnGGLVNXWHUDWVHOOHUSn
DQQDWVlWWEHKDQGODWV'HDNWXHOODWLGSXQNWHUQDlU
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'HQIHEUXDUL6RQGHULQJ%RUGOlJJQLQJ
'HQPDM%HVOXWRPLQYHQWHULQJDYE\DODJVWDGVGHOVI|UHQLQJDU
RFKPLOM|JUXSSHU
'HQGHFHPEHU'LVNXVVLRQDY30´%\DODJL6WRFNKROPVVWDG´
,QYlQWDQDYIRUWVDWWDUEHWHPHGXWUHGQLQJVUDSSRUW
'HQPDM6WDGVGHOVUnG(QYlJWLOO|NDGQlUGHPRNUDWL)|UVODJ
DYJLYHWDY)RONSDUWLHW&HQWHUSDUWLHWVVWDGVIXOOPlNWLJHJUXSSL6WRFNKROP
cWHU¿QQVLYRO\PHQPHGLQRFKXWJnHQGHVNULYHOVHU
'HQDXJXVWL%HVOXWRPDWWWLOOK|VWHQDUEHWDIUDPHWWI|UVODJ
WLOOUHJHULQJHQRPDWWInJHQRPI|UDI|UV|NVYHUNVDPKHWPHGVWDGVGHOVUnG
XQGHUSHULRGHQ±$OODSDUWLHUlUI|UXWRP6RFLDOGHPRNUDWHUQDVRP
reserverar sig.
'HQVHSWHPEHU.XQJVKROPHQV%\DODJPRWVlWWHUVLJVWDGVGHOVUnG
cWHU¿QQVLYRO\PHQPHGLQRFKXWJnHQGHVNULYHOVHU
'HQVHSWHPEHU9DVDVWDQV%\DODJPRWVlWWHUVLJVWDGVGHOVUnG
cWHU¿QQVLYRO\PHQPHGLQRFKXWJnHQGHVNULYHOVHU
'HQPDUV%HVOXWRPDWWI|UV|NVYHUNVDPKHWPHGNRPPXQGHOVUnG
LQWHVNXOOHLJnQJVlWWDV6RFLDOGHPRNUDWHUQDRFK9lQVWHUSDUWLHWI|U)RONSDUWLHW0RGHUDWHUQDRFK&HQWHUSDUWLHWHPRW5HVHUYDWLRQHUIUnQEnGDVLGRU
'HQDSULO30IUnQ(ULN6XQGEHUJWLOO+HOJH%HUJOXQGDQJnHQGH
OlJHWLVMlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQcWHU¿QQVLYRO\PHQPHGLQRFKXWJnHQGH
skrivelser.
'HQPDM%HVOXWRPDWWXWJHXWUHGQLQJHQVDQGUDGHOEHWlQNDQGH
.RPPXQGHOVUnGLQIRUPDWLRQRFKIRONRPU|VWQLQJ
8WLIUnQNDUWOlJJQLQJHQlUGHWW\GOLJWDWWIUnJDQRPNRPPXQGHOVUnGXQGHU
YnUHQOHGGHIUDPWLOOHWWEHVOXWRPDWWLQWHVWDUWDI|UV|NVYHUNVDPKHW
'HWIUDPJnURFNVnDWWGHROLNDE\DODJHQL6WRFNKROPSnYHUNDWXWUHGQLQJHQ
SnROLNDVlWW%HVOXWHWRPDWWLQWHVWDUWDI|UV|NVYHUNVDPKHWYDUHQVHJHUI|U
6RFLDOGHPRNUDWHUQDRFK9lQVWHUSDUWLHWRFKHWWQHGHUODJI|UGHWERUJHUOLJD
EORFNHW(IWHUnUVYDOYDUGHW6RFLDOGHPRNUDWHUQDVRPVW\UGH6WRFNKROPRFKGHKDGHGlUI|UlYHQPDMRULWHWLVMlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQ9LlU
QXLQWUHVVHUDGHDYDWWVWXGHUDKXU)RONSDUWLHWDJHUDGHYLGGHQKlUWLGHQRFK
YlQGHUGlUI|UYnUWLQWUHVVHPRW)RONSDUWLHWVNRPPXQIXOOPlNWLJHJUXSS

Byalagsrörelsen
(QIRONU|UHOVHVRP
XSSVWRGLVOXWHWDYWDOHW
RFKJHQRPPnQJDROLND
lokala organisationer
DUEHWDGHI|UDWWSnYHUND
SROLWLVNDEHVOXW
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Sjätte steget. FP:s kommunfullmäktigegrupps arkiv
'HWDUNLYHIWHU)RONSDUWLHWVNRPPXQIXOOPlNWLJHJUXSSVRPI|UYDUDVL
6WRFNKROPVVWDGVDUNLYRPIDWWDUWLGHQWLOO'HWlUI|UWHFNQDWRFK
nWHU¿QQVLQDWLRQHOODUNLYGDWDEDV 1$' PHGEHWHFNQLQJHQ6(66$
Arkivsignum
7UHGHODGDUNLYNRGVRPJ|U
GHWP|MOLJWDWWEHVWlOODIUDP
enskilda arkivvolymer. Den
EHVWnUDYDUNLYELOGDUHQV
QDPQVHULHRFKYRO\P

9LEHVOXWDURVVI|UDWWEHVWlOODGHSURWRNROOVYRO\PHUVRPLQQHKnOOHUKDQGOLQJDUIUnQnURFKV|NDHIWHUKDQGOLQJDUVRPEHKDQGODUNRPPXQGHOVUnG'HWlUIUnQGHQWLGHQVRPI|UVODJHWRPI|UV|NPHGNRPPXQGHOVUnG
I|OOSnJUXQGDY6RFLDOGHPRNUDWHUQDVPRWVWnQG'HW¿QQVI\UDYRO\PHU
PHGSURWRNROOIUnQRFKGHKDUDUNLYVLJQXP)RONSDUWLHWVNRPPIXOOPlNWLJHJUXSSVDUNLY DUNLYELOGDUH $, VHULH ± YRO\PHU 
%ODQGSURWRNROOHQIUnQYnUHQKLWWDUYLHQLQWUHVVDQWSDVVDJHDQJnHQGH
NRPPXQGHOVUnG8QGHUSXQNWGHQPDUVVWnU
'LVNXWHUDGHVIUnJDQRPNRPPXQGHOVUnGYDUYLGWYnI|UVODJXWNULVWDOOLVHUDGHV7KRUVHOODQVnJDWWJUXSSHQERUGHKnOODIDVWYLGGHQWLGLJDUHOLQMHQRPGLUHNWYDOGDNRPPXQGHOVUnG+DOOHUE\DQVnJDWWPDQ
QXKDUP|MOLJKHWDWWVRPHWWVWHJPRWIUDPWLGDGLUHNWYDOGDNRPPXQGHOVUnGXWVHLQGLUHNWYDOGDUnGVRPnWHUVSHJODUSDUWLVWlOOQLQJHQLQRP
VWDGVGHOHQYLGVHQDVWHNRPPXQDOYDO9LGHQSURYRPU|VWQLQJLQRP
JUXSSHQHUK|OO+DOOHUE\VOLQMHU|VWHURFK7KRUVHOOVOLQMHU|VWHU
DYJUXSSHQVPHGOHPPDUYDUQlUYDUDQGH*UXSSHQEHVOXWDGH
DWWKlQVNMXWDIUnJDQWLOOJUXSSVW\UHOVHQI|UVWlUNWPHGGHUHSUHVHQWDQWHULVMlOYVW\UHOVHNRPPLWWpQVRPHMlUPHGOHPPDULJUXSSVW\UHOVHQ

Konceptprotokoll
3URWRNROOI|UWYLG
VDPPDQWUlGHW5HQVNULYV
senare till sammanträdets
HJHQWOLJDEHVOXWVSURWRNROO

,NRQFHSWSURWRNROOHWJnUGHWDWWI|OMDGHEDWWHQPHOODQLI|UVWDKDQG1LOV
+DOOHUE\RFK6WDIIDQ7KRUVHOOSnQlUPDUHKnOO'HWlUW\GOLJWKXU7KRUVHOO
YLOOI|UDHQPHUNRQVHNYHQWSROLWLNXWLIUnQSDUWLHWVLGHRORJLVNDJUXQGKDQ
VlJHUEODQGDQQDW´9LVNDOOKnOODIDVWYLGYnUOLQMH´VDPWLGLJWVRP1LOV
+DOOHUE\I|UHVSUnNDUHQVWUDWHJLLÀHUDVWHJVRPlUPHUNRPSURPLVVYLOOLJ
9LGHWWHIWHUI|OMDQGHP|WHGHQDSULO±GHWYLOOVlJDHIWHUQHGHUODJHW
GHQPDUV±EHVOXWDGHJUXSSVW\UHOVHQDWWJHXSSGUDJHWDWWVNULYD)RONSDUWLHWVUHVHUYDWLRQWLOOIDVWLJKHWVURWHOQRFK6WDIIDQ7KRUVHOO
+XUUHDJHUDGH)RONSDUWLHWVOHGDQGHPDQ3HU2ORI+DQVRQSnGHWKlU
QHGHUODJHW",)RONSDUWLHWVNRPPXQIXOOPlNWLJHJUXSSVKDQGOLQJDUKLWWDUYL
LQJDSHUVRQOLJDUHÀHNWLRQHUDY+DQVRQVRPGLUHNWEHU|UNRPPXQGHOVUnGHQ9LEHVOXWDURVVI|UDWWJ|UDHWWI|UV|NLKDQVSHUVRQOLJDGHODYIXOOmäktigegruppsen handlingar.
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Sjunde steget. Per-Olof Hansons arkiv
3HU2ORI+DQVRQVSHUVRQDUNLYlUHWWH[HPSHOSnHWWDUNLYPHGLSULQFLS
REH¿QWOLJVWUXNWXU'HWEHVWnUDYFLUNDWUHK\OOPHWHUPHGSlUPDUNDUWRQJHU
RFKO|VDSDSSHUVRPI|UHIDOOHUKDUKlPWDWVGLUHNWIUnQ+DQVRQVDUEHWVUXP
)RUVNQLQJHQNDQQlUDUNLYHQKDUGHQKlUNDUDNWlUHQOlWWEOLIUXNWO|VHOOHU
P\FNHWWLGVNUlYDQGH3lUPDUQDKDUWLWODUVRP´32+DQVRQ7DODUWLNODU´
´+RWSDSHUV´HOOHU32+DQVRQ.RUUHVSRQGHQVWLOORFKIUnQDOOPlQKHWHQ´
,SlUPHQPHGWDORFKDUWLNODUKLWWDUYLHIWHUHQWLGVOHWDQGHHWWPDQXVWLOO
HWWWDOVRP32+DQVRQK|OOLQI|UNRPPXQIXOOPlNWLJHGHQVHSWHPEHU
'lU¿QQVHQSDVVDJHRPNRPPXQGHOVUnGHQ
)SNRPPHUDWWIRUWVlWWDDUEHWHWI|UHQI|UGMXSDGNRPPXQDOGHPRNUDWL'HQlUGHPRNUDWLVNDNUDYHQPnVWHGULYDV7URWVGHWHQYLVDRFK
LJUXQGHQJDQVNDREHJULSOLJDVRFLDOGHPRNUDWLVNDPRWVWnQGHWKDUGHW
lQGDVHGDQWDOHWDYISGULYQDNUDYHWSnGLUHNWYDOGDNRPPXQGHOVUnGQXXQGHUWDOHWVI|UVWDPDQGDWSHULRGVnWLOOYLGDNXQQDW
I|UDVIUDPnWVRPNRPPXQHQLVNULYHOVHWLOOUHJHULQJHQEHJlUWGHQ|GYlQGLJDODJlQGULQJDUQDI|ULQI|UDQGHDYGLUHNWYDOGDNRPPXQGHOVUnG
+lUYHUNDUYLKDQnWWIUDPWLOOHQFHQWUDOSXQNWLYnUXQGHUV|NQLQJ3HU
2ORI+DQVRQVNULYHURPGHW´HQYLVDRFKLJUXQGHQJDQVNDREHJULSOLJDVRFLDOGHPRNUDWLVNDPRWVWnQGHW´9DUI|UlUGHW6RFLDOGHPRNUDWLVNDPRWVWnQGHW´HQYLVW´RFKI|U+DQVRQ´REHJULSOLJW´'HWVWnUDOOWPHUNODUWDWWIUnJDQ
RPNRPPXQGHOVUnGHQUHSUHVHQWHUDUHQSROLWLVNVNLOMHOLQMHVRPKDUVWDUN
LGHRORJLVNLQQHE|UGI|UGHLQEODQGDGH

Åttonde steget. Återkoppling till ett huvuddokument
9LYlOMHULGHWKlUOlJHWDWWnWHUYlQGDWLOOHWWDYYnUDKXYXGGRNXPHQW
\WWUDQGHQDIUnQGHEDWWHQLNRPPXQIXOOPlNWLJHGHQMXQLI|UDWW
VHRPYLGlUNDQInQnJUDXSSJLIWHUVRPNDQEHO\VDEDNJUXQGHQWLOOGHW
´HQYLVD´RFK´REHJULSOLJD´VRFLDOGHPRNUDWLVNDPRWVWnQGHW,VOXWHWDYGHQ
OnQJDGHEDWWHQKLWWDUYLHQSDVVDJHGlU-RKQ2OOH3HUVVRQ 6 J|UHWWXWWDODQGHVRPSnHWWWlPOLJHQW\GOLJWVlWWYHUNDUI|UNODUDSDUWLHWVVWlOOQLQJVWDJDQGHQlUGHWJlOOGHNRPPXQGHOVUnGHQ
9nUWSDUWLKDUVnVRPPnODWWnVWDGNRPPDHQXWMlPQLQJPHOODQPHGERUJDUQDVnDWWGHVRPKDUGHWOLWHWK\JJOLJDUHGHODUPHGVLJnWGHP
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VRPKDUGHWEHVYlUOLJDUH,QJHQWLQJInULQNUlNWDSnGHQSROLWLNHQRFK
MDJlURUROLJI|UDWWNRPPXQGHOVUnGHQNDQInVnGDQDHIIHNWHU'HW
YRUHRO\FNOLJWRPLQWUHVVHQDNROOLGHUDGHPHGYDUDQGUD'lUI|UYLOO
MDJLVWlOOHWV|NDPLJIUDPWLOOIRUPHUVRPLQQHElUDWWYLNDQEHKnOOD
GHWI|UGHOQLQJVSROLWLVNDLQVWUXPHQWVRPSROLWLNHQLGDJXWJ|URFK
NRPSOHWWHUDGHWPHGHWWLQÀ\WDQGHLGHWSUDNWLVNDKDQWHUDQGHWXWHL
VWDGVGHODUSnDUEHWVSODWVHURFKDQQRUVWlGHVGlUYLYLOODWWPlQQLVNRU
VNDOOGHOWDLGHWSROLWLVNDDUEHWHW V 
-RKQ2OOH3HUVVRQlUKlUYlOGLJWW\GOLJ(IWHUDWWLÀHUDWLGLJDUHGHEDWWHUKD
XQGYLNLWDWWNODUWRFKW\GOLJWI|UNODUDGHW6RFLDOGHPRNUDWLVNDPRWVWnQGHW
PRWNRPPXQGHOVUnGYlOMHUKDQKlUDWWWDEODGHWIUnQPXQQHQ)|U6RFLDOGHPRNUDWHUQDKDQGODUGHWRPI|UGHOQLQJVSROLWLN'HWlULRFKPHGGHWWD
XWWDODQGHXSSHQEDUWDWWI|U6RFLDOGHPRNUDWHUQDYlJGHGHI|UGHOQLQJVSROLWLVNDNUDYHQK|JUHlQGHQlUGHPRNUDWLVND,VWULGHQRPNRPPXQGHOVUnGHQ
IDQQVGHWHQI|UGHOQLQJVSROLWLVNNRPSRQHQWVRPPDQIUnQ6RFLDOGHPRNUDWLVNWKnOOLQWHYDUYLOOLJDWWlQGUDSn
'HWWDEOLUGHWYLNWLJDVWHUHVXOWDWHWDYYnUXQGHUV|NQLQJRFKYLDYVOXWDUQX
YnUXQGHUV|NQLQJRPVMlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQ6WULGHQRPGHQNRPPXQDOD
VMlOYVW\UHOVHQL6WRFNKROPRFKGHQlUGHPRNUDWLVNDIUnJRUQDYDUGRFNLQWH
VOXWLRFKPHGVMlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQVDYVOXWQLQJ8QGHUGHNRPPDQGHGHFHQQLHUQDVNXOOHIUnJDQnWHUDNWXDOLVHUDVRFKVOXWOLJHQUHVXOWHUDL
GHVWDGVGHOVQlPQGHUVRPLGDJ¿QQVL6WRFNKROPVVWDG

Sammanfattning av undersökningen
8QGHUV|NQLQJHQRPVMlOYVW\UHOVHXWUHGQLQJHQ±E|UMDGHPHGHWW
lPQHVYDOIRUWVDWWHPHGV|NDQGHHIWHUOlPSOLJDXQGHUV|NQLQJVGRNXPHQW
RFKDUNLYKDQGOLQJDURFKSDVVHUDGHXQGHUYlJHQHWWDQWDOVWDWLRQHUGlU
XQGHUV|NQLQJHQEHJUlQVDGHVRFKIRNXVHUDGHV
'HQYLNWLJDVWHVOXWVDWVHQVRPNXQGHGUDVDYXQGHUV|NQLQJHQYDUSnYLVDQGHWDYGHQVWDUNDLGHRORJLVNDVNLOMHOLQMHVRPH[LVWHUDGHPHOODQIUDPI|UDOOW
)RONSDUWLHWRFK6RFLDOGHPRNUDWHUQDL6WRFNKROP1lU3HU2ORI+DQVRQ
RFK)RONSDUWLHWI|UGHIUDPOnQJWJnHQGHQlUGHPRNUDWLVNDNUDYNROOLGHUDGH
GHLE|UMDQDYWDOHWPHG6RFLDOGHPRNUDWHUQDVNUDYSnHQMlPOLNI|UGHOQLQJVSROLWLN'HQKlUVWXGLHQKDURFNVnW\GOLJW±XWLIUnQHWWIRUVNQLQJVVWUDWHJLVNWSHUVSHNWLY±YLVDWSnGHQWLOOJnQJVRPGHWU\FNWDKDQGOLQJDUQD
IUnQNRPPXQIXOOPlNWLJHXWJ|U'HWIUDPVWnUVRPNODUWDWWGHLPnQJDIDOO
UlFNHUVRPXQGHUODJI|UHQIRUVNQLQJVLQVDWV
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0HQDWWWUlQJDGMXSDUHQHULDUNLYHQNDQI|UGMXSDELOGHQRFKLEODQGVNlQND
Q\WWRFKRYlQWDWOMXVSnPnQJDIUnJRU'HWlUGRFNYLNWLJWDWWWLGLJWVlWWD
VLJLQLKXUDUNLYVLWXDWLRQHQVHUXWI|UGHWlPQHVYDOVRPPDQJMRUW)LQQV
GHWOlPSOLJDDUNLYELOGDUHDWWXWJnLIUnQYDURFKKXUNDQPDQInWLOOJnQJWLOO
KDQGOLQJDUQDRFKKXUVNDMDJEHJUlQVDPLQXQGHUV|NQLQJ"'HWlUH[HPSHO
SnIUnJRUVRPPDQE|UVWlOODVLJLQQDQPDQVlWWHULJnQJ
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Anna Lindhagen måste bevaras åt stadsfullmäktige! Broschyr från 1923. Stockholmskällan.

Exempel II: Socialdemokratiska profiler
Arne Högström

Stockholms socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp grundades
1908. Arbetet inriktades från början mycket på att lindra den nöd som då
rådde i huvudstaden, bland annat genom att förbättra miljö- och bostadsförhållanden. Men före införandet av allmän och lika rösträtt ett decenQLXPVHQDUHNXQGHJUXSSHQLQWHXW|YDQnJRWQlPQYlUWLQÀ\WDQGH
Gruppen har under årens lopp haft åtskilliga framstående ledamöter. Flera
av dem som fanns med från början och som tillkom senare skulle med
tiden lämna väsentliga bidrag till Stockholms och Sveriges politiska liv,
medan andra förtjänar uppmärksamhet främst för sin insats som pionjärer.
+lUO\IWHUYLIUDPQnJUDVRFLDOGHPRNUDWLVNDSUR¿OHUXU6WRFNKROPVNRPmunalpolitiska historia. Flera av dessa är egna arkivbildare vid ArbetarU|UHOVHQVDUNLYRFKELEOLRWHNRFKGHW¿QQVLGHÀHVWDIDOOVWRUDP|MOLJKHWHU
att fördjupa vår kunskap om den politiska historien genom forskning i de
olika arkiv där deras politiska verksamhet återspeglas.

Socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen bildas
Den 11 februari 1900 grundades Stockholms arbetarekommun med skomakaren Albert Forsell som ordförande. Att få arbetarföreträdare invalda
i beslutande församlingar visade sig svårt så länge rösträtten knöts till
inkomstens storlek, och 1902 hölls stora rösträttsmöten i Stockholm och
omfattande strejker utbröt till förmån för allmän rösträtt.
År 1903 inträdde kopparslagaren och facklige föregångsmannen Ernst
Blomberg (1863–1911) som förste socialdemokrat i Stockholms stadsfullmäktige. Han kom sedan att tillhöra riksdagens andra kammare 1905–1910
och första kammare 1911. Året efter ersattes Albert Forsell av Sven Persson som ordförande i arbetarekommunen, och Forsell fortsatte i rollen som
kassör fram till 1932. År 1907 infördes allmän rösträtt för män över 24 år
enligt en skala där en person kunde ha upp till 40 röster.
En mindre grupp socialdemokrater kallad Fraktionen höll under 1908 ett
antal möten i Stockholm för att dryfta kommunala angelägenheter.
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Måndagen den 24 augusti 1908 konstituerade sig gruppen formellt under
namnet Socialdemokratiska partiets stadsfullmäktigegrupp i Stockholm
på förslag av Fredrik Nilsson, som strax därpå valdes till ordförande. Till
sekreterare utsågs Ludvig Nordgren (1874-1934), under åren 1908–1919
ledamot av Stockholms stadsfullmäktige, sedermera Svenska kommunalarbetareförbundets första förtroendeman (1910-1934).
Knut Tengdahl (1867-1935) beskrev i ett längre anförande det tidskrävande arbete uppdraget som kommunal arbetarföreträdare innebar och förutspådde att det i framtiden skulle bli omöjligt att förena denna syssla med
vanligt lönearbete. Gruppen bestod fram till början av 1910 Fredrik Nilsson, Knut Tengdahl, Ludvig Nordgren, Alfred Vester och Olof Winberg.

Knut Abel Tengdahl
Knut Tengdahls arkiv
Period: 1889–1934
Omfång: 2 volymer
Referenskod: 570

Knut Abel Tengdahl hade 1887 utexaminerats från Tekniska skolans
byggnadsyrkesskolavdelning och strax därefter anslutit sig till socialdemokratin. Han var under en kort period tidningen Social-Demokratens kassör
och blev 1890 medarbetare i tidningen, där han huvudsakligen bevakade
kommunalpolitiska frågor. På 1890-talet deltog han i arbetet för fackföreningsrörelsen och särskilt i hamnarbetarnas organisationsarbete. Han hade
sedan 1905 varit ledamot av Stockholms stadsfullmäktige. Tengdahl tillhörde 1908–1919 andra kammaren som en av huvudstadens riksdagsmän
och 1919–1925 första kammaren. Han blev 1920 Stockholms stadsfullmäktiges förste vice ordförande och innehade under årens lopp en mängd
kommunala uppdrag. Tengdahl var i 13 år ledamot av arbetsutskottet för
Stockholms stadshusbygge och skildrade i samlingsverket Stockholms
stadshus (1923) Stadshusets förhistoria.

Carl Lindhagen
Carl Lindhagens arkiv
Period: 1904–1942
Omfång: 12 volymer
Referenskod: 360
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Under 1910 utökades gruppen betydligt och hade i slutet av detta år tjugo
medlemmar, bland andra Robert Ekman, Albert Forsell och Carl Lindhagen. Juristen Carl Lindhagen (1860-1946) var ledamot av Stockholms
stadsfullmäktige 1903–1941, riksdagsman i andra kammaren 1897–1917
och i första kammaren 1919–1940. Mest bekant är han kanske som Stockholms borgmästare 1903–1930. Han företrädde 1897–1907 liberalerna
och från 1909 socialdemokraterna. Lindhagen blev känd för sin strävan
att skydda böndernas jord från bolagsvälde, bland annat som ledamot av
Norrlandskommittén 1901–1904. Han följde partivänstern in i Socialde-

Socialdemokratiska profiler

mokratiska vänsterpartiet 1917 men återvände till SAP 1923. Lindhagen,
av många ansedd som en av Sveriges mest visionära politiker, gjorde
banbrytande insatser för medborgarnas fri- och rättigheter, republikansk
författning, domstolarnas oväld, kvinnors rösträtt och övriga rättigheter,
jordfrågan, fred och nedrustning och internationell samverkan, bland annat
genom nationernas förbund (NF). Hans demonstrationsparoll ”Alla folks
frihet, hela världens fred” skrevs 1975 in i SAP:s partiprogram.

Carl Lindhagens
samling på Stockholms stadsarkiv
Period: 1902–1942
Arkivnr: SE/SSA/0820.

Gertrud Månsson
In i gruppen trädde även detta år – 1910 – Gertrud Månsson, född 1866.
Hon blev den första kvinnliga ledamoten i stadsfullmäktige i Stockholm
och i Sverige och därmed dess första valda kvinnliga politiker. Gertrud
Månsson hade vid elva års ålder varit tvungen att sluta skolan för att
I|UV|UMDVLJVRPWMlQVWHÀLFND+RQYDUVHGDQERVDWWL*XVWDY9DVD
församling i Stockholm, där hon ägde en lysolje- och bosättningsaffär.
Hon blev 1892 medlem av socialdemokratiska Kvinnoklubben, och valdes
1902 till styrelsen för det nygrundade Kvinnornas fackförbund tillsammans med Anna Johansson Visborg och Anna Sterky. Gertrud Månsson
ansågs vara en klok och självständig person med ledaregenskaper.

Carl Gustaf Wickman
Invald detta år blev också möbelsnickaren, vaktmästaren med mera Carl
Gustaf Wickman (1856–1921), ledamot av Stockholms stadsfullmäktige
och första kammaren 1911–1921. Wickman hade anslutit sig till SAP 1889
och ingått i partiets första ledning under Hjalmar Branting, varit verkställande utskottets ordförande 1900–1901 och därmed socialdemokraternas
förste partiordförande. Han hade 1901 utsetts till partisekreterare och partikassör och efter delningen 1911 av dessa poster var han partikassör till sin
G|G:LFNPDQXW|YDGHVWRUWLQÀ\WDQGHYLGXSSE\JJQDGHQDYHQWLGVHQOLJ
socialdemokratisk partiorganisation och partipress.

Anna Lindhagen
År 1911 kom sjuksköterskan Anna Lindhagen med i gruppen. Anna Lindhagen (1870–1941), syster till Carl Lindhagen, var barnavårdsinspektris i
Stockholm 1902–1925 och inriktade sig särskilt på att lösa barnfamiljernas bostadsfrågor. Hon var ledamot av Stockholms stadsfullmäktige till
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Anna Lindhagens
samling på Stockholms stadsarkiv
Period: 1874–1941
Arkivnr: SE/SSA/0571.

och med 1923 och ledamot av stadsplanenämnden och skönhetsrådet från
1921; hon var även redaktör för Morgonbris 1911–1916, samt ordförande
i Rädda barnen 1922–1927. Lindhagen var verksam inom fredsrörelsen
och en pionjär inom svensk koloniträdgårdsrörelse; hon gav bland annat ut
boken Koloniträdgårdar och planterade gårdar (1916). Hon är kanske mest
ihågkommen för sitt framgångsrika arbete för bevarande av Södermalms
småskaliga trähusbebyggelse.

Fredrik Ström
Fredrik Ströms arkiv
Period: 1899–1926
Omfång: 11 volymer
Referenskod: 547

År 1912 valdes skriftställaren Fredrik Ström in i Stockholms stadsfullmäktige, som han lämnade först 1946. Otto Fredrik Ström (1880-1948)
hade efter studier i Göteborg och 1904 anställning på Social-Demokraten
i Stockholm 1905-1910 verkat i socialdemokratiska landsortstidningar.
Han återkom 1910 till Stockholm som förlagschef och redaktör för Fram
– förlag och tidskrift för den 1903 grundade socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Därpå följde talrika organisatoriska och politiska förtroendeuppdrag. Han blev också partisekreterare för socialdemokratiska partiet
1911 och kvarstod på den posten till 1916. 1913-1914 var han ordförande
i Stockholms arbetarekommun. Han blev medlem av riksdagen 1916 där
han 1916-1921 och 1930-1948 tillhörde första kammaren. Ström tillhörde
liksom sina vänner Zeth Höglund och Carl Lindhagen vänsteroppositionen i partiet och uteslöts därur vid splittringen 1917 då Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV) bildades, 1921 ombildat till Sveriges
Kommunistiska Parti. Ström återinträdde i det socialdemokratiska partiet
1926, blev andre redaktör för Socialdemokraten och kvarstod i denna roll
till 1939; 1932-1936 var han även tidningens huvudredaktör. Ström blev
stadsfullmäktiges vice ordförande 1930, 1938-1942 dess ordförande och
1938-1940 också stadskollegiets ordförande. Fredrik Ström innehade dessutom en rad förtroendeposter som en följd av sina politiska verksamheter.

Zeth Höglund
Zeth Höglunds arkiv
Period: 1885–1974
Omfång: 345 volymer
Referenskod: 256
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Åren 1913–1916 och från och med 1927 ingick publicisten Zeth ”Zeta”
Höglund i Stockholms stadsfullmäktige. Carl Zeth Konstantin Höglund,
född 29 april 1884 i Göteborg, avliden i Stockholm den 13 augusti 1956,
hade blivit medlem i SAP 1902 och sedan oktober 1909 varit bosatt i
6WRFNKROP)|USDFL¿VWLVNDXWWDODQGHQG|PGHVKDQRFKWLOO
fängelse i sex respektive tretton månader. Han hörde till partistyrelsen
1908-1911, dess verkställande utskott 1928-1944, och var 1908-1917
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ordförande för Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Höglund var
1911-1919 chef för Fram förlag. Han var riksdagsman i andra kammaren
1915-1917 och 1929-1940.
Höglund var drivande i socialdemokratiska vänsteroppositionen före första
världskriget och efter partisprängningen 1917 ledare för Socialdemokratiska vänsterpartiet (från 1921 Sverges kommunistiska parti, sektion av
kommunistiska internationalen). Efter att 1924 ha uteslutits ur kommunistpartiet och kommunistiska internationalen bildade Höglund ett oberoende
kommunistparti, men återvände 1926 till SAP. Han blev riksdagsman,
FKHIUHGDNW|UI|U6RFLDOGHPRNUDWHQRFK¿QDQVERUJDUUnGL6WRFNKROP+|JOXQGYDUHQÀLWLJVNULEHQWRFKI|UIDWWDGHHQPlQJG
artiklar, broschyrer och böcker och gav även ut ett par diktsamlingar.
Sedan Zeth Höglund återvänt till socialdemokratin valdes han 1927 in i
riksdagen och även i Stockholms stadsfullmäktige. Han var ordförande i
arbetarekommunen från 1929 till 1941. Under de åren var ”Höglundarna”
med Höglund och Fredrik Ström i spetsen dominerande i arbetarekommunen och stadsfullmäktigegruppen. I valen 1931 och 1938 erhöll partiet
egen majoritet i fullmäktige med 52 respektive 55 mandat. 1938 års val,
GnGHW¿FNSURFHQWDYU|VWHUQDYDUSDUWLHWVElVWD)XOOPlNWLJHJUXSSHQ
fortsatte sin sociala inriktning och ansträngde sig framför allt för att öka
bostadsbyggandet, vilket försvårades av det kärva ekonomiska läget, och
vidtog åtgärder till stöd för arbetslösa och sjuka.
+|JOXQGVnWHUJnQJWLOOVRFLDOGHPRNUDWHUQDOHGGHWLOOVWRU¿HQWOLJKHWPHOODQ
dessa och fullmäktiges kommunister, som betraktade Höglund som förrädare. Vid socialdemokratiska fullmäktigegruppens möte fredagen den 17
november 1939 beslöts att i fortsättningen inte ta någon hänsyn till kommunisternas inlägg i fullmäktige och att följaktligen inte gå i svaromål mot
dessa. Vidare skulle man vid val till nämnder och styrelser motsätta sig all
representation från kommunisternas sida.
1930-talet och förra hälften av 1940-talet präglades av kampen mellan
Höglundarna och de så kallade Åmaniterna. 1941 förlorade Höglundarna
kommunstyrelsevalet mot Åmaniterna med 1561 röster mot 3037. De
senare var anhängare till journalisten och fackföreningsmannen Valter
Åman (1905-1998), nu mest ihågkommen för de så kallade Åmanlagarna,
av vilka den mest kända är Lagen om anställningsskydd (LAS), och som
under sin tid som ordförande i Stockholms arbetarekommun 1941-1945
blev ryktbar för sitt nit att bekämpa vänsterfalangen inom det egna partiet.
Höglund kvarstod dock som ordförande för stadsfullmäktigegruppen fram
till sin pensionering 1950.
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1940 motades Höglund bort från Social-demokraten, där han 1936-1940
varit chefredaktör och häftigt angripit såväl den tyska nazistregimen som
svensk undfallenhet gentemot denna. Den tyska beskickningen i Sverige
hade då länge klagat på hans artiklar och fordrat hans avgång. Höglund
RUGQDGHRFNVnSHQQLQJVW|GWLOOÀ\NWLQJDURFKQD]LVWPRWVWnQGDUHLQWHDOOWLG
med lagliga metoder. Enligt Höglund-forskaren Lars Björlin var Höglunds antinazism skälet både till att han måste lämna tidningen och till att
han avsattes från posten som arbetarekommunens ordförande. Höglund
XWQlPQGHVLVWlOOHWWLOO¿QDQVERUJDUUnGL6WRFNKROPHQSRVWGlUKDQNXQGH
IRUWVlWWDDWWXW|YDVWRUWLQÀ\WDQGH|YHUNRPPXQDOSROLWLNHQRFKGlUKDQ
vann uppskattning för sin strävan att värna den kommunala självstyrelsen.
Fiendskapen mellan de två lägren var delvis rent personlig, i synnerhet
mellan Zeth Höglund och Per Albin Hansson. Striden dem emellan hade
börjat redan 1905, då Höglund ansåg Hansson snåla med mat, tidningar
och böcker som skulle ha underlättat hans fängelsevistelse, samt att
Hansson höll inne med arvoden han vore berättigad till, medan Hansson
PHQDGHDWW+|JOXQGVODUYDGHPHGNYLWWRQRFKUHVHUlNQLQJDU¿FN
Höglund Hansson att lämna det socialdemokratiska ungdomsförbundet
HIWHUHWWNRQJUHVVEHVOXWDWWÀ\WWDI|UEXQGVVW\UHOVHQIUnQ0DOP|WLOO6WRFNKROP'lUHIWHUYDUGHWYnVYXUQD¿HQGHUVRPDOOWLGIDQQSROLWLVNDVNlOWLOO
förnyade strider. 1927 blev Hansson utmanövrerad från arbetarekommunen och Höglundaren Erik Andersson tog över ordförandeposten, varefter
Hansson kom att ägna sig uteslutande åt rikspolitik, där han omsider
byggde upp en mycket stark ställning, medan Höglund hänvisades till
NRPPXQDOSROLWLNHQ¿FNGRFN+DQVVRQPDNWHQlYHQ|YHUDUEHWDUH
kommunen genom sitt ombud Valter Åman, och 1944 tvangs Höglund
också lämna partistyrelsen.
I början av 1941 utmynnade en långvarig politisk strid i att överståthållareämbetet underkände Höglunds förslag om spårvagnstaxor anpassaGHHIWHULQNRPVWRFKERVWDGVRUW.ROOHNWLYWUD¿NHQI|UEOHYHQYLNWLJIUnJD
och den 12 april 1946 beslöt gruppen på uppmaning av Höglund att stödja
Stadskollegiets förslag om spårvägens kommunalisering.
Vid gruppens möte den 11 oktober 1946 framhöll Zeth Höglund med
anledning av Per Albin Hanssons bortgång den stora betydelse denne haft
för partiet och landet och påpekade att han utan att egentligen ha innehaft
några kommunala uppdrag medverkat till många för huvudstaden viktiga beslut, i synnerhet i egenskap av riksdagsman. Det beslöts att även
anslå 100 kr till Per Albin Hanssons fond. Vid samma möte avtackades
de tre veteranerna Wiktor Karlsson, Oscar Larsson och Harry Sandberg,
vilka 1920 blivit Stockholms första socialdemokratiska borgarråd och nu
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pensionerade sig. Den 3 december 1948 yttrade Höglund några minnesord
i anledning av sin gamle medkämpe Fredrik Ströms bortgång och sade
bland annat att han i stadsfullmäktigegruppen alltid varit en ”livgivande
och inspirerande kraft. Vi minnas hans vänsälla och vinnande personlighet,
hans humor och välvilja, hans djupa idealitet.”

Anna Johansson-Visborg
Kvinnorepresentationen ökade med tiden något i gruppen, som under
1940-talet bestod till ungefär en fjärdedel av kvinnor, bland andra Anna
Johansson-Visborg (1876–1953), fackföreningskvinna och pionjär inom
den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Johansson-Visborg var ledamot av
Stockholms stadsfullmäktige 1916–1950 och av stadskollegiet 1938–1950.
Hon grundade även Arbetarkvinnornas semesterhem i Nacka samt tog
initiativ till Kvinnornas hus i Stockholm. Johansson-Visborg hade blivit
förmögen genom affärer i fastighets- och biografbranschen och donerade
300.000 kr till en stiftelse med syfte att erbjuda fria bostäder åt behövande
i Stockholm. Inom politiken intresserade hon sig främst för sjukvårdsreformer samt bostads- och kvinnofrågor, till exempel likalönsfrågan, en
inriktning man märker även hos övriga kvinnor i gruppen. Några egentliga
motsättningar mellan gruppens manliga och kvinnliga medlemmar är dock
svåra att urskilja.

Anna JohanssonVisborgs arkiv
Period: 1936–1951
Omfång: 1 volym
Referenskod: 290

Helge Berglund
Sedan Zeth Höglund förlorat kampen om rikspolitiken och arbetarekommunen behöll han likväl greppet om Stockholms socialdemokratiska stadsfullmäktigegrupp, och det blev där han fostrade den generation av politiker
han utsett till fullföljare av sitt värv. Bland dessa var det två yngre män
som särskilt utmärkte sig, nämligen Helge Berglund och Hjalmar Mehr,
vilka under 1940-talet deltog sporadiskt i stadsfullmäktigegruppens möten,
%HUJOXQGLHJHQVNDSDY¿QDQVVHNUHWHUDUHL6WRFNKROPVVWDGRFK
IUnQVRPWUD¿NRFKVWDGVE\JJQDGVERUJDUUnG0HKUIUnQVRP
borgarrådssekreterare och från 1945 som drätselkamrer.

Helge Berglund
arkiv på Stockholms
stadsarkiv
Period: 1946–1972
Arkivnr: SE/SSA/0880.

-XULVWHQ-RKDQ+HOJH%HUJOXQG  WMlQVWJMRUGHVRPWUD¿NRFK
stadsbyggnadsborgarråd 1946-1965, var ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1950–1965 och verkställande direktör i Stockholms Spårvägar
66 6WRUVWRFNKROPV/RNDOWUD¿N 6/ ±+DQVDWWLULNVGDJHQV
första kammare 1968–1970. Mest känd är han kanske för sin tid som ord-
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förande i Svenska ishockeyförbundet 1948–1973; han var också ordförande
L1DWLRQDOI|UHQLQJHQI|UWUD¿NVlNHUKHWHQVIUlPMDQGH 17) ±
Som borgarråd var Berglund inblandad i den stora ombyggnaden av Nedre
1RUUPDOPVEHE\JJHOVHRFKWUD¿NQlWXQGHURFKWDOHQL
samband med dragningen av tunnelbanan och den så kallade Norrmalmsregleringen, bland annat från 1951 i rollen som ordförande för Nedre
Norrmalmsdelegationen.

Hjalmar Mehr
Hjalmar Mehrs arkiv
Period: 1877–1980
Omfång: 845 volymer
Referenskod: 399

Den 10 september 1948 uppsatte gruppen på förslag av gruppstyrelsen
Hjalmar Mehr som kandidat till befattningen som personalborgarråd efter
den då nyligen avlidne Bertil Eriksson, på vars post Mehr en tid vikarierat.
Zeth Höglund framhöll hur väl Mehr skött sitt vikariat samt de lovord han
VN|UGDWSnÀHUDKnOOLVDPEDQGPHGNRQIHUHQVHURFKI|UKDQGOLQJDU)|UVW
från detta datum deltog Mehr regelbundet i gruppens möten.
Hjalmar Leo Mehr (namngiven efter Branting och Tolstoj), hade fötts den
19 november 1910 i Matteus församling, Stockholm, och avled den 26
december 1979 i Adelsö församling, Ekerö, Stockholms län. Hans föräldrar
Sara Matles och Bernhard Meyerowitch var ryska judar och socialistiska
UHYROXWLRQlUHUVRPÀ\WWXQGDQWVDUHQVKHPOLJDSROLVHIWHUUHYROXWLRQHQ
1905. Bernhard var publicist, ingenjör och mensjevik. Sara var tobaksarbeterska, ursprungligen från Polen.
Mehr hade lärt känna Höglund på Social-Demokraten och denne hade då
gjort stort intryck på honom. I det förhållande som utvecklades dem emellan tilldelades Höglund rollen som den vördade mästaren, veteran från den
svenska arbetarrörelsens uppbyggnad, medan Mehr intog positionen av
beundrande lärjunge. Den i sin ungdom radikale Höglund hade med åren
blivit alltmer måttfull och eftertänksam, och verkade nu närmast återhållande på den ivrige och mycket energiske Mehr, som välvde omfattande
SODQHUI|UKXYXGVWDGHQEHWUlIIDQGHQ\E\JJQDGDYERVWlGHURFKWUD¿NV\Vtem såsom tunnelbana. I motsats till sin egensinnige läromästare belastades
dock inte Mehr av några vänsteravvikelser och vann därför lättare den
socialdemokratiska partiledningens förtroende. Mehr älskade visserligen
den offentliga debatten lika högt som Höglund, men till skillnad från denne
framförde han aldrig åsikter som tydligt stred mot partilinjen. Tonen dem
emellan var vänskaplig och ganska informell, åtminstone att döma av deras
brevväxling, där Mehr kallar Höglund ”storvisir” och dylikt, en anspelning
på dennes upphöjda och outgrundliga väsen.
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Vid gruppstyrelsens möte den 26 oktober 1949 nominerades Hjalmar
Mehr på Zeth Höglunds inrådan till socialborgarråd efter att John Wahlbärj beviljats tjänstledighet för sin återstående mandattid. Einar Norrman
skulle erbjudas Mehrs tidigare befattning som personalborgarråd, en uppgift Höglund ansåg vara för begränsad för en man med Mehrs allmänna
duglighet. Gruppen biföll förslagen senare samma dag. Norrman avböjde
dock posten, som i stället övertogs av Gösta Wennström.
Hjalmar Mehr efterträdde Höglund som gruppledare i stadshuset och
som ordförande 1956–1971 i Svenska stadsförbundet (från 1968 Svenska
kommunförbundet). Vid gruppens sammanträde den 11 oktober 1950
överlämnade Höglund ordförandeklubban till Mehr, som i ett kort tacktal
uttryckte tvivel på sin förmåga att axla Höglunds mantel och bland annat
yttrade om denne att han ”avslutar raden av våra stora kommunalpolitiker. Man kan säga, att det kommunalpolitiska fältet har varit för litet för
hans stora förmåga och glänsande talang. Han var en ledareförmåga av
dimensioner, som vi i det kommunala arbetet knappast kan påräkna att få
i fortsättningen. Hans överlägsenhet har varit så markant, att det måste
verka nedstämmande på den, som av omständigheterna satts att efterträda
honom. Det blir svårt att under kommande hårda debatter inte längre ha Z.
som så fullständigt har dominerat i Rådssalen.”
Att socialdemokrater och kommunister i Stockholms stadsfullmäktige då
för första gången sedan allmänna rösträttens införande hamnat i minoritetsställning försvårade Mehrs uppdrag. Under de följande åtta åren i
opposition var gruppens förmåga att påverka politiken i Stadshuset kraftigt
beskuren. Dess allmänna strävan var att motverka höjning av kommunala
avgifter för sjukvård med mera; spårvägstaxor, bebyggelseprojekt och social omvårdnad var återkommande frågor. Andelen kvinnor i gruppen höll
sig alltjämt kring en fjärdedel, liksom i fullmäktige som helhet.
Sedan socialdemokraterna med stöd av kommunisterna återvunnit makWHQL6WDGVKXVHWEOHY+MDOPDU0HKU¿QDQVERUJDUUnGL6WRFNKROPVVWDG
1958-1966 och i en andra omgång 1970-1971 efter fyra år i opposition.
Han var även Kommunförbundets förste ordförande samt landshövding
i Stockholms län 1971-1977. Mehr gjorde en stor insats som företrädare
för kommunal självstyrelse och demokrati och bidrog bland annat till att
GHQNRPPXQDODVMlOYVW\UHOVHQRFKEHVNDWWQLQJVUlWWHQ¿FNJUXQGODJVskydd. Han påskyndade bildandet av Stockholms läns storlandsting, som
förverkligades 1971. Därutöver anlitades han ofta som utredare i kommunala och rikspolitiska frågor, såsom om löntagarfonder 1976-1979 och
fri- och rättigheter i grundlagen.
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Helge Berglund och Hjalmar Mehr 1963. Foto: Lennart af Peterséns. Stockholms stadsmuseum.
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Hjalmar Mehr var högste ansvarige för sin tids bebyggelseexpansion i
Storstockholm med bland annat genomgripande förändringar av Stockholms city, där de omfattande rivningarna av äldre bebyggelse så småningom klandrades allt hårdare. För planeringen av omvandlingen svarade förutom Helge Berglund framför allt Joakim Garpe (1905-1992), mellan 1954
och 1964 borgarråd med ansvar för Storstockholmsfrågor och 1958–1967
ordförande i Storstockholms planeringsnämnd under tre mandatperioder.
Dessa två blev under det sena 1960-talet och 1970-talet främsta måltavlor
för missnöjet med Norrmalmsregleringen, den ovan nämnda ombyggnaden
av Nedre Norrmalm, men eftervärldens dom har fallit hårdast över Mehr.
-RDNLP*DUSHKDGHEOLYLW¿ORVR¿HPDJLVWHUL8SSVDODDVVLVWHQW
vid Stockholms stadsbibliotek och 1935 sekreterare inom undervisningsroteln i Stockholms stad. Efter tjänstgöring som stadssekreterare och
kanslichef hade han 1950 blivit organisationsdirektör vid stadskansliet.
Norrmalmsregleringen, troligen vad Mehr och Garpe i dag är mest kända
för, förblev den förre en stark försvarare av:
Jag är ju nästan den ende av alla som diskuterar det här som bott där
KHODWLGHQ0LQPDPPDÀ\WWDGHYDUWRFKYDUWDQQDWnU6WRUDRPRGHUna lägenheter med torrklosett och råttor på gården och djävligt och
dant. Alltså saneringsmogna fastigheter. Romantiken är för dem som
bor bra. Sedan ska fattigt folk bo kvar i uppruttnade bostäder hur
länge som helst. Det fastighetsbestånd man har haft där har ju inte
haft några estetiska, arkitektoniska eller kulturhistoriska värden.
Ett annat sammanhang där Hjalmar Mehr väckte förbittring var den så
kallade Almstriden, som utspelade sig natten till den 12 maj 1971 i Kungsträdgården i Stockholm och gällde en planerad fällning av tretton almar för
att lämna plats åt en uppgång för tunnelbanestationen Kungsträdgården,
efter ett beslut av Stockholms stadsfullmäktige som senare fastställts av
regeringen. Almstriden utvecklades till en principfråga om medborgarnas
roll i den kommunala demokratin och framställdes i medierna som en
symbolstrid mot städernas förfulning i tidens stora stadssaneringsprojekt såsom Norrmalmsregleringen och Miljonprogrammet. Ett stort antal
stockholmare av skiftande social och politisk bakgrund protesterade mot
fällningen och under omkring en vecka besattes platsen av hängmattor och
WlOWOlJHU+MDOPDU0HKUPHGÀHUDI|UG|PGHDNWLYLVWHUQDVFLYLODRO\GQDG
såsom i strid med den representativa demokratin. Mehr, en månad efter
striden utnämnd till landshövding, var den mest framträdande (s)-politiker
som stått bakom fällningsbeslutet men bar inte huvudansvaret för det. Genom odiplomatiska uttalanden blev han ändå den som allmänheten främst
förknippade med beslutet och förstärkte därmed det anseende som maktfullkomlig kommunalpamp han förvärvat genom de omstridda rivningarna

83

Partierna i Stadshuset

i Klarakvarteren. Bland annat karakteriserade han demonstranterna som
”gatans parlament”, ett uttryck som lär ha myntats av Per Albin Hansson i
början av 1900-talet och nyttjats även av Zeth Höglund i en riksdagsdebatt
om rösträttsrörelsen 1917. Resultatet blev så småningom att uppgången i
VWlOOHWI|UODGHVHQELW|VWHUXWSnDQGUDVLGDQ.XQJVWUlGJnUGVJDWDQÀHUDDY
almarna står ännu kvar.
Hjalmar Mehrs något olyckliga framträdanden under slutet av karriären
har behäftat honom med ett onödigt njuggt eftermäle. Överblickar man
KDQVWLGVRP¿QDQVERUJDUUnGVRPHQKHOKHWVHUPDQW\GOLJDUHGHI|UElWWringar han genomförde för huvudstadens medborgare såsom bygget av tunnelbanan, stora markköp för byggande av bostäder, skapandet av Stadsteatern, Kulturhuset och tunnelbanekonsten, samt att han medverkade till en
opinionssvängning i förhållande till tredje världen och Vietnam. Regleringen av centrala Stockholm hade inletts med ett riksdagsbeslut 1931 och
utgjorde slutfasen av en lång planeringsprocess som råkade utmynna under
0HKUVWLGYLGPDNWHQRFK|YHUYLONHQ0HKUKDGHHWWK|JVWEHJUlQVDWLQÀ\tande, men hans ettriga försvar av rivningen av vad han själv betecknade
som slum gav honom ändå i allmänhetens ögon skulden för demoleringen
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Med tiden har citysaneringen omvärderats något och många har sett
värden även i den nyare bebyggelsen, framför allt socialt och sanitärt,
medan de rent estetiska invändningarna har kvarstått. Mehr blev trots sin
uppenbara begåvning aldrig statsråd, kanske för sin stämpel som gammal
höglundare, kanske för sitt rykte som envis och besvärlig, men tycks på
det hela taget ha varit nöjd med sin ställning, som gav honom större frihet
än han skulle ha haft som minister. Bland annat kunde han arbeta mot en
svensk atombomb, med bistånd av socialborgarrådet Inga Thorsson, som
Mehr kallat till sig både för hennes kunskaper i sociala frågor och för att
ge henne ökade möjligheter till propaganda mot atomvapen.

John-Olof Persson
John-Olof ”John-Olle” Persson (1938–1989) ledde Stadshusets sociDOGHPRNUDWHU±+DQYDU¿QDQVERUJDUUnGL6WRFNKROPVVWDG
1973–1976 samt 1979–1986 och under oppositionsåren 1976-–1979 gatuRFKWUD¿NERUJDUUnG3HUVVRQYDUYLGWLOOWUlGHWnURFKRVHGYDQOLJWXQJ
för sin ställning. John-Olof Persson, allmänt kallad ”John-Olle”, var född
i Västanfors, hade vid femton års ålder börjat arbeta på bruket i Fagersta
och åtta år senare, 1961, på Atlas Copco i Nacka. Han hade 1966–1970
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ingått i Nacka fullmäktige. 1967 hade han med stöd av Hjalmar Mehr
och Albert Aronsson blivit ombudsman i Stockholms arbetarekommun,
där han 1974–1989 kom att sitta i styrelsen. 1970–1973 hade han tillhört
kommunstyrelsen; 1971–1976 var han även ledamot av landstinget. Med
sin folkliga framtoning blev Persson känd och uppskattad långt utanför
6WRFNKROPVSROLWLNHQRFK¿FNXQGHUGHIHPWRQnUKDQYDUERUJDUUnGRFK
gruppledare en dominant position i stadens politik.

John-Olof Perssons arkiv
Period: 1970–1989
Omfång: 105 volymer
Referenskod: 3209

Huvudstadens politik kom under Perssons år vid makten att präglas av för
låga skatteintäkter i förhållande till behoven, vilket bland annat ledde till
utbrett missnöje över en stor brist på daghemsplatser. På bostadsmarknaden uppstod kris på grund av expansiv kommunal politik i förening med
ett stort antal regleringar. Persson vacklade i sin politik mellan behovet
av industriarbetsplatser och de krav på god miljö som då vuxit sig starka i
almstridens efterföljd. 1983 vållade Persson upprördhet i vida kretsar med
ett aldrig förverkligat förslag att lägga ned Adolf Fredriks musikskola,
vilket föranledde anklagelser om pampfasoner från framför allt borgerliga
motståndare. 1986 tvangs Persson lämna makten mitt under mandatperioden sedan han mist Stockholmspartiets stöd i kommunfullmäktige och
blev då dess ordförande samt återgick till posten som sekreterare i Stockholms arbetarekommun. Han övergav 1987 i stort sett kommunalpolitiken,
även om han alltjämt ingick i fullmäktige. Persson hade vissa rikspolitiska
meriter, bland annat som suppleant i SAPs verkställande utskott från 1975
och ordförande i Svenska kommunförbundet 1983–1986, och föreföll nu
redo för en nationell karriär. Han utnämndes 1989 till generaldirektör för
$UEHWVPDUNQDGVVW\UHOVHQ $06 PHQRPNRPVDPPDnULHQÀ\JRO\FND
utanför Oskarshamn och hann aldrig tillträda tjänsten.

Mats Hulth
Mats Hulth, född 22 januari 1946, var ordförande för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 1987–1998 och 1993–1998 även i Stockholms
DUEHWDUHNRPPXQ+DQYDU¿QDQVERUJDUUnGL6WRFNKROPVVWDG±
och 1994–1998 med ett mellanspel som näringslivsborgarråd under åren
i opposition 1991–1994. Hulth hade efter realexamen 1962 arbetat som
brevbärare, skötare och tjänsteman vid HSB Stockholm, från 1973 som
informationschef. Han hade länge verkat inom socialdemokratin, bland
annat som radikal SSU-are, 1970–1975 i förbundsledningen. 1976, vid
endast trettio års ålder, utsågs han till socialborgarråd, 1982 till fastighetsERUJDUUnG6RP¿QDQVERUJDUUnGLQYlQGH+XOWKPRWGHQVWDWOLJDVNDWWHSRlitiken, som han ansåg missgynna Stockholm, och påstod bland annat att
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behovet av daghemsplatser vore ekonomiskt omöjligt att tillfredsställa.
Inför valet 1998 förklarade Hulth att han inte ämnade kandidera. Han hade
då under en tid schavotterat i medierna för kostsamma resor och vidlyftig
representation, en kritik som senare upprepades av revisorerna. Efter att
ha avgått som politiker tillträdde Hulth som verkställande direktör för
branschorganisationen Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR).

Annika Billström
Annika Billström, född 7 april 1956 i Härnösand, var socialdemokratisk
gruppledare i fullmäktige från 1998 och blev 2002 Stockholms första
NYLQQOLJD¿QDQVERUJDUUnG%LOOVWU|PKDGH±DUEHWDWVRPVHNUHterare för Stockholms arbetarekommun, 1980–1987 som ombudsman för
SSU och 1987–1994 som kassör och personalchef vid Handelsanställdas
förbund. Hon hade sedan 1988 tillhört fullmäktige, 1994–1998 varit
gatuborgarråd och 1998–2002 oppositionsråd. 2002–2006 var socialdemokraterna åter kommunfullmäktiges största parti efter ett uppehåll på fyra
år. Efter valet 2002 infördes trängselskatter i Stockholm enligt en uppgörelse mellan regeringen och miljöpartiet, trots att Billström i valrörelsen
lovat motsatsen. Billström höjde även inkomstskatten under hänvisning
till budgeten och framhävde gärna Stockholmsregionens betydelse för
VDPKlOOVXWYHFNOLQJHQ8QGHU%LOOVWU|PVWLGVRPVWULGEDUW¿QDQVERUJDUUnG
fanns även motsättningar mellan Stadshusets socialdemokrater, och 2005
WYDQJVKRQOlPQDXSSGUDJHWVRPJUXSSOHGDUHPHQNYDUVWRGVRP¿QDQVborgarråd fram till valnederlaget 2006. Billström övergick 2007 till privat
verksamhet som VD för ett bolag för rekrytering av nyckelpersoner inom
offentlig sektor.

Carin Jämtin
Carin Jämtin, född 3 augusti 1964, var gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige 2006–2011 och oppositionsborgarråd i Stockholms stad. Jämtin hade en kort period studerat vid Stockholms
universitet utan att ta någon examen, 1990–1994 varit förbundskassör i
SSU och 1994–1995 förbundssekreterare. 1999–2003 var hon biståndschef vid Olof Palmes Internationella Centrum, 2003–2006 biståndsminister och våren 2006 även tillförordnad utrikesminister. Jämtin nämndes
under början av 2007 som tänkbar ny partiledare för socialdemokraterna
HIWHU*|UDQ3HUVVRQ+RQ¿FNXQGHUVHQVRPPDUHQRFKK|VWHQVWRUW
genomslag för en artikel på DN Debatt om att begränsa vinstuttagen för
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vård- och omsorgsföretag. Som oppositionsborgarråd i Stockholm yrkade
hon på en mer aktiv skolpolitik och krävde mars 2011 i en artikel på DN
6WRFNKROPVGHEDWW|NDGHUHVXUVHUWLOOVW|GXQGHUYLVQLQJ,YDOHW¿FN
socialdemokraterna 25 av sammanlagt 101 mandat, partiets lägsta antal
sedan 1919. Den 26 mars 2011 efterträdde Carin Jämtin Ibrahim Baylan
som Socialdemokraternas partisekreterare.

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen idag
När detta skrivs hösten 2012 består den socialdemokratiska fullmäktigegruppen av 25 ledamöter (mandat i fullmäktige) och de viktigaste politikerna är oppositionsborgarråden Karin Wanngård (gruppledare), Roger
Mogert och Tomas Rudin. Socialdemokraten Eva-Louise ErlandssonSlorach är kommunfullmäktiges förste vice ordförande.
Den socialdemokratiska gruppens politiska verksamhet kan följas i
massmedia, på internet och genom Stockholms stads digitala tjänst Insyn
(läs mer i kapitel 4), vilken ger stora möjligheter att på olika sätt ta del av
nutidens Stockholmspolitik.
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Exempel III: Vänsterpartiet i fullmäktige
Lars Gogman

En socialistisk vänster har förekommit i Stockholms stadshus sedan den
socialdemokratiska partisprängningen 1917. Endast undantagsvis har man
XW|YDWGLUHNWLQÀ\WDQGHRFKGHQSROLWLVNDOLQMHQKDUYDULHUDWJDQVNDOLWH
Intentionen har varit att utöka kommunens åtaganden och man har försökt
XWMlPQDVRFLDODNO\IWRU)|UKnOODQGHWWLOO 6 JUXSSHQKDUYDULWYLNWLJWGn
PDQHQGDVWWLOOVDPPDQVPHGGHVVDKDUNXQQDWInLQÀ\WDQGH
5HODWLRQHQPHOODQDUEHWDUSDUWLHUQDKDUYDULWLQYHFNODG)UDPWLOOKDGH
SDUWLHUQDJHPHQVDPYDOEHWHFNQLQJ,VOXWHWDYWDOHWI|UV|NWHGHQ
NRPPXQLVWLVNDLQWHUQDWLRQDOHQ .RPLQWHUQ SnYHUNDJUXSSHQDWWDYEU\WD
all samverkan. Under andra världskriget och det kalla kriget stoppade
6 JUXSSHQDOOWVDPDUEHWH9LGHQVnNDOODGDUEHWDUPDMRULWHWKDUOlJHWYDULW
EHVYlUOLJW8QGHUVHQWWDOI|UV|NWHJUXSSHQE\JJDHQHJHQPDNWEDV
vid sidan om arbetarrörelsens organisationer och vara ett mer konsekvent
oppositionsparti.
8QGHUWDOHW¿FNEnGDDUEHWDUU|UHOVHQVSDUWLHURPYlUGHUDVLQDUROOHU
)|UYlQVWHUQKDUGHWWDEOLYLWHQYlJIUnQSURWHVWSDUWLWLOODWWWDSROLWLVNW
ansvar.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupps föregångare
9lQVWHUSDUWLHWUlNQDUVLQDU|WWHUWLOOEDNDWLOOGnYlQVWHURSSRVLWLRQHQ
inom socialdemokraterna bildade Sveriges socialdemokratiska vänster
SDUWL'HWWDSDUWLE\WWHQDPQWLOO6YHULJHVNRPPXQLVWLVNDSDUWL
VHNWLRQDYNRPPXQLVWLVNDLQWHUQDWLRQDOHQGHQVnNDOODGH.RPLQWHUQ 
Den politik man förde kallades enhetsfront och gick ut på att man skulle
samarbeta med vänstersocialistister och socialdemokrater. Genom att driva
GDJVNUDYVNXOOHPDQVNDIIDVLJ|NDWLQÀ\WDQGHRFKLI|UOlQJQLQJHQIn|NDW
LQÀ\WDQGHcUlQGUDGH.RPLQWHUQVLQSROLWLNGnPDQDQVnJDWWGHWND
SLWDOLVWLVNDV\VWHPHWVWRGLQI|UHQDYJ|UDQGHNULVRFKPDQSODQHUDGHGlUI|U
ett maktövertagande. Denna politik brukar benämnas ultravänsterpolitik.
Socialdemokrater benämndes ”socialförrädare” eller ”socialfascister” och
DOOWVDPDUEHWHPHGGHVVDI|UEM|GV

89

Partierna i Stadshuset

Per Olov Zennström
.ODVVNDPSHQ±
(QNRPPXQLVWLVNNU|QLND
V

'HQI|UGDNRPPXQDOSROLWLNHQYDUHWWDYGHRPUnGHQVRP.RPLQWHUQ
starkt ifrågasatte. Stockholms kommunistiska stadsfullmäktigegrupp blev
till exempel anklagad för att föra en felaktig politik när man motionerade
RPNRPPXQDOLVHULQJDYEXVVWUD¿NHQLI|URUWHUQD+XYXGXSSJLIWVNXOOH
YDUDDWWXWQ\WWMDVWDGVIXOOPlNWLJHWULEXQHQWLOOUHYROXWLRQlUPRELOLVHULQJ
av arbetarklassen mot den kapitalistiska staten och dess organ och inte att
I|UElWWUDI|UKnOODQGHQDLQRPGHWUnGDQGHV\VWHPHW
'HQNRPPXQLVWLVNDVWDGVIXOOPlNWLJHJUXSSHQEHVWRGDYQLRSHUVR
QHURFKJUXSSHQDYYLVDGHXOWUDYlQVWHUSROLWLNHQRFKOlPQDGH.RPLQWHUQ
6WRFNKROPVNRPPXQLVWLVNDVWDGVIXOOPlNWLJHJUXSSE\WWHQDPQWLOO
Stockholms socialistiska stadsfullmäktigegrupp och man fortsatte där sitt
DUEHWHIUDPWLOO

Vänsterpartiets stadsfullmäktigegrupp bildas
'HVRPI|OMGH.RPLQWHUQELOGDGHHQQ\NRPPXQLVWLVNDUEHWDUNRPPXQ
i Stockholm men man saknade representation i stadsfullmäktige. Partiet
JLFNWLOOYDO±XQGHUSDUROOHQ´.ODVVPRWNODVV´YLONHWDYYLVDGHV
DYYlOMDUQD)|UVWLYDOHW¿FNGHWWDQ\D6YHULJHVNRPPXQLVWLVNDSDUWL
VHNWLRQDYNRPPXQLVWLVNDLQWHUQDWLRQDOHQ LQVLQI|UVWHUHSUHVHQWDQWL
VWDGVIXOOPlNWLJHXQGHUVDPPDYDOEHWHFNQLQJ´$UEHWDUHSDUWLHWNRPPXQLV
WHUQD´VRPGHJDPODNRPPXQLVWHUQDDQYlQW
*URYDUEHWDUHQ9DOWHU$QGHUVVRQLQYDOGHV9LGGHQQDWLGSXQNWKDGHSDUWLHW
ändrat sin politik till något som liknade den tidigare kommunistiska politi
NHQ'HQQDQ\DSROLWLNEUXNDUNDOODVIRONIURQWVSROLWLN6RFLDOGHPRNUDWHUQD
YDULQWHI|UUlGDUHXWDQNDPUDWHULHQJHPHQVDPNDPS
9DOWHU$QGHUVVRQYDUIDFNI|UHQLQJVPDQRFKKDQKDGHLNRQNXUUHQV
med både socialdemokrater och socialister valts till ordförande för en av
6YHULJHVVW|UVWDIDFNI|UHQLQJDU6WRFNKROPVJURYDUEHWDUHDYGHOQLQJ
0HQDWWVRPHQVDPNRPPXQLVWEOLLQYDOGLVWDGVIXOOPlNWLJHW\FNWH9DOWHU
var problematiskt:
C.H. Hermansson
.RPPXQLVWHUHQ
LQWHUYMXERN)|UVWDERNHQ
,QWHUYMXPHG9DOWHU
$QGHUVVRQ
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-DPLQVMlO2FKLQJHQEHJUHSMREEHWDOOUDPLQVWMDJ-DJYLVVWHLQWH
HQVKXUHQPRWLRQVNXOOHYlFNDVXWDQMDJ¿FNJnIUDPWLOO7HQJGDKO
RFKERFNDPLJDUWLJW/LWHGDUUEHQWYDUPDQ+DQIRUWVDWWH'HWYDU
MXRKnOOEDUWGHWGlUPHGEDUDUHYROXWLRQlUDUHVROXWLRQHU'HWYDUYlO
LQJHWIHOPHQRPPDQKXQJUDURFKLQWHKDUWLOOK\UDQVnlUGHWVRPlU
det viktiga.

Vänsterpartiet i fullmäktige

+DQVI|UVWDPRWLRQKDQGODGHRP´YLVVERVWDGVSURGXNWLRQLVWDGHQVUHJL´
RFKRPXSSWDJDQGHDYREOLJDWLRQVOnQI|U¿QDQVLHUDQGHDYGHVVD
,QRPNRUWVNUHYRFNVn9DOWHUPRWLRQHUWLOOVDPPDQVPHGVRFLDOLVWHUQD
cUYDUSDUROOHQ(QKHWI|UHQYHUNOLJDUEHWDUSROLWLNRFKPDQI|UHVORJ
socialdemokraterna en gemensam valbeteckning liksom arbetarepartierna
KDGHKDIWLYDOHW*UXSSHQXW|NDGHVWLOOWUHRFKPDQYDOGH6HW3HUV
son till ordförande i gruppen. Mandatperioden blev dock en besvärlig tid.
3DUWLHWVXWULNHVSROLWLVNDVWlOOQLQJVWDJDQGHQVlUVNLOWVW|GHWWLOO6RYMHWVNULJ
PRW)LQODQGJMRUGHDWWSDUWLHWDYPnQJDVWlPSODGHVVRPODQGVI|UUlGLVNW
6WRFNKROPVNRPPXQEHVO|WDWWI|UEMXGDXWK\UQLQJDYORNDOHUWLOONRP
PXQLVWHU6WRFNKROPVVSnUYlJDUI|UEM|GI|UVlOMQLQJHOOHUXWGHODQGHDY
WLGQLQJDUQD1\'DJRFK5|GD6LJQDOHQLQRPERODJHWVRPUnGHORNDOHU
HOOHUERODJHWVYDJQDU.RPPXQDODUEHWDUHI|UEXQGHWVNUHYHQVODJVORMDOL
WHWVI|UNODULQJVRPLQOHGGHV´-DJEHW\JDUKlUPHGSnKHGHURFKVDPYHWHDWW
MDJHMWLOOK|UNRPPXQLVWLVNRUJDQLVDWLRQ´*UXSSHQVRUGI|UDQGHXWHVO|WV
XUVLQIDFNI|UHQLQJRFKEOHYI|UHPnOI|USROLVUD]]LRURFKSDUWLHWE|UMDGH
planera för illegalitet på grund av ett hotande partiförbud.

Sven Linderot
7YnWDOWLOO6WRFNKROPV
YlOMDUH

Under andra världskriget
7\VNODQGVDQJUHSSSn6RYMHWXQLRQHQMXQLJMRUGHDWWNRPPXQLV
terna hamnade på demokraternas sida i storpolitiken. Samtidigt utpekade
GHW\VNDP\QGLJKHWHUQDJUXSSPHGOHPPHQRFKWLOOLNDSDUWLOHGDUHQ6YHQ
/LQGHURWVRPHQNRPLWHUQDJHQWYLONHWJMRUGHDWWKDQJLFNXQGHUMRUGHQ
XQGHUVRPPDUHQRFKK|VWHQ
9LGNRPPXQDOYDOHWUnGGHJRGVWlPQLQJLSDUWLHWRFKPDQXSSOHYGH
sig vara den folkliga oppositionen mot samlingsregeringens politik och nio
kommunister valdes in. Man verkade för ökad bostadsproduktion i kom
munal regi samt inrättande av kommunal bostadsförmedling. Set Persson
formulerade ställningstagandet:
,ODJHQRPK\UHVI|UPHGOLQJVlJVDWWVnGDQI|UPHGOLQJVNDOOLQUlWWDV
vid behov. När har det funnits större behov än nu? Det har redan gått
VnOnQJWDWWIDVWLJKHWVlJDUQDKlQV\QVO|VWJDOOUDUXWEDUQULNDIDPLOMHU
RFKPlQQLVNRUXWDQIDVWLQNRPVWHUXUGHW|QVNYlUGDK\UHVNOLHQWHOHW

Ny Dag
VHSWHPEHU

9LGGHWWDYDONRPRFNVnGHQI|UVWDNYLQQDQLQLJUXSSHQGHWWLGLJDUHKHP
ELWUlGHW9DOERUJ6YHQVVRQ+HQQHVLQWUHVVHQYDUIUlPVWEDUQRPVRUJRFK
sociala frågor.
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Efterkrigstid: enhet mot de borgerliga
Jörgen Hermansson
.RPPXQLVPSnVYHQVND


Ny Dag
VHSWHPEHU

.RPPXQLVWHUQDVWlOOGHVLJEDNRP6$3RFK/2VHIWHUNULJVSURJUDPYLONHW
JDYDYWU\FNLnUYDOU|UHOVH0DQI|UV|NWHPRELOLVHUDIDFNI|UHQLQJ
DUQDI|UDWWJHQRPI|UDHQYDONDUWHOO0HWDOODUEHWDUHIDFNI|UHQLQJHQEM|GLQ
EnGHVRFLDOGHPRNUDWHQ=HWK+|JOXQGRFKNRPPXQLVWHQ6HW3HUVVRQRFK
=HWK\WWUDGHGn´,QJHQYlQVNDSnWK|JHULQJHQ¿HQGVNDSnWYlQVWHU´'HW
var enheten mot de borgerliga som var det viktiga och kommunisternas
målsättning var att på sikt samgå med socialdemokraterna i ett enhetsparti.
9DOSDUROOHQYDU)UDPVWHJVYlQOLJHOOHUUHDNWLRQlUSROLWLN"RFK
gruppen utökades till 17 ledamöter. Set Persson beskrev den parlamenta
riska situationen:

Ny Dag
VHSWHPEHU

9DOXWJnQJHQLQQHElUVnOXQGDHWWI|UWURHQGHYRWXPI|UGHQSROLWLNVRP
kommunisterna företrätt i stadsfullmäktige och den måste tolkas som
ett skärpt krav från arbetarhåll om en radikalare kurs i kommunalpo
litiken. Den socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen intar inte
OlQJUHHQVDPPDPDMRULWHWVVWlOOQLQJJHQWHPRWGHERUJHUOLJDSDUWLHUQD
PHQNRPPXQLVWHUQDRFKVRFLDOGHPRNUDWHUQDKDUWLOOVDPPDQVPDMR
ritetsställning.
.RPPXQLVWHUQDVnJYDOXWJnQJHQVRPHQIUDPJnQJI|UHQKHWVWUlYDQGHQD
och Stockholm blev ett slags test på hur långt socialdemokraterna var
beredda att medverka. Representanter för grupperna träffades och ett
protokoll upprättades. Överläggningen visade en samstämmighet mellan
de kommunala programmen. Representanterna förklarade sig beredda att
VDPYHUNDWLOOJHQRPI|UDQGHLVW|UVWDP|MOLJDRPIDWWQLQJDYGHWYlVHQWOLJD
LQQHKnOOHWLGHVVDSURJUDP3URWRNROOHWXQGHUWHFNQDQGHVDOGULJPHQGHQ
RNWREHUXWJDYGHEnGDJUXSSHUQDOLNDO\GDQGHGHNODUDWLRQHURP
samarbete.
Set Persson blev fastighetsborgarråd och ordförande i polisnämnden och
.QXW2OVVRQEOHYNRPPXQHQVDQGUHYLFHRUGI|UDQGH*UXSSHQ¿FNlYHQ
HQPlQJGXSSGUDJLQlPQGHURFKVW\UHOVHU.QXW2OVVRQYDOGHVWLOORUGI|
UDQGHRFKKDQXQGHUVWU|NYLNWHQDYGHWJRGDI|UKnOODQGHWWLOO 6 JUXSSHQ

Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek
Stockholms kommunistiska
arbetarkommuns
nUVNRQIHUHQV±PDUV
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9LVNXOOHNXQQDGULYDHQGHPRQVWUDWLRQVSROLWLNXWDQKlQV\QWLOOGHQ
VRFLDOGHPRNUDWLVNDJUXSSHQPHQGHWKDGHYLLQJHQWLQJDWWYLQQDSn
9LVNXOOHNXQQDI|UDHQSROLWLNVRPGUHY|YHUVRFLDOGHPRNUDWHUQDWLOO
att söka samförstånd med folkpartiet ett centrumblock med högern
RFKNRPPXQLVWHUQDSn|PVHVLGRURFKGHWVNXOOHLQWHYDUDWLOOQ\WWD
för den arbetande befolkningen i Stockholm.

Vänsterpartiet i fullmäktige

6HW3HUVVRQWRJLQLWLDWLYWLOOQ|GERVWlGHULQUlWWDGHHQERVWDGVI|UPHGOLQJ
RFKYHUNDGHI|UODJVWLIWQLQJRPREOLJDWRULVNERVWDGVI|UPHGOLQJ+DQKR
WDGHPHGDWWI|UHVOnK\UHVUDQVRQHULQJJHQRPDWWEHUHGDUXPL|YHUÀ|GLJW
stora lägenheter och än mindre populärt bland de borgerliga var att han var
RUGI|UDQGHLSROLVQlPQGHQ6HWYDUGRFNQ|MGGnKDQNXQGHSnYLVDDWWXQ
der hans period som fastighetsborgarråd hade det man benämnde ”spekula
WLRQVE\JJHW´GHWYLOOVlJDSULYDWDE\JJKHUUDUVDQGHODYERVWDGVE\JJDQGHW
PLQVNDWIUnQSURFHQWWLOOSURFHQW
6DPDUEHWHWPHOODQSDUWLHUQDSnJLFNIUDPWLOOGHFHPEHU.RPPXQLV
WHUQDDQVnJDWW 6 JUXSSHQEU|WPRWJUXQGYDOHQI|U|YHUHQVNRPPHOVHQ
då man rättade sig efter regeringens godkännande av Marshallplanen.
=HWK+|JOXQGPDUNHUDGHVLWWDYVWnQGVWDJDQGHPRWNRPPXQLVWHUQDGnPDQ
U|VWDGHPRWNRPPXQLVWHUVLQYDOLKHPYlUQVQlPQGHQ
Det är en reaktion gentemot det svenska kommunistiska partiets
EOLQGDVROLGDULWHWPHGXWOlQGVNNRPPXQLVP±HQXWOlQGVNNRP
munism som visat den största likgiltighet för nationella värden och
förakt för en demokratisk rättsordning.

Kampen om Stockholm
Utdrag ur Socialdemokraterna
L6WRFNKROPVYDOWLGQLQJ

Under kalla kriget: arbetarstyre mot borgarstyre
8QGHUYDOU|UHOVHQKDGHGHWNDOODNULJHWE|UMDWRFKJUXSSHQYDU
P\FNHWEHVYLNQDSnDWW 6 JUXSSHQLVWlOOHWI|U´DUEHWDUPDMRULWHW´YDOGHDWW
QlUPDVLJGHERUJHUOLJDSDUWLHUQD7LGQLQJHQ([SUHVVHQ OLEHUDO VNUHY
,VMlOYDYHUNHW¿QQVGHWNQDSSDVWQnJRQlQGDSXQNWLSURJUDPPHW
GlUPDQIUnQOLEHUDOWKnOONDQJ|UDQnJUDLQYlQGQLQJDU,P\FNHW
stora delar sammanfaller det socialdemokratiska programmet med
det liberala.

Expressen
DXJXVWL

.RPPXQLVWHUQDVnJGHWWDVRPHQODUPVLJQDORFKPDQI|UV|NWH|YHUW\JDDWW
HQU|VWSnGHPYDUGHQHQGDU|VWHQI|UDUEHWDUSROLWLN9LGYDOHWPLQVNDGH
JUXSSHQIUnQWLOOIHPSHUVRQHUDUEHWDUPDMRULWHWHQI|UORUDGHVRFKJUXS
SHQI|UORUDGHlYHQVLQDXWVNRWWVSODWVHUOlPQDGH6HW3HUVVRQSDUWLHW
och även stadsfullmäktige.
YLOOHPDQEU\WDGHQK|JHUIRONSDUWLVWLVNDPDMRULWHWHQPHQVRFLDO
GHPRNUDWHUQDYDURLQWUHVVHUDGHDYHQKHWVSDUROOHU6WDWVPLQLVWHUQ7DJH
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Ny Dag
RNWREHU

(UODQGHUEHWUDNWDGHWLOORFKPHGSDUWLHWVRPVLQKXYXG¿HQGH.QXW2OVRQV
argument för samarbete var att det var uppenbart för alla att varken det
socialdemokratiska partiet eller det kommunistiska var för sig kunde skapa
HQDUEHWDUPDMRULWHWHQGDVWWLOOVDPPDQVNXQGHDUEHWDUU|UHOVHQVSDUWLHU
VNDSDGHQQDPDMRULWHW
8QGHUGHQQDYDOSHULRGK|OO.QXW2OVRQIDVWYLGHQKHWVSROLWLNHQVOLQMH

Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek
.QXW2OVVRQVDUNLY
YRO\P6.3
FHQWUDONRPPLWWpQP|WHL
MDQXDUL

Naturligtvis hade vi med ett oriktigt taktiskt uppträdande som re
VXOWDWKDHWWP\FNHWVSlQWI|UKnOODQGHPHGGHQVRFLDOGHPRNUDWLVND
JUXSSHQL6WRFNKROP0RWVDWVHQlUIDOOHWRFKGHWlUXWDQWYLYHODY
VWRUSROLWLVNEHW\GHOVHDWWYLH[HPSHOYLVNXQQDWXSSQnDWWVDPWOLJD
socialdemokratiska stadsfullmäktigerepresentanter i Stockholm
röstar för kommunistiska nämndemannakandidater… vi har stora
P|MOLJKHWHUDWWVNDSDHWWJRWWI|UKnOODQGHPHOODQRVVRFKVRFLDOGHPR
kraterna.
K|OOVYDOHWLVNXJJDQDYVRPPDUHQH[WUDYDORFKGHQQDJnQJYDUI|U
hållandet mellan arbetarpartierna lugnare då man tillsammans hade arbetat
I|U´OLQMH´LSHQVLRQVIRONRPU|VWQLQJHQ,EXGJHWI|UKDQGOLQJDUQDLQI|U
VNHGGHUHVHUYDWLRQHUQDRIWDLVDPUnG.QXW2OVVRQSnSHNDGHRFNVn
DWWHQRIIHQVLYLQWHInUOHGDWLOODWWI|UKnOODQGHWWLOO 6 JUXSSHQI|UVlPUD
des.
$UEHWDUPDMRULWHWHU|YUDGHVLGHWWDYDOPHQJUXSSHQI|UORUDGHWYnPDQGDW
och man miste sin plats i stadskollegiet. Intentionen var att förhandla med
6 JUXSSHQPHQGHVVDYDURLQWUHVVHUDGHDYVDPDUEHWH*UXSSHQVDGHGn
att man skulle:

Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek
.QXW2OVVRQVDUNLY
YRO\P.RPPXQ
LVWLVNDVWDGVIXOOPlNWLJH
gruppens verksamhet
±

I|UDHQVMlOYVWlQGLJSROLWLNPHQDWWPDQYDUPHGYHWQDRPDWWDUEHWDU
YlOMDUQDRDYVHWWSDUWLSROLWLVNWLOOK|ULJKHWKDUJHPHQVDPPDLQWUHVVHQ
LGHNRPPXQDOSROLWLVNDIUnJRUQDRFKDWWGHWlUHWWDUEHWDULQWUHVVHDWW
NRPPXQLVWHURFKVRFLDOGHPRNUDWHUVnOnQJWVRPP|MOLJWKnOOHULKRS
för att på bästa sätt tillvarata dessa intressen.
*UXSSHQVNUHYGlUHIWHUHWWHJHWEXGJHWI|UVODJRFKEnGH 6 JUXSSHQRFKGH
borgerliga röstade därefter med de kommunistiska budgetförslagen i olika
RPU|VWQLQJDU*UXSSHQXSSOHYGHGlUI|UDWWPDQKDGHYLVVWLQÀ\WDQGH
9DOUHVXOWDWHWEHWUDNWDGHVVRPHQYlQVWHUVHJHUGnDUEHWDUPDMRULWHWHQ
VWlUNWHVPHQVDPWLGLJWJLFNNRPPXQLVWHUQDWLOOEDNDRFK¿FNHQGDVWIHP
platser. Det egna valnederlaget skapade olust i partiet.
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,6WRFNKROPKDGHGHQNRPPXQLVWLVNDDUEHWDUHNRPPXQHQInWWHQQ\RUG
I|UDQGH$[HO-DQVVRQRFKKDQVNUHYHQRPIDWWDQGHYDOXWYlUGHULQJ+DQ
SHNDGHSnW\GOLJDLGHRORJLVNDRNODUKHWHUQlUGHWJlOOGHYLNWLJDIUnJRUVRP
6RYMHWXQLRQHQGHQIUHGOLJDYlJHQWLOOVRFLDOLVPHQRFKGHPRNUDWLQ+DQ
menade att partiets terminologiska dräkt inte nådde ungdomen och att den
måste grundligt prövas.

Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek
$[HO-DQVVRQDUNLY
YRO\P%UHYWLOO6.3V
DUEHWVXWVNRWWYDOXWYlUGHULQJ
GDWHUDWGHQRNWREHU

1966: Nya tider
3DUWLHWKDGHLQWHO\FNDVDWWDQNQ\WDWLOOGHQYlQVWHUYnJVRPPDQDQDGH,
6WRFNKROPWRJPDQGlUI|ULQLWLDWLYWLOOHWWNRPPXQDOWUnGVODJ$[HO
Jansson formulerade avsikterna:
'HWlUDWWI|UElWWUDI|UKnOODQGHQDK|MDVWDQGDUGHQSnROLNDRPUnGHQ
RFKGULYDXWYHFNOLQJHQIUDPnW9LYLOOJHNRQVWUXNWLYDELGUDJI|UDWW
6WRFNKROPVXWYHFNOLQJVNDOOYDUDLQLYnPHGWLGHQVNUDYPlQQLVNRU
QDVEHKRYRFKGHWHNQLVNDRFKSUDNWLVNDP|MOLJKHWHUQD

Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek
$[HO-DQVVRQDUNLYYRO\P


0DQLQOHGGHPHGVWXGLHFLUNODUPHGGHOWDJDUH'HWVNUHYVPR
WLRQHURFKLQWHUSHOODWLRQHURFKJUXSSHQXWDUEHWDGH\WWUDQGHQ0DQEM|G
även in kommunpolitiskt aktiva från länet och riksdagsledamöter.
*HQRPDUEHWDUPDMRULWHWHQKDGHPDQHWWYLVVWLQÀ\WDQGHPHQGHQQD
KRWDGHV'HQXQJDLSDUWLHWGHNODUHUDGHRFNVnDWW.QXW2OVVRQLQWHYDU
GHUDVPDQRFKGHI|UGHLVWlOOHWIUDP.MHOO(-RKDQVVRQ9DOHWEOHY
en framgång. Gruppen fördubblades från fem till tio mandat och man
¿FNlYHQWLOOWUlGHWLOOPnQJDNRPPXQDODSRVWHUPHQVDPWLGLJWI|UORUDGHV
DUEHWDUPDMRULWHWHQ.MHOO(-RKDQVVRQNRPLQLJUXSSHQRFK.QXW2OVVRQ
fortsatte att vara gruppens ordförande.

Mert Kubu
Det politiska spelet i
VWDGVKXVHW

0DQYDURFNVnQ|MGPHGVDPDUEHWHWPHG 6 JUXSSHQ
7URUYLYnJDUVlJDDWWYLKDUHQWHQGHQVVRPlUQnJRWVWDUNDUHL6WRFN
KROPlQ|YULJDODQGHW±GHWJlOOHUHQYlQVNDSOLJUHODWLRQWLOOVRFLDO
GHPRNUDWHUQDHQUHODWLRQDYRVNULYHWVDPI|UVWnQGHQRIWDPDUNHUDG
YlQVWHUOLQMHPRWERUJHUOLJKHWHQ

Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek
$[HO-DQVVRQDUNLYYRO\P

cUKDGH6.3 6YHULJHV.RPPXQLVWLVND3DUWL YDOWQ\RUGI|UDQGH
&++HUPDQVVRQVRPW\GOLJWPDUNHUDGHDYVWnQGPRWHQKHWVSROLWLNHQ
8QGHUVW|GGDYGHQQ\DYlQVWHUQYLOOHKDQJ|UDLQEU\WQLQJDUEODQGVRFLDO
GHPRNUDWHUQD0DQXQGHUVW|GGH´6RFLDOLVWLVNDI|UEXQGHW´ 6) RFKSODQH
rade en valallians med denna organisation. Socialdemokraterna förklarade
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Werner Schmidt
&±++HUPDQVVRQHQ
SROLWLVNELRJUD¿

Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek
.QXW2OVVRQVDUNLYYRO\P
%UHYWLOO 6 JUXSSHQ
IUnQ.QXW2OVVRQGHQPDUV
1969.

6)YDUDHQVSOLWWULQJVU|UHOVHRFKXWHVO|WGHVVPHGOHPPDU2FNVnLQRP
JUXSSHQIDQQVROLNDnVLNWHURPV\QHQSnHQKHWVSROLWLNHQ.MHOO(-RKDQV
VRQYDUDYGHODGI|UDWWKMlOSD6)PHGDQ5ROI8WEHUJRFK5RODQGgKUQYDU
XQGHUWHFNQDUHDYGHQLRVEUHYHWWGHEDWWLQOlJJI|UVDPYHUNDQLQRPDUEH
tarrörelsen. Utberg och Öhrn lämnade gruppen hösten 1968 och begärde
VHQDUHLQWUlGHL 6 JUXSSHQ.QXW2OVVRQNDOODGHGHWWDI|UPDQGDWVW|OG
eller mandathäleri.
6OXWHWDYWDOHWLQQHEDUVWRUDI|UlQGULQJDUDYGHQNRPPXQDODYHUN
VDPKHWHQL6WRFNKROP'HODUDYGHQNRPPXQDODYHUNVDPKHWHQQXÀ\WWD
GHVQXXSSWLOOUHJLRQDOQLYn VWRUODQGVWLQJHW 'HVVDI|UlQGULQJDUSnYLVDGH
även oenigheter mellan land och stad inom partiet.
cUJHQRPI|UGHVULNVODQGVWLQJVRFKNRPPXQYDOSnVDPPDGDJ
(QVWRUIUnJDYDURP93.VNXOOHNODUDVLJ|YHUVSlUUHQWLOOULNVGDJHQ
0DQKDGHInWWNRQNXUUHQVIUnQDQGUDYlQVWHUJUXSSHUVDPWLGLJWVRPQ\D
IRONU|UHOVHUYl[WHIUDPE\DODJDNWLYLVWRFKPLOM|JUXSSHURFKHQDOOWPHU
DNWLYK\UHVJlVWI|UHQLQJ*UXSSHQVVHNUHWHUDUH$UQH6|GHUTXLVWRQGJMRUGH
sig över att ungdomen inte kände till att man drivit deras krav:

Ny Dag

Det visar sig i fråga efter fråga som särskilt ungdomen med engage
PDQJI|UIUDPLGHQDNWXHOODPLOM|GHEDWWHQDWWGHRPIDWWDUVWnQG
punkter som kommunisterna konsekvent kämpat för sedan länge.
%HNODJOLJWYLVlUXQJGRPDUQDVMlOYDRIWDRPHGYHWQDKlURP

1U

*UXSSHQI|UV|NWHDQNQ\WDWLOOGHVVDQ\DU|UHOVHU
9lQVWHUSDUWLHWNRPPXQLVWHUQDVNRPPXQDOSROLWLVNDYHUNVDPKHWVDP
PDQIDOOHULPLOM|RFKSODQHULQJVIUnJRUPHGGHnVLNWHUE\DODJHQRFK
PLOM|JUXSSHUQDUHSUHVHQWHUDU93.lURFNVnGHWHQGDSDUWLVRPInWW
HWWPHUDRPIDWWDQGHVW|GIUnQE\DODJHQVRFKJUXSSHUQDVVLGD

Ny Dag
1U

$QGUDJUXSSHUPDQI|UV|NWHNQ\WDWLOOSDUWLHWYDUNXOWXUDUEHWDUQDV)LOP
7HDWHU.RQVWQlUV8WVWlOOQLQJVRFK)|UIDWWDUFHQWUXPRFKVRFLDOSROLWLVND
RUJDQLVDWLRQHUVRP5LNVI|UEXQGHWI|UNULPLQDOYnUGHQVKXPDQLVHULQJ
.5805LNVI|UEXQGHWI|UKMlOSnWQDUNRWLNDRFKOlNHPHGHOVEHURHQGH
5)+/RFK5LNVRUJDQLVDWLRQHQ0HQWDO+lOVD50+
93.JLFNWLOOEDNDIUnQ  WLOOSODWVHULYDOHWPHQVDPWLGLJW
HU|YUDGHVDUEHWDUPDMRULWHWHQLVWDGVIXOOPlNWLJH7UHGDJDUHIWHUYDOHWK|MGH
.RPPXQI|UEXQGHWI|U6WRFNKROPVVWDGRFKOlQODQGVWLQJVUnGHQVO|QHU
IUnQWLOORFK$UQH6|GHUTYLVWUHSOLNHUDGH
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7lQNRPERUJDUHRFKVRFLDOGHPRNUDWHUYLVDGHVDPPDO|QHPlVVLJD
RPVRUJRPGHKXQGUDWXVHQWDOVO|QWDJDUHVRPWYLQJDVE\WDMREEJH
nom rationaliseringar och fusioner inom industrin och ofta får sänkt
lön trots att de redan tidigare befunnit sig på låglönenivå. När man
K|MHUODQGVWLQJVUnGVO|QHUQDPHGNUEDUDWUHGDJDUHIWHUHWW
YDOGlUMlPOLNKHWVSUDWHWVLQJODWLOXIWHQ
93.E|UMDGHQXSUR¿OHUDVLJVRPHWWW\GOLJDUHRSSRVLWLRQVSDUWL,GHQQ\D
gruppen ingick Sune Sunesson som var med i en slags vänsterkommunis
WLVNJUXSSHULQJ+DQGUHYHQVlUOLQMHLJUXSSHQPHQOlPQDGHHIWHUNRUW
WLGVLWWXSSGUDJ9LGnUVEXGJHWI|UKDQGOLQJDUPRWVDWWHVLJJUXSSHQ
6 JUXSSHQVK|MQLQJDYVNDWWHQPHGHQNURQD93.I|UHVORJHQK|MQLQJ
PHG|UHRFKGHERUJHUOLJDSDUWLHUQDJLFNSn93.VOLQMH 6 JUXSSHQ
svarade med att utesluta gruppen från representation i olika nämnder och
VW\UHOVHU%HJUHSSHWDUEHWDUPDMRULWHWYDULQWHOlQJUHOLNDVMlOYNODUW

Ny Dag
1U

Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek
.QXW2OVVRQVDUNLYYRO\P
6WDGVKXVJUXSSHQV
SURWRNROOIUnQGHQ
GHFHPEHU

cUOlPQDGH.QXW2OVVRQVWDGVIXOOPlNWLJH8QGHUnUWLRQGHQKDGHKDQ
YDULW´VWDGHQVNRPPXQLVW´+DQDQVnJVWDNWLVNYlOWDOLJDOOWLGLDWWDFNRFK
sällan i försvarsställning.

Den antikapitalistiska och antibyråkratiska rörelsens röst
Gruppen hade av partidistriktet rekommenderats att ta ett ansvar för kon
WDNWHUPHGE\DODJRFKPLOM|RFKDQGUDJUXSSHU6lUVNLOGXSSPlUNVDPKHW
skulle ägnas åt att kombinera den kommunalpolitiska verksamheten med
XWRPSDUODPHQWDULVNYHUNVDPKHW9HUNVDPKHWHQL6WDGVKXVHWRFKODQGV
tinget blev tämligen menlös om den inte gick att förena med utåtriktade
nWJlUGHUI|UDWWEHNDQWJ|UDRFKJHQRPORNDODDNWLRQHUXQGHUVW|GMDGHQ
NRPPXQDOSROLWLVNDYHUNVDPKHWHQ.MHOO(-RKDQVVRQK|OORFNVnHWWVODJV
OLQMHWDOGlUKDQSRlQJWHUDGHDWWGHQDQWLNDSLWDOLVWLVNDRFKDQWLE\UnNUDWLVND
U|UHOVHQKDGHWLOOWDJLWLVW\UNDRFKDWW93.YDUGHWHQGDSDUWLVRPSnDOOYDU
NDQWDXSSNDPSHQPHGVRFLDOGHPRNUDWHUQDRPLQÀ\WDQGH0DQPnVWHEOL
ett organisatoriskt kraftcentrum.

Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek
.QXW2OVVRQVDUNLYYRO\P
5DSSRUWIUnQNRPPXQ
RFKODQGVWLQJVJUXSSHQWLOO
partidistriktet Stockholm i
VHSWHPEHU

cUXW|NDGHVJUXSSHQPHGWYnPDQGDWRFKDUEHWDUSDUWLHUQDEHK|OO
PDMRULWHW$UQH6|GHUTYLVWEOHYJUXSSRUGI|UDQGH'HWVLVWDPDQGDWHWJLFN
WLOO93.DUHQ%ULW5XQGEHUJIUnQ6|GHUPDOP%ULWKDGHYDULWPHGRFKLQL
WLHUDW´E\DODJ´Sn6|GHUPDOPRFKYDUlYHQRUGI|UDQGHI|UODQGHWVVW|UVWD
ORNDODK\UHVJlVWVI|UHQLQJRFKKRQYDUHQQ\W\SDY93.DUHVRPLQWHKDGH
sina rötter i arbetarrörelsen.
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'HQQ\DYlQVWHUQVnVLNWHUE|UMDGHQXVOnLJHQRP%UXNDULQÀ\WDQGHVNXOOH
QXVWnLFHQWUXPQnJRWVRPEU|WPRWHWWWLGLJDUHPHUFHQWUDOLVWLVNWWlQ
NDQGH+\UHVJlVWHUVNXOOHKDHWW´DYJ|UDQGHLQÀ\WDQGH´PRWGHWWLGLJDUH
´YlVHQWOLJW|NDWLQÀ\WDQGH´0HQLQJVPRWVlWWQLQJDUXSSNRPRFKGHVVD
YLVDGHVLJlYHQLV\QHQSnEXGJHWI|UKDQGOLQJDU%ULW5XQGEHUJRFKSDUWL
NDPUDWHQ(YD+MHOPVWU|PNRPRFNVnLMHDQVWLOOIXOOPlNWLJHP|WHQYLONHW
uppmärksammades.
cUEHK|OOJUXSSHQVLQDQLRSODWVHUPHQGnVRFLDOGHPRNUDWHUQDEDFND
GHI|UORUDGHVDUEHWDUPDMRULWHWHQcUHWGlUSnOlPQDGHJUXSSHQVRUGI|UDQGH
$UQH6|GHUTYLVWSDUWLHWRFKJLFNPHGLGHWQ\D$UEHWDUSDUWLHW.RPPXQLV
WHUQD%ULW5XQGEHUJYDOGHVWLOOJUXSSHQVRUGI|UDQGH+RQEOHYGHQI|UVWD
kvinnliga gruppledaren i Stadshuset.
cUXW|NDGHVJUXSSHQWLOOWLRRFKJUXSSOHGDUHQEOHYKHOWLGVSROLWLNHU,
detta val hade Stockholmspartiet kommit in med tre mandat vilket föränd
UDGHVSHOUHJOHUQDLVWDGVKXVHW%ULW5XQGEHUJEHVNUHYVLQUROOVRPDWWPDQ
DUEHWDGHOnQJVLNWLJW´93.OLJJHUI|UHRFKGULYHUSnRSLQLRQHQ´(QDYGH
frågor som man ansåg sig ”driva på opinionen” var barnomsorgsfrågan.
1lUVRFLDOQlPQGHQEHVOXWDGHRPDWWLQUlWWDXWYLGJDGHV\VNRQJUXS
SHUGlU´N|QVnNUlYGH´GHPRQVWUHUDGHI|UlOGUDURFKSHUVRQDO93.VUH
SUHVHQWDQWGHOWRJLGHPRQVWDWLRQHQRFKXWWDODGHVLJLWLGQLQJHQ´.LOHQ´RP
vikten att kombinera arbetet i Stadshuset med utomparlamentariskt arbete.

Dagens Nyheter
MDQXDUL

Vänstervåg blir högervåg
3nWDOHWI|UVYDJDGHV´GHQDQWLNDSLWDOLVWLVNDRFKDQWLE\UnNUDWLVND
U|UHOVHQVU|VW´'HQDOWHUQDWLYU|UHOVHVRPYDUPHVWLWLGHQYDUPLOM|U|UHO
VHQRFKGHQQDRUJDQLVHUDGHVLJLHJQDSDUWLHURFKNRPPXQDOSROLWLNE|UMDGH
DOOWPHUDKDQGODRPEHVSDULQJDU*UXSSHQVW|GGH 6 JUXSSHQVVNDWWH
K|MQLQJVW|GLEXGJHWI|UKDQGOLQJDUQDRFKLYDOHWGHWWDnUXW|NDGHV
gruppen till 11. Nu krävde man ett eget borgarråd men efter förhandlingar
PHG 6 JUXSSHQ¿FNPDQQ|MDVLJPHGRUGI|UDQGHSRVWHQL6WRFNKROPV
ERVWDGVI|UPHGOLQJ3HU6XQGJUHQ¿FNGHQQDSRVWVRPKDQLQQHKDGHIUDP
WLOOYDOHW+DQVNLOGUDGHVVRP
(QYLVWLOOWXVHQ+HWOHYUDGRFKI|UEDQQDG(QOnQJWDODUHLIXOOPlN
tige. En skräck för många fastighetsägare. En god portion talför
charmighet blandad med lite ettrig påstridighet.

Dagens Nyheter
QRYHPEHU

6DPDUEHWHWPHG 6 JUXSSHQYDUVYDJWXWYHFNODWRFKJUXSSHQXSSOHYGHVLJ
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VPK Aktuellt
Storstockholm
1URNWREHU

endast få små smulor. Man formulerade egna budgetförslag men hade svårt
DWWI|UHQDUROOHUQDVRPRSSRVLWLRQRFKVW|GSDUWL,QI|UXWWU\FNWH%ULW
JUXSSHQVNYDONULQJ 6 JUXSSHQVEXGJHWVRPKRQEHWUDNWDGHVRPP\FNHW
SDVVLYRFKGHQJHQRPV\UDVDYI|UHWDJVHNRQRPLVNWVSUnNEUXNRFKSUlJODV
av så stor beundran för näringslivets ”effektivitet” att man blir ordentligt
oroad om detta skall tas som ett tecken inför framtiden.
9LGYDOHWPLQVNDGHJUXSSHQWLOORFKWLOOVDPPDQVPHG6WRFN
KROPVSDUWLHWYDUPDQXQGHUODJI|UGHW 6 VW\UHW*UXSSHQ¿FNSRVWHQVRP
vice ordförande i gatunämnden men i partiet rådde stor tveksamhet inför
SDUWLHWVUROOLQRPNRPPXQDOSROLWLNHQDYJLFN 6 JUXSSHQV¿QDQV
borgarråd då han hade förlorat Stockholmspartiets förtroende. En av de
frågor som debatterades hetast var Stockholmspartiets stöd till privat barn
RPVRUJ$UEHWDUSDUWLHUQDKDGHLULNVGDJHQGULYLWLJHQRP´OH[3\VVOLQJHQ´
RFKlYHQL6WDGVKXVHWYDUPDQPRWVWnQGDUHWLOO´S\VVOLQJGDJLV´

Ny Dag
1U

*UXSSHQVLQÀ\WDQGHEOHYQXlQQXPLQGUH'HERUJHUOLJDSDUWLHUQDKDGH
IUlVFKDWXSSRFKPRGHUQLVHUDWVLQLGHRORJL%HJUHSSVRPYDOIULKHWPDUN
QDGLQGLYLGXDOLVPIULI|UHWDJVDPKHWRFKNRQNXUUHQVVRPWLGLJDUHKDGH
IUDPVWnWWVRPPRVVLJDE|UMDGHQXNOLQJDI|UI|ULVNWPHGDQYlQVWHUQVRUG
VRPSODQHULQJNROOHNWYLWHWRFKVROLGDULWHWWDSSDGHLGUDJQLQJVNUDIW

Från protestparti till ett parti som vågar ta ansvar
0nQJDLQRPSDUWLHWDQVnJDWW93.KDGHKDPQDWLHQnWHUYlQGVJUlQGRFK
3HU6XQGJUHQXWWU\FNWHGHWWDSn93.VNRQJUHVV
Socialistisk Debatt
1U

0HQNDPUDWHUYLPnVWHXWYHFNODVIUnQDWWYDUDHWWSURWHVWSDUWLWLOODWW
YDUDHWWSDUWLVRPYnJDUWDSROLWLVNWDQVYDUVRPYnJDULQJnDOOLDQVHU
PHGDQGUDNUDIWHURFKU|UHOVHUVRPYnJDUJ|UDXSSU|UHOVHUPHGDQ
GUDRUJDQLVDWLRQHULRFKXWDQI|USDUODPHQWHQ9LlUMXLQWHHQVDPPD
9LNDQMXLQWHGLNWHUDYLOONRUHQ
,YDOHW|NDGHJUXSSHQWLOOPDQGDWRFKVDPWLGLJWOlPQDGH%ULW
5XQGEHUJIXOOPlNWLJH6RPQ\JUXSSOHGDUHYDOGHV3HU6XQGJUHQ6WRFN
KROPVSDUWLHWNUlYGHHWWERUJDUUnGPHGVLQDPDQGDWGlUI|U¿FNlYHQ
gruppen ett borgarråd. Per Sundgren blev kulturborgarråd.
1\'DJVHIWHUYDOVGHEDWWLQOHGGHVXQGHUUXEULNHQ
*|UVOXWSnQHMVlJHULHWGHWGXJHULQWHDWWYlQVWHUQLnUHIWHUnUXSSWUl
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GHUPHGNYHUXODODQWLVNWQHMVlJHULXWDQDQJULSHUSROLWLNHQSnHWWPHU
NRQVWUXNWLYWVlWWlQSnWDOHWRFKDWWPDQLQWHOlQJUHVNXOOHJUXQGD
sina ställningstaganden på ideologiska ståndpunkter ur det förgångna
XWDQLQVHUGHQLGHRORJLVNDNDPSHQVEHW\GHOVHNULQJGDJVSROLWLVND
frågeställningar.

Ny Dag
1U

3DUWLHWE\WWHQDPQWLOO9lQVWHUSDUWLHWRFKVWDGVIXOOPlNWLJHJUXSSHQ
KDUGlUHIWHULQJnWWL´U|GJU|QD´PDMRULWHWHUWLOOVDPPDQVPHG6RFLDOGH
PRNUDWHUQDRFK0LOM|SDUWLHW*UXSSHQKDULQQHKDIWWYnERUJDUUnGVSRVWHU
PLOM|RFKIULWLGVERUJDUUnG0DUJDUHWD2ORIVVRQ6RFLDOERU
JDUUnG0DUJDUHWD2ORIVVRQ)UnQGnPDMRULWHWVVW\UHW
LQI|UGHVKDUJUXSSHQlYHQKDIWRSSRVLWLRQVERUJDUUnGVSRVWHU
0DUJDUHWD2ORIVVRQRFK$QQ0DUJDUHWKH/LYKYDU
&ODHV*|UDQ-DFREVRQlYHQVWDGVIXOOPlNWLJHVDQGUHYLFHRUGI|UDQGH

Avslutning
Det har sedan 1917 funnits en socialistisk vänster i Stockholms stadshus.
9lQVWHUSDUWLHWVVWDGVIXOOPlNWLJHJUXSSKDURUJDQLVDWRULVNWKDIWNRQWLQXLWHW
VHGDQ3ROLWLVNWKDUPDQI|UV|NWXW|NDGHQNRPPXQDODYHUNVDPKHWHQ
RFKPDQKDUI|UV|NWDWWSnROLNDVlWWPLQVNDVRFLDODNO\IWRU0nOVlWWQLQJHQ
har varit att driva på socialdemokraterna för att tillsammans genomföra en
politik i socialistisk inriktning.
0HOODQRFKI|UGHPDQHQJHPHQVDPSROLWLNPHGVRFLDOGHPR
NUDWHUQD/LQMHQRPDUEHWDUHQKHWE|UMDGHLIUnJDVlWWDVSnWDOHWLRFK
PHGGHWVRPLEODQGKDUNDOODWVI|UGHQQ\DYlQVWHUQ0DQV|NWHKLWWDQ\D
stödtrupper bland olika sociala rörelser vid den tiden. När dessa rörelser
PLQVNDGHLEHW\GHOVHXQGHUWDOHWE|UMDGHPDQnWHUV|NDVLJWLOOHWW
EORFNWlQNDQGHPHGHQW\GOLJPnOVlWWQLQJDWWLQJnLHQPDMRULWHW
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