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Inledning

Forskningen om Stockholms kommunalpolitik är märkligt svagt 
utvecklad. Huvudstadens speciella förhållanden har gjort att Stock-
holm ofta ställts utanför olika projekt om kommunernas moderna 
historia. Särskilt gäller det för utvecklingen efter andra världskriget. 
Kunskapen om partierna och om politiken i Stockholms Stadshus är 
därför mycket bristfällig, även om viktiga studier har gjorts på om-
råden som trafikpolitik och cityomvandlingen.

Sedan ett par år arbetar emellertid forskningsprojektet Makten i 
Stadshuset – partier och politiker i fullmäktige efter 1945. Finansiär är 
Kommittén för Stockholmsforskning som av staden erhållit särskilda 
medel för denna satsning. Projektet leds av Torbjörn Nilsson vid Sam-
tidshistoriska institutet, Södertörns högskola, och Anders Gullberg, 
Kommittén för Stockholmsforskning.1 

Projektet tar sikte på år 2013 då det gått 150 år sedan den för-
sta uppsättningen av fullmäktigeledamöter samlades, året efter den 
omfattande kommunalreformen 1862. Tre teman står i centrum för 
projektet: Staden och omvärlden, Partierna och politiken och Demokra-
tins organisering. Ambitionen är att till dess fortlöpande arrangera 
seminarier och andra evenemang samt ge ut både forskningsverk och 
mer utåtriktade böcker och skrifter. Att låta politiker och tjänstemän 
berätta om sin verksamhet i Stockholmspolitiken är också ett viktigt 
inslag i arbetet.

På så sätt sammanfaller projektets intresse med Samtidshistoriska 
institutets mångåriga erfarenhet av s.k. vittnesseminarier. Med det 
menas utfrågningar av personer som varit med om ett visst beslut eller 
ett händelseförlopp. Syftet med seminarierna är dels att finna fram till 
nya forskningsfält eller nya problemställningar på traditionella fält, 
1 För en presentation av projektet, se Torbjörn Nilsson, “Huvudstad på undantag. 

Att forska om Stockholms moderna kommunalpolitik”, i Anders Gullberg & Sven 
Lilja (red.), Makten i Stadshuset. Stockholms lokalpolitik under 1900-talet, Stock-
holmia förlag, Stockholm 2008.
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dels att skapa nytt källmaterial. Dessutom är arrangemangen ett sätt 
att föra samman forskare, beslutsfattare eller andra politiskt aktiva 
samt massmedia. Seminarierna är öppna för allmänheten, de spelas 
in och skrivs ut. 

Som grund för ambitionen att utveckla vittnesseminarierna ligger 
den påtagliga svårigheten med samtida politiskt källmaterial. Många 
beslut eller andra överväganden sker utan att protokoll eller andra 
dokument upprättas. Att arrangera vittnesseminarier blir därför ett 
oundgängligt arbetssätt för att kunna bedriva samtidshistorisk forsk-
ning. Även andra former av aktivt skapande av källmaterial pågår och 
har pågått vid SHI, däribland omfattande intervjuer med avgångna 
politiker. Likaså har Kommittén för Stockholmsforskning genomfört 
intervjuer,2 och inom forskningsprojektet kommer redigerat intervju-
material också att ges ut.

Samtidshistoriska institutet har hittills genomfört 27 vittnessemi-
narier (sedan 1998). Ett par av dem (om Baltikum) har arrangerats 
tillsammans med CBEES, Center for Baltic and East European Stu-
dies vid Södertörns högskola.3

Makten och trafiken
Innehållet i föreliggande skrift består av två vittnesseminarier. Det 
första i denna skrift, Makten i Stadshuset – Stockholmspolitiker om sam-
arbete och strid på 1990-talet, arrangerades den 1 december 2005.4 
Det andra, Trafiken och makten i Stadshuset, den 20 november 2008. 
Panelen 2005 bestod av Carl Cederschiöld (M), Agneta Dreber (SP), 
Ingemar Josefsson (S), Lennart Rydberg (FP) och Per Sundgren (V). 
2 Senast Politik med glädje och glöd. Göran Holmberg och Gunnar Svensson intervjuar 

Wille Forsberg. Stockholm, Stockholmia förlag, 2008.
3 Dessa två seminarier är utgivna i skriftlig form: Thomas Lundén & Torbjörn Nils-

son (red.), Sverige och Baltikums frigörelse. Två vittnesseminarier om storpolitik kring 
Östersjön 1989–1994, 2008. För en sammanställning av seminarier från och med 
2003, se längre fram i denna skrift.

4 Utskriften från seminariet har tidigare publicerats i den ovan nämnda antologin, 
Makten i Stadshuset. 
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2008 års av Annika Billström (S), Carl Cederschiöld (M), Lotta Ed-
holm (FP) och Åsa Romson (MP).

Makten i Stadshuset handlade bland annat om övergången från sam-
lingsstyre till majoritetsstyre (om än modifierat) efter 1994 års val, 
en förändring som de stora partiernas representanter, Cederschiöld 
och Josefsson, båda djupt beklagade. Ett annat tema var Stockholms-
partiets intåg i fullmäktige 1979, med allt vad det innebar av nya 
alliansbildningar och nya politiska frågor, samt också delvis en ny 
politisk kultur. Almstriden 1971 behandlades, ett politiskt fiasko som 
dåtidens aktiva i efterhand gärna vill lasta tjänstemännen för. Också 
dagens hårdare politiska klimat ventilerades.

Trafiken och makten i Stadshuset kretsade kring de särskilda 
svårigheter som stora, långsiktiga strukturfrågor ställer politikerna 
inför. En utgångspunkt var trängselskatterna, en fråga som nyligen 
behandlats i en bok från Stockholmia Förlag, Karolina Isaksson (red.), 
Stockholmsförsöket – en osannolik historia (2008). Vad krävs för att 
trafikfrågorna ska drivas i hamn? Hur hanteras experternas roll gent-
emot de krav som den demokratiska förankringen ställer? Att Stock-
holm länge har varit förfördelat i fråga om statliga resurser hävdades 
också i diskussionen.

Medverkande vittnen har fått möjlighet att göra mindre korrigering-
ar i den utskrivna texten. Redaktören har också gjort smärre föränd-
ringar. Syftet är att undvika oklarheter och rätta direkta felsägningar. 
Några omfattande ändringar är det dock inte fråga om. Karaktären av 
samtal och muntligt meningsutbyte har till fullo bevarats.

Sammantaget belystes en rad frågor som rör den kommunala makt-
utövningen i Stockholm. Seminarietrna kan därför förhoppningsvis 
vara till nytta både för forskare och för allmänt intresserade av kom-
munalpolitik.
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Makten i Stadshuset 

Vittnesseminarium 1 december 2005, Södertörns högskola.

Torbjörn Nilsson, Samtidshistoriska institutet, samtalsledare
Det ska alltså handla om kommunalpolitik i Stockholm, Makten i 
Stadshuset, om samarbete och strid i Stockholmspolitiken. Det är vad 
vi kallar ett vittnesseminarium. Det är inte så hårt som det kanske 
låter, utan det är en utfrågning. Jag ser mig själv som utfrågare, inte 
som förhörsledare. Panelen är inte instämda för något oegentligt utan 
som veteraner i Stockholmspolitiken. Räknar man ihop deras tid i 
Stockholms stadsfullmäktige eller kommunfullmäktige, så hamnar 
man ungefär på 130  år, totalt. Då räknar jag med även den femte 
personen som inte är här ännu, Carl Cederschiöld.

När det gäller Stockholmspolitiken, låt mig börja med ett historiskt 
citat: 

Tillsammans taget är vårt kommunalråd otvivelaktigt ett uttryck av just 
nya Stockholm i dess framåtsträvande, tomtkursande, gatureglerande, 
utvidgande, rustande, hälsofrämjande men kanske också någon gång 
överspekulerande verksamhet. 

Det var författaren Claës Lundin som skrev det i sin bok Nya Stock-
holm 1890. Han hade besökt fullmäktige 1888, som då var 25 år, det 
vill säga Stockholms fullmäktige kom ju till med kommunalreformen 
1862–63. Man talade då om de 100 tyrannerna och menade då leda-
möterna i fullmäktige. Jag vet inte om vi ska använda de begreppen 
idag, framför allt så är det ju ändå så att numera är det 101. Det är ju 
i alla fall en skillnad.

Vad vi ska tala om idag, diskutera med panelen och med frågor från 
publiken senare också, är hur man skapar allianser i Stadshuset, hur 
förhållandet har varit mellan partierna, övergången från samlingsstyre 
till majoritetsstyre, som ägde rum i mitten av 1990-talet, och vilken 
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betydelse det har haft för Stockholmspolitiken. Jag vill också komma 
in på förhållandet mellan Stockholm, alltså staden, och staten. En 
huvudstad har ju vissa speciella relationer till centralmakten. Därför 
har vi bjudit in en, som sagt, erfaren panel. 

Jag börjar presentationen med Agneta Dreber, som under sin poli-
tiska tid representerade Stockholmspartiet, satt i fullmäktige 1979–
1992 och var borgarråd 1988–1991. Hon kom alltså in i fullmäktige 
i samband med att stockholmspartiet tog sig in i fullmäktige 1979. 
Ingemar Josefsson, Socialdemokraterna, kom in i fullmäktige redan 
1967 och satt till 1994. Han har också haft ett par mandatperioder 
i riksdagen bakom sig. Han var borgarråd på olika områden: kultur, 
fritid, miljö, gatu & miljö senare, fram till 1991. Lennart Rydberg, 
Folkpartiet, kom in i fullmäktige 1966 och satt ända till 1994. Han är 
väl den som har suttit längst i fullmäktige och har under sin tid varit 
borgarråd på väldigt många olika rotlar: personal, skola, gaturoteln, 
vad som då kallades brand-, park- och fritidsroteln och socialroteln. 
Per Sundgren, Vänsterpartiet, kom in i fullmäktige 1979. Jag har mis-
sat när du lämnade fullmäktige. 

Per Sundgren, Vänsterpartiet
2002. Jag valdes faktiskt in även då, men jag tackade nej, jag kryssades 
in.

Torbjörn Nilsson
Du var kulturborgarråd 1988–1991. Vi hade just tanken att det skulle 
vara politiker, som hade varit verksamma länge, men som numera 
har en mycket lösare koppling till stadhuspolitiken. Agneta Dreber 
har inga kommunala uppdrag, vad jag vet. Ingemar Josefsson är 
ordförande i Stiftelsen Strindbergsmuseet. För Lennart Rydberg hit-
tade jag två olika poster, ledamot i Mässfastigheter i Stockholm AB 
och Skärgårdsstiftelsen. Per Sundgren såg jag som ledamot i Vantörs 
stadsdelsnämnd. Inget ont sagt om de här posterna, men det är inte 
samma maktpositioner som tidigare.
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Den här eftermiddagen ska se ut som följer. Vi håller ett första pass 
till klockan 15.00 och då blir det en halvtimmes kaffepaus och sedan 
fortsätter vi 15.30 till 16.30. Direkt efter kaffepausen ska det också 
hinnas med frågor från publiken.

Jag hade tänkt börja med att ta upp några aspekter på Stockholms-
politiken som man kan ha som bakgrund till den här diskussionen el-
ler utfrågningen. Vad är det som gör Stockholmspolitiken annorlunda 
än andra kommuners? Det är det här jag nämnde om förhållandet till 
centralmakten och de nära banden till rikspolitiken genom att Stock-
holm är huvudstad. Jag kan också nämna övergången till majoritets- 
styre, som kom väldigt sent till Stockholm. I de flesta kommuner 
skedde den på 1970-talet. Jag vill också att vi ska diskutera vad den 
förändringen har betytt. 

Ska man se partipolitiskt har Högern/Moderaterna traditionellt 
sett varit starkare än riksgenomsnittet. Socialdemokraterna har varit 
svagare än riksgenomsnittet. Det finns också inom det som är Stock-
holms kommun väldigt stora skillnader i olika delar hur man röstar. 
Något annat som man också kan notera är att det är vanligt med 
maktskiften i Stockholm. Vänstersidan hade majoritet fram till 1950, 
men sedan kom en period av borgerlig majoritet som varade till 1958. 
Sedan var det under Hjalmar Mehrs tid 1958–1966 en socialdemo- 
kratisk majoritet. Därefter kom Folkpartiet och hade finansborgar-
rådsposten 1966–1970. Det håller på så där under 70-, 80- och 
90-talen med växlingar efter vart eller vartannat val. Vi har period-
er där Moderaterna har innehaft finansborgarrådsposten under Ulf 
Adelsohn och Sture Palmgren och senare Carl Cederschiöld. Vi har 
Socialdemokraterna under John-Olof Persson, Mats Hulth och An-
nika Billström nu senast. 

Det finns också lite andra saker, som man kan lägga märke till. An-
talet partier var det traditionella för en storstad i Sverige med de fyra 
stora partierna. Centern, eller Bondeförbundet som det hette i början, 
kom ju inte in i fullmäktige förrän 1966 och då tack vare en gemen-
sam lista med Folkpartiet. Sedan har i alla fall fram till 90-talet antalet 
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bara ökat för att därefter sjunka igen. Det kanske man inte ska dra 
alltför stora växlar på men man ser i alla fall sådana här förändringar i 
partipolitiken. Förutom att Centern har kommit och sedan ramlat ut 
och kommit in och ramlat ut igen, så har Stockholmspartiet kommit 
in från 1979 och suttit ända till valet 2002. Att dessutom Miljöpartiet 
har kommit in senare, 1991, och fortfarande sitter kvar, innebär att 
de ”gröna” idéerna har slagit igenom i Stockholm. Sedan har också 
Kristdemokraterna kommit in och Ny demokrati gjorde ett snabbt 
gästspel 1991–1994. Det här är den partipolitiska kartan.

En sak som jag tycker gärna ska komma in i diskussionen är re-
lationerna mellan de gamla partierna och nykomlingarna. Vad som 
händer när det kommer en främmande varelse in och tar plats i full-
mäktige och hur man behandlar nya partier och hur de nya partierna 
ser på de gamla osv. Frågan om samlingsregering eller majoritetsstyre 
är ju intressant. Den diskussionen fördes ju i Stockholmspolitiken 
flera gånger, den löstes då man införde i alla fall majoritetsstyre 1995. 
Det har varit, vad jag förstår också, kritik mot den här förändringen. 
Samtidigt ska man komma ihåg att det är inte exakt samma sak som 
en renodlad parlamentarism som Stockholmsstyret är idag. Visserli-
gen tillsätter majoriteten alla rotelchefer, områdeschefer för olika poli-
tiska områden, men det finns ett system med oppositionsborgarråd, 
som är så att säga anställda för att bedriva opposition. Så man kan säga 
att det finns en viss aspekt av de här samlingstankarna kvar i någon 
mening. Även innan 1995 så var det ju naturligtvis så att det fanns ett 
majoritetsblock, som fick finansborgarrådsposten, som är den tunga 
posten, ingen statsminister, men i alla fall, det är den tyngsta borgar-
rådsposten. Så det har funnits inslag av majoritetsstyre förut och det 
finns inslag av samlingstänkande även nu. Det är någonting som man 
kan diskutera. 

Vad jag också tycker är intressant är ju vilka koalitioner som har 
uppstått. Jag tittade på en undersökning, som är gjord av Henry Bäck 
och Folke Johansson, som handlar om genomförandet av majoritets-
styre i Stockholm, hur man ska se på vilka koalitioner som har upp-
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stått. I sociala och ekonomiska frågor har vi en ganska typisk vänster-/
högeruppdelning mellan oftast Vänstern, Miljöpartiet och Social-
demokraterna gentemot Kristdemokraterna, Folkpartister, Moderat-
erna och Stockholmspartiet, som har vandrat mellan blocken. Men 
när det gäller miljö- och tillväxtfrågor, så kan det ofta vara en annan 
konstellation, vilket man också kan se i rikspolitiken. Det vill säga att 
de mindre partierna – Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Stockholms-
partiet, Vänsterpartiet – har stått mot ett tillväxtblock, i alla fall i vissa 
frågor med Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet. 

Det här med majoritetsstyre och samlingsstyre beskriver inte hela 
sanningen. Det fanns t.ex., efter vad jag förstår, ett ganska fungerande 
samarbete mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna på 50- och en 
bit in på 60-talet, trots att de tillhörde olika block. Jag hade inte tänkt 
att inleda mer än så utan jag tänkte börja med en första rundfråga 
i den något decimerade panel som vi har. Jag tänkte ta upp till dis-
kussion vilken fråga som var och en ser som viktigast, när det gäller 
maktfrågan i Stadshuset under den tid, när ni var aktiva. Vad är den 
viktigaste skillnaden. Vad är det för viktiga förändringar som har ägt 
rum under den tid ni satt där? Jag har tänkt att ni ska kunna kom-
mentera varandras kommentarer och sedan fortsätter vi med följd-
frågor. Varför inte börja med Agneta Dreber. Vad ser du som den 
viktigaste förändringen utifrån de här perspektiven under din tid?

Agneta Dreber, Stockholmspartiet
Jag vill först börja med att säga att det är jättekul att vara här. Det 
känns på något sätt som att förflyttas bakåt i tiden, att sitta här med 
sina trätobröder från Stadshuset. Det är lite fascinerande. Jag satt, som 
du sa, mellan 1979 och 1992 och under den tiden hände inga föränd- 
ringar med majoritetsstyre och samlingsstyre, utan det var samma 
hela tiden. Så om du frågar mig vad som var det viktigaste som hände, 
så hänger det ihop med hur vi har agerat på olika sätt. Den största 
händelsen under 80-talet, enligt min uppfattning, var att dåvarande 
finansborgarrådet avgick mitt under perioden. Det var alltså mellan 
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1985 och 1988, när Stockholmspartiet gick samman med Folkpartiet 
och Moderaterna och vi beslutade oss för att släppa fram Pysslingen 
[privat daghem]och privatisera fotvården. Det var höjden av ned-
rustning i den sociala välfärden på den tiden. Det var det som fick 
John-Olof Persson att avgå, faktiskt och detta, tror jag, var 1986. 

Men redan 1985 sänkte vi skatten med 30 öre och det hade inte 
förekommit någon skattesänkning i den delen av landet sedan And-
ra världskriget i alla fall, så det var också en väldigt stor sak. Om 
jag då skyndar mig att säga något politiskt i anslutning till det här, 
innan bröderna hoppar på mig här, så var det ju att vår inställning i 
Stockholmspartiet – vi tillhörde ju inte höger- eller vänstergänget – 
att Stockholm var en viktig stad i Sverige, en viktig politisk plats, som 
var så viktig att man inte skulle underhålla den åt höger- eller vänster-
tänkande. Därför ville vi se till vad som var bra för Stockholm. När du 
talar om ”gröna” partier, så skilde vi oss rätt kraftigt från miljöpartiet, 
för vi var ett urbant miljöparti, kan man säga, och vi ville fortsätta 

Delar av panelen vid seminariet 2005: Fr.v. Carl Cederschiöld (M),  
Agneta Dreber (SP, numera FP) och Ingemar Josefsson (S). Foto: Mari 
Gerdin.
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att utveckla staden, medan Miljöpartiet kom med någon motion om 
att man skulle flytta huvudstaden till Arboga eller något sådant där. 
Sådant var inte vi för, utan vi gillade Stockholm eller ville begränsa 
bilismen och vi ville ha stopp på att riva gamla hus. 

[Carl Cederschiöld anländer, vilket Agneta Dreber kommenterar.]
Så det var det här med att finansborgarrådet avgick och att det var 

en skattesänkning, som jag tycker var de största händelserna under 
mina 13 år i Stadshuset.

Torbjörn Nilsson
Det här var ju ändå en fråga, som har med hur styret fungerar att göra, 
att det dök upp en parlamentarisk situation, som mer liknar riks-
politiken, traditionellt samlingsstyre, att man under löpande mandat-
period avgår.

Agneta Dreber
Ja, det var ju något ovanligt onekligen.

Ingemar Josefsson, Socialdemokraterna
Jag håller med Agneta om att det är kul att träffas igen, eftersom jag 
var en av dem som trätte med henne. Men jag får ju säga, nästan 
i polemik med inledningen, att ibland när man beskriver kommun 
och landsting, så tycker jag att man sammanblandar dem och tror 
att kommunsystemet liknar rikssystemet.  Därför kommer man fel 
om man säger att det är majoritet och inte majoritet och så vidare. 
Alltså hela det kommunala systemet är annorlunda än det vi har för 
rikssystemet. Man gör alltid det felet, att man söker regeringen, och vi 
har egentligen inte regering lika med det som man ser på riksplanet, 
så man måste tänka bort det. Om man inte gör det, så kommer man 
att ledas fel i hela sin bedömning, enligt min uppfattning, av kommu-
nalpolitiken. Det är ett helt annat system och det tycker jag att man 
måste slå fast först för annars förstår man det inte.

Sedan tror jag inte att man kan säga, att den ambition som Stock-
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holmspartiet hade då, var att det skulle bli mindre blockpolitik, när 
de kom in. Det tycker jag inte alls stämmer. Jag vill nog snarare säga 
att det skärpte blocktänkandet mellan partierna, när de kom in. Det 
kan vara olika i olika frågor, men jag vill inte påstå att det var så att det 
luckrade upp blocken på något sätt. Det tror jag inte på. Det fanns, 
sedan väldigt långt tillbaka i tiden, något slags samförståndstänkande 
i kommuner rent generellt. Det gällde inte riktigt så mycket i Stock-
holm men det finns i hela det kommunala systemet, som har vuxit 
fram i Norden, en samförståndstanke. Den har funnits med väldigt 
länge i svenska kommuner och det fanns också i Stockholm. Jag tror 
att det var så emellanåt att stora partier, som riskerade att i nästa pe-
riod få ta hand om finanserna, var försiktiga. Jag tror att en del av det 
som många kallar för samlingsstyre egentligen var så att man begrep, 
att om ett år så kan jag sitta där och ha ansvaret för det här. Det gjorde 
att man pressades ihop och att man emellanåt resonerade med var-
andra. Där tror jag att det sprack, när Agneta kom med, så att en del 
förståndslösningar försvann faktiskt på den tiden.

Lennart Rydberg, Folkpartiet
Jag kan hålla med Ingemar såtillvida att vi inom kommunerna och 
Stockholm inte undantagen, så fanns det ju och finns en viss samling 
mot yttre fiender och den yttre fienden är ju alltid staten på något 
sätt. Såtillvida är det väl som det alltid har varit. Min grundläggande 
synpunkt är också, att majoritetsstyret som en dramatisk förändring, 
är en myt. Jag tycker överhuvudtaget att samlingsstyret är en myt. Det 
framstår i somligas ögon ett förklarat skimmer precis som att som-
rarna var bättre förr, i ungdomen. Det är självklart att ytterst är det 
ju om man kan formera en majoritet, som bestämmer om skatt och 
tunga frågor. Det är nästan finlir att bedöma om det var annorlunda 
förr, om man pratade mer med varandra eller inte. Jag har inte något 
avgörande svar på det. Om det är det ena eller det andra beror, enligt 
min mening, inte på frågan om samlings- eller majoritetsstyre. 

Om vi ser till makttermer, så är den största förändringen Agneta 
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Dreber. Med all respekt, din person är nog så respektabel, men det är 
ju det här att då försvann ju möjligheterna till en naturlig regerings-
makt i Stadshuset. Jag håller inte med Ingemar, att det är så hemskt 
annorlunda. Jag tycker att det mera liknar det parlamentariska syste-
met, som vi har i riksdagen, och nu ännu tydligare, men det spelar 
ingen roll.

Det nya var att Socialdemokraterna – det fanns ju ingen majoritet 
1979 – tvingades till att pröva någon form av minoritetsstyre alter- 
nativt koalitionsstyre. Man har sedan prövat bägge delarna med 
högst varierande resultat under åren. Det var då någonting alldeles 
nytt. För övrigt, vi var ju alla nya inför den situationen, när Dreber 
och hennes okända anhängare hade kommit in. Då blev det parti-
blocköverskridande regeringsförhandlingar, kan man väl säga, mellan  
Socialdemokraterna och Folkpartiet hösten 1979 som en följd av  
detta. Förhandlingar som sedan avbröts, när Moderaterna lämnade 
ett mer frestande anbud, att man skulle dela på poster och strunta i 
politikens innehåll. [fniss] Det ledde i stället då till något slags minori-
tetsstyre av Socialdemokraterna. Det här var någonting alldeles nytt, 
i varje fall Socialdemokraterna var ju ovana vid regeringskoalitioner 
och det är de ju fortfarande. [skratt] 

Politiskt, jag vet inte om jag delar uppfattningen, men i varje fall 
tänker jag nog ungefär på samma frågor som Agneta. Det för mig 
nästan mest omvälvande i kommunalpolitiken under många, många 
år är det här när vi införde, vad man kallade för, pengasystem, alltså 
att pengarna ska följa kunden, vilket låg till grund för Pysslingen och 
annat. Det skapade mera makt för människorna och mindre för den 
övergripande planeringen och har i en lång rad avseenden radikalt 
förändrat förutsättningarna för politiken, till det bättre och enligt 
min mening, ökat effektiviteten på många sektorer också, men det 
kan vi möjligen återkomma till.

Torbjörn Nilsson
Carl Cederschiöld, som jag också ska presentera, kom in i fullmäktige 
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1976 och satt till 2002, har varit borgarråd i totalt 23 år. Först för 
industriroteln, sedan finansborgarråd ett par mandatperioder 1991–
1994 och 1998–2002 samt däremellan oppositionsborgarråd. Nu-
mera är, vad jag förstår den enda kommunala posten som är kvar, en 
suppleantpost i AB Stockholm Globe Arena. Frågan som ställdes var 
alltså vad du såg som den viktigaste förändringen utifrån maktpers-
pektivet, att skapa allianser om hur Stockholm styrdes. En ganska vid 
fråga och vi har sett att här har gamla, om inte oförrätter men gamla 
diskussionsfrågor, redan kommit upp. Men du ska också få möjlighet 
att ge din inledande kommentar kring det. Inte alltför långt, men 
ändå inledande.

Carl Cederschiöld, Moderaterna
Jag håller väl med om att Stockholmspartiets entré på scenen spe-
lade en roll, en rätt stor roll för att påverka hur staden hanterades. 
Den största förändringen under den här perioden är avskaffandet av 
samlingsstyret, vilket är ett av de största misstag som man har gjort i 
Stadshuset, enligt min mening. Det var aldrig någon oklarhet under 
samlingsstyrets tid, vem det var som var i majoritet och bestämde. Det 
var en klar och tydlig partifärg på finansborgarrådet och finansborgar-
rådet och hans kompisar hade majoritet i alla beslutande organ. Att 
sedan oppositionen fick vara med och ta ansvar genom att ha borgar-
rådsposter med ordförandeskap, om de var tillräckligt stora partier, 
om än i minoritet i sina nämnder, var en annan sak. Inom parentes 
så anförde man alltid det här med att den stackars moderaten eller 
socialdemokraten som satt i minoritet i en nämnd beroende på om 
de var borgerlig eller socialdemokratisk vänstermajoritet som satt i 
minoritet i en nämnd, var fullständigt maktlös och hade det förfärligt. 
Jag har upplevt båda sorterna och jag kan säga att jag hade det inte alls 
förfärligt som industriborgarråd med vänstermajoritet emot mig. Det 
gick mycket väl att hantera.

Det var mycket mytbildning. Olyckan var den att SSU och MUF 
bestämde sig samtidigt för att de skulle få sina partier att byta system 
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i Stadshuset. De lyckades med detta samtidigt. En förutsättning för 
att man ska lyckas i politiken är tajmingen. Mats Hulth var emot 
majoritetsstyre och jag var emot majoritetsstyre, men vi blev båda 
överkörda. Ibland frågar folk mig vad som är min största besvikelse 
i kommunalpolitiken. Det är att det är mitt namn som står på det 
förslag i fullmäktige, som införde majoritetsstyre. Jag håller både med 
Lennart och Ingemar, Stockholms ledning är mer lik ett regeringssys-
tem än vad man tror och framför allt vad det är i mindre kommuner. 
Men det är inte lika med det nationella systemet, därför att kom-
munalpolitik har en annan konstitutionell grund än vad landet har. 
I kommunalpolitik är det vi kommunalpolitiker som bestämmer allt. 
Ska Stockholms stad köpa gem, så är det ett politiskt beslut. Det är 
inte det i verkligheten, men grunden är den, det vill säga allting som 
förvaltningarna gör, sker på delegation från det politiska systemet – 
från fullmäktige – därför att kommunalpolitiken bygger ursprung-
ligen på bystämman, med valda ombud. Vi vet alla att regeringen 
kan kommendera förvaltningar, regeringen kan men ministrar kan 
det inte. Då blir det ministerstyre, konstitutionsutskott och så vidare. 
Borgarråd kan däremot kommendera förvaltningar till en viss gräns.

Det så kallade majoritetsstyret är en mycket stor förändring, därför 
att man har förändrat kulturen successivt i Stadshuset. Förut pratade 
man med varandra över partigränserna, det gör man knappt längre. 
Dessutom är det tyvärr så att ibland pratar man inte ens inom koali-
tionerna och då blir det rätt besvärligt. Massor av praktiska frågor 
– som inte har att göra med om man har vänstervärderingar eller 
liberala eller liberalkonservativa värderingar – kunde man lösa genom 
att man gjorde upp, att det fanns borgarråd med portfölj så att säga på 
båda sidor om mittgränsen.

Men sedan kom Agneta och förstörde alltihopa! [fniss] Nu är det 
inte Agnetas fel att MUF och SSU var tokiga, det kan jag inte beskylla 
dig för! Det var du helt oskyldig till, men den företeelsen att det dök 
upp ett nytt parti, vilket då 1979 var en sensation, därför att det fanns 
fem partier i Sverige och det var de partier som fanns. Här dök det upp 
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människor, välutbildade högljudda med synpunkter och som plötsligt 
blev invalda i fullmäktige. Eftersom det som vanligt är väldigt jämnt 
i Stockholm, så blev de naturligtvis tungan på vågen och då var oord-
ningen total. Då gjorde i alla fall Moderaterna den bedömningen, att 
här gällde det att i första hand få styresskicket att fungera, politiken 
fick vi ta sedan. Därför gjorde man upp med Socialdemokraterna om 
fördelningen av poster. Det fanns faktiskt inget intresse vare sig från 
Socialdemokraterna eller Moderaterna att generellt göra upp om poli-
tiken, även om det fanns frågor som man gjorde upp om.

De stora förändringarna under den här tiden är samlingsstyrets 
avskaffande och införandet av så kallat majoritetsstyre och det faktum 
att ett nytt parti dök upp, nämligen Stockholmspartiet kom in.

Per Sundgren
Jag håller väl med på viktiga punkter. Alltså vad är de viktigaste 
frågorna? Självklart var det så att Stockholmspartiet, när det kom in, 
ändrade på förutsättningen hur makten skulle fördelas. Precis som 
vågmästare fick de en maktposition, som ändrade det vanliga sättet att 
fördela makten helt enkelt. Det var väldigt fördelaktigt politiskt, det 
är ingen tvekan om det för Stockholmspartiet, och det finns en massa 
konsekvenser. Det är en viktig fråga.

Sedan kommer ju det här med övergången till majoritetsstyre från 
samlingsstyre. Det är ingen tvekan om att det är den andra viktiga 
frågan. Jag har delvis lite andra synpunkter än vad som har fram-
förts. Det är ju självklart så att det skiljer sig från riksnivån, men 
lika förbaskat så är det ju alltid så att makten finns någonstans och 
den ska fördelas och på den punkten, tycker inte jag att det finns 
några avgörande skillnader. Vi lever i ett partipolitiskt system och den 
avgörande makten, vem har den? Ja, det förhandlar man ändå om, 
bland annt när man utser finansborgarråd i det gamla systemet och i 
det nya, när man bildar ett block och skapar en regering. 

Men det finns ju stora skillnader i de här systemen, som är viktiga 
och som för Vänsterpartiets del spelade en ganska stor roll. Dels är 
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det så att om man jämför den borgerliga sidan och vänstersidan i 
stockholmspolitiken i övrigt i historien, så finns det skillnader där. 
På den borgerliga sidan har man ju haft några partier, framför allt 
två partier hela tiden som har samarbetat och fördelat makt. De har 
varierat i storlek, ibland har Moderaterna varit störst, ibland Folk-
partiet. På vänstersidan är det ju så att där har vi haft ett stort parti, 
Socialdemokraterna, som har lagt beslag på maktpositioner och så har 
vi haft ett mindre parti, som periodvis har fungerat som röstboskap 
och som har haft ett väldigt litet inflytande i politiken, men som ändå 
har varit ett underlag för det stora partiet. Alltså en ganska trist roll 
som jag ser det historiskt. Det är några perioder då det har inte varit 
så. 1946-1950 var Set Persson borgarråd och då hade partiet en styrka 
men sedan under en lång period så var ju det gamla Skp och Vpk sva-
ga och Socialdemokraterna hanterade ju också den här vänstersidan. 
Det var som vi tyckte då ganska mycket pampar. Man kan säga att 
kommunisterna eller vänsterpartisterna inte räknades riktigt och det 
fanns ju självklart en storebror som vi hade att förhålla oss till. Vi hade 
inte samma relation till Socialdemokraterna som de borgerliga parti-
erna hade sinsemellan, men över tiden så har ju det förändrats. Här 
får Ingemar gärna säga emot mig, men jag tror att det har förändrats. 

Här finns en historisk faktor, att jag t.ex. blev borgarråd så småning- 
om är åtminstone ett symptom på att någonting hade förändrats. 
Men då vill jag också säga att när jag blev borgarråd – jag hade tidig-
are varit ordförande i Bostadsförmedlingen under sex år och i och för 
sig en liten skitpost men det gick rätt mycket politik på den och det 
var mycket framgångsrikt, vill jag påstå, men det motsvarar väl inte på 
alla sätt än borgarrådspost – precis som Agneta, det var samma period 
och det är klart att det gick inte att förvägra vpk en borgarrådspost om 
ett litet skitparti med tre mandat…

Agneta Dreber
Åtta hade vi då.
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Per Sundgren
Det stämmer, inte när ni kom in. Men ni var ett mindre parti och ni 
skulle ha ett borgarråd och rimligen borde också Vänsterpartiet ha 
haft det då och vi var ju större och det fick vi också. Jag kunde alltid 
glädja mig åt att åtminstone så kunde jag se till att Lennart inte fick 
bli kulturborgarråd, vilket han ville då. Det kom sossarna och jag 
överens om, den posten skulle jag ha och så fick han sköta idrotten, 
som han var helt ointresserad av. Det tyckte vi var ganska roligt på 
den tiden. Men det finns en skillnad som jag vill betona. När jag var 
borgarråd i ett samlingsstyre, så fanns det ingen riktigt fast majoritet. 
Vi hade inte resonerat oss ihop med Socialdemokraterna om hur 
makt skulle fördelas eller hur politiken skulle göras upp utan vi fick 
en post och sedan fick man göra politik på den posten. Det här var 
ju ovant för en gammal vänstermänniska. Vi hade ju bara opponerat 
genom hela historien nästan, kändes det som. Men helt plötsligt så 
hade vi maktpositioner. Hur utövar man makt? Hur förhåller man sig 
till de som har makten? En helt ny situation och man måste lära sig 
något nytt. Det gällde inte bara att vara principiell utan här gällde det 
att skapa personliga relationer och lite grann klia varandra på ryggen, 
i alla fall vara trevlig och bygga upp sånt där. Då fick jag gå till Mats 
Hulth, som var finansborgarråd. Om jag ville ha något extra att säga 
till om, så hade jag inte självklar makt i min position, utan jag måste 
gå till finansborgarrådet och det upplevde jag själv som en ganska 
förnedrande situation ibland. Det är väl för att jag är en sådan dålig 
förhandlare kanske, men jag tror också att det ligger lite i systemet. 
Det handlar inte bara om detta med att förhandla utan också att det 
var oklart. Vi hade inte gjort upp något program, vi hade inte fördelat 
makten. Det var samlingsstyre och Mats Hulth kunde alltid gå till 
Carl Cederschiöld och göra upp och så satt vi ändå där på pottan i 
samlingsstyret. 

Det förändras med majoritetsstyre. Helt plötsligt så får även en 
vänstermänniska, som har en ordförandepost med den nya majori-
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teten, då har man fördelat makten, då har man makt mycket tydligare 
i majoritetssystemet, för det har man gjort upp från början. Där vi har 
ordförandeposter, där följer sossar och de andra oss och vi resonerar 
och där de har ordförandeposter, så följer vi dem. Man hoppar inte 
av majoriteten, men i samlingsstyret var det mycket oklarare, för i ett 
litet parti var det mycket mera oklart vilken position och vilken makt 
man hade.

Torbjörn Nilsson
Tack. Vi har haft en väldigt intressant första runda här och jag tänkte 
bara fortsätta och dra upp några trådar. Det är uppenbart att det är 
väldigt olika åsikter, dels om hur viktig den här förändringen var och 
dels också hur man ska bedöma den ur maktsynpunkt. Sedan kan 
man ju också säga, att det är en sak att det ger mer makt till vissa parti-
er, men vad betyder det också för styrningen, styrningsmöjligheten av 
Stockholm? Där kanske det också finns skilda synpunkter.

Det togs upp ganska mycket om vad Stockholmspartiets intåg be- 
tydde och det är bara att anknyta till vad som sades då. Socialdemo-
kraterna menade då att det var negativt för deras stora frågor som 
sysselsättning och bostadsbyggande. Det blev man oroad över 1979. 
Lennart Rydberg såg Stockholmspartiet mest som ett vänsterparti – 
det här har jag tagit från Åke Askenstens bok och det kan finnas en 
del källkritiska problem där – han menade att partiet hade vitaliserat 
debatten men att det fanns en tendens till politisk köpslagan. Det 
tycker jag att Lennart Rydberg upprepade även här. Britt Rundberg 
i Vpk var kritisk, därför att Stockholmspartiet inte hade tagit någon 
klasståndpunkt, medan Sune Haglund för Moderaterna såg det mest 
som ett missnöjesparti och att man spred ett löjets skimmer över poli-
tiken. Så redan då fanns det väldigt olika synpunkter på hur man 
skulle se på de här nya uppdykarna. Det kan väl vara lämpligt att 
lämna över till Agneta Dreber. Vi ska inte fastna i den här frågan, det 
är inte den enda viktiga frågan, men vi kan ta en runda, där frågan 
behandlas lite mer. Varsågod, Agneta!
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Agneta Dreber
Jag kan ju säga några ord om hur det var att komma in i Stadshuset, 
där vi inte fanns tidigare. För det första var det ju så här, att jag hade 
själv aldrig satt min fot i min i Rådssalen, som det heter, och det är ju 
en ganska högtidlig sal. Vi höll ett sorts jungfrutal eller jag gjorde det 
i oktober 1979. Vi var tre stycken, vi hade ingen anställd då förstås, 
det hade vi inte hunnit få, så vi hade ingen hjälp. Från början så visste 
vi ju att det var ingen egentligen som gillade oss, men vi visste också 
att det var vissa personer, som nogsamt tog reda på vilka vi var. Man 
undrade ju vad det var för tre personer, som plötsligt dyker upp ur 

De övriga paneldeltagarna Lennart Rydberg (FP) och Per Sundgren (V). 
Foto: Mari Gerdin.
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ingenting, det var så vi uppfattades. Man tog reda på vad vi hade 
för bakgrund, utbildning, familj, vänner och släkt, så man visste rätt 
mycket om oss. 

Sedan hade vi ett jätteproblem i början och det var att stadssekre-
teraren, som är den högste juridiske tjänstemannen i staden, han hette 
Hans Calmfors och han tillät inte då att någon annan fick komma in 
i Rådssalen än de som var anställda av staden. Vi hade ju lite problem 
i början med voteringsordningar, men vi lärde oss ändå rätt snabbt, 
tycker jag själv. Min dåvarande sambo, Jan Carlsson, höll reda på det 
mesta och han var som en borgarrådssekreterare i början, men han 
fick inte gå in i salen utan jag måste springa ut varje gång som vi 
skulle stämma av någonting och det blev ju ett himla spring. Jag vet 
inte om ni minns det här, men det var ett stort problem faktiskt, att 
inte kunna få ha någon person, som kunde bistå oss lite grann. Sedan 
lärde jag mig att respektera Hans Calmfors väldigt mycket, så jag vill 
inte säga något ont om honom, absolut inte. 

När vi då väl hade börjat finna vår plats i fullmäktige, så var det ju 
så, kan jag säga, att den första perioden var vi ändå inte så skickliga 
på att utnyttja den här maktpositionen som vi blev 1985, när vi fick 
den igen. 1982 fick vi ingen utslagsröst. Vi hade trots allt fler röster i 
staden än vad Folkpartiet hade, men i och med att valdistrikten ser ut 
som de gör, så fick vi färre mandat. Folkpartiet fick sex, om jag minns 
rätt, och vi fick tre. Så det var en väldigt tråkig period, när det inte 
hände så mycket.

Men sedan, när vi väl fick chansen igen, då hade vi ju lärt oss från 
den första perioden, så då blev vi, om jag får uttrycka det så, duktig-
are. Då var det Socialdemokraterna som hade finansborgarrådsposten 
och majoriteten och vi bestämde oss ju bara då för att inte följa dem i 
spåren. Jag ska gärna själv tillägga att under de här åren, så gjorde jag 
själv personligen en resa. Jag var rätt så vänster 1979, men efter att ha 
studerat hur de betedde sig där på vänsterkanten, så gick jag över till 
att bli mer och mer liberal. När vi kom fram till 1985 ungefär, då var 
jag ganska liberal. Det var en bok som hette Husbondens röst, skriven 
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av ett antal unga liberaler, som övertygade mig slutligen och sist och 
jag är fortfarande liberal, kan jag säga.

1985 till 1988 var då, när allting hände och då blev det ju så att 
Socialdemokraterna tappade hela makten och in klev då Sture Palm-
gren, som blev finansborgarråd. Sedan körde, om jag får uttrycka det 
så, mycket jag själv, Sture Palmgren och Lennart Rydberg ett väldigt 
roligt samarbete. Vi grälade mycket och vi hade olika åsikter. Det var 
väl nästan du och jag som grälade mest, tror jag, Lennart. 

Lennart Rydberg
Så upplevde jag det aldrig. Vi hade bara trevligt, tyckte jag. Det var 
roligt att gnabbas.

Agneta Dreber
Ja, vi hade väldigt kul och det hände väldigt mycket. Vi fick det här 
som jag nämnde med Pysslingen, vi fick fotvården privatiserad. Kan 
ni tänka er idag, att kommunerna ska driva fotvård? Det är ju ingen 
i Sverige som tänker sig det. Vi fick fler sådana här nyheter med, där 
vi faktiskt tyckte att människor själva skulle få mer att säga till om. 
Det var väl det som var vår utgångspunkt för den politik som vi drev 
under de här åren, som jag uppfattar det så här efteråt. Det var att 
faktiskt se till att människor själva kunde påverka sin situation mer 
och att man inte kunde lösa problem med att höja skatten och att 
man inte kunde tro att den kommunala budgeten skulle bli större 
än vad den redan var. Vi tyckte inte heller att staden skulle satsa flera 
hundra miljoner på investeringar, där näringslivet kunde tänka sig att 
ställa upp. Dit hörde faktiskt Globen. Där fick vi faktiskt med lite av 
det privata näringslivet att investera och inte bara att man tog kom-
munens pengar.

Torbjörn Nilsson
Du får komma in här senare, Ingemar. Carl var före och jag tänkte 
bara göra en liten kommentar till det du sa, att uppenbarligen var full-
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mäktige väldigt stark och kunde ingripa i alla frågor, om man kunde 
köpa gem eller om man kunde bestämma över allting. Men samtidigt 
var man inte tillräckligt starka för att stå emot vad SSU och MUF 
sa, så där fanns det en slags spänning, när det gäller övergången till 
majoritetsstyre.

Carl Cederschiöld
Det är inget konstigt för vi har ju, som Lennart sa, ett partisystem 
i Sverige. Det är klart att om partiet bestämmer sig för en viss 
principiell linje, då är man i alla fall skyldig, hur mycket borgarråd 
man än är, att följa den. Ett parti, Moderaterna, råkade samtidigt 
som Socialdemokraterna gjorde det; bestämma sig för att det skulle 
vara majoritetsstyre. Vad jag och Mats Hulth och andra tyckte spelade 
väldigt liten roll. Jag tänkte koppla på vad Agneta sa, när hon beskrev 
sitt intåg i fullmäktige. Det var så att de etablerade ”företagen” i oligo-
polet gillade inte den här nya konkurrenten. Den skulle mobbas ut, 
vilket uttalanden från olika håll, från alla håll, från de andra partierna 
visar. Vi uppfattade på moderat håll och inte minst Sune Haglund 
[då gruppledare för Moderaterna] personligen, han uppfattade 
Stockholmspartiet som ett dåligt skämt i en i övrigt seriös politisk 
verksamhet. 

Men sedan började man fundera efter ett tag. Jag vet att Sture Palm-
gren [gruppledare efter Haglund från 1984] och jag konstaterade 
många gånger efter fullmäktigedebatter, att den där Dreber är påläst 
och duktig men ibland är hon ju ute och cyklar, kärnkraftspolitik och 
så vidare, men ofta sägs det väldigt kloka saker därifrån talarstolen. 
Vi fick inom Moderaterna en process som landade i att konstatera 
att Stockholmspartiet nog hade kommit för att stanna. De gjorde 
väldigt bra ifrån sig, allmänt sett. Därför gjorde Moderaterna 1985 en 
strategiförändring. Vi bestämde oss för att acceptera, som det heter i 
det militära, fiende och terrängen. Stockholmspartiet var där, de var 
omvalda dessutom. 1985 kom de in i fullmäktige för tredje gången 
och då var det väl ingen idé att hålla på att illfänas om det här, sa 
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Sture och jag. Nu gällde det i stället att börja prata med detta parti, 
som ständigt blev omvalt och som uppenbarligen hade stöd av en 
försvarlig del av Stockholms väljare. Vi ville att känna på vad man 
möjligtvis skulle kunna komma överens med Stockholmspartiet om. 
Vi hörde Agneta säga att man började fundera på att bli lite tuffare 
och se var man kunde fram och få igenom Stockholmspartiets politik 
oavsett med vem. 

Det var det som ledde till att skatten sänktes hösten 1985 med 
30 öre. Det är  i och för sig en rolig incident när Lennart och Sture 
slutförhandlade om detta. Det gjordes upp mitt under brinnande 
budgetdebatt. Min uppgift som vice gruppledare i moderaterna var 
att ägna mig åt filibuster. Aldrig har industriborgarrådet varit så en-
gagerat i personalpolitik som jag var i den budgetdebatten, medan 
man la sista handen vid skatteuppgörelsen. Det roliga var att John-
Olof Persson, som då var finansborgarråd, accepterade att få skatten 
sänkt mitt framför näsan på sig. Det här är ur maktsynpunkt rätt 
intressant, för normalt sett brukar ju finansministern, vars budget blir 
fälld, omedelbart i vredesmod ta sin hatt och gå. Så skulle det gå till 
i andra sammanhang. Men det gjorde inte Persson, utan han konsta-
terade torrt att nu hade man hittat på det här. Men jag vet att många 
socialdemokratiska kollegor var rosenrasande på oss i Moderaterna. 
Nu hade vi släppt in Stockholmspartiet på allvar i politiken genom 
att göra upp med dem.

Vid nästa budget var det så att då kom det som Agneta nämnde 
med att vi skulle tillåta Pysslingdaghem och vi tyckte inte man be-
hövde kommunal fotvård. Man kunde faktiskt subventionera gamla, 
mindre bemedlade pensionärers privata fotvård. Så blev beslutet. Då 
avgick John-Olof Persson. Detta strider uppenbarligen i grunden mot 
den socialdemokratiska ideologin, skatten må vara en sak, men det 
här kunde man inte acceptera, så då avgick han och då blev Sture 
Palmgren, mitt under sittande mandatperiod, finansborgarråd. Jag 
tror att de samverkande faktorerna här är den stora liberaliseringsde-
batten och förändringen i den politiska strukturen i Stockholm med 
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Stockholmspartiets inträde. De blev inte som med Ny demokrati en 
svala för en sommar, en dagslända, utan de blev kvar i systemet under 
20 års tid. Det var det ena och så att vi, Moderaterna som det andra 
stora partiet ändrade syn och strategi i förhållande till det nya partiet. 
De här tre faktorerna spelade, menar jag, en avgörande roll för att det 
blev som det blev.

Ingemar Josefsson
Min minnesbild och min upplevelse av alla mina år är inte så fokuse-
rad på Stockholmspartiet som det faktiskt har blivit nu, för det är ju 
inte hela tiden som de var med. Dessutom är det ju så att en rad av de 
frågor, som Agneta nu nämner, nästan framstår som att hon genom-
förde dem, det var ju borgerliga förslag som hade kommit i varje fall. 
Det de satsade på från början försvann nu, alltså den miljösatsning 
som fanns, där fanns det ju inget stöd för så småningom. Första gång-
en trätte vi om Skanstullsbron, som Miljöpartiet inte ville att den 
skulle byggas. Vi hade tunneln, men vi skulle inte få bygga bron. De 
gav mig en skiss, jag har den kvar fortfarande, när man kom ut ur 
tunneln, så skulle man göra en viadukt in på den gamla bron, som 
gick upp, i stället för att göra bron rakt fram. Då sa vi att det där kan 
inte vara vettigt, då tvingades vi göra upp med sådana som förstod att 
när man har en tunnel, så måste man köra rakt fram. Och då gjorde 
vi det.

Jag delar Carls uppfattning helt och hållet om samlingsstyre. Det 
var fel namn från början. Det ledde fel på den delen. Det fanns ett sys-
tem som i alla fall innebar att man inte rusade iväg och skulle förän-
dra allting efter varje val som faktiskt har varit negativt för medbor-
garna. Det är uppenbart, tycker jag. Då är det inte så, att detta bara 
gäller i Stockholm utan det har ju också skett på andra håll i land-
et, hela kommunsystemet. Man kan inte se Stockholm isolerat. Det 
som har skett är ju också de här experimenten, där man börjar med 
distriktsnämnderna och hela den biten och där partierna var osams 
om organisationen. Det tror jag egentligen är det som hände. Väldigt 
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mycket var det så tidigare, att man resonerade sig fram till hur den 
kommunala organisationen skulle se ut och det försökte man efter-
sträva att vara överens om. Och så helt plötsligt sprack också det och 
man började då ”majorisera” själva organisationen, vilket jag tror var 
olyckligt. Det tror jag straffade oss senare i olika sammanhang. Det 
blir för många omsvängningar på saker som varken medborgare eller 
anställda förstår med det system som kom senare och där politikerna 
toppar med att göra förändringar. Det tar ju något år att göra föränd-
ringarna, och sedan har man ett par år på sig att genomföra tills det 
kommer ett nytt parti. Det där har inte varit bra. Den ryckigheten 
finns i hela landet på olika sätt.

Samtidigt har det kommit att vi börjar att se och titta efter det här 
som om vi hade utsett borgmästare till ett helt annat system än det vi 
har, fokuserar på en person på ett oerhört mycket mera hårt sätt än 
vad vi gjorde tidigare. Att vara borgarråd förut och inte vara finans-
borgarråd betydde ändå att man var med i spelet, men det börjar bli 
mer och mer så att det fokuseras på en person och där får de större 
utrymme. Det gäller hela landet, det är inte ett Stockholmfenomen 
för den delen. Det ogillar jag i allra högsta grad. Vi tar både av det 
systemet, när man väljer borgmästare och försöker fokusera på en per-
son, vi tar också det amerikanska systemet, där vi försöker ge oss på 
hur tjänstemännen ska utses, alltså topptjänstemän. Det tycker jag 
också är lika fel. Där tycker jag att man ska ha hållit kvar den nordiska 
modellen. 

Så om jag ser under de åren jag har varit med och de som har kom-
mit sedan efteråt, så ser jag förändringar i systemet och det har inte att 
göra med det vi har pratat om. Det är en systemförändring som finns 
i hela landet och som också finns i Stockholm och som ibland spetsas, 
tycker jag i Stockholm, på ett väldigt olyckligt sätt. Det har inte varit 
bra för medborgarna och inte för partierna heller. Sedan är det ju 
inte så konstigt om ett stort parti med många mandat försöker få ett 
inflytande och att det sedan blir så att ett litet parti försöker utnyttja 
sin vågmästarställning. Men man kan ju diskutera vilket utrymme 
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ett mandat ska ha i en demokrati, om det inte tillhör något block 
utan ska matcha fråga efter fråga. Det är klart att det rimligen borde 
pressa ihop dem som har flera mandat. Det borde ju vara det naturliga 
egentligen och särskilt om man tittar på den kommunala modellen, 
som vi har haft i landet, så borde det ha varit naturligt.

Torbjörn Nilsson
Man kan också, om man vill göra en parallell här till rikspolitiken, 
där det är en väldig fokusering på partiledare och man ser också en 
tydligare massmedial inriktning i varje parti, så där finns ju i så fall 
en koppling.

Ingemar Josefsson
Ja, du kan säga att fullmäktigeförsamlingen och riksdagen tar stryk i 
förhållande till regering och borgarråd och i nästa hand finansborgar-
råd och statsminister. Det kan du se på den delen. Sedan ska man 
komma ihåg att när man gick över till samlingsstyre, så tilläts ju också 
borgarråden att sitta i kommunstyrelsen, vilket minskade inflytandet 
från övriga fullmäktigeledamöter. Det pratar man så sällan om, men 
det blev följden av det. Det tycker jag också var olyckligt.

Torbjörn Nilsson
Det här är väl ändå ett försvar av majoritetsstyret. Man kan väl då 
också säga, när förslagen kom, så var det ju delvis ett radikalt social-
demokratiskt förslag och det var från vänstern och sedan fanns det 
också en del liberaler, vad jag förstår, som såg den här jämförelsen 
mellan parlamentarismen, folkstyret, det rena folkstyret. Men här 
finns ju då olika tolkningar i efterhand, men du tycker att fördelarna 
överväger, eller?

Per Sundgren
Ja, vi kom ju fram till det, men vi hade ganska omfattande diskus-
sioner även inom Vänsterpartiet. Det fanns de som förespråkade fort-
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satt samlingsstyre, som kunde se poängen med det, en del som hade 
varit med länge. Men det som ändå övervägde i partiets ställnings-
tagande, som jag väl också kom att dela, handlade inte bara om att 
Calle och Ingemar ska komma överens, de stora partierna, utan det 
handlar ju också om den bild och den uppfattning som medborgarna 
får av politiken. När man har den här typen av samlingsstyre så finns 
ändå betydande risker för en politisk oklarhet och det finns ju också 
risker för att man gör upp om saker som borde nå ut till väljarna på 
ett annat sätt. 

Det finns en otydlighet utan nu att säga att det är korrumperat eller 
någonting sådant, så finns det ändå en otydlighet i samlingsstyret som 
har nackdelar. Vi resonerar då i termer av att man måste göra ansvaret 
tydligt. Vem är det som har ansvaret för de beslut som tas och hur ska 
stockholmarna få veta när det går galet vem som står för det där, för 
att de ska kunna rösta bättre nästa gång. Den här typen av argument, 
som i grunden är demokratiska argument, övervägde då på vår sida 
och vi kom fram till att vi får skifta till majoritetsstyre.

En fråga som ingen har tagit upp hittills som är en viktig struk-
turförändring är stadsdelsnämnderna. Och det kan man diskutera hur 
och vilken effekt de har fått. Vi har inte varit inne på det, så vi kanske 
sparar det. Den är ju också en viktig strukturfråga, men den menar jag 
kanske delvis håller på att misslyckas på grund av att de centrala poli-
tikerna, de gamla borgarråden och gruppledarna för partierna, inte 
har velat släppa ifrån sig någon makt, utan de har upptäckt: ”Vadå, 
ska de också sitta och bestämma där ute och så ringer folk och är för-
bannade, nej, nej, det är nog bättre att dra in makten till mig igen”. 
Där har ju Folkpartiet varit det mest centralistiska av alla partier. När 
man införde reformen, så sa ju Folkpartiet att ”det är jättebra, det är 
vårt förslag, det är närdemokrati”. Nu vill man avskaffa nämnderna. 
Man upptäckte ju ganska fort då, för det finns aktiva drivande cen-
trala politiker som Jan Björklund, att Folkpartiet, de tycker inte om 
att makten är där ute. De vill ha makten här inne och så har man inte 
låtit stadsdelsnämnderna få en rimlig chans, som jag ser det. Det är ett 
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grundproblem med stadsdelsnämnderna. Sedan finns det en aspekt 
till ur ett oppositionspartis perspektiv där Vänsterpartiet har varit. I 
mitt gamla samlingsstyre, då var vi vana att opponera och då sköt vi ju 
både på moderater och sossar. Vi var ganska elaka mot alla där uppe, 
för vi hade ju ingen del i makten. Med majoritetsstyre, så blir vi ju 
mycket snällare mot dem som är på vår sida av naturliga skäl. Där blir 
det en politisk trend.

Torbjörn Nilsson
Jag vill bara referera lite till en forskare, som har tittat på det här med 
just den här jämförelsen mellan stadsdelsnämnder och majoritetssty-
re. Lite paradoxalt att de kom ungefär samtidigt de reformerna, därför 
att majoritetsstyre kan ses som en tydligare, inte maktkoncentration, 
men i alla fall är det tydligare vad makten ligger. Det är majoriteten 
som styr medan stadsdelsnämnderna fördelar inflytande ut i olika 
områden och på något sätt kanske minskar den centrala makten. Det 
finns forskare, som har påpekat att det är intressant att det kom unge-
fär samtidigt. Men det verkar väl lämpligt att Lennart Rydberg också 
ska få komma in på det här. Inte den frågan han tänkte men jag vill 
gärna att han kommenterar det här med stadsdelsnämnder.

Lennart Rydberg
Problemet med stadsdelsnämnderna är ju att med den nuvarande 
konstruktionen är det ett gäng som ska skaffa pengarna, svara för 
skatten och ett annat gäng som ska göra av med pengarna. Det blir 
lite knepigt. Jag tror egentligen inte att jag vill trassla in mig mer just 
nu i det. Folkpartiet vill göra om stadsdelsnämnderna, tillföra en del 
ärenden och ta bort andra. Annars var jag benägen att hålla med – 
märkligt nog, det känns lite ovant – Per Sundgren en bit och försvara 
majoritetsstyret. Jag håller mera med Per än med Ingemar och Calle, 
får jag lov att säga. Jag tror, vilket jag har försökt säga förut, inte alls 
att den här förändringen har betytt så mycket. Jag brukar ha åsikter 
klart och tydligt i de flesta frågor, och har tyckt detsamma som i ung-
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domen nästan, men i frågan om samlingsstyre är jag lite vacklande, 
ska väl erkännas. Jag tror inte att frågan är så viktig. Jag tror alltså att 
en skillnad i politisk kultur, som är ostridig, beror mera på personer 
och brist på stabila majoriteter. Det är där det nya ligger, att det är 
annorlunda mot förr. För att koka ner det lite mer konkret, så tror 
jag att det alldeles nya för Socialdemokraterna är att de var vana vid 
att regera på egen hand, när man hade majoritet. Vänsterpartiet, du 
uttryckte det, ja, ni var snälla, det var en listig iakttagelse. Ett annat 
sätt att uttrycka det på är att ni var en släpvagn som alltid. Även om 
ni kritiserade ibland, så röstade ni som de ville. Så det spelade ingen 
roll för Socialdemokraterna. De var ju inte alls vana, det stora partiet, 
att göra upp inom någon slags koalition utan det var bara att köra 
över dem som bråkade, medan vi på den borgerliga sidan har ju aldrig 
haft den traditionen. Vi förstod ju och visste sedan barnsben, att man 
var ju tvungen att komma överens och dessutom att någon gång får 
man problem. Det blir knöligt ibland och då ska man helst ha lite 
förtroendekapital att ta av. Det gäller att bli goda vänner så att det inte 
krisar så fort det blir lite knepigt. 

Därför vill jag påstå och sticka ut hakan, att vi var oerhört mycket 
bättre att bygga koalitioner, vilket då Stockholmspartiet möjligen så 
småningom upptäckte. Jag har väl själv lite skuld till att Agneta Dreber 
och Stockholmspartiet spelade lite väl stor roll i inledningen. De spe-
lade en indirekt roll, alltså en påverkan på oss andra, som var mer 
avgörande än vad de tyckte eller inte tyckte i olika frågor/sakfrågor. 
Där ser jag en skillnad. Sedan har då Socialdemokraterna försökt att 
bygga koalitioner med ytterst varierande resultat, för att uttrycka sig 
artigt. Jag tycker fortfarande inte att man har lärt sig. Nu ska vi inte 
gå in på dagspolitiken, men ja, nu tycks man ju till och med ha svårt 
att få till en koalition inom själva socialdemokratin.

Carl Cederschiöld
Bara några korta kommentarer: Jag tror att det ligger mycket i vad 
Ingemar säger, att en hel del av de förändringar vi är inne på här beror 
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inte på det här med samlingsstyrets försvinnande. Det beror, precis 
som Ingemar sa, på förändringar i den politiska kulturen, den oerhör-
da personfixeringen och, skulle jag vilja uttrycka det, medias bristande 
respekt för det demokratiska systemet. Det tycker jag är ett av det här 
landets största problem och inte bara det här landets problem. Media 
har ingen respekt för det demokratiska systemet. Om man säger till 
TV-kanalen om man är finansborgarråd: ”Nej, jag kan inte komma 
till ert program, för jag ska tala inför vår förening i Hägersten”, så 
tycker de att det var det dummaste de har hört: ”Du kan väl skita i 
den där jävla föreningen i Hägersten och komma till oss”. Men det 
kan vi inte, för det är nämligen det som är grunden i demokrati och 
partiväsendet, att man umgås med väljare och medlemmar. Det är 
den första uppgift som man har, inte att sitta i TV-soffor. Det har 
media dock ingen som helst förståelse för och därmed förstör de det 
som är kärnan i det demokratiska systemet, nämligen dialogen och 
umgänget mellan de valda och de valda ombuden, både på partinivå 
och i det allmänna systemet. Den förändringen och politiseringen av 
saker, som inte ska vara politiserade, har ändrat den politiska kulturen 
och gjort det svårare att fatta kloka beslut.

Förändringen från så kallat samlingsstyre till så kallat majoritets-
styre är en del av den processen, för samlingsstyre var ju inte sam-
lingsstyre vad man mentalt menar med det och majoritetsstyret är ju 
fortfarande samlingsstyre med förstärkt majoritetsinslag, den korrekta 
definitionen, eftersom oppositionen får sitta med i alla nämnder och 
styrelser. Majoritetsstyre innebär att majoriteten tillsätter alla befatt-
ningar i kommunerna och det har vi inte.

Sedan ligger det någonting i det här att det blev ologiskt med ma-
joritetsstyre och stadsdelsnämnder samtidigt. Det innebar en konflikt 
av det enkla skälet att – för att uttrycka vad Lennart sa lite annorlunda 
– idén med stadsdelsnämnder var att man skulle låta medborgarna i 
stadsdelen få ett rejält inflytande över vad som pågick, vilka utgifter 
som gjordes och vad man satsade på. Det är naturligtvis fullständigt 
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omöjligt i ett system där fullmäktige bestämmer skatt och budget, 
det går ju inte. Det innebar att Jan Björklund som skolborgarråd el-
ler jag som finansborgarråd, eller någon annan, var tvungen att ta 
stadsdelsnämnderna i öronen för att vi var ansvariga för att göra och 
hålla en budget för hela staden, där alla medborgare beskattas med 
samma kommunalskatt i Stockholm, oavsett vilken stadsdel de bor i. 
Den måste hålla ihop och då kunde man inte låta stadsdelsnämnderna 
kuta iväg och ha underskott i hundramiljonersklassen, därför att de 
hade kul där inne med lokal demokrati. Det går inte. Ska man ha 18 
stadsdelsnämnder, då får man ha 18 kommuner i Stockholm. De får 
ha egna val, eget fullmäktige och egen beskattningsrätt, som man har 
i London, där London består av 34 olika kommuner. Det här är en 
konflikt som är nästan olöslig i systemet. 

Sedan skulle jag slutligen vilja säga att det som var den egentliga 
stora effekten med borttagandet av samlingsstyret och förändringen 
var att det tog bort alibit, som politikerna kunde ha att ibland strunta 
i sina partiprogram. Det är nämligen väldigt bra, om man ska föra en 
långsiktig och klok politik, som är bra för medborgarna, att då och 
då bortse från partiprogrammet. Partiprogram är inte Guds ord, de 
är inte några perfekta dokument, de är i regel skrivna för ett antal år 
sedan, så de kunde inte ta hänsyn till den situation man nu står inför. 
När man då inte hade detta markerade majoritetsstyre, som dessutom 
markeras ytterligare av det Ingemar talar om, nämligen personfixering 
på ledarfigurer, så hade man en möjlighet att med den politiska äran i 
behåll från alla parters sida göra uppgörelser som var nödvändiga för 
stadens utveckling. Det är mycket svårare idag. Om Kristina Axén 
Olin mitt i en jättedebatt om trängselskatter, genomdriven av en 
rödgrön majoritet, skulle göra en stor uppgörelse med Annika Bill-
ström i en förhållandevis viktig fråga nu, så skulle hon få fan i partiet, 
hur motiverat det än är och även om man inom partiet skulle säga att 
i sak ligger det en hel del i det här. ”I sak är det nog egentligen rätt 
klokt, men du kan väl för helvete inte göra upp med majoriteten, när 
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du är oppositionsledare tio månader före ett val!” Det är klart att det 
är inte riktigt bra att politikerna lever i den miljön, om man ska ta 
kloka beslut.

Det andra är koalitionskravet, kravet på att man måste bilda en 
koalition. Det är väl i och för sig bra, att man skapar en klar och tyd-
lig bild. En koalition måste också ha ett program att leva på och Per 
uttryckte det här mycket väl, när du beskrev situationen, när du kom 
in och blev borgarråd och det inte fanns något program. Alltså kunde 
du inte gentemot Mats Hulth hävda att ”det står i det programmet vi 
kommit överens om att göra så här”, utan det blev ad hoc. Vi var ju 
mycket noga, när vi bildade majoritet, att ha en rejäl plattform med 
ett program. Det är bra för då är det klara och tydliga besked. Prob-
lemet är bara det att om man någon gång måste bryta i det där. Jag 
kan tänka mig att man har samlingsstyre men ändå bildar en major-
itetskoalition och skriver program. Det hade vi kunnat göra egentli-
gen i det gamla systemet också och behålla det som var bra i det. OK, 
nu har jag pratat färdigt om begreppet, att det var bättre förr!

Torbjörn Nilsson
Jag hade också tänkt att vi så småningom skulle komma in på den här 
frågan. Det har ju stått en del i tidningarna i samband med budget-
debatten i Stockholms stadshus om det hårdare klimatet mellan par-
tierna och mellan också de politiska ledarna, att det finns ett annat 
ordval, mer personliga attacker och liknande. Jag läste att fullmäktiges 
ordförande vid ett par tillfällen hade tillkallat gruppledarna för att de 
skulle på något sätt uppträda lite mer civiliserat. Det är ungefär som 
när en domare i fotbollsmatchen kallar till sig lagkaptenerna för att 
säga att nu får det vara slut med fällningar bakifrån. Det är kanske 
någonting som vi kan komma in på senare också, men vi har Ingemar 
på talarlistan, därefter Agneta och sedan Per och därefter Lennart.

Ingemar Josefsson
Om samlingsstyre och majoritetsstyre säger man att majoritetsstyre 
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hade man i riksdagen och i regeringen, där är det majoritetsstyrelse. 
Jag satt åtta år i ett utskott i riksdagen, när vi hade majoritet och i det 
utskottet var det hela tiden en borgerlig ordförande. Det var egentli-
gen det vi hade i Stockholm. Det är ingen som har kallat det för sam-
lingsstyre det vi har i riksdagen, men vi har precis det systemet som vi 
hade i Stockholm. Det där är lite märkligt för det visar ju också hur 
ett ord ger en beteckning som sedan sitter fast och tar alltihop på den 
delen. Ja, det där kan man tycka om…

Per har varit inne på det flera gånger, att vi var så oerhört taskiga 
mot Vänsterpartiet och det tarvas att säga något om det. Alltså, vi 
har i vår rörelse hela tiden slagits mot kommunisterna på den kanten 
och vi slogs ute på arbetsplatserna. Det var en väldigt besvärlig situa-
tion för oss, när vi skulle göra upp. Vi ansåg inte att de företrädde de 
demokratiska krav som vi hade. Vi förväntade oss att alla andra skulle 
hålla reda på andra sidan på högerkanten. Det där var ett bekymmer 
för oss. Innan Per kom in i fullmäktige, så var man ju också tydligt 
uttalat kommunister i den gamla klassiska meningen och det har tyd-
ligen levt kvar ett tag senare. Eftersom Per tagit upp det två gånger, 
måste jag ändå säga det, det var ett dilemma för oss. Det är inte så att 
hade det varit ett annat parti, som hade haft klara regler på det sät-
tet, då hade vi kunnat samarbeta på ett annat sätt. Det låg i fatet hela 
tiden. De som vi hade inom partiet hade ju denna konflikt på arbets-
platserna hela tiden, så det var ju inte bara att klä av sig blåstället och 
flytta in i fullmäktige och sedan ändra attityd. Jag tror att vi gjorde en 
demokratisk räddningsinsats genom att fortsätta att driva på det sät-
tet. Det tycker jag var rätt.

När det gäller hårdare klimat, så tyvärr så har det blivit det. Jag 
vet inte om det var Agneta eller vem det var som en gång i fullmäk-
tigedebatten sa att det skulle bli mycket bättre här om det varit tjejer 
i stället för killar. [skratt] Faktum var att jag trodde på Agneta då. Det 
är fortfarande för mig ett alldeles olöst fenomen. Jag trodde faktiskt 
att det skulle bli annorlunda, men det har det inte blivit och det kan 
jag inte ge en bra förklaring på. Ibland undrar jag om man inte har 
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humor. Det skulle vara taskigt att säga också, för någonstans när vi 
trätte med varandra, så fanns det ändå en touch och en glädje och lite 
gamängaktigt över det hela som inte finns nu. Det där oroar mig fak-
tiskt. Det där är en bit som jag inte kan förklara, men som jag tycker 
är bekymmersamt demokratiskt, för det är inte bra att det är som det 
är nu och det är inte bara i Stockholm utan det är på fler håll som det 
har blivit hårdare.

Torbjörn Nilsson
Jag ska lämna ordet till Agneta också. Kan det vara så att det också 
har att göra med att ni nu tolkar politiken mer utifrån än inifrån, att 
det som ni då såg som att glimten i ögat ändå fanns, den ser man inte 
utifrån. Kan det också vara någonting? En fråga som jag kastar ut i 
luften.

Agneta Dreber
Jag tror inte det. Jag vill gärna kommentera det här. Det här är utifrån 
verkligen, eftersom vi inte ens har något parti kvar. Jag tror att Inge-
mar har rätt och jag hade fel. Det har inte blivit bättre med kvinnor. 
Jag tror att det är så här. Man kan säkert hitta förklaringar. Jag tror att 
kvinnor över lag i de positioner, som vi nu talar om, har med sig en 
större osäkerhet på grund av det enkla faktum att det är så få kvinnor. 
I och med att det finns en osäkerhet, så blir man också stingsligare. 
Jag tror att Annika Billström är osäkrare än vad Carl Cederschiöld var 
i den rollen och jag tror att det spelar roll – särskilt om du har blivit 
motarbetad internt – för hur mycket man kan ta med glimten i ögat. 
Jag håller med om att jag tyckte att vi hade glimten i ögat på vår tid, 
även om vi slogs som tusan och var seriösa. Jag blev alltid förbannad, 
när jag hade haft personalnämnd, men det var Staffan [gapskratt av 
Carl C.], som retade ihjäl mig, men frånsett honom, så tycker jag att 
det var en moderat som var otroligt speciell. Frånsett det så tycker jag 
att man tog det seriöst och man tog det inte personligt för det mesta 
utan man kunde faktiskt bortse från det. Jag tycker att det är olyckligt 
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det här med att det har blivit så enormt aggressivt som det verkar ha 
blivit. Jag vet inte vad det är för lösning på det, men jag tror att det 
spelar roll om det är kvinnor eller män. Jag skulle kunna prata länge 
om det, men jag vill tala om något annat.

Jag vill också kommentera det här med samlingsstyre som det kallas. 
Jag var ju inte med när det ändrades, men jag tror att det hade varit 
bättre att behålla det. Ett av skälen, minns jag, som kom upp var att 
när Tensta gymnasium skulle invigas – då var Margareta Schwartz 
skolborgarråd och Moderaterna hade varit emot gymnasiet, vad jag 
förstår – då blev sossarna otroligt provocerade av att hon skulle inviga 
skolan, eftersom hon hade röstat mot att man överhuvudtaget byggde 
skolan. Den här typen av grejer tror jag att SSU och MUF hade med 
sig i bagaget, att det blev fel. Man fick plötsligt ta åt sig äran av något 
som man egentligen hade motarbetat.

En annan sak var ju att när vi var borgarråd, så samlades vi varje 
onsdag och hade ett möte där vi alla hade gjort i ordning ärendena i 
förväg och det gick ganska fort alltihop, men då handlade det om att 
markera gentemot det föredragande borgarrådet. Antingen var man 
med eller så var man emot. Då var det något av borgarråden långt 
före min tid som myntade begreppet ”Söndrade vi stå, enade vi falla”. 
[skratt] Jag tyckte att det var lite roligt. En liten sista sak bara. Jag vill 
ändå säga något om det här med Stockholmspartiet. Att bilda ett nytt 
parti kräver oerhört mycket energi, resurser och människor. Men det 
drar också till sig en del kufar och det gjorde även Stockholmspartiet. 
Alltså alla nya rörelser drar till sig lite konstiga människor, rättshaver-
ister och kalla det vad ni vill. Vi hade ju då principen, och den tycker 
jag fortfarande är rätt, vi hade stormöten eller medlemsmöten som 
fattade beslut i de avgörande frågorna, men vi hade också en och an-
nan kuf, som gjorde sin röst hörd lite mer än andra. Det gjorde det 
lite svårt ibland att företräda det här partiet. Det krävdes en speciell 
talang, skulle jag vilja säga också att få med sig sina partivänner uti-
från att ingen var skolad in i något parti egentligen. Alla ni andra här i 
panelen har ju kommit in och börjat med att koka kaffe på partimöte-
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na och sedan har ni långsamt stigit i graderna. Hos oss fanns det inte 
någon sådan karriärväg utan det var bara ”puff” rakt in i maktens cen-
trum och där hamnade alla som hade gått med i Stockholmspartiet 
och det var väldigt många. Sedan var det några som lämnade, tack och 
lov får jag säga, ganska snabbt och gick in i miljöpartiet i stället eller 
något annat parti. Det är inte så lätt att driva ett helt nytt parti som 
inte har någon historia, även om det var mycket som förenade oss.

Torbjörn Nilsson
Det hör väl också till bilden, när man ska diskutera ett politiskt sys-
tem, hur möjligt är det att via opinionsbildning träda in i maktens 
lokaler. Det är ju faktiskt tänkt naturligtvis att det ska kunna gå, det 
ska inte vara ett hinder att nya rörelser kommer in. Per, har du kokat 
mycket kaffe eller annat i början av din karriär?

Per Sundgren
Jo, jag har varit med i organisationen länge och jobbat innan jag ham-
nade i fullmäktige. Att man har hållit på i 45  år och varit politisk 
varelse känns ju märkvärdigt, men flera av oss har börjat i unga år och 
sedan fortsatt på något sätt hela livet. Jag reagerade när Calle sa det 
här med stadsdelsnämnderna, budgetbeslut och så vidare. Visst finns 
det strukturproblem i stadsdelsnämnderna, det är vi helt eniga om 
och det är inte idealet. Man får ändå göra det mesta möjliga. Det är 
ju också så att det inte bara är på grund av budgetöverskridanden som 
centrala politiker har ingripit utan det är när de tycker att stadsdels-
nämnderna har fattat fel beslut. Det kan vara politiska frågor, då man 
vill styra och ställa och det kan t.ex. vara, som jag var med om ute hos 
oss i Vantör, när vi kom överens över blockgränserna och fick med oss 
moderaterna på politiken. Ja, då läxades ju de upp från de centrala 
partiinstanserna som sa att det där duger inte att ni är överens med Per 
Sundgren. Då blev det ett himla liv centralt. Så samlingsstyret som du 
talar om på central nivå, du vill inte ha det på lokal nivå, utan där ska 
dina partimedlemmar veta vilken sida du hör till! 
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Carl Cederschiöld
På båda nivåerna.

Per Sundgren
OK, men en viss inkonsekvens tycker jag mig höra här. – Det struk-
turella, Agneta, angående kvinnor. Jag tror väldigt mycket hänger på 
personer, det har vi alla sett att oavsett politiska motsättningar med 
vissa personer, så går det ganska bra att komma överens. Med andra är 
det betydligt svårare, så den personliga faktorn är ju viktig i politiken. 
Den ska inte underskattas och i synnerhet inte i ett system, där man 
ändå umgås över åren och träffas dagligen. Det är ju ganska nyttigt 
och det tror jag är bra i sig också för demokratin. Jag redovisar av 
egen erfarenhet. Om man kommer utifrån och är van vid att se de 
stora politiska linjerna och inskolad t.ex. som jag delvis är i ett visst  
tänkande, så märker man ju sedan att ska man göra politik, så måste 
man komma överens med någon annan, om man inte är i ett majori-
tetsparti. Så det handlar inte bara om driva principiella linjer utan det 
handlar om att åstadkomma någonting, att uppnå kompromisser, att 
bli överens och så vidare. Det är en nyttig erfarenhet, tror jag.

Lennart Rydberg
Per lyckas ju här säga många kloka saker [gapskratt av Agneta], vill 
jag ju säga. Jag kan väl också lite trösta Agneta med att kufar finns på 
många håll. Det är naturligtvis ett tilltagande problem, som gäller alla 
partier. Ju mera avvikande det blir att bli medlem i ett politiskt parti, 
desto större utrymme får ju kufar och ibland blir man orolig. Egentli-
gen skulle jag rikta en vädjan, en hemställan till var och en, att någon 
period av demokratisk värnplikt vid partipolitiskt engagemang skulle 
inte skada. Man kan ju bli lite skraj för framtiden, om bara kufar ska 
styra. Om det är ett avvikande beteende att vara politiskt aktiv i ett 
politiskt system, vilka kommer att bestämma över åldringsvården, när 
det är så dags?! Ja, det är väl inget kul att tänka sig.
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Jag kan väl också avslöja att inom alla partier är det väl en konst att 
få med sig partivännerna. Det måste man ju, om man ska få någon 
framgång, om det inte är diktatur inom partiet och det är det väl dess-
bättre sällan. Det är inte alla som har kommit fram genom att koka 
kaffe. Jag kom med på 60-talet, då vi ungdomar – som vi var då, dess-
värre alltför länge sedan – tog plats och slog oss fram i partiet med rätt 
så hårda nypor och med stor övertygelse. Det har väl också givit mig 
den övertygelsen, att det är bra om partierna är öppna för nya. Sådana 
som har en annan karriärväg än att gå via unga ungdomsförbund och 
för all del kaffekokning i meningen lokalt partiarbete. Det har man 
väl haft vissa möjligheter att påverka, så att ganska nya personer eller 
personer som kommer från andra partier också ska kunna få en plats 
även på valbara listor och så vidare.

Jag funderar slutligen på det här med hårdare klimat. Är det hårdare 
klimat i fullmäktige eller är det vekare ledamöter? Jag vet inte, jag del-
tar ju inte i fullmäktigedebatter och jag är inte så road av att sitta där 
och lyssna nämnvärt ofta heller. Det är möjligt att det är lite råare nu, 
men elakheter har ju alltid funnits. Hjalmar Mehr var ju inte känd för 
att vara vänlig mot sina politiska motståndare, men elakheterna kan-
ske var elegantare, det är möjligt. I varje fall så vill jag väl säga, att min 
erfarenhet av Stockholmspolitiken, under möjligen alltför många år, 
är att de flesta hade en ganska stor förmåga – jag var mera nyfiken på 
vad de höll på med, rackarna – att skilja på sak och person. Jag tycker 
att man i stort sett har kunnat vara goda vänner mänskligt sett, även 
om man varit nog så hårda politiska motståndare stundtals. – Det var 
synd att ni inte läste mer intensivt då, när det begav sig. [skratt, tittar 
på en bild]

Torbjörn Nilsson
Vi tar en halvtimmes rast och sedan kommer jag att släppa in pub-
liken för frågor till panelen.

Jag öppnar den andra sessionen med att låta publiken komma med 
frågor till panelen, antingen en eller flera i panelen. Jag ska försöka 
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hålla en talarordning och Mari kommer att komma med mikrofonen. 
Jag har själv en del frågor.

Johanna Ringarp
Jag tänkte fråga om kommunaliseringen av skolan, hur ni ser på sko-
lans plats i den kommunala politiken.

Carl Cederschiöld
Jag kan börja. Vi var ju inte med i den meningen att vi fattade något 
beslut, för det gjordes i riksdagen. För min egen del kan jag säga att 
jag tyckte nog att det var en bra reform, att man kommunaliserade 
skolan. Faktum var att mitt första kommunala uppdrag var suppleant 
i skolstyrelsen. Vad jag då upptäckte var att det dubbla kommandot, 
när det gällde grundskola och gymnasium inte var bra. Staten betalade 
lärarlönerna och skötte det pedagogiska och staden skulle sköta hus 
och den mer fysiska strukturen. Det var ständiga konflikter mellan 
det kommunala och det statliga och den statliga byråkratin var oer-
hört omständlig och långsam och besvärlig. Länsskolenämnden var 
en skräckinrättning, som skulle bedöma lärartillsättningar. Jag tror att 
det var väldigt bra att man avskaffade det systemet och att man gav 
kommunerna odelat ansvar för hanteringen av skolan. Läroplaner och 
skollag och så vidare är likväl nationellt beslutade, drift och hantering 
av skolan sköts av det kommunala. Ja, det var en bra reform.

Torbjörn Nilsson
Vill någon annan haka på här också? Någon kanske ser det i form av 
alliansbildningar eller ur makthänseende.

Lennart Rydberg
Egentligen hade jag väl inte tänkt säga något. Själv har jag inte så  
mycket emot kommunaliseringen av skolan. Vår officiella hållning i 
partiet är dock att det är en olycka. Det handlar ju om att man menar 
att det har betytt att skolan har blivit nergraderad, inte har kommit att 
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ekonomiskt försvaras lika väl. Det är ju sant att i många kommuner, 
dock inte Stockholm, har man kanske inte prioriterat skolan tillräck-
ligt väl. Däremot håller jag fullt ut med mitt parti när man menar 
att skolans problem inte ligger i huvudmannaskapet utan i synen på 
vad man lär ut. Om huvudsaken är att lära sig social kompetens eller 
att läsa, räkna och skriva och att man på olika sätt dragit ner lärarnas 
status och lön, vilket har skapat ytterligt allvarliga problem. Skolans 
problem handlar mer om innehållet än om huvudmannaskapet.

Sven Lilja
Jag har två frågor som väl egentligen gäller er allihop faktiskt. Båda är 
maktfrågor. Den ena handlar om er relation och syn på den rikspoli-
tiska makten. Jag ser två olika problemställningar. Den ena är ni som 
företrädare för olika partier. Har ni aldrig haft problem med linjer 
som rikspartiet driver i förhållande till den linje ni vill driva själva? 
Det har ni naturligtvis haft. Nu har vi ju nyligen sett ett exempel på 
hur en lokalpolitiker har blivit totalt överkörd av sitt riksparti. Det är 
en fundering jag har. Är det här en problematik som är vanlig och är 
det något som ni upplevt som kritiskt och har ni i så fall några spe-
ciella minnen av det? Den andra frågan gäller en händelse, som många 
av er och förmodligen alla kommer ihåg, nämligen Almstriden 1971. 
Det har precis kommit en statsvetenskaplig avhandling, som belyser 
den här striden. Man får intrycket, när man läser avhandlingen, att 
just det som ni inte sätter namn på här men som ni har demonstrerat i 
väldigt positiva ordalag, kollegialiteten, alltså att ni gärna har glimten 
i ögat, ni är goda vänner, visserligen är ni politiska motståndare osv., 
att just det här sättet att fatta beslut inom Stockholms kommun i 
den situationen var ett problem. Den här metoden, vi kan kalla den 
samstyrelse eller vad ni vill, faktiskt lider av ett visst demokratiskt 
underskott som kan göra att man som politiker inte riktigt uppmärk-
sammar det som händer i folkdjupet, hos väljarna. Det var de två 
frågorna.
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Torbjörn Nilsson
Det var något att bita i, tror jag. Vi kan börja med Per.

Per Sundgren
Jo, det där är ju intressant och det skulle vi säkert allihop kunna säga 
en massa om, eftersom vi har varit partipolitiskt aktiva och oftast sut-
tit på flera stolar, kanske också medverkat i rikspolitiken. Då kan man 
väl säga enkelt att rikspolitiken kan ju vara ett stöd för det lokala 
politiska arbetet. Om partiet går bra, så drar det med sig och ofta har 
ju det här följts åt, så det har ju varit lite dystert för de som har varit 
kommunalpolitiskt aktiva. Ibland så har ju, trots att de har gjort ett 
jäkla bra arbete lokalt, så har ändå partiet backat kraftigt för att riks-
politiken går dåligt, partiet är på väg ner, därför att det följs åt. Oav-
sett vad partierna har gjort lokalt, så har de kommit in helt plötsligt i 
staden för de har gått bra i riket och de har inte haft någon organisa-
tion eller någon verksamhet alls på det lokala planet. Det har funnits 
mycket liten koppling mellan det där. Det är ju möjligt att det här 
håller på att luckras upp under senare år, men fortfarande ser vi ju att 
det här spelar stor roll för vad som händer i kommunalpolitiken. Men 
som aktiv och arbetande, så har ju jag tyckt att det har varit jäkligt 
skönt att rikspolitiken har ganska liten betydelse för de beslut man 
tar på det kommunala planet. Man har något slags partiprogram eller 
inställning med sig i ryggen, men ofta löser man ju frågor, tycker jag, 
lokalt och de finns ju inte inskrivna i program allihop. Det är klart att 
kommunaliseringen av Pysslingen, ja, då är vi inne på principfrågor, 
men väldigt många frågor har man ju möjlighet som kommunalpoli-
tiker att fatta beslut om själv med sitt eget förnuft. Det tycker jag är 
jätteskönt. I den stadsdelsnämnd där jag sitter, inte fan sitter jag och 
funderar på några partiprogram utan jag gör upp tillsammans med 
socialdemokrater och miljöpartister och vi lägger fram politiken och 
några partiprogram sitter vi ju inte och tittar i. Men någonting finns 
ju i ryggmärgen, men man känner sig väldigt självständig och det 
finns ingen kommissarie, som är ute och bevakar oss heller.
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Almstriden är väl ett bra exempel på just det där du säger. Knut Ols-
son, som var gruppledare för Vänsterpartiet, gick ju ut och försvarade 
tunnelbanestationen och gick emot de folkliga protesterna men han 
blev ju nedröstad i sin egen grupp, han blev ju ensam i den positio-
nen. Men han var ju då den gamla generationens politiker eller som 
fanns kvar i det gamla i hög grad.

Lennart Rydberg
Många gånger har jag varit arg på partiledning osv. Men det har inte 
betytt att  partilinjen skulle medföra några problem, att man inte 
skulle få tycka någonting annorlunda. I grunden har vi nog dragit åt 
samma håll. Jag tycker nog möjligen, till skillnad från Per, att i riks-
politiken har det ideologiska spelat en ganska stor roll. Jag tycker nog 
att du också har följt ideologin ganska väl.

Almstriden är ju intressant. Jag minns ju. ”Därom kan jag ge be-
sked, ty jag var med”, som det står i Fänrik Ståls sägner. Men vi var ju 
några yngre i Folkpartiet som revolterade i just Almstriden mot den 
här tidigare auktoritetstron. Det var lika mycket eller mera kanske 
en generationsfråga än en auktoritetsfråga. Man trodde i den äldre 
generationen på att tjänstemännen stod för sanningen på något sätt. 
Det som avslöjades var att det gjorde de inte! Tjänstemännen var lika 
mycket politiska som någon annan och att de till och med halv- eller 
trekvartsbågade där. Det var nog ett stort uppvaknande för många. 
Det var ju inte det att man följde någon slags allmän opinion utan 
att man faktiskt tyckte att det här höll inte. Det gick att bygga tun-
nelbanestationen utan att såga ner träden. Det insåg vi ju och agerade 
efter det. Indirekt betydde det ju väldigt mycket.

Carl Cederschiöld
Med rikspolitik och kommunalpolitik är det ju så att det finns en 
ambition i alla rikspartierna, framför allt de etablerade, att försöka få 
någon slags konsistens, sammanhang mellan den politik man driver 
värderings- och idémässigt på nationell och kommunal nivå. Det hind- 
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rar inte att det ibland blir konflikter och att man som Lennart blir 
förbannad på sin partiledning. Det beror kanske på att rikspolitikerna 
ibland saknar riktig förståelse för under vilka förhållanden deras kom-
munalpolitiska kollegor arbetar, under vilka restriktioner och under 
vilka verklighetsförhållanden vi lever. Den här skillnaden mellan att 
riksdagen fastställer övergripande politik och budget och stiftar lagar, 
medan kommunalpolitiker är ”hands on” och är några slags företags-
ledare i någon mening, det vill säga de ska konkret administrera den 
verksamhet som kommunerna ansvarar för. Där kan det uppstå kon-
flikter. 

Jag kommer ihåg en gång när några glada sekreterare på Modera-
ternas riksdagskansli hade fått vår näringspolitiska kommitté att få 
för sig att alla kommunala bolag skulle vara avskaffade 1995. Då var 
jag finansborgarråd i Stockholm och jag ägnade mig rätt mycket åt 
att sälja kommunala bolag, som jag tyckte att kommunen inte skulle 
ha. Vi sålde slakterier och auktionsverk, dataservice och allt vad det 
nu var. Det var inget fel på ideologin från vår sida sett i förhållande 
till den centrala delen, men problemet var att de saknade all kontakt 
med verkligheten. För det första måste det finnas vissa kommunala 
bolag på vissa områden, rent praktiskt sett för att sköta vattenförsörj-
ning till exempel, det är ett naturligt område. Det var redan från bör-
jan ett vansinnigt förslag och för det andra var det tidsaspekten som 
visade att man hade noll koll på hur det såg ut i verkligheten. Det 
fick de också höra med klara och tydliga besked från mig och andra 
kommunalpolitiker, så förslaget togs bort förstås. Detta är ett utmärkt 
exempel på problem som uppstår när det brister i förståelse av vilken 
miljö de respektive arbetar inom. Det har också i mitt parti varit prob-
lem med partiets linje ibland, när det gäller hanteringen av bidrag till 
kommunerna med de mer eller mindre komplicerade systemen vi har. 
Det har blivit mycket bättre dels sedan det kommit in kommunalpoli-
tiker i riksdagen och dels därför att man har en bättre samordning. 

När det gäller Almstriden, så ska jag understryka vad Lennart sa. 
Jag tror att det mindre var kollegialiteten mellan de dåvarande bor-
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garråden och gruppledarna och mer att man trodde blint på tjän-
stemännen. Man måste komma ihåg i vilken miljö det var, 60-talet, 
rekordåren, som såg utbyggnaden av tunnelbanesystem, Vällingby 
och Farsta och Järvafältet började bebyggas, Stockholm växte så det 
knakade. Allt styrdes i hög utsträckning av de mycket starka och på 
många sätt kompetenta tjänstemän, förvaltningschefer, som fanns i 
staden. I Stockholm fanns det då fem partier i fullmäktige, samma 
partier som i riksdagen på den tiden. Det skojades om att i Stock-
holm fanns det sex partier och ett satt inte i fullmäktige utan det var 
stadsbyggnadspartiet, det var alltså tjänstemännen på Stadsbyggnads-
kontoret med [Torsten] Westman och andra i spetsen. De styrde och 
ställde i väldigt hög grad och borgarråden följde, oavsett om de var 
moderater eller sossar. Det intressanta med moderaterna var att Gösta 
Agrenius var för att man skulle hugga ner almarna, men där gjorde 
hela gruppen, inte bara den unga delen, revolt. Bengt Lind, som var 
en framträdande fritidspolitiker, hade läst alla handlingar – det gjorde 
han alltid. Han hade kommit fram till just det här som Lennart sa, att 
det här med träden inte var något starkt argument. Man kunde få en 
tunnelbanestation i alla fall. Han fick med sig dåvarande högergrup-
pen. För en gångs skull så blev Gösta Agrenius överkörd av grup-
pen, som bestämde sig för att man skulle gå emot att fälla almarna. 
Jag skulle snarare säga att Almstriden var ett uttryck för att från den 
dagen var staden inte sig riktigt lik, när det gällde relationer mellan 
tjänstemän och politiker. Politikerna hade väckts till liv om att de 
faktiskt kunde bestämma själva och var skyldiga att dra egna slutsatser 
och inte bara alltid snällt följa vad stadsingenjörer och andra tyckte.

Agneta Dreber
Jag ska bara säga apropå frågan om fördelen att inte ha något riksdags-
parti. Vi var ju helt egna, så vi såg ju bara till det som var viktigt för 
Stockholms stad och det var det jag menade inledningsvis, när jag sa 
också att vi tyckte att huvudstaden var så viktig att det behövdes ett 
eget parti. Vi tog ju aldrig ställning till exempel i frågan om Sveriges 
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försvar, hur det skulle se ut eller hur mycket pengar, för det var inte 
vår fråga. Vaktparaden gillade vi och det brukade vi säga.

Däremot så var vi kritiska till hur andra partier hanterade inte bara 
det här med riksdag och kommun utan framför allt lokalt, inom 
kommunen. Socialdemokraterna kunde t.ex. på Kungsholmen skriva 
i sina valaffischer, vilket de gjorde, tror jag, 1985, att de var för S:t 
Eriks sjukhus, att inte lägga ner sjukhuset. Men Socialdemokraterna i 
landstinget visste man, de skulle lägga ner S:t Eriks sjukhus, men den 
stackars Kungsholmsbon röstade då kanske på Socialdemokraterna i 
tron att S:t Eriks sjukhus skulle vara kvar. De tycker jag var otillbörlig 
marknadsföring, för att använda ett milt uttryck.

När det gäller Almstriden, så var det väldigt mycket, tror jag, många 
av de som var med då som sedan faktiskt kom med i Stockholms-
partiet. Det var Alternativ Stad och det var Gunnar af Klintberg, en 
general som sa det här med att de stora slagen vinns utan ledare. Han 
var så gammal, så att han kunde inte gå då redan 1979 men han 
kunde cykla, så han cyklade runt i staden, och var en stor påhejare av 
Stockholmspartiet 1979.

Torbjörn Nilsson
Tack. Då har vi slutligen Ingemar Josefsson.

Ingemar Josefsson
När det gäller rikspartier och lokalpartier, jag har varit ombud på par-
tikongressen nere i Malmö och på en kongress ser man ju direkt att 
det finns ett kommunalgäng, som kör sina frågor på våra kongresser 
och att det finns en sådan motsättning. Man har olika uppfattningar 
beroende på vilket perspektiv man har på den delen. När du syftar på 
övrigt, så var det nog så att i den frågan var det inte så att partiet lokalt 
och partiet centralt som var osams utan det kom att bli så att det blev 
en person, som utan att ha förankrat sig hade en annan uppfattning. 
Det är nog snarare det som är bekymret än någonting annat.

När det gäller Almstriden, så har jag precis samma uppfattning som 
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både Lennart och Carl. Jag var ju med då och jag drog precis samma 
slutsats som de. Tjänstemännen körde för hårt och de lurade oss. Var-
för kom vi så sent att ändra oss kan man ju då fråga sig. Av två skäl, 
dels var det så att vi var väldigt inlästa på miljöfrågan och försöket att 
få en tunnelbana till Nacka. Det hade vi pratat väldigt mycket om i 
gruppen. Den som försökte få oss att ändra oss – det kommer att låta 
märkligt – var faktiskt Hjalmar Mehr. Men han hade ett argument 
för att vi inte skulle göra det och det var att vi hade gjort upp med de 
andra, att vi inte skulle svika en uppgörelse och så blev vi sist kvar. Så 
det var säkert bittert för honom, tror jag. Det använde han som argu-
ment. Det var det enda argument egentligen, annars hade han nog 
velat att vi skulle ha hoppat tidigare också.

Torbjörn Nilsson
De som frågar får begränsa sig till en fråga, även om de bägge här var 
intressanta, så att alla hinner med. Varsågod, Elisabeth.

Elisabeth Elgán
Jag reflekterar lite över det hårdare klimatet, som ni tycker att ni ser, 
när ni jämför idag och den tid då ni var mest aktiva. Jag gjorde för 
några år sedan en undersökning, som kartlade jämställdheten i olika 
kommuner i EU. Jag är livligt intresserade av kommunalpolitik och 
jag tycker att det är synd att det inte är fler kollegor och studenter 
som är intresserade. Jag försöker att föreslå många uppsatsämnen på 
kommunalpolitiska områden, men det engagerar inte, tyvärr. Men då 
gjorde vi intervjuer med deltidspolitiker och fritidspolitiker, det var 
alltså mindre kommuner än Stockholm och då beskrev allihop – vi 
gjorde undersökningen för fyra à fem år sedan – att det blivit svårare 
med kommunalpolitik. Det hade blivit många fler uppdrag, det hade 
blivit krav på budgetbalans, det hade kommit olika omorganisationer, 
det hade blivit en annan typ av kontakt med medborgarna, just det 
här kundförhållandet, det hade blivit svårare att vara kommunalpoli-
tiker. Hur ser ni på det? Skulle det också kanske vara det som förklarar 
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det hårdare klimatet med hänsyn till att det har blivit fler och fler 
befogenheter och krav på hur det ska utföras har blivit större.

Man i publiken
Jag är C-student här på institutionen och jag skulle vilja fråga om 
ert förhållande till era partier. Ni har berört det då och då. Lennart 
Rydberg sa att det är risk för kufar, men det är väl också numera 
så, att det är risk för att väl sammansvetsade grupper med extrema 
åsikter kan ta över partiorganisationer, som ibland är mycket svaga. 
Det skulle vara intressant att höra. Jag skulle vilja höra rent generellt 
hur ni har förhållit er till era partier, om ni upplevt att partierna har 
varit besvärliga, om de har varit överrockar, om de varit till hinder 
för en vettig politik. En del av er har ju haft direktdemokrati och det 
måste ju varit en stor utmaning, när det gäller att leda partifolket in på 
den rätta vägen. Andra har haft mäktiga och tuffa partiorganisationer, 
jag tänker på socialdemokraternas arbetarkommuns representantskap 
som ju väl traditionellt har varit en mycket tuff tillställning, som väl 
har givit politiker på olika nivåer rätt ordentliga problem. Det skulle 
vara intressant att få höra mer om.

Torbjörn Nilsson
De här frågorna kan vi väl ta i ett då. Det handlade dels om trycket 
från omgivningen, kanske från media, överhuvudtaget det hårdnande 
klimatet och vad det kan ha sitt ursprung i och dels också ett slags 
tryck från partiapparat och annat och hur man står emot kanske opin-
ioner inom partiet. Så tolkar jag de frågorna. 

Per Sundgren
Angående det hårdare klimatet. Risken är ju att när avståndet ökar 
mellan oss som är politiskt verksamma och väljarna och när vi blir 
färre och partiernas medlemsantal minskar, så tror jag att det skapas 
sämre förutsättningar för politiken, när man får den här fokuseringen 
på partier mera som apparater för makt och medialiseringen. Det är 
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nog några faktorer som påverkar. Medialiseringen tycker jag alldeles 
uppenbart har blivit besvärligare.

Men sedan vill jag komma in på det här med partiet. Jag är ju inte 
här i första hand för att slåss med andra på partipolitisk grund utan 
det här ska ju leda till någon slags forskning, men så vill jag ändå säga 
att det här är intressant och viktigt. Man spelar ju roller i sina partier 
också. Jag tycker i regel att kommunalpolitiker är klokare än andra 
politiker i mitt parti. I mitt parti tror jag att vi har haft en större klyfta 
än i andra partier, eftersom vi har haft ambitionen att ändra system, 
att göra revolution en gång i världen och det har suttit i ryggmärgen 
på många, att man ska byta system. Men om man hamnar i kom-
munalpolitiken, då ägnar man sig inte åt att byta system i regel, utan 
där ägnar man sig åt praktiska uppgifter. Personligen så företräder jag 
ju en bestämd åsikt inom mitt parti. Jag hör till de s.k. förnyarna och 
det är väl ingen nyhet. Det innebär ju däremot att de som styr parti-
apparaten kan ju ha en helt annan uppfattning, att man ska hålla fast 
vid vissa traditioner. Jag har alltså flyttats ner på våra listor i kommun-
fullmäktige i ett par omgångar, trots att jag då har en lång bakgrund 
och varit borgarråd, men sedan har väljarna lyft upp mig varje gång, 
men det där är ju partiapparaten okänslig för eller de som har de rätta 
åsikterna inom partiet för tillfälligt. Då är det skönt ibland, att det 
finns väljare, så jag är alltid för att väljarna ska få stort inflytande. 
Väljarna är mycket klokare än mitt parti, tycker jag, i regel.

Carl Cederschiöld
Jag vill bara göra en reflektion angående det Per sa. Det är faktiskt 
intressant, du skämtade lite men det ligger en väldigt djup sanning i 
att personvalsmöjligheten är mycket viktigare än vad vi kanske hade 
trott. Många har ju sagt: ”Vad då? Kryssa för någon kandidat, det är 
väl inget personval?” Men i och med att väljarna har den möjligheten 
kan man hamna i precis det som du beskriver, nämligen att väljarna 
har en möjlighet att rumstera om i partiets listval. Därmed kan de 
också påverka, faktiskt, vilka vänsterpartister eller vilka moderater 
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som hamnar i de här organen. Jag tycker inte att man ska skriva ner 
det bara för att det inte är någon slags digital väg i ett genialt system, 
för då skulle vi ha enmansvalkretsar och det tror jag inte att vi vill i 
Sverige. När det gäller det hårdare klimatet. Vi har dels hårdare kli-
mat, därför att det är svårare. Det är klart att pressen på kommunal-
politiker är hårdare idag än tidigare, därför att förhållandena är olika. 
Ekonomin är tuffare, balanskravet som är ett uttryck för att vi inte får 
gå med underskott. Skattebetalarna kommer inte att kunna klara de 
skatter det krävs och då kommer ekonomin att haverera. Det ställs 
krav på mer ekonomisk ordning och därmed kunnande hos kom-
munalpolitikerna och då får de också stå till svars för besparingar och 
rationaliseringar. Man måste förklara varför man gör sådana här obe-
hagliga saker, varför man inte beviljar ditt och varför man tar bort 
datt för att balansen ska behållas. Det blir en hårdare debatt, folk blir 
förbannade, för de tycker att de blir ojuste drabbade och varför ska 
just deras service försvinna, ”de begriper ingenting, typiskt politiker, 
de skiter i oss väljare”. Det blir ett hårdare klimat även bland med-
borgarna och därmed också mellan politikerna, som då naturligtvis 
försöker skaffa sig, var och en, utifrån sitt partipolitiska utgångsläge, 
fördelar när de andra har problem. Då blir debatten tuffare. Jag tror 
att det kan ligga mycket i det.

Dessutom har det skett en mycket allvarliga insnävning av det kom-
munala självstyret i Sverige under de senaste tio åren. Riksdagens och 
regeringens förtjusning i att, så fort Expressen har en artikelserie, börja 
utfärda nationella handlingsplaner, stifta nya lagar att ålägga kom-
munerna absoluta krav. Ekonomin ska vara i balans utan att man får 
några extra pengar, eller i alla fall aldrig tillräckligt med pengar. Finan-
sieringsfrågorna har gjort att de kommunalpolitiska uppgifterna har 
blivit tuffare och otacksammare och det upplevs också av väldigt mån-
ga kommunalpolitiker idag. Jag vet att man inom Sveriges kommuner 
och landsting har haft ett projekt för att se hur det går till att rekry-
tera kommunalpolitiker och de konstaterar att det blir allt svårare att 
rekrytera kommunalpolitiker i Sverige. Det blir allt färre människor, 
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som är villiga att ge sig in i den här tuffa uppgiften och dessutom då 
ovanpå allt vara utsatta för medias intresse på ett sätt som inte bara 
handlar om vad de har tyckt i politiska frågor. Utan media går in i, 
åtminstone de ledande politikernas, privatliv i minsta detalj: vad de 
gör, vad de tycker och vad de tänker, med vem de bor och varför och 
så vidare. Det är en miljö, som är helt annorlunda än när jag började 
i kommunalpolitiken för 30 år sedan. Det finns anledning att fundera 
över det, om vi vill ha en fungerande kommunal demokrati, som är 
basen i det demokratiska systemet. Den kommunala demokratin är 
grunden, fundamentet i hela den svenska demokratin. Så det finns all 
anledning att diskutera detta.

När det gäller vårt förhållande till partiet, tog du upp en sak, som är 
intressant. Det här med kuf-hotet, alltså ju färre medlemmar partierna 
får, så ökar den risken påtagligt, därför är det viktigt med medlemmar 
i partiet. Det är ytterligare ett skäl, varför det är viktigt med medlem-
mar i partiet. Jag vet inte hur man kan vända på den här bilden, som 
inte minst media har bidragit till. Det har varit en del av kritiken av 
etablissemanget, att det är inte bra att vara med i partier, partier är 
digitala, de är endimensionella och en klok och tänkande medborgare 
är inte så dum så han går med i ett parti och köper ett helt paket. 

Jag har varit med i moderata samlingspartiet sedan 1971, tror jag. 
Jag var inte med där från början, trots att jag jobbade i studentför-
bundet. Jag pendlade mellan Folkpartiet och Moderaterna. [Det var 
väl synd! Skratt] Jag har aldrig tyckt att Moderaterna har tyckt rätt på 
alla punkter, men på de flesta punkter tycker partiet i sakfrågor som 
jag tycker och därför kan jag vara med i partiet. Det är den inställning 
man måste ha, inte att man kan köpa allting. Men det är den inställ-
ning människor har, de tror att man måste köpa allting. Sedan är det 
också så att alla partiprogram måste tillämpas med måtta. Per sa att 
man läste partiprogrammet varenda dag, men det gör man verkligen 
inte. Man går tillbaka, när det blir osäkert, till partiprogrammet och 
den diskussion som ligger bakom för att klara ut kompassriktningen. 
Min erfarenhet, trots en del gräl, är att vi har haft ett rätt okomplicer-
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at förhållande till moderata samlingspartiet centralt. 
Det beror då, avslutningsvis, på en sak, som blivit mer och mer 

påtaglig under senare år och det är att kommunalpolitikerna har un-
der de senaste 15 åren kommit att spela en allt större roll inom partiet 
på nationell nivå. Det kan man, om man tittar på den kommunal-
politik Moderaterna har haft under de här åren, ha en viss förståelse 
för. Kommunalpolitiken har varit ett styrkebälte för partiet, som är 
ett stort parti, men ändå inte har suttit i regeringsställning annat än 
vid några tillfällen under de senaste åren. Däremot har Moderaterna 
lett ett antal kommuner runt om i landet och det gör att kommunal-
politikerna spelar en mycket, mycket större roll idag och har därmed 
också större inflytande över vad partiet tycker och tänker. Det är inte 
hela skälet, men det är en stor bidragande anledning till den omori-
entering av partiets profil – som Fredrik Reinfeldt har genomfört se-
dan han blev partiledare. Den stammar ur kommunalmoderaterna 
och de önskemål, krav och synpunkter som kommunalpolitikerna har 
haft på hur partiet bör agera.

Torbjörn Nilsson
Tack. Det är ett par till, Lennart Rydberg och Ingemar Josefsson har 
anmält sig. Sedan kommer jag att ta de frågor som finns från publiken 
i ett svep, så att vi får en avrundande slutlig kommentar från var och 
en innan vi avrundar till slut. På det här området har Lennart och 
Ingemar viftat i alla fall. Ni kan ändå vara kortfattade.

Lennart Rydberg
Sören frågade här om extremister. Alltså det har ju inte hänt ännu, 
men teoretiskt kan man ju tänka sig. Jag har inte heller något automa-
tiskt svar. I Stockholm dock är det väl inte så lätt men i mindre kom-
muner skulle man kunna tänka sig, men jag ser inte något exempel. 
Fruktbar, öppenhjärtig diskussion uppåt av och till får man väl säga. 
Lokalt i Stockholm har det väl gått ganska bra, tycker jag, att prata sig 
samman till någon linje. Jag tillhör dem som nog håller med, jag tror 
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att det är svårare att vara politiker idag. Det är ett större ansvar, alltså 
fler frågor, som man ska hantera och med mindre pengar. Det finns 
nog också en tendens till att det ökade missnöjet bland allmänheten, 
som vi har snuddat vid är en paradox, att man tycker att politikerna, 
som man gärna säger: ”man buntar ihop alla”. Det är ett uttryck för 
att man tycker så illa om vad ”politikerna” tycker, men de tycker i 
regel olika saker. Man tycker att de är mer eller mindre odugliga, men 
samtidigt ska samma odugliga politiker fixa i stort sett allting. Där 
tycker jag de missnöjda människorna inte får ihop det. Det måste 
jag säga, med lite perspektiv, människornas krav på vad politiken ska 
leverera har bara ökat förväntan om att man ska lösa allting, dessvärre 
då lite i takt med att resurserna har minskat.

Ingemar Josefsson
Jag tror att man ändå måste se, när det gäller klimatet på 90-talet, som 
är ett mycket speciellt årtionde, när det gäller ekonomi, att det har 
naturligtvis frestat på förtroendemännen. De är de som är ytterst ans-
variga och kommunalmännen har ju stått längst ut på den listan. Det 
är de som har fått närheten till människorna på det sättet. Jag delar 
Carls uppfattning om det kommunala självstyrets vikt för att behålla 
inflytandet från människorna i det här landet, också traditionellt och 
jag tror också att det är viktigt att det är på det sättet. Det som gör 
det svårare, tror jag, är lite det här jag nämnde en gång tidigare om 
borgmästarinställningen, alltså fokuseringen på några personer tycker 
jag inte om. Likadant som jag tycker att ibland kan jag se att politiker 
och tjänstemän försöker byta roller med varandra och politikerna 
börjar bli tjänstemän. De kan inte hålla undan den biten från sig, 
utan tar också till sig sådant som inte är deras grejer och det gör det 
naturligtvis inte lättare för politikerna.

Förhållandet till partiet, det är ju inte alltid så att man har hurrat 
för allting som har kommit. Det är naturligtvis också så, att när man 
har haft förtroendeuppdrag där man har varit olika engagerad i för 
olika frågor, som man faktiskt har haft i uppdrag att genomföra, det 
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är en verklighet som man lever i. Är det tillräckligt stora frågor kan 
man ju hoppa av, men det är ju ändå så att man tycker olika om olika 
saker. Jag har varit med som borgarråd att genomföra en sak som jag 
var emot. När förslagsställaren sedan hoppade av och skällde på mig 
i tidningar, då tyckte jag att det gått bra långt i alla fall, när jag fick 
genomföra det han föreslog och när han sedan skällde på mig. Det 
tyckte jag var väl långtgående. Det här med personval, som någon sa, 
det här med att kryssa, jag tror egentligen att svenska folket inte alls 
vill kryssa. Jag tror att de vill stryka. Jag tror att det är det svenska kyn-
net, det är det man vill göra, stryka folk inte vara positiva.

Torbjörn Nilsson
Tack. Då har vi ett par frågeställare kvar och vi tar dem i en klump. 
Anders Gullberg först.

Anders Gullberg
Man kan konstatera här att det är några dimensioner som har varit 
uppe till diskussion, relationen mellan staden och stadsdelarna, staden 
och staten och partierna och medlemmarna. Jag skulle vilja lägga till 
två dimensioner och höra om ni har några reflektioner om dem. Den 
ena är staden och relationen till regionen, det som många har kallat 
för storstadsproblemet. Den andra relationen är mellan partierna och 
olika organiserade intressen. Jag kan lite schematiskt säga att Folk-
partiet har nykterhetsrörelsen, Socialdemokraterna har fackförening-
srörelsen och Moderaterna, och Högern på sin tid, har näringslivet. 
Som en liten anekdot, när det gäller Moderaterna kan jag säga att när 
jag undersökte Stockholms citysanering så hittade jag hela det interna 
partimaterialet från Högern i Handelskammarens arkiv. Det var en 
väldigt bra källa för att kunna följa de interna diskussioner som har 
varit i partiet.

Carl Cederschiöld
Du vet varför?
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Anders Gullberg
Ja.

Carl Cederschiöld
Gösta Bohman råkade vara där.

Torbjörn Nilsson
Då har vi en fråga till och sedan får ni svara som en avslutande 
avrundning allihopa.

Hans Wolf
Som jag minns det fick Bertil Ohlin på 1960-talet förhandla bort 
frågan om separata kommunala valdagar för att få till stånd en författ-
ningsreform i enkammarriksdagen. Tage Erlander ansåg att valdelta-
gandet i de kommunala valen skulle bli så lågt, att det vore en fara för 
demokratin att införa separata valdagar. Nu vill jag veta vad ni skulle 
tycka om den frågan kom upp igen.

Torbjörn Nilsson
Vi börjar med Agneta, så får alla svara på de här två frågorna.

Agneta Dreber
Eftersom jag ju inte var med i förra omgången och svarade, så tänkte 
jag ta upp några andra saker. Den här frågan som du tar upp nu, den 
skulle jag ha svarat på tidigare egentligen. Det är självklart att jag tyck-
er att vi absolut ska ha skilda valdagar. Alltså ett parti som kommer 
från ingenting skulle ha mycket större chanser, om det inte samtidigt 
var riksdagsval. Stockholmspartiet fick de tre platserna 1979, men jag 
tror att vi hade fått många fler platser, om det inte hade varit riks-
dagsval samtidigt. Många människor hade inte ens kommit på tanken 
att man kunde rösta olika. Skulle man rösta på Stockholmspartiet, så 
måste man rösta olika eller också skulle man avstå i landstings- och 
riksdagsval och det tycker jag inte att man ska. Så jag tycker att det här 
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med skilda valdagar skulle vara kanonbra i alla avseenden.
Får jag också kommentera det här: Vem vill bli politiker? Och om det 

är svårare för politiker idag. Jag tror egentligen inte att det är svårare 
för politiker idag, men om man ser efter vart Sverige är på väg, så tror 
jag ju att hela den här inställningen med en offentlig sektor, där mer 
än varannan svensk är direkt eller indirekt väldigt beroende eller helt 
beroende av den offentliga sektorn, så är vi på väg att få ett samhälle, 
som görs från ”curlingpolitiker” och vi har inställningen att ingen ska 
behöva råka ut för någon svårighet. I och med att man fråntar männi-
skor ansvar, vilket gör att vi idag har 1,4 miljoner människor utanför 
arbetsmarknaden, vi har över 500 000 förtidspensionärer. Alltså 10 
procent av dem som befinner sig i yrkesverksam ålder i Sverige idag 
är förtidspensionerade. I och med att det här samhället har utvecklats 
till att människor inte får ta eget ansvar, inte får göra det de tror på, 
inte få växa, inte ha drömmar, inte ha visioner om framtiden och så 
vidare. – jag måste få säga det här – tror jag har spelat roll för kom-
munalpolitikerna som finns idag. Det ställs otroliga förväntningar på 
dem, som de absolut inte kan leva upp till och det gör också att färre 
vill faktiskt bli politiker. Och vilka vill bli det? Frågan är då om det är 
rätt personer. Det måste man ju säga att det är för vi är en demokrati, 
alltså måste det vara rätt personer, men jag tror faktiskt att vi skulle 
vinna på att många andra och många fler blev kommunalpolitiker, 
som idag inte ens drömmer om att bli det. Om man har borgerliga 
värderingar idag och vill komma fram och göra någonting och synas, 
då blir man inte politiker, då går man till näringslivet. 

Det har varit mycket mer så att i och med att Socialdemokraterna 
har haft makten 65 av 74 möjliga år vid nästa val, så blir man social-
demokrat eller vänsterpartist möjligen om man är politiskt intresse-
rad, för då vet man att man kommer att få del av makten. Det vet man 
inte om man är borgerligt sinnad och då går man till näringslivet och 
hoppas på att få något att säga till om där. Jag tycker att den här teorin 
är rätt intressant, eftersom vi rör oss i en akademisk miljö, så jag måste 
få leverera den. Där tror jag också att media spelar roll, för media, det 
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vet ju alla, de domineras fortfarande av människor med vänstersyn 
och det gör ju självklart att man beskriver samhället hela tiden som 
att vi ska ta hand om någonting. Politikerna ska ta hand om oss. Man 
blir sjukskriven för ingenting och man lär sig inte att hantera konflik-
ter, man lär sig helt enkelt inte att vara människa, man ska ha terapi, 
om man råkar ut för någonting, för att man kan inte klara sina sorger 
själv. Jag har hört om en vars barns marsvin hade dött, hon måste vara 
hemma hela dagen och ta hand om barnet och sorgen över marsvinet. 
Man kan inte sjukskriva sig från livet. Det är det som håller på att 
hända i Sverige idag och det är chockerande!

När det gäller andra intressenter, staden och regionen, så är det ju 
självklart att Stockholms stad både har spelat och spelar en enormt 
viktig roll i Stockholmsregionen. Där tycker jag inte att det har varit 
några svårigheter att se den rollen utifrån att staden har varit störst, 
däremot tycker jag att det har varit mycket ”free riders” från grann-
kommunerna, när det gäller allt vad Stockholm står för i kulturhän-
seende, Stockholm har en stor del av kulturbudgeten, som omfattar 
även omgivningen. I övrigt så har jag väl inga kommentarer. När det 
gäller att nykterhetsorganisationerna hör till Folkpartiet och facken 
till Socialdemokraterna, men möjligen det här med facken och social-
demokraterna, förstås, eftersom jag numera tillhör en arbetsgivaror-
ganisation i mitt liv efter politiken.

Torbjörn Nilsson
Jag har tänkt att det här är en slags avslutande runda, så ni får chansen 
allihop. Då kanske Ingemar Josefsson vill börja och sedan Carl.

Ingemar Josefsson
Jag tycker bra om de valdagar som vi har fortfarande. Jag tror faktiskt 
att vi tjänar på den delen allihop. Det här valtalet som Agneta hade 
nu, jag måste ju säga att jag beskriver ju inte världen på det sättet som 
hon gör och det är inte riktigt det som var vår uppgift här nu, så jag 
ska inte gå i polemik med det. Trots att det låter så dystert, så måste 
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man ju ända säga att vi har en förvärvsfrekvens i det här landet som 
ligger på 77 procent av de grupperna och de ligger vi rätt högt på i 
Europa, som vi har att jämföra oss med, så riktigt så allvarligt är det 
inte. Och att media skulle ha vänstersyn…! Alltså vi har ju en press, 
som helt domineras av media, som inte ligger mitt parti nära. Jag vill 
inte gå in i polemik om det utan jag ska ge mig på frågorna, men det 
stämmer inte det Agneta säger. Där har vi skilda synpunkter.

När det gäller staden och regionen, så finns det, alltså staden var stor 
och regionen var mindre och det innebar en motsättning. Länet upp-
fattades som att staden var väldigt busig och tog för sig helt och hål-
let. Det där lever vi tyvärr med fortfarande. Partierna har också varit 
organiserade lite olika. Från början hade vi olika partidistrikt i staden 
och det var heller inte bra. Mitt parti har det fortfarande och det  
tycker jag inte heller är bra. Jag tror att vi skulle ha haft ett gemensamt 
partidistrikt för oss och det hade varit bra för hela regionen. Sedan 
tror jag att man utöver staden och regionen kan man redan i staden se: 
innanför tullarna och utanför tullarna. Jag som har fått slagits utanför 
tullarna hela tiden tycker att det är ett väldigt påtagligt problem i 
staden. Jag kan konstatera, för att ge ett exempel, om en fönsterruta 
går sönder i tunnelbanan i ytterområdena, sätter man upp lapp om att 
skadan har anmälts. Sätter man upp samma lapp innanför tullarna, så 
är den bytt, bergis inom en månad. Nu såg jag häromdagen den som 
jag har gått förbi i Tallkrogen efter tre månader har bytts ut. Det finns 
en uppmärksamhet på innerstaden som inte finns i ytterstaden. Vi har 
ett problem mellan innerstad och ytterstad redan i vår kommun, som 
jag vill påtala. Det är inte bara regionen utan det är samma fenomen 
som finns i den delen. När det gäller facket och partiet så är det ju 
så i vårt fall att det var facket som bildade partiet och vi har ju tradi-
tionellt de kontakterna och vi har inga bekymmer med det.

Carl Cederschiöld
Det är inte så längre att Moderaterna är näringslivet och att vi skulle 
gå hand i handske med näringslivsorganisationerna. Det är snarare så 
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– det är intressant att det har inträffat i modern tid – att näringslivs-
organisationerna ofta ger rätt så sura synpunkter på den politik som 
partiet har drivit, bl.a. hade man väldigt mycket invändningar mot 
Per Westerberg och hans konkurrenspolitik, för att det är kul med 
konkurrens i middagstalen, men det är inte alltid kul med konkur-
rens när det är på riktigt. Per Westerberg och den regeringen ville ha 
det på riktigt och det gillade man inte alls alltid. Även om man utåt 
höll masken, så var det hårda motsättningar mellan Saf och moderata 
samlingspartiet. De tyckte att vi gick för långt. Det finns inte längre 
den koppling, som kanske fanns tidigare i historien. Folkpartiet är 
inte längre ett parti som bygger på frikyrkor, det kan man lugnt kon-
statera. Däremot så finns den gamla kopplingen kvar mellan det so-
cialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen, ochdet upplever 
jag som ett problem i samhällssystemet. Partier ska inte vara i knät 
på intresseorganisationer. Partier ska bygga på idéer och medborgare 
som medborgare och det är farligt för systemet, om man har för hårda  
kopplingar kring dessa organisationer oavsett vilka de är. På den punk-
ten är jag bestämd personligen. Jag tror också att det långsiktigt är 
klokare för partiernas skull. De är vitalare om de inte blir ihopkopp- 
lade med någon form av särintresse och kan göra det som politiker 
ska göra, nämligen slita målkonflikter och avväga intressen. Det är det 
som är politikens uppgifter. Fanns inga målkonflikter, behövdes inga 
politiker eller partier.

När det gäller staden och regionen, så kan jag säga det att det var 
precis som Ingemar säger, att Stockholm uppfattades som storebror 
som bestämmer, som är rikt, som har alla resurserna och som såg ner 
lite grann på de ute på vischan. Nu har länet blivit mycket större än 
Stockholm. Flera av de kommuner som ligger ute i länet tillhör Sveri-
ges 15 à 20 största kommuner, Huddinge och Nacka, Sollentuna, 
Södertälje, och det gör att det finns så mycket större av likaförhållande 
mellan stad och län. Det har också gjort att det har blivit bättre, tycker 
jag, med samarbetet mellan stad och län i viktiga frågor. Men det stora 
problemet, och det ska jag absolut inte ta upp nu, är nämligen vad ska 
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regioner ha för slags styrsystem. Idag är det lite kökkenmödding över 
det hela, oklart vem som bestämmer vad.

När det gäller separata valdagar, så är mitt svar på den frågan ”ja”, 
väl medveten om att det finns problem med det. Det finns en risk för 
att valdeltagandet sjunker, om man har separata valdagar, men jag 
tycker ändå att man ska ha separata valdagar, därför att kommunal-
politik är viktig och det är ett uttryck för den grundläggande lokala 
demokratin och varför ska den störas av en massa rikspolitiskt trag-
glande. Om valdeltagandet sjunker, så uppfattar inte jag det som en 
katastrof. Jag håller inte med om det här snacket som pågår efter varje 
val, att valdeltagandet är så lågt. Valdeltagandet är ett uttryck för om 
medborgarna tycker att det är någon vits att delta i valet eller inte. 
Att inte rösta är ett lika stort val som att rösta. Det ligger makt uppå, 
att det politiska systemet är uppbyggt så att ansvarsförhållandena är 
klara. De politiskt aktiva som ställer upp för val driver en politik och 
utför den på ett sådant sätt så att det blir intressant för väljarna att 
delta. Tycker inte väljarna att det är intressant eller meningsfullt att 
delta, så avstår de. Det är naturligtvis ett problem om allt fler väljare 
gör det, för det är ju ett uttryck för att det är något fel i systemet, 
något fel i hur den politiska debatten bedrivs och så vidare. Men det 
är inte fult att som väljare inte rösta. 

Torbjörn Nilsson
Vi kanske kan avrunda där och släppa fram Lennart och Per som 
avslutning.

Lennart Rydberg
Separata valdagar: Absolut! Att folk går och röstar därför att de har 
åsikter om någonting annat är ett säreget uttryck för demokrati. Fun-
gerande kommunalval baseras ju på att folk röstar just om det kom-
munala valet. Bertil Ohlin var klok redan då och även på den punk-
ten. Därmed är det ju inte sagt att lokala partier har ett egenvärde, 
som möjligen Agneta skulle kunna tycka eller tyckte. Om man tänker 
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att separata valdagar skulle göra det lättare för en del lokala partier, 
så kan de nog behövas ibland, men i grunden tycker jag att det är en 
fördel om man har partier som har en genomtänkt politik för hela 
nationen. Om man tänker sig att stockholmspartiet hade blivit det 
dominerande partiet i Stockholm, så är det lätt att se att det hade inte 
varit riktigt lyckligt för Stockholms relation med omvärlden. Men det 
hindrar inte att Agneta, tyckte jag, höll ett mycket bra brandtal för 
politiken framåt [fniss], som jag tror till alla delar jag kan instämma 
i av förklarliga skäl. Politiken står ju just för helhet och avvägningar 
och de som ytterst blir lidande av alla de här kravmaskinerna som 
finns överallt, folk som håller sig framme trots att de borde klara sig 
mera själva, kanske är de svagaste. De som har bäst behov av stöd, det 
är ju aldrig de som kan formera de stora, kraftfulla demonstrations-
tågen. Det är den hjälterollen politikerna spelar när de är som bäst. 
Nykterhetsrörelsen är det väl inte så mycket med nuförtiden. Jag tror 
att man med gott samvete kan säga att vi har då inga problem med 
några särintressen så, utan vi vill stå för helheten och olika idéer som 
tävlar med varandra.

Staden och regionen, jag tror det finns en övertro på det här med 
regioner. Kommunerna skulle kunna samarbeta mera med varandra, 
tror jag. Man åberopar ofta ett europeiskt perspektiv för att säga att 
det är så viktigt med regioner, men i ett europeiskt perspektiv är Sver-
ige en hyggligt stor, och knappt det, region. Nej, jag tror att det för-
villar de flesta väljare att ha direktval på tre nivåer, det är mer än vad 
väljarna mäktar med. Det naturliga är egentligen: kommunerna och 
riksdagsvalet, det är mitt svar. Alla partivänner håller ju inte med mig 
om detta. De som är aktiva i landstinget brukar tycka att deras direkt-
val är det viktigaste som finns, men det tycker inte jag.

Torbjörn Nilsson
Tack. Då har vi Per som får de sista orden.
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Per Sundgren
Om vi tar staden då, så finns ju det här problemet, som Agneta tog 
upp, och det är ju verkligen sant. På kulturområdet, där jag har varit 
aktiv, så är det ju klart att Stockholm har bjudit hela regionen på en 
väldigt massa kultur och tagit på sig ett stort ansvar. Men det har 
också haft fördelar, det är inte bara kostnader, men onekligen så är 
det så. Sedan finns ju det här med hemlösa. Vi tar ju hela regionens 
hemlösa i stort sett, vad jag förstår. Det är ett problem, som man brot-
tas med ute i stadsdelsnämnderna i de södra förorterna och som gäller 
få medborgare men oj, vad med energi och vad med ansträngningar 
det kräver på en massa håll och så svårlöst fråga, bara för att peka på 
något. Det är vi i Stockholm som får ta de problemen.

Jag är för skilda valdagar, men eftersom jag tror att kommunfolk i 
regel är klokare än andra inom partierna, så vill jag gärna att man inte 
ska belastas av ett riksdagsparti då. [fniss] Det där kan gå upp och ner, 
ibland kan man ha stöd av ett riksdagsparti också, det har vi också 
haft, det hade vi ju när Gudrun Schyman seglade på höga nivåer ett 
tag. Jag begriper inte riktigt vad Agneta pratar om, men det är väl så 
att du har blivit folkpartist. Det var väl det jag hörde här i det sista 
valtalet. Det där förstår jag inte riktigt, det här med marsvinet och 
terapier: Skulle det vara en borgerlig åsikt att man ska ta ansvar?

Agneta Dreber
Absolut inte.

Per Sundgren
Jag tyckte att det lät så. Jag avskyr den här terapeutiseringen och 
psykologiseringen av livet, där vi inte får ta hand om varandra själva. 
Jag är fullkomligt allergisk mot detta, men det lät som ett borgerligt 
valtal.

Agneta Dreber
Nej. Du säger så bara för att jag sa det.
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Per Sundgren
Du kopplade det till en utveckling av samhället, som var någon slags, 
tyckte jag, angrepp på välfärdssamhället, men det här är ju ett av de 
stora problemen, som jag tror att vi står inför: Att det välfärdssam-
hälle, som vi faktiskt har byggt upp och som har en massa fördelar, 
ja, det fungerar inte likadant idag, som det gjorde på 50-, 60- och 
70-talet och förändringar är förstås nödvändiga. Kan man genomföra 
förändringar utan att vara fientlig mot välfärden? Ja, det kan man 
förstås och det är väl vänsterns uppgift att se till att det är möjligt, 
att inte låta det här bli en konflikt i grunden och självklart har vi alla 
ett personligt ansvar. Det vill jag också säga, att där har ju vänstern 
ibland varit dålig, tycker jag själv, men det parti som jag är med i, när 
det bilades 1917, det tycker jag är roligt, eftersom det här är historia, 
då var det det parti, som mer än något annat betonade det personliga 
ansvaret, innan det gick in i bolsjeviseringen.

Carl Cederschiöld
Då glömde man bort det!

Torbjörn Nilsson
Man kan väl till det nämna på tal om nykterhetsrörelsen, att alla, vad 
jag förstår, som satt i vänstern som bröt sig ur Socialdemokraterna 
1917, var anslutna till nykterhetsrörelsen.

Så det blev den närmaste länken, den historiska kopplingen. – Vi 
kommer att avrunda här. Jag vill först tacka allihop, panelen och 
frågeställarna för jag tycker en oerhört stimulerande diskussion. Den 
här diskussionen kommer att skrivas ut och ges ut, så att ni får möj-
lighet att också läsa vad ni har sagt. Det här är alltså ett slags första steg 
till att vi vill från olika håll – Stockholms universitet, Södertörns hög-
skola och Kommittén för Stockholmsforskning – försöka sy ihop ett 
projekt om kommunalpolitiken i Stockholm efter Andra världskriget 
och det här var ett första steg. Fler steg kommer, men jag tycker att vi 
har tagit ett första bra steg.
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Ni ska få en avslutande present, som inte har direkt med Stockholm 
att göra och det kan verka lite långsökt, men eftersom jag har varit 
indragen i det här med unionsjubileum och så vidare, så handlar det 
här om fredlig konfliktlösning i alla fall,1905, när Sverige och Norge 
kom överens, så jag tycker ändå att det kan ha någonting med det här 
att göra. Tack så mycket. [Applåder]
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Trafiken och makten i Stadshuset

Vittnesseminarium 20 november 2008 i Stadshuset

Torbjörn Nilsson
Det är ett väldigt intressant tema, som vi har framför oss här idag 
under förmiddagen. Det är ett vittnesseminarium, som det heter. Jag 
är från Södertörns högskola och det Samtidshistoriska institutet där. 
Vi har under ett antal år arrangerat sådana här vittnesseminarier, som 
är en blandning mellan ett vänligt samtal och ett förhör. Tanken är 
alltså att vi samlar fyra à fem personer, som har varit viktiga i någon 
form av beslut eller någon politisk process. Vi formulerar vissa frågor, 
som vi vill ta upp och därefter har vi en utfrågning och en diskussion 
med de här personerna.

Vi spelar in det och senare ges det ut i form av broschyrer eller en 
bok. Det finns några exempel på de broschyrer, som vi har gett ut på 
ett bord längre bort. Där finns också information om Samtidshistori-
ska institutet på Södertörns högskola. Så här såg den senaste skriften 
ut, som heter Sverige och Baltikums frigörelse. Två vittnesseminarier om 
storpolitik vid Östersjön.

Det här vittnesseminariet idag är en samproduktion, ett gemensamt 
arrangemang mellan Stadshuset, Kommittén för Stockholmsforsk-
ning, som Anders Gullberg representerar, och just Samtidshistoria ins- 
titutet på Södertörns högskola. Vi kommer att ha en diskussion fram 
till klockan elva, sedan blir det en kaffepaus och därefter fortsätter vi 
fram till ungefär halv ett. Mot slutet är det också tänkt att det ska fin-
nas möjlighet för frågor från publiken till panelen.

Med det så är det tänkt att jag lämnar över till Anders Gullberg, 
som ska hålla en liten inledning kring dagens tema om trafikpolitik 
och om trängselskatteförsöket. Varsågod.
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Anders Gullberg
Tack så mycket. Jag vill börja med att visa den här bilden, det här är 
Trafikledsplan 1960. Det här är förmodligen en plan som alla par-
tier, det var fyra då i fullmäktige, var överens om helt och hållet. Det 
fanns ett undantag och det är en liten prickad linje, som går ganska 
centralt i bilden, det är Klaratunneln, där dåtidens moderater, alltså 
Högerpartiet, var tveksamma. De undrade, om det var nödvändigt att 
dra den tunneln. Men i övrigt var man alltså helt överens om den här 
ganska ambitiösa planen.

Det är ett halvsekel, som har gått, sedan den tiden och i motsats till 
vad som gällde då, har tiden inte alls präglats av någon enighet. Man 

Trafikledsplan för Stockholm, 1960.
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kan säga att det har varit oerhört långt ifrån den typen av samstäm-
mighet. Det gäller inte minst vägavgifter, som har varit ett tema under 
hela den här tiden. Vår hypotes, som vi önskar få pröva idag tillsam-
mans med panelen, är att trafikpolitiken intar en särställning bland de 
politikområden som staden har att hantera. Som inledning till det här 
ska jag ge en kort resumé av vad som har hänt sedan 1960.

Man kan säga att på 60-talet ökade kritiken mot trafikens avigsidor, 
speciellt var det bilismens avigsidor, som kom i fokus. Det var framför 
allt utomparlamentariska grupper som framförde den kritiken. Men 
mot slutet av 60-talet och under 70-talet, så anammade också parti-
erna den här kritiken. Man blev överens om att trafiken i innerstaden 
borde minska, men man var absolut inte överens om hur mycket och 
hur minskningen skulle ske. Den varierade mellan 15 och 50 procent, 
det var de olika buden som fanns. Man var heller inte överens om 
vilka medel, som skulle användas och i hur stor utsträckning de skulle 
sättas in. Det som diskuterades var – förutom vägavgifter – bilavgifter 
eller biltullar. Det handlade om en satsning på kollektivtrafiken, det 
handlade om att man skulle trafikreglera olika områden så att man 
minskar genomfarten, det handlade också om att införa en restriktiv 
parkeringspolitik. Det fanns också förslag om att man skulle förbjuda 
infart till innerstaden, dock med dispensmöjligheter, ska jag tillägga 
då för att vara rättvis mot förslagsställaren, som var Vänsterpartiet 
kommunisterna.

Under 70-talet var det ekonomisk stagnation och befolknings-
utvecklingen uteblev, så det blev en spontan minskning av biltrafiken 
och trycket i centrala Stockholm. Det fanns inte tillräcklig kraft i 
opinionen i kritiken då, så man kom aldrig fram till någon enhetlig 
och sammanhållande politik i den här frågan. 

Under 80-talet och särskilt mot slutet av decenniet, så fanns det ten-
denser till överhettning i Stockholm. Det ledde även till att biltrafiken 
ökade samtidigt som man inte hade byggt ut särskilt mycket av det 
här systemet, som vi kunde se på bilden här tidigare. Det betydde 
att trafikpolitiken igen blev ett väldigt hett tema. Socialdemokraterna 
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framkastade i slutet på decenniet ett förslag om att man skulle införa 
områdesavgifter i form av SL-kort på vindrutan som villkor för att 
få köra i innerstan. Där krävde man utredning och en lagstiftning, 
som skulle kunna stödja det här. När sedan Stockholmspartiet kom 
i vågmästarställning i valet 1988, så tog de upp den här frågan och 
förhandlade med båda grupperna om införande av SL-kortet. Mode-
raterna ville då ha som kompensation en utbyggnad av vägsystemet 
och där krävde inte Socialdemokraterna lika mycket, vilket betydde 
att det blev en majoritet, att det var en vänstermajoritet, som styrde i 
Stadshuset och politiker från både Stockholms stad och Stockholms 
län låg på regeringskansliet för att få fram en lagstiftning. Men det var 
trögt och bl.a. var det den socialdemokratiska riksdagsgruppen som 
var kritisk. Länets representanter och även representanter från landet 
höll emot och Georg Andersson, som då var kommunikationsmin-
ister, var inte beredd på att satsa och ta fram den här lagstiftningen. 
När det kom fram, lämnade Stockholmspartiet sitt stöd till vänster-
majoriteten och Mats Hulth fick avgå våren 1991 och ersattes av Carl 
Cederschiöld [moderat] som finansborgarråd.

Carl Cederschiöld
Han fick inte avgå på grund av det, han fick avgå på grund av treårs-
programmet.

Anders Gullberg 
Bra att du korrigerar mig så att det blir rätt. Sedan innebar det i 
alla fall att det blev bekymmer. Den socialdemokratiska regeringen 
bekymrade sig över att man inte kunde komma fram med en sam-
manhållande trafikpolitik i Stockholm. Bengt Dennis fick uppdraget 
att ta fram en samlad lösning. Man kom fram till en preliminär prin-
cipuppgörelse i januari 1991, då Bengt Dennis lämnade över till fort-
satta lokala förhandlingar. I valrörelsen 1991 drev rikspartiet [Social-
demokraterna] en stark kritik mot bilavgifter och det skapade särskilt 
oro bland Moderaterna. De frågor som var kvar att behandla var bil-
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avgifterna och finansiering av Väster- och Österleden, vilket ju var 
väldigt stora frågor, som Bengt Dennis lämnade efter sig. Man kom 
i alla fall fram till en överenskommelse i september 1992 efter hårda 
förhandlingar. Det här paketet havererade 1997 på riksplanet och det 
skapade skarp misstro bland de s.k. Dennispartierna som gjorde att 
det var svårt att komma överens i trafikfrågor i fortsättningen. 

1998 blir Stockholmspartiet åter vågmästare och i de förhandling-
arna spelade trafikfrågan en central roll. De borgerliga var mest 
tillmötesgående, det blev cykelbanor, Norra Länken fick en speciell 
lösning, eller rättare sagt i utredningarna blev viljeinriktningen en an-
nan hos de borgerliga än Socialdemokraterna och det var rivning. Un-
der den här mandatperioden pågick det samtal mellan S, M och FP 
om att försöka lösa vissa trafikpolitiska knutar men man kom aldrig i 
hamn med det före valrörelsen och i den fick Socialdemokraterna ut-
stå kritik från FP och M för att vara opålitliga, när det gällde trängsel-
skattefrågan, biltullsfrågan som det hette då. Annika Billström lovade 
ju där att inte införa biltullar. Efter valet visade det sig att Miljöpar-
tiet blev vågmästare på tre nivåer, både i riksdagen, landstinget och 
i Stadshuset och det var framför allt på riksplanet med folk här i 
Stadshuset som förhandlingarna pågick om vem som skulle styra. På 
bägge ställena förhandlade Miljöpartiet med båda sidorna och vad det 
verkar så fanns det inte något principiellt eller absolut motstånd mot 
att pröva den här frågan i det borgerliga blocket varken i Stadshuset 
eller på riksplanet.

En avgörande sak som gjorde att det inte blev några fortsatta förhand- 
lingar på den kanten på riksplanet var att Centerpartiet hoppade av 
från förhandlingarna [med FP och MP]. Det hade ändå varit svårt att 
bilda en sådan minoritetsregering, som det var tänkt. Det intressanta 
är då att trängselskattefrågorna var centrala i förhandlingarna på båda 
dessa nivåer. Sedan var det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet som kom överens i både Stadshuset och på riksplanet. 
Efter det har ju trängselskattefrågan haft en väldigt svår behandling 
fram till det att regeringen Reinfeldt efter valet 2006 införde det här 



76

mer permanent men med en annan utformning än den som provades 
i försöket.

Den här snabba genomgången säger, tycker jag, att väg- och bil-
avgifter eller biltullar, trängselskatt, eller vad man vill kalla det, har 
haft en lång historia i Stockholm och de har varit en viktig del av 
trafikpolitiken också. Efter 1960 tycks trafikpolitiken successivt ha 
erövrat en särställning bland de politikområden som Stadshuset har 
haft att ta ställning till och en särställning som den har behållit sedan 
dess. Den har spelat en viktig roll i flera valrörelser, den har vid flera 
tillfällen betytt mycket för vem det är som ska styra samtidigt som 
de principiella skillnaderna mellan de stora partierna inte har varit 
särskilt stora.

Frågan är alltså om det här stämmer, att trafikpolitiken har en 
särställning och vad det i så fall beror på. Är området särskilt kom-
plicerat, därför att det griper in i så många områden som miljö, tillväxt, 
stadsbyggnad och livsstil? Eller beror det i stället på att konflikterna 

I väntan på att seminariet om trafikpolitiken ska inledas. Fr.v. Annika 
Billström (S), Carl Cederschiöld (M) och Lotta Edholm (FP). Foto: Mari 
Gerdin.
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inom partierna har varit mycket större här än på andra områden? Eller 
kan det ha något att göra med att låglönegrupperna är särskilt starka 
just när det gäller trafik och trafikområdet? Eller är det så att särställ-
ningen kan ha att göra med att partierna här intar en ställning till frå-
gan om trängselavgift eller med biltullar som delvis strider mot deras 
ideologiska grundhållning, nämligen att vänstersidan vill ta betalt för 
tjänster som det allmänna utför medan högerskalan i politiken mera 
vill att det ska vara en fri tillgång? 

Det är alltså frågor som vi kommer att återkomma till men först ska 
vi en mera direkt utfrågning som Torbjörn Nilsson kommer att leda.

Bo Bladholm (kommunfullmäktiges ordförande)
När jag hälsade er välkomna missade jag att hälsa panelen speciellt 
välkommen. Det är två gamla finansborgarråd, jätteroligt, och ett som 
är aktiv och så Åsa, som fortfarande är aktiv här i Stadshuset. Vi är 
väldigt glada för att ni är här.

Torbjörn Nilsson
Även om panelen är känd ska jag ändå säga några ord om var och en, 
innan vi kommer in på de här frågeställningarna. Som Anders nu 
redan har visat är ju det här ett område som är väldigt omfattande och 
det finns väldigt många intressanta frågor och som ni märkte började 
panelen tissla och tasslar redan när Anders inledde. Det finns säkert 
frågor som de har tänkt att ta upp. 

På vänster sida har vi Annika Billström, som blev Stockholms första 
kvinnliga finansborgarråd 2002. Hon satt i fullmäktige från 1988 till 
2006 och hade varit först gatu- och fastighetsborgarråd och sedan 
under borgerligt styre var hon socialdemokratisk gruppledare, finans-
borgarråd som sagt 2002 till 2006. Efter det här så lämnade hon så 
småningom politiken och har sedan sysslat med rekryteringsfrågor för 
offentlig sektor. Jag vet inte om du har lämnat det senaste jobbet på 
Novare?
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Annika Billström
Jo, jag är egenföretagare idag.

Torbjörn Nilsson
Inom samma område?

Annika Billström
Ja.

Torbjörn Nilsson
Sedan har vi Carl Cederschiöld. Man kan säga att under 14 år, 1988–
2002, var det antingen Mats Hulth eller Carl Cederschiöld som satt 
på finansborgarrådsposten. De växlade vid varje val i stort sett. Carl 
Cederschiöld kom till fullmäktige 1976 och var där fram till 2002. 
Han har också varit industriborgarråd 1979–1991 och som sagt fi-
nansborgarråd 1991–1994 och 1998–2002. På senare år har han ock-
så varit statlig förhandlingsman för Citybanan. Det är också en fråga 
som i hög grad berör det här stora trafikpolitiska området.

Carl Cederschiöld
Inte bara Citybanan. Det var tilläggsuppdraget, utan för hela Stock-
holmstrafiken.

Torbjörn Nilsson
Därefter har vi Lotta Edholm, Folkpartiet, som har suttit i fullmäk-
tige sedan 1998. Hon blev gruppledare och oppositionsborgarråd 
efter Jan Björklund 2006 och sedan skolborgarråd efter valet samma 
år. Lotta har också suttit i riksdagen, det är väl den enda här som har 
suttit i riksdagen, det var 1992–1994. Lotta är alltså i hög grad inne i 
politiken på majoritetssidan.

Lotta Edholm
Då var jag också med i Dennisförhandlingarna.
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Torbjörn Nilsson
Ytterligare en merit för att kunna vara med i panelen. Sedan har vi 
Åsa Romson från Miljöpartiet. Åsa kom in i fullmäktige 2002, har 
tidigare varit gruppordförande för Miljöpartiet och hade också en 
intressant roll som en deltagare i vad som kallas en politisk sekreter-
argrupp för trängselskatteförsöket under vänstermajoritetens styre 
2002–2006, vilket framgår av den här boken som inte har visats upp 
tillräckligt, kanske allmän blygsamhet som har förhindrat henne men 
det är Karolina Isaksson, som har redigerat den här boken, Stockholms-
försöket – en osannolik historia. Numera är Åsa forskare vid Stock-
holms universitet inom juridik. Är det miljöjuridik?

Åsa Romson
Ja.

Torbjörn Nilsson
Då har jag presenterat panelen. Jag hade tänkt att den första frågan, 
som var och en skulle kunna säga något kort om, skulle röra just det 
här med trafikpolitiken och valrörelsen, alltså om ni har något bra 
exempel på hur trafikpolitiken hade betydelse i någon valrörelse, där 
ni själva har agerat inom politiken. Det är bara för att vi ska få ett 
inledande resonemang – sedan är det också fritt att ni vartefter kom-
menterar varandra – men också som en service till åhörarna. Vi börjar 
till vänster med Annika.

Annika Billström
Jag skrattade men det här är djupt allvarligt. Skämt åsido. Alla val-
rörelser som jag har deltagit i, så har trafikfrågorna varit avgörande. 
Under början på 90-talet var det Dennisöverenskommelsen i alla dess 
olika delar, allt ifrån vägutbyggnaderna till kollektivtrafiksatsningar-
na, och kanske den absolut hetaste frågan biltullar. Valrörelsen 1998 
likadant, som Anders nämnde, kring Norra Länken, om den skulle 
byggas eller inte byggas. Men det som är viktigt att säga, förutom 
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valrörelsen 2002 med Stockholmsförsöket och trängselavgifterna, så 
är det faktiskt att jag personligen tror att trafikfrågorna i Stockholm 
skulle ha fått en annan lösning, om vi hade behållit samlingsstyret. 
Därför det är så att vågmästarrollen blir så tydlig i valet 1994, 1998, 
2002. Det är viktigt att säga förutom de sakpolitiska frågorna, att 
Stockholm gick ju från samlingsstyre till majoritetsstyre 1994 och det 
har påverkat utvecklingen på många, många olika sätt.

Torbjörn Nilsson
Tack. Carl.

Carl Cederschiöld
Trafikfrågorna är alltid viktiga i en valrörelse, därför att de är viktiga i 
sak. De är viktiga för medborgarna. Trafik och grundläggande infra-
struktur är avgörande för hur samhället fungerar, kommer man till 
jobbet inom rimlig tid? Dessutom är trafikpolitik, till skillnad från 
t.ex. finansiella frågor och valutapolitik, någonting som alla kan tycka 
någonting om, alla har erfarenhet av det, positivt och negativt, alla 
har sina uppfattningar, alla har sina älsklingstrafikslag. Själv älskar jag 
tåg. Det gör att alla tycker någonting om trafikpolitik och då blir det 
en politiskt het fråga.

Sedan har det naturligtvis i Stockholmspolitiken varit som Annika 
sa. Jag håller fullständigt med dig om att avskaffandet av samlings-
styret var ett elände, om man ville ha något vettigt gjort i stan, inte 
minst på sådana här grundläggande områden som infrastruktur och 
trafik. Det har försvårat lösningar på trafikområdet. Som sades här 
i inledningen har på grund av grälet som har varit med olika upp-
fattningar, infrastrukturen i Stockholmsregionen halkat efter under 
lång tid. Det upplevde jag inte minst, när jag skulle trafikförhandla 
förra året, att listan över försyndelser var väldigt lång och när man tog 
upp allting på bordet, så blev det en väldigt stor hög av icke genom-
förda saker. Det handlade inte bara om vägar, utan det handlar om 
hela trafiksystemet och inte minst på kollektivtrafiksidan. Det gör att 
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människor naturligtvis har upplevt det här som en viktig fråga och då 
blir det viktigt i valrörelsen. Det är ju så, till allas stora förvåning, som 
demokrati fungerar. Även om media ibland försöker påstå motsatsen, 
så är det faktiskt så att politiker diskuterar i regel de frågor som med-
borgarna upplever som väsentliga och trafikpolitiken är väsentlig för 
medborgarna i Stockholmsregionen. Därav att det har varit så hett 
under lång tid. 

Till det ska man då lägga partistrukturen och det är rätt typiskt, 
du for förbi det här, alltså en moderatledd regering införde trängse-
lavgifter i Stockholm. Det beror ju på en mycket enkel sak, väljarna 
måste ju ha skrattat sig fördärvade efter valet. De röstade på den al-
lians, som var emot att införa trängselavgifter och gav den alliansen 
rejäl majoritet i fullmäktige och därmed ansvar, varefter de röstade 
ja till trängselskatter i folkomröstningen och sedan kunde de sätta 
sig ned och garva åt dem som skulle reda ut det här. Då gjorde ju 
regeringen Reinfeldt det enda vettiga, det vill säga att i stället för att 
ha en lång debatt om vilka omröstningar som skulle gälla och varför 
inte den eller den kommunen hade fått rösta och så vidare, så högg 
man av den berömda gordiska knuten och bestämde sig för att nu är 
det trängselavgifter, nu ska de permanentas i Stockholm och Centern 
lägger ned sitt motstånd mot Förbifart Stockholm.

Torbjörn Nilsson
Lotta Edholm.

Lotta Edholm
Jag tror att ibland finns det en tendens hos statsvetare och historiker 
att ha väldigt många teorier, som ofta bygger på hur partistrukturerna 
är eller lojaliteter här eller där, man försöker att hitta tjusiga teorier. 
Jag skulle vilja hävda att skälet till att trafikfrågorna är heta i Stock-
holmsregionen är att de är fruktansvärt viktiga. Det i sin tur, att de är 
viktigare här än i många andra delar av landet, förklaras bland annat 
av att Stockholm ligger där det ligger, att det inte är lätt att lösa de här 
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frågorna heller. Det som är Stockholms skönhet, det som gör att vi 
tycker att det är fantastiskt här, är ju också en del av problemet. Man 
kan inte bygga motorvägar hur som helst rätt över vattnet. Vi måste 
ha dyra trafiklösningar och de trafiklösningar som diskuterades på 
60-talet. är inte aktuella längre idag. Så det är viktiga och nog så otro-
ligt komplicerade och dyra frågor. Självklart är det så att vi har alla, 
som har gått in i valrörelsen, påverkats av trafikfrågorna och det beror 
ju också på, precis som Calle sa, att de är väldigt viktiga.

Jag delar inte den här uppfattningen om glorifieringen av sam-
lingsstyret. Man måste komma ihåg att den här bilden, som vi såg 
tidigare, var från 1960. Samlingsstyret upphörde väl egentligen inte 
förrän 1994. Man hade kunnat bygga väldigt många motorvägar och 
järnvägar under den perioden som det var samlingsstyre, men inte ens 
då lyckades man med detta. Det beror ju på att frågorna är väldigt 
komplicerade men också naturligtvis att det finns sprängkraft inom 
de politiska partierna, som jag tror att man inte ska negligera. Det 
handlar inte bara om de politiska partierna i Stadshuset, det handlar 
ju också om att Stockholm är Sveriges största stad, en jätteregion, det 
är huvudstad och det gör också att vi i väldigt hög utsträckning är be-
roende av staten. Även om vi kan bestämma mycket mer här, eftersom 
vi tvingas finansiera mycket mer i den här regionen än vad man gör i 
andra delar, så är det så att vi är beroende av många fler parter än vad 
man är på en del andra ställen i landet.

Torbjörn Nilsson
Åsa.

Åsa Romson
Jag har inte deltagit i så många valrörelser före 2002 års val, eftersom 
det var då jag kom in i Stadshusets fullmäktige som politiker. Däre-
mot så är det mitt första politiska engagemang i Miljöpartiet och det 
var väldigt kraftfullt från 1994 års valrörelse, som ju var Dennisval-
rörelsen. Åtminstone som man uppfattade den från miljöorganisa-
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tionerna, eftersom det var efter det att man hade slutit Dennispaketets 
avtal som var ett hån mot en modern trafikpolitik och en modern 
stad, som byggde på någonting annat än en ökad massbilism. Jag 
minns fortfarande några av de största demonstrationerna i Stockholm 
i modern tid som de som var emot Dennispaketet i det valet.

Att delta i Miljöpartiet, då har man ju den uppväxten eller den 
inriktningen att trafikpolitiken är en integrerad del av protesten mot 
den etablerade politiken i Stockholm, eftersom den till stora delar har 
byggts på en ökad vägtrafik. Och Miljöpartiet tillhör folkrörelser och 
andra strömningar i samhället, som har motverkat det här och haft 
det som en fråga. Där blev frågan med det här med samlingsstyre en 
helt annan sak. Man har politiska partier, som driver vissa frågor och 
antingen så har vi demokrati och då har man rätt att ha de frågorna, 
om man har få röster eller om man har många röster, även om de stora 
partierna inte tycker att man ska få uttala dem. Det var en väldigt 
tydlig fråga huruvida man som litet parti får gå in och förhandla om 
sådana typer av frågor.

Jag håller delvis med Carl Cederschiöld om att de här trafikpolitiska 
frågorna naturligtvis är känsliga, därför att det är någonting som alla 
tycker någonting om. Beroende på vad det är för förslag man hante-
rar, så vet man att man får ett par samtal, om det är frågor som folk 
relaterar till och trafikfrågorna relaterar folk väldigt starkt till. Men 
jag ska också säga det att 2002 års valrörelse, vi var ute och pratade 
om trafikfrågor och det gjorde väl alla partier på sin kant, men själva 
den heta debatten 2002 var inte alls trafikfrågor, det var bostadspri-
vatiseringen, alla gånger. I valrörelsen 2002 hade Moderaterna och 
Socialdemokraterna genom sina uttalanden och sin reklam på bus-
sarna, där Moderaterna skrev Stoppa (s) biltullar och sådana saker, 
lyckats avfärda den frågan från valrörelsedebatten, vilket gjorde att 
kontrasten för väljarna blev desto större, när det blev den stora frågan. 
Kände man till det politiska spelet, så var det ju inte någon nyhet, att 
de skulle vara de svåraste frågorna att lösa i en koalition utefter det 
valresultat som vi hade. Däremot för väljarna måste det ha varit svårt, 
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därför det hade inte diskuterats i valrörelsen på samma sätt.
Jag tror att i grunden så är trafikfrågorna frågor för det moderna 

samhället, det är hanteringen av det postindustriella samhället, där 
individen har lärt sig att man har frihet och att man har det materi-
ellt ständigt bättre, det vill säga fler bilar per familj och sådana saker. 
Samtidigt vill vi inte ha en förödande bilism i Stockholm . De här är 
ju en motsättning, som jag tror väljarna har också och den kanaliseras 
i politiken på det sättet som det kommer.

Torbjörn Nilsson
Tack. Det finns ju ändå, kan man säga, en viss enighet när ni beskriver 
den här frågan, varför den är så pass viktig. Sedan finns det olika syn-
sätt på hur frågan ska behandlas. Men det är väl ändå tydligt att ni alla 
ser frågans centrala betydelse. Men då har man ju fortfarande inte löst 
varför det är så svårt att få igenom sådana här beslut på den frågan.

Carl Cederschiöld
Får jag göra en kort kommentar till vad Lotta och Åsa sa. Lotta sa 
att samlingsstyret inte har lett till något mer byggande än vad det 
nuvarande majoritetssystemet har gjort. Det kan man diskutera. 
Jag vill bara ge ett exempel på två stora projekt, som inte hade varit 
möjliga, om vi inte hade haft samlingsstyre och det var att få beslutet 
om Södra Länken och Årstabron. Den senare frågan, då var visserli-
gen samlingsstyret formellt avskaffat när det beslutet togs, men det 
var fortfarande den andan som gällde. Att Moderaterna efter att ha 
blivit sist kvar på barrikaderna, när Persson gjorde upp med Centern 
om budgeten och därmed spolade Dennisöverenskommelsen bara sex 
månader senare och satte sig i förhandlingar med den socialdemokra-
tiska regeringen för att lösa problemet med Årstabron, dvs. infarten 
för järnvägen till Stockholm och Södra Länken, hade ju inte gått om 
inte de politikerna som satt där var uppfostrade i samlingsstyret och 
fortfarande levde i samlingsstyret mentalt. Vi hade inte haft någon 
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Årstabro och vi hade sannolikt inte haft någon Södra Länken, om det 
inte hade varit så, i alla fall hade det kommit mycket senare.

Det andra var någonting som Åsa sa, som jag tror är faktiskt en av 
de mest grundläggande skälen till varför trafikpolitiken är så het, du 
sa målkonflikter. Det är precis vad det handlar om. Det handlar om 
målkonflikten mellan god miljö och nödvändigheten av att minska 
utsläpp och så vidare, och samtidigt att ha en infrastruktur som gör 
att folk kan röra sig och att denna storstad kan fungera, när det gäller 
arbete och bostäder. Det är en uppenbar målkonflikt. Jag tycker också 
att du har rätt i att den målkonflikten finns hela vägen ända in i oss 
själva som individer. Det gör frågan ännu mera het.

Torbjörn Nilsson
Någon annan som vill kommentera? Vi ska inte fastna i den här frå-
gan. Jag kan också nämna apropå det här med samlingsstyre. Vi har 
faktiskt haft ett vittnesseminarium, som har handlat om det, så vi 
har legat före där… Så de synpunkterna känner vi väl till men de är 
naturligtvis viktiga också i den här frågan. Var sin kort replik.

Lotta Edholm
Man kan i varje fall konstatera att Södra Länken blev byggd när det 
inte fanns något samlingsstyre men den fanns med på 1960 års karta, 
när det fanns samlingsstyre men det tog väldigt många år för den. Jag 
tror att fortfarande är det så att det finns en gemenskap mellan oss tre 
partier, när det gäller trafik och byggande, som egentligen inte har så 
mycket med samlingsstyret att göra utan att vi delar samma värdering- 
ar, att det faktiskt är viktigt att bygga en och annan väg också i den här 
regionen och en och annan järnväg.

Det jag tänkte nämna är en annan aspekt som gör trafikfrågorna 
besvärliga är tidsaspekten, att det tar en sådan otrolig tid från det 
att man sätter sitt namn på ett avtal till dess man sätter spaden i jor-
den. Ibland hinner det gå inte bara en valrörelse utan två eller tre 
valrörelser. Partierna hinner inte bara byta väljare, de hinner dessutom 
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byta politiker under tiden. I början är det kanske en debatt kring 
ett bygge medan det i en nästa valrörelse är det en annan debatt om 
samma bygge, fast ur en helt annan aspekt. Det där krånglar till allt-
ing också väldigt mycket.

Åsa Romson
Jag skulle vilja ta upp en annan aspekt och den handlar egentligen 
om relationen, som du också var inne på inledningsvis och som vi 
har kommenterat lite grann, nämligen relationen mellan kommunen 
och staten. Den är ju ganska uppenbar i alla de här projekten. Vi har 
ett system där det är väldigt lätt för kommunpolitiker, menar jag, i 
Sverige att gå ut och önska och göra stora önskelistor om allt man vill 
ha. Man säger att det här är vad medborgarna behöver, det här för att 
få tillväxt eller vad man nu har för mål inom sitt område. Och så be-
höver man aldrig själv hosta upp pengarna eller själv titta på hur vi i så 
fall ska utreda det här. Vilka kriterier ska vi sätta? Och hur balanserar 
vi de här målkonflikterna och sådana saker? Man önskar pengar och 
man får dessutom ett kvitto på att man är en duktig kommunpoli-
tiker, om man får så mycket pengar som möjligt från staten. 

Det är klart att staten, när de sitter med pengapåsen, har en annan 
synvinkel och det visar sig ju i partierna, när de faktiskt inte agerar 
på samma sätt, de följer inte alltid Stockholms stads partiavdelningars 
vilja. Det var ju en skillnad mellan det här projektet med trängsel-
avgifter mot de tidigare projekt som Stockholmspartiet hade blivit 
snuvat på där uppgörelsen i staden inte var någon garant för att staten 
levererade,, som vi var väl medvetna om. Jag tror att den skillnaden 
också är ganska tydlig, förutom det som Lotta var inne på, tidsas-
pekten men tidsaspekten har ju också med utredningar att göra. De 
stora projekt som vi gör nu, om vi pratar vägar och järnvägar, då är 
det ju faktiskt så att det är utredningar, som faktiskt kommer fram till 
vissa intressanta fakta, som kanske inte fanns på bordet från början. 
Tidsaspekten handlar ju också om hur man tar hand om den nya in-
formation och kunskap och hur man utvärderar projekt. Jag tror att 
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det är en viktigare kommentar, när det gäller projekt som Förbifarten 
t.ex. Den här tiden och utredningar och liknande faktiskt ska väl tas 
om hand av politiken eller har man som politiker en gång för alla sagt 
sitt ord att det här ska genomföras oavsett vad som kommer fram i 
utredningar? Det gör vi ju inte på något annat politikområde, skulle 
jag säga. Men det är fortfarande legitimt att göra det i trafikpolitiska 
frågor. Har man sagt att man vill bygga vägen, så ska man bygga vä-
gen, oavsett vad miljöutredningarna säger, oavsett om utredningarna 
visar att vägen inte kommer att lösa det trängselproblem man har.

Torbjörn Nilsson
Tack. Annika.

Annika Billström
Min erfarenhet av debatterna i Stockholms fullmäktige är två poli-
tikområden, där politikerna visar sina sämsta sidor, det vill säga ham-
nar i ytterligheter. Det är trafikfrågorna och det är bostadsfrågorna. 
Det som ändå skedde, skulle jag vilja säga, 2002 och fortfarande även 
denna mandatperiod, om jag förstår mediarapporteringen rätt, så 
finns det idag en mycket, mycket bred samsyn, när det gäller bostads-
byggandet och bostadsfrågorna. Det gläder mig, därför det är ju ändå 
så att bostadsbristen är fortfarande akut och besvärlig. 

Däremot ser jag inte att det finns en samsyn kring trafikfrågorna. 
Det har naturligtvis att göra med det som flera av er har varit inne på, 
relationen kommuner – stat och där Stockholm alltid har blivit för-
fördelat. Det är ju så att den socialdemokratiska tillträdande regering-
en 2002 aldrig skulle ha sagt ’ja’ till trängselavgiftsförsöket, om man 
inte stod inför ett hot om ett nyval, alternativt att man inte fick stöd 
för sin budget och finansiella politik. Så är det ju. Sedan pågick det 
diskussioner här i huset, absolut, men det människor säger till mig 
idag, när jag rör mig på stan och man diskuterar trängselavgifterna el-
ler trängselskatterna eller vad man nu ska kalla dem för, är att egentli-
gen tycker de allra flesta idag med tanke på privat personlig erfaren-
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het, att det systemet som vi har är ganska bra. Det behöver säkert 
rättas till på ett antal områden men däremot så reagerar ju alla på det 
sätt som försöket kom till stånd. Det är väldigt viktigt, att vara upp-
riktig och ärlig kring det, därför att där kan man ju säga att det var 
å andra sidan skickligt av Miljöpartiet, att faktiskt förhandla på flera 
parlamentariska nivåer samtidigt, vilket den socialdemokratiska led-
ningen här, under mig, men också i Landstingshuset och i Rosenbad, 
inte hade kontroll över. 

Torbjörn Nilsson
Jag läste senast vad Helge Berglund skrev i sina memoarer Kämpa 
grabbar, tror jag att den heter. Han var ju ishockeyledare också. Det 
var på 50-talet. Han var också väldigt tydlig om hur staten har miss-
gynnat Stockholm sedan länge. Femtio år senare hör man ju också, 
det brukar vara en ganska stark enighet, det finns ett tydligt stock-
holmsintresse, tycker jag, när man möter Stockholms politiker. Just 
i förhållande till staten har Stockholm alltid blivit missgynnat. Om 
man då som forskare och som medborgare ska ställa en kritisk fråga: 
Är det en myt som upprätthålls här decennium efter decennium? Kan 
ni ge någon kommentar till hur det här missgynnandet slår igenom? 
Varsågod, Annika.

Annika Billström
Jag har ett annat exempel och det är skatteutjämningssystemet, som 
få människor i Sverige begriper. Jag tror att det är tre personer, som 
kan systemet.

Carl Cederschiöld
Och de får aldrig flyga tillsammans…

Annika Billström
Nej. Det är väldigt, väldigt få medborgare som bryr sig om systemet, 
därför att det är så djupt komplicerat. Jag har varit med nu som bor-
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garråd i 12 år, då de här diskussionerna har förevarit och där det totalt 
missgynnar Stockholm, oavsett hur tydliga underlag vi har, där vi med 
sakargument och fakta kunde visa på, att vi var förfördelade även här, 
ekonomiskt men också hur systemen förändrades för att inte gynna 
Stockholm. 

Carl Cederschiöld
Det är ju så och vi vet alla vad det beror på. Det har ju funnits en 
regionalpolitisk debatt i Sverige under många, många år som gått ut 
på att Stockholm glufsar i sig alla fördelar, alla resurser och alla män-
niskor i landet och det måste man motverka. I riksdagen har det då 
varit den inställningen att Stockholm ska inte ha något, de resurser 
man har ska satsas i andra delar av landet, Stockholm klarar sig själv, 
de där oförskämda, kaxiga stockholmarna som bara lyckas med allt de 
gör i stort sett ska klämmas åt. Det har funnits lite grann av den atti-
tyden i politiken. Sedan kan man ju i ärlighetens namn också säga, att 
detta har varit ett reellt problem, det är ett reellt problem naturligtvis, 
att resurserna aldrig räcker till. 

Om vi tar bort den politiska avogheten, som har funnits, så hade 
Stockholm kanske i alla fall haft problem, för det finns faktiskt an-
gelägna investeringsbehov i andra delar av landet också och som inte är 
tillgodosedda. Det lärde jag mig verkligen under de här trafikförhand-
lingarna, jag tittade på resten av landet också. Sedan har man gjort 
en massa dumheter på grund av den här politiska inställningen som 
skatteutjämningssystemet. Man måste ha ett skatteutjämningssystem 
men jag menar, att det här är inte särskilt smart utformat.

Man kan lugnt säga, att det har skett en förändring, tycker jag, un-
der senare år. Man har börjat inse den globala konkurrensen, man har 
börjat inse Stockholmsregionens betydelse för att Sverige ska lyckas i 
den globala konkurrensen. Det är rätt intressant faktiskt att läsa den 
infrastrukturprop. som regeringen just har lagt på riksdagens bord. 
Där finns rätt mycket resonemang i den kring nödvändigheten av 
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att lösa infrastrukturfrågorna i storstadsområden och då i Stockholm-
Mälardalen av de här skälen. 

Tittar man också på närtidssatsningen som görs de närmaste två 
åren och tittar man på andra faktorer, så är det faktiskt så att för första 
gången på mycket länge, så får faktiskt Stockholmsregionen relativt 
sett mer av kakan men jag kommer också ihåg mina diskussioner i 
Finansdepartementet om vilken ram jag hade att förhandla med med 
Stockholmsregionen och där utgångsbudet var att vi skulle förhandla 
kring en ram som var en miljard lägre än vad regionen nu får de här 
åren. Då sa jag till Finansdepartementet, att då kommer mina vänner 
i regionen, som jag förhandlar med att tacka för kaffet och mazarinen 
och säga att det var trevligt att träffas och sedan gå hem och göra något 
annat. Så förhandlar man inte. Det resulterade i att man förhandlade 
från den nivå, som vi nu ligger på. Det finns en ökad förståelse för att 
Stockholmsregionen är viktig.

Torbjörn Nilsson
Har du fått den bilden under det här arbetet som statlig förhandlings-
man, att du kanske på något sätt blir mer nyanserad än den tidigare 
stockholmskritiken?

Carl Cederschiöld
Framför allt tycker jag att det är en utveckling som man har sett un-
der 2000-talet, skulle jag vilja säga, att det har funnits en växande 
förståelse för att Stockholm är viktig, att Stockholmsregionen är 
viktig. En faktor som har spelat en roll här är att vi pratar inte bara 
Stockholm längre utan vi pratar Stockholm-Mälardalen och då pratar 
vi om 2,5 miljoner av landets invånare. Det må väl vara att man kan 
sparka på de här borgarråden i Stockholms stad, det är lite svårare 
att sparka på kommunalråden i Västerås och Eskilstuna, Köping och 
sådana ställen. Att vi har lyckats knyta ihop med Mälardalen har poli-
tiskt spelat roll för att få en större förståelse. Sedan finns det ju på den 
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statliga sidan, inte minst bland tjänstemännen, en allmän misstänk-
samhet mot de här kommunala töntarna. Det är egentligen bättre om 
departementet och ämbetsverken sköter grejerna än att låta en massa 
kommunalpolitiker, som träter och bara ser till sina egna kommunala 
intressen, hålla på och sköta saker. Vi vet att verkligheten är en annan. 
Men det finns en attityd i kanslihuset och i en del statliga ämbetsverk, 
som är den här, man börjar där, när man diskuterar med den kom-
munala sektorn. 

Jag kan ju konstatera att i trafikförhandlingen var det väldigt intres-
sant att se 1) hur medveten man var om problemen och 2) hur villig 
man var att hitta lösningar och inte komma med långa önskelistor om 
att vi i vår kommun vill ha 134 projekt och det är de här. På Södertörn 
till exempel enades de åtta kommunerna om åtta grejer i diskussion-
erna. Så här menar jag det har skett en förändring både i attityd och 
i sätt att jobba.

Torbjörn Nilsson
Lotta, du satt i riksdagen, när det var en borgerlig majoritet också, 
du är den enda som har suttit i riksdagen och har upplevt att vara 
Stockholms representant också på den nivån. Hur kommenterar du 
det här?

Lotta Edholm
Det är klart att det finns ett ganska stort Stockholmsförakt, Stock-
holm är lite diffust. Det är ju inte bara Stockholms stad utan det är 
lite runt omkring också. Jag skulle vilja säga att det har skett en enorm 
förändring på det här området. Jag är född och uppvuxen i Västerås. 
När jag bodde där så tog det mer än en och en halv timme att åka till 
Stockholm. Stockholm fanns ju inte, Västerås var sig själv nok och 
sedan hade man internationella kontakter. Stockholm fanns inte på 
banan. Idag ser ju hela Mälardalen sig som en del av Stockholm, man 
kallar sig t.o.m. för Stockholm i det samarbete som finns. Det är en 
stor förändring och jag tror att en del av förändringen, man ser att det 
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faktiskt finns ett ömsesidigt beroende, att man är en region och att 
människor kan resa. Det är möjligt att resa på ett annat sätt. Idag tar 
det mindre än en timme att åka till Västerås och det skulle kunna gå 
ännu fortare, ifall vi byggde ut järnvägen. 

Men det är också så att de som är beroende av att åka kollektivt till 
olika delar av landet har också insett under de senaste tio åren, att när 
det är stopp i Stockholm, då är det stopp i resten av landet också. Det 
har blivit påtagligt de senaste fem à sex à sju åren, att det faktiskt är på 
det sättet. Det är ju därför det finns ändå en förståelse och acceptans 
för Citybanan, för det påverkar långt, långt bort i Norrland. Det är 
klart att på det sättet har ju Sverige krympt naturligtvis och det är en 
bra utveckling, för det här stockholmsföraktet, som har funnits är ju 
inte sunt, det är inte bra. 

Jag tror också att vi delvis själva har spätt på det faktiskt genom att 
vi struntat i vad de säger i regering och riksdag i rätt hög utsträck-
ning och så har vi hittat på egna lösningar på rätt många problem. 
Ekonomin har ju gått rätt bra de flesta åren faktiskt ändå. Dock med 
undantag när Annika var finansborgarråd, för det var ju första gången 
som man såg, att en lågkonjunktur kunde slå hårdare mot Stockholm 
med fler arbetslösa än i resten av landet. Det innebar ju att plötsligt 
blev skatteutjämningen omvänd. Det tror jag var väldigt nyttigt för 
en del makthavare.

Carl Cederschiöld
Pedagogiskt.

Torbjörn Nilsson
Åsa, du representerar ett parti, där det verkar vara mindre spänning i 
alla fall på det här området mellan lokal och central nivå. Det visar väl 
just den här frågan om trängselskatten också, när ni kunde hålla de 
olika nivåerna igång samtidigt. Hur ser du på det här Stockholmsin-
tresset eller Stockholms missgynnande?
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Åsa Romson
Jag tror att den här diskussionen om Stockholms missgynnande i stora 
delar bygger på diskussioner, när man pratar om hur mycket pengar, 
hur stora pengapåsar till infrastrukturinvesteringar som motorvägar 
framför allt, järnvägar till viss del. I Miljöpartiet hade vi diskussionen 
på samma område, när det gäller kollektivtrafikinvesteringar, för det 
är ju alltid en huggsexa om pengar, pengar är någonting som inte 
finns i oändlighet och där finns alltid en diskussion om: Är det bätt-
re att satsa ännu mer på en region, där vi redan har relativt sett stor 
kollektivtrafik eller ska vi satsa i de obygder, där man har väldigt få 
resurser till kollektivtrafik? Den diskussionen finns säkert i alla partier. 
Men jag skulle vilja säga, att när man pratar om riksnivåns förhållande 
till kommunerna, när det gäller hela trafikpolitiken, som jag menar är 
till stora delar, särskilt i städerna, mycket mer beroende av helt andra 
regelverk än antalet kronor och ören till nybyggnationer. Det ser vi ju 
inte minst i Stockholm, de allra flesta vägar är redan byggda. De allra 
flesta kommunikationssätt är sådant som vi måste modulera i det vi 
har. Det handlar om regelverk för historiskt sett parkeringspolitik, 
regelverk för inte minst trängselavgifter, som var en sådan fråga. Där 
var det ju uppenbarligen så att riksdagsdiskussionerna i Trafikutskot-
tet åren innan man hade utrett om kommuner skulle få möjlighet 
att införa avgifter på olika sätt, var ju väldigt fokuserade på att kom-
munerna måste vilja det här, annars kan man aldrig införa det. Det 
tror jag har att göra med den här relationen till väljarna. Det skulle 
kännas som ett oerhört brott mot väljarna att införa det utan att de 
var tillfrågade väldigt direkt på den lokala nivån, den lokala politiken, 
som är också mest känslig för trafikpolitik. Det är de som måste hålla 
med, annars skulle det här aldrig gå. 

Man kan ju tänka sig, om man tittar på de statliga finanserna, där 
trängselavgifter löser trängselproblem betydligt mer ekonomiskt än 
vad en stor motorväg gör. Det var ett ganska lätt val, om det var så 
att riksdagen bara ville gå in och besluta, men det har man aldrig 
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velat göra utan man har diskuterat det här: Ska det vara kvalificerad 
majoritet för diskussioner med tidigare S, V, MP-samarbetet perioden 
innan och sedan när man gjorde utredningen på hur skulle lagstift-
ningen se ut för att Stockholm skulle kunna få genomföra ett försök 
med trängselavgifter? 

Jag tror att när vi tittar på hela det trafikpolitiska spektret av in-
strument och verktyg, då är det snarare en allmän tröghet i riks-
dagsprocessen att hantera sådant som är allvarliga regelverksfrågor 
för kommunerna. Där spelar det inte speciellt stor roll. Där tror jag 
Stockholm har fått igenom mer särregler som fungerar, därför att man 
är duktig, man har många tjänstemän, man kan förhandla tillsam-
mans med Göteborg och Malmö bättre än vad småkommuner lyckas 
med. Det ser man med trängselavgifterna. Jag tror inte att det hade 
gått, att någon annan stad i Sverige hade lyckats genomföra ett försök 
med trängselavgifter före Stockholm. Det handlar inte bara om att 
trafikpolitiskt, så är det mest nödvändigt här utan det handlar också 
om vår styrka och att vår politiska diskussion här alltid går ihop. Det 
är svårt i valrörelser, det är möjligt, att det har blivit förstärkt de sen-
aste valrörelserna. Jag har ingen lång historia där men det känns som 
att det blir svårare och svårare att bedriva en maktpolitisk diskussion 
i Stockholm som är oberoende av den maktpolitiska diskussionen på 
andra sidan vattnet, i riksdagen.

Torbjörn Nilsson
Jag har tänkt att ni skulle kunna sammanfatta det här. Vad krävs för 
att sådana här stora trafiklösningar – vare sig det är trängselskatter el-
ler vad det nu är – verkligen blir genomförda? Vilka förutsättningar 
måste uppfyllas för den här typen av trafikpolitiska beslut ska bli verk-
lighet? Ni har ju nämnt några av dem. Vad skulle ni ranka som de ab-
solut viktiga? Vad är några ”måsten”, när det gäller att genomföra en 
sådan här typ av fråga för att det till slut ska bli verklighet? Och inte 
bara bli försök, som sedan rinner ut i sanden och så kommer det nya 
försök och så vidare. Ni har gett en relativt positiv bild att det kanske 
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är större möjligheter nu än tidigare, större förståelse för Stockholm, 
större samarbete Stockholm-Mälardalen med mycket tyngre kraft än 
bara Stockholms kommun. Men vad är det absolut viktigaste?

Annika Billström
Det som slår mig nu, jag tror att det var SvT som gjorde Uppdrag gransk-
ning om Förbifarten. Stämmer det? [Ja] Alltså när man då granskar, 
vilket media ska göra och det är bra, så måste den som jobbar med 
olika projekt, sätta in projektet i sin helhet, så att människor förstår 
hela bilden och visionen. Det som nu pågår i Stockholms stad och 
Stockholms län – vilket jag tycker är oerhört viktigt med Stockholm 

Åsa Romson (MP). Foto: Mari Gerdin.
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Business Alliance och samarbetet, när det gäller tillväxten, utveck-
lingsfrågorna osv. – är att Stockholms läns samtliga kommuner kan 
finna och fatta eniga beslut om olika typer av projekt. Det är grund-
förutsättningen. Det andra är en aktivitet av egenfinansiering. Hur 
stor den delen ska vara för ett järnvägsbygge eller för att vidareutveck-
la snabbspårvägen kan jag inte säga idag men det är medfinansiering. 
Det tredje är naturligtvis perspektivet över tid. Lotta var inne på det. 
Det är naturligtvis så att 2006 så är Allianspartierna i Stadshuset öve-
rens om X antal saker. Vad händer 2010? Vad händer 2014? Det där 
tror jag är oerhört viktigt, att det också finns ett ansvar hos respektive 
parti för att också formulera visioner, som är tydliga och som också 
kommuniceras med medborgarna så att frågorna också leder vidare.

Torbjörn Nilsson
Jag kan då kommentera, att de senaste två tre decennierna så har det 
ju varit maktskifte i Stockholm vid varje val. Varsågod, Carl.

Carl Cederschiöld
Jag vill koppla på vad Annika säger. Infrastrukturinvesteringar är ju 
väldigt långsiktiga för det första och de tar oerhört lång tid att genom-
föra från det att de ska börja prövas till det faktum att de tar lång 
tid att bygga, inte minst i den här regionen på grund av att det är så 
komplicerat, som Lotta var inne på inledningsvis, man ska över eller 
under vattnet, som delar den här regionen i två delar. 

Det kräver breda majoriteter, bred enighet om att nu ska vi göra 
just det här. Det kräver systemsyn. Man kan inte diskutera infra- 
strukturprojekt vart och ett för sig, och så diskuteras de ofta, och så tar 
media upp dem: För eller mot den här vägen, För eller mot den här 
tågtunneln, För eller mot den här spårvagnen. Det är en meningslös 
diskussion, därför såväl vägen som tågtunneln som spårvagnen är en 
del av ett system och skulle aldrig ha föreslagits, om de inte var en del 
av ett system. Helhetssynen är oerhört viktig och det är naturligtvis 
politikerna och de valda ombuden som i första hand måste ha den, 
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för det är de som fattar besluten men de måste också beskriva för sina 
uppdragsgivare varför de har valt ett visst system, varför de tror att det 
blir bäst för att lösa problemen.

Sedan är det med trafikpolitik som allting annat här i livet, det finns 
inte bara en lösning. Man kan inte bara bygga vägar, det går inte utan 
man måste ha spår och andra saker också. Och man kan inte avstå 
från att bygga vägar utan man måste bygga vissa vägar, även om man 
satsar så man kräks på kollektivtrafiken. Systemsyn, tycker jag är det 
väsentliga.

Det är också så att förutsättningen för att det ska fungera långsik-
tigt och över mandatperioder, över val, med växlande majoriteter är 
också att relationen stat-kommun fungerar. Staten är inblandad på fi-
nansieringssidan, staten är inblandad på tillståndssidan, staten är den 
mäktigaste aktören, trots allt, samtidigt så kan de inte göra någonting 
egentligen, om de inte har den kommunala sidan med sig. De här två 
måste samarbeta, stat och kommuner, för att det långsiktigt ska bli 
rätt gjort och bli någorlunda rimligt kostnadseffektivt också för de 
arma skattebetalarna. 

Det som man nu ser början på på allvar och som var en del diskus-
sion, nämligen att man har en slags gemensam finansiering av stora 
investeringar mellan kommun och stat, är framtidens modell, tror jag, 
om det ska bli infrastruktur byggd i rätt tid och på rätt ställe. Där 
tycker jag att Citybanan är ett väldigt bra och intressant exempel på. 
Den är idag kostnadsberäknad till 17 miljarder, den siffra som före-
kommer i diskussionerna nu och av de 17 miljarderna betalar den 
kommunala sidan i staden, landstinget och Mälardalen 6,5 miljard. 
Det är alltså en väldigt stor del av ett mycket centralt, nationellt in-
frastrukturprojekt som medfinansieras av de berörda kommunerna i 
regionen. Stockholm går alltid före, när det gäller nya modeller och 
jag tror att vi kommer att få se samma sak i de andra storstadsregion-
erna i andra delar av landet. Vi ser det redan, när Umeå och Sundsvall 
är beredda att vara med och hjälpa till och betala sina förbifarter. Så 
tror jag att det är.
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Lotta Edholm
Jag håller helt med om den analysen som Annika och Calle har gjort 
om vad som krävs. När vi pratar om samsyn, så ser vi ofta framför 
oss en politisk samsyn mellan de politiska partierna, men jag tror 
egentligen, att det också krävs en slags bredare samsyn, där till exem-
pel näringslivet står upp bakom den här typen av avtal. Ett skäl till att 
Dennisavtalet sprack var att det fanns en samsyn mellan dem som Åsa 
företräder som faktiskt var emot mycket av vägbyggena och dem som 
var emot biltullar för att finansiera det. Det blev en samsyn mellan två 
negativa krafter. Handelskammaren i Stockholm var väldigt mycket 
emot biltullar och så argumenterade man stenhårt mot det och såg 
inte helheten. 

Det är väl också delvis ett svenskt fenomen det här, att andra krafter 
i samhället ser inte riktigt, att det är deras ansvar på samma sätt. De 
säger: Det är politikernas sak att bygga vägar eller järnvägar och vi ska 
kritisera det som vi tycker är dåligt i projektet men de ser inte att då 
faller det. Det där måste vi vara duktigare på, att få med alla parter 
alldeles oavsett om det är vägar eller järnvägar man ska bygga. 
[Ohörbar kommentar från Anna Wersäll i auditoriet, representerande 
Handelskammaren.]

Torbjörn Nilsson
Vi får återkomma till det här senare. Åsa kanske har delvis en annan 
syn?

Åsa Romson
Ja, det känns mer och mer som man sitter här med de fega mot Den-
nispartierna, måste jag ju säga. De som hemskt gärna vill få en samsyn 
och inte förstår varför det inte finns en, eller varför det är så trögt att 
få alla att gå med på samsynen, att det stora problemet som Stock-
holm har är att vi har för få nya vägar. Det stora problemet för Stock-
holm är att vi blir fler och fler och att vi måste för att hålla ihop staden 
ha färre bilar per stockholmare för att få ihop den här målkonflikten, 
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som i alla fall Carl Cederschiöld höll med mig om tidigare. Jag tror 
att de flesta stockholmarna ser inte en målbild med Stockholm att det 
bara är för få nya vägar, det finns för lite plats att köra på för dem just 
där de vill, självklart. Så är det ju alltid.

Carl Cederschiöld
Det är för få spår också. Det är ett stort problem.

Åsa Romson
Det är definitivt ett stort problem men precis som du själv sa, det 
räcker inte med att bara bygga ut kollektivtrafiken, vi löser inte trans-
portsystemets miljöpåverkan bara på det sättet. När det gäller sam-
synen handlar det väldigt mycket om vilken bild man målar upp av 
Stockholm och där finns ett grundläggande problem i den bild som 
Dennispartierna fortfarande är kvar i. Man tror att den problembilden 
är en framtidsbild som stöter på problem också, när man tittar på hur 
de här projekten sedan måste följa det relativt sett moderna regelverk 
kring miljökonsekvensbeskrivningar och sådana saker och, som vi gör 
på andra politiska områden, att man diskuterar dem och sätter det 
i ett sammanhang med evidensbasering. Det gäller utbildningspoli-
tiken och sådana saker, vi sätter mål och medel bredvid varandra. Är 
målet mindre trängsel? Vad är då medlet? Där har man alltid från era 
partier alltid sagt att det relevanta medlet är att bygga nya vägar och 
vetenskapen säger ’nej’, det är trängselavgifter till exempel. 

Jag tycker det är uppenbart att det faktiskt inte bara krävs eller att 
det skulle krävas en samsyn, för i så fall skulle vi ha fått de här projek-
ten tidigare, om det räckt med den här samsynen. Jag håller med om 
att den är stor. Vi är fortfarande ett litet parti. Samsynen om att nya 
vägar är en lösning på många ställen delas ju av många stockholmare 
också. Men det finns inte tillräckligt många partier som vill samarbeta 
öppet om det där, därför att socialdemokrater och moderater inte vill 
ha en koalition, där de samarbetar öppet kring de här frågorna. I så 
fall skulle ju hela det politiska spelet se annorlunda ut. Det krävs idag 
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också att det projekt som fungerar i den här tågordningen med att 
man ska utvärdera och ta till sig ny kunskap och sådana saker och där 
fungerar inte en del av de projekten kring väginvesteringar men där 
fungerade trängselavgifterna. 

Jag tror att det var en skillnad där, att det var ett projekt, trots att 
det inte alls fanns en samsyn om det politiskt och inte bland stockhol-
marna heller, men i och med att det fanns en politisk slumpartad möj-
lighet att göra ett försök, så kunde man visa på, att det var ett projekt 
som fungerade i verkligheten. Där har man mer att lära i framtiden, 
att titta på vad olika projekt faktiskt ger, att få kunskapsinhämtande 
tillbaka.

Torbjörn Nilsson
Vi ska inte fastna i den här vanliga politiska debatten, det går 
naturligtvis inte att hålla sig borta från det men i alla fall. En kort 
replik, Annika.

Annika Billström
Samsynen handlar ju inte om åtgärderna bara, utan samsynen handlar 
om visionen för den här regionen. När jag var aktiv, så pratade vi om 
Stockholm 2030, idag pratar man om Stockholm som en världsstad 
och hotet ser vi jättetydligt nu i denna finansiella kris. Det är den in-
ternationella konkurrenskraften. Hur står sig Sverige och Stockholm? 
Det har med hjälp av OECD gjorts ett antal jämförelser med andra 
regioner både i Europa men också i världen och där Stockholm står sig 
väldigt, väldigt starkt i många delar, framför allt när det gäller innova-
tionskraft och utbildningsnivå och livsmiljö men står sig fruktansvärt 
dåligt, när det gäller bostadsförsörjning och lösningen på infrastruk-
turen. 

Vill man vara en region, vilket jag tror att stockholmarna också 
vill, som spelar på den internationella banan, så måste man ha både 
och, en infrastrukturpolitik som handlar om spår, vägar, cykelbanor, 
miljöstyrande avgifter eller trängselavgifter, vars syfte inte bara är att 
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finansiera utbyggnad och kanske några andra komponenter. Det här 
är ju inget nytt. Men man måste, innan man bestämmer sig för att 
säga ja eller nej till medlen, fundera över vad som är visionen, vad som 
är målet och hur kommer vi dit.

Carl Cederschiöld
Jag tror att Åsa har rätt, när det gäller trängselskatten, att de blev så 
framgångsrika och att stockholmarna förvisso inte med jättestor men 
dock med majoritet röstade för dem, det var ju att det visade sig att 
man kunde testa dem och det fungerade. Nu är problemet med både 
Citybanan och Förbifart Stockholm, att man kan inte bygga för att 
se om det fungerar och sedan ta bort, utan man måste bestämma sig. 

Södra länken har man nu byggt och den fungerar inte som den ska 
fungera beroende på att hela systemet inte är påkopplat. Återigen, 
det visar mycket tydligt det här med systemsyn. Citytunneln kom-
mer inte heller att fungera som den ska, om man inte gör de andra 
järnvägsinvesteringarna i Mälardalen och kring Uppsala och norr om 
Uppsala.

Det hänger ihop i ett system och man lever dessutom i den målkon-
flikten, att trafik skapar, oavsett vilken modell man väljer, större eller 
mindre miljöpåverkan men samtidigt är trafik absolut nödvändig för 
att vi överhuvudtaget ska kunna försörja oss, leva, arbeta och konkur-
rera. I den målkonflikten måste man kompromissa. Det är förutsätt-
ningen för att man ska lyckas. Vill man inte kompromissa, så kommer 
man aldrig att lyckas. Så enkelt är det. Då blir det som Annika säger 
”både och” och inte ”antingen eller”.

Torbjörn Nilsson
Jag tycker att man slås ju ändå av hur pass stor samsyn det finns hos 
i alla fall tre av partierna här. Samtidigt så diskuterar vi ett område, 
där det är oerhört svårt att få igenom de projekt man har. En fak-
tor som är så väldigt tydlig är ju motsättningar inom partierna och 
det har ju varit något som har kännetecknat i viss mån alla partier 
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fast naturligtvis mer eller mindre. Det kan vara motsättningar på den 
lokala arenan men också motsättningar lokalt-centralt. 

Med tanke på att det är en så stark överensstämmelse ändå bland tre 
av partierna här och man ska försöka förstå varför det är ett så svårt 
område, om man då riktar ljuset mot de inre partimotsättningarna, 
hur vill ni kommentera det? Både hur ni själva ser på motsättningar 
inom ert parti men också kanske framför allt hur ni uppfattar mot-
sättningar inom andra partier. Där kanske ni också är friare att kom-
mentera. 

Carl Cederschiöld
Jag måste lägga mig i upplägget. Problemet är inte motsättningar inom 
partierna. De finns alltid och de kan vara mer eller mindre påtagliga. I 
de här frågorna kan jag inte påstå att inte ens inom socialdemokratin, 
när man hade den stora debatten om Österledens vara eller inte vara, 
så är det ändå inte det som har varit avgörande för att det har gått som 
det har gått.

Åsa Romson
Men med trängselavgifterna var det naturligtvis så.

Torbjörn Nilsson
Vi kan låta var och en ge sin kommentar på det. Vi börjar med An-
nika.

Annika Billström
Jag skulle vilja säga så här, att i mitt parti, så upplevde jag under Den-
nisperioden, att det var förhållandevis lugn och ro, om ni förstår vad 
jag menar, därför det var ju vi som gav vika på Österleden, Folkpar-
tiet på Västerleden och Moderaterna på biltullarna. Det är den enkla 
bilden. Sedan var det ett gigantiskt projekt över väldigt, väldigt lång 
tid. Och jag måste säga, att jag tror inte att någon egentligen trodde 
att det var möjligt att hålla fast vid ett sådant gigantiskt projekt, som 
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var så omfattande. Det är den ena upplevelsen jag hade.
När vi sedan kom till valet och valrörelsen 2002 och då fick försöket 

med trängselavgifter, så startade det i mitt parti en väldigt positiv 
process på det sättet, att vi började jobba med hela trafikpolitiken och 
kopplade ihop miljöfrågorna i det, vilket jag tyckte var väldigt, väldigt 
positivt. Det var en process under ett antal år som så småningom 
utmynnade i ett näst intill hundraprocentigt enigt trafik- och miljö-
politiskt program för mitt parti. Så var det.

Torbjörn Nilsson
Men de här motsättningarna som ändå fanns i samband med träng-
selskatteförsöket?

Annika Billström
Självklart, det fanns ju i hela min tillvaro under hela mitt liv under 
fyra år. Det var ju alltid konflikter om trängselavgifter var jag än rörde 
mig. Om jag rörde mig i länet eller i mitt eget parti eller här i huset el-
ler i landstingshuset eller mot regeringen. Det var ständiga konflikter, 
det var om systemet, internt här handlade det jättemycket om upp-
handlingarna gentemot regeringskansliet och i regeringen handlade 
det om att vi ville få det till en avgift, så att vi själva kunde bestämma 
om nivån och differentieringen och andra saker men också att få till 
del andra reformer än bara försöket, som låg på infrastrukturdelen. 
Men visst var det så, när det gällde försöket, att det var ständiga och 
återkommande konflikter.

Torbjörn Nilsson
Carl, du tycker inte att den här frågan om partiernas inre motsät-
tningar är viktig men inom Moderaterna fanns väl sådana i länet, i 
kranskommuner och i Stockholm?

Carl Cederschiöld
Nej, men visst, alla hade inte exakt samma uppfattning, självfallet 
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inte och jag hoppas vid Gud, att det inte är så i något parti, att alla 
har exakt samma uppfattning. Det blir vi ju utskällda för i media, att 
partier är fyrkantiga organisationer, där alla är tvungna att tycka lika-
dant. Det är som vanligt med sådana där myter inte heller sant, utan 
det finns en massa olika uppfattningar. Även om man i grunden kan 
ha en grundläggande enig uppfattning om i vilken riktning man ska 
gå, så kan man i alla fall gräla internt om olika delar av det här och det 
skulle jag inte vilja beteckna som motsättningar utan det är en mycket 
normal process i ett politiskt parti, där det finns lite vitalitet och lite 
vilja och lite idéer och lite tänkande och lite tyckande hos folk. Att 
göra det till motsättningar tycker jag är fel definition. Det är ett nor-
malt förhållande i ett politiskt parti. Ett politiskt parti, där det inte 
finns den typen av diskussion mår inte bra, skulle jag vilja säga. Där 
tycker inte jag, att det här är ett relevant argument överhuvudtaget i 
debatten. 

När jag tittar på partierna runt omkring mig kan jag konstatera att 
i grunden har det varit rätt så stor enhet i alla partier. Det parti, som 
faktiskt har haft mest intern diskussion är väl Socialdemokraterna och 
det beror kanske också på ett mycket enkelt faktum, nämligen att 
man inte bara är ett stort parti, man satt också i regeringsställning och 
det fanns en skillnad, som Annika var inne på, mellan regeringssidans 
uppfattning och den lokala sidans. I och med att man sitter i regering-
en, så blandas också regeringsbyråkratin in i systemet och det får vissa 
konsekvenser.

Det avgörande här är att väljarna tycker att det är kul att retas med 
politikerna, så de röstar ju då… Det mest radikala är ju det som hände 
2006 men det har ju ofta varit så, att eftersom trafikpolitiken inte 
är den enda frågan i politiken och höger-vänster-skalan styr i en rad 
andra frågor, som också är viktiga för att man definierar sig om man 
tillhör center-högercenter, vänster, så att väljarna har alternativ och 
det är på dem man bildar regering, på det paketet man bildar regering 
eller bildar majoritet i fullmäktige.

Sedan har väljarna röstat så, att man har låtit små partier med 
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väldigt speciella krav på speciella områden göra att trafikpolitiken har 
blivit central. Vare sig vi talar om Miljöpartiet eller Stockholmspar-
tiet på sin tid har de blivit tungan på vågen och det har inte gått att 
bilda majoritet utan stöd från de små partierna, vilket har givit dem 
ett oproportionerligt stort inflytande. Det är en följd av vårt propor-
tionella valsystem, därför då får man fler än två partier och väljare 
har en tendens att sprida rösterna och då får man en situation då det 
måste bildas en koalitioner för att uppnå majoritet. 

Det är mycket möjligt så att, vid Gud förbjude, efter 2010 års val 
i riksdagen kommer att ha exakt samma situation med ett parti som 
heter Sverigedemokraterna, som blir tungan på vågen. Då tror jag 
inte det blir så mycket motsättningar inom partierna som kommer att 
avgöra vad som händer utan då är det just detta faktum, att det finns 
småpartier, som är små och ensidigt inriktade på vissa frågor mer eller 
mindre och som får ett avgörande inflytande.

Torbjörn Nilsson
Lotta, har ni hälsan i ert parti? Har ni hälsosamma motsättningar?

Lotta Edholm
Jag tror inte att detta är ett jätteviktigt spår i den här frågan. Det är 
klart att vi såg konvulsionerna inom Socialdemokraterna, när ni hade 
bestämt er för försöket, men i huvudsak, inom Folkpartiet i varje fall, 
så har inte det varit något jättebesvärligt. Det är klart att det är diskus-
sioner. Vi har ju, till skillnad från socialdemokrater och moderater, ett 
länsförbund, där Stockholmsföreningen ingår i samma länsförbund. 
Jag tror faktiskt att det har hjälpt till att lösa en del problem. 

Det som jag tänker på är konflikten just om Västerleden, för där 
fanns det här län-stadperspektivet rätt tydligt men i övrigt så är det 
inte inom partiet som det stora bekymret har varit.

Torbjörn Nilsson
Vad säger Åsa?
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Åsa Romson
Motsättningar eller en uppfriskande debatt beror på hur man rub- 
ricerar det. Jag väljer att tolka Carl som att han inte jämförde 
Miljöpartiets politik med Sverigedemokraternas, när det gäller hur 
man grundläggande går att samarbeta om demokratiska förutsätt-
ningar för det svenska…

Carl Cederschiöld
Självklart inte.

Åsa Romson
Jag tror att det är lite skillnad på att skapa koalitioner mellan olika 
små partier med som du säger väldigt ensidiga intressen. Jag ser inte 
att jag tillhör vare sig ett litet parti numera eller ett med väldigt små 
intressen utan med en helhetssyn. När det gäller motsättningar kan 
jag säga att i Miljöpartiet var det inte en icke-debatt. Inte det att man 
var oense om själva trängselavgiftsfrågan, det var man naturligtvis 
inte, det har stått i programmet så pass länge. Däremot var man oense 
om strategin, om man var beredd att betala priset som man gjorde 
för att få igenom ett försök, som dessutom då var så oklart, om det 
verkligen skulle till slut bli någonting, mot allt det som man ändå 
inte kunde fokusera på, därför att frågan så att säga åt upp andra om-
råden, framför allt åt den upp handlingskapacitet för partiet i andra 
frågor. Så blir det ju i en koalition, att man tar och ger och det var 
ingen hemlighet, att Socialdemokraterna ”köpte” bostadsfrågor i stora 
delar med ett carte blanche för att kunna köra över Miljöpartiet både 
då och nu, när det gällde mindre byggnationer i grönområden och 
sådana saker. Där fanns det en diskussion om man gjorde rätt val i 
Stockholmsavdelningen och inom avdelningen. 

Annars var väl tydligast i den här frågan hur vi fick hantera de mot-
sättningar, som var uppenbara inom socialdemokratin. Där vill jag 
vara tydlig med att den bild, som Annika målar upp om att hon blev 
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överkörd av Persson i den här frågan, har hela tiden skapat ett stort 
problem i det som vi såg det, hur samarbetet kunde bedrivas, därför 
att det var väldigt uppenbart för oss att förhandlingen kring trängsel-
avgiftsförsöket skedde i Stockholm och hade vi inte varit överens i det 
här huset, så hade frågan aldrig kommit upp på riksnivå. Då hade det 
varit någon annan fråga som eventuellt hade lyckats få ihop eller inte 
lyckats få ihop en koalition på riksnivå. 

Men vi kan också konstatera, att eftersom vi var överens här, så 
var det fullständigt nödvändigt, att det fanns en överenskommelse 
på riksnivå. Trots att det inte var jag som tog initiativ till den utan 
att frågan fanns parallellt i det systemet så måste jag säga i efterhand, 
att hade inte den överenskommelsen funnits på riksnivå, så hade det 
här försöket aldrig genomförts och stockholmarna hade aldrig fått se 
om trängselavgifter fungerade eller inte, i alla fall inte under det här 
årtiondet. 

Jag har förståelse för att Annika hade behov av att den bilden av 
att hon blev överkörd skulle fungera i Stockholm, därför att de här 
processerna hade kommit ut på det sättet men det blev väldigt, väldigt 
svårt, därför det var väldigt svårt att då veta om det dåvarande fi-
nansborgarrådet då egentligen var för försöket eller inte. Det blev en 
dubbel bild och den fick ju vi hantera med frågan. Jag tror att det 
komplicerade sakerna väldigt, väldigt mycket. Sedan tror jag att det 
är uppenbart att det fanns motsättningar inom det borgerliga ledet, 
när det gällde trängselavgifter, inte minst när vi började närma oss 
folkomröstningen. Jag tror att det var väsentligt för frågans fortsatta 
leverne och för folkomröstningen, att det fanns, ska vi säga, frimodiga 
fritänkare inom de borgerliga partierna, som inte följde partipiskan i 
Stockholms stad och var ganska tydliga med att det här var ett trafik-
politiskt verktyg, som behövdes i Stockholm. Där kan jag ha svårt att 
tänka mig, att man inte hade några diskussioner, de var ju ganska upp- 
enbara i diverse media. Det tror jag att alla partier hade olika diskus-
sioner om. När det gäller just trängselavgifterna, så är det uppenbart 
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att det här skär olika på olika håll. Det är ju i grunden, som vi såg det, 
en marknadsliberal fråga och det var också stöd från flera folkpartister 
i den här frågan.

Torbjörn Nilsson
Varsågod, Anders som inte bara är inledare utan också bisittare och 
expertkommentator.

Anders Gullberg
Jag skulle vilja ta upp några saker, som ni verkar ganska eniga om här, 
dvs. för att kunna genomföra stora trafikpolitiska reformer, så behövs 
det en samsyn samtidigt som det tar väldigt lång tid att komma fram 
till beslut och det också är så att det tar väldigt lång tid att genomföra 
de här besluten. 

En sak som vi inte alls har berört är själva beslutsunderlaget. Är det 
så att ni alltid har känt er trygga med de underlag, som ni har haft 
från expertisen? Om man nämligen tittar på olika trafikprojekt, så kan 
man ju se att de nästan alltid blir fruktansvärt mycket dyrare. Så var 
det inte med Västerbron som blev billigare, stålet blev billigare helt 
enkelt. Men sedan dess tror jag att det har varit den allmänna regeln. 
En annan fråga som ju är väldigt viktig, när man bestämmer sig för 
vad man ska satsa på för någonting är ju prognoser om den framtida 
trafikutvecklingen. Jag kommer ihåg att jag tittade på någon sådan 
här prognos, som någon statlig utredning tog fram för ett antal år 
sedan där man hade delat upp hur olika åtgärder påverkade volymen 
i vägnätet, alltså hur stor biltrafiken skulle vara i framtiden 30 à 40 år 
framöver. Den viktigaste faktorn där var att levnadsstandarden skulle 
öka och med ökad levnadsstandard räknar man då naturligtvis med 
att varje hushåll har fler bilar och att de kör lika mycket med bilarna, 
som de gjort tidigare. Där var det ju en framskrivning som byggde på 
att beteendet, som vi har idag eller hade då för några år sedan, skulle 
fortsätta i framtiden. Jag föreställer mig att det åtminstone ibland 
uppstår tveksamheter: Är det ett vettigt tillräckligt säkert beslutsun-
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derlag, som vi har för att fatta de här enorma besluten? Vi bygger ju 
fast oss för väldigt lång tid. Om ni är tveksamma på den punkten, hur 
hanterar ni då de frågorna?

Torbjörn Nilsson
Vi kan väl börja från andra hållet den här gången, så att Åsa får börja 
och skapa lite stämning.

Åsa Romson
Det är ju ett alldeles uppenbart problem med de här frågorna som vi 
pratar om, trafikfrågor, vilket tenderar att bli underlag för beslut om 
nya vägar. Jag skulle vilja bredda det och säga att vi har faktiskt alldeles 
för lite underlag på helhetspolitiken. Det finns få, det är väl i Sverige 
kanske Lund som har varit mest övergripande och gjort en hel trafik-
plan kring miljö och kring stadsplanering och där man har velat titta 
på hur man vill moderera transportsystemet, just ut efter att man vet 
relativt väl hur folk använder sina transportmedel i bästa fall. Nu efter 
trängselavgifternas forskningsförsök med resvaneundersökningen, så 
vet vi faktiskt återigen ganska väl i Stockholm hur transportmedlen 
används idag. Men hur vill vi att de ska användas i framtiden är ju en 
mer relevant fråga än hur de kommer att användas, om vi kör business 
as usual, för det är snarare, ur mitt partis synvinkel, ett skräckscenario 
vi ser. Vi ser ett scenario, där miljömålen och trafikmålen aldrig kom-
mer att gå ihop, därför att vi har ingen decoupling, dvs att bryta mön-
stret att mer välfärd ger mer miljöförstöring. Det är precis det som 
sker när vi pratar om biltrafik och miljö i Stockholm. När man tittar 
på backcastingmetoder [att utgå från en målbild och göra scenarier för 
att komma dit] så säger man: Om vi vill ha det där målet, som jag tror 
att vi långt i framtiden kan vara ganska överens om, i Stockholm har 
vi ju blivit överens om att vi ska vara fossilbränslefria 2050, långt fram 
går det att vara överens om vissa ganska viktiga mål men vi vill inte 
vara överens om att ta fram ordentliga underlag för en backcasting-
metod, där man tittar på: Vad är det för instrument som behövs? 
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Jag skulle vilja säga, att vi väljer vilka underlag vi tar fram och de här 
prognoserna, som man gärna tar fram för att få en tillväxtprognos är 
just det här att vi får ökad välfärd och då kommer folk att göra så här 
och då måste vi bygga en väg, tillfredsställa det här konsumtionsbe-
hovet som finns, i stället för att peka på hur vi måste göra för att folk 
ska ha en möjlighet att transportera sig, en tillgänglighet till staden i 
framtiden, när vi är fler på en mindre yta. Stockholm har gjort ganska 
dåliga utredningar, hittills i alla fall. Vi hoppas ju att det kommer till 
flera sådana utredningar i framtiden.

Torbjörn Nilsson
Menar du alltså att prognoserna styr efter vad som anses som möjligt 
i den politiska diskussionen?

Åsa Romson
Ja, det är ju alldeles uppenbart. Det är samma sak om man tittar på 
RUFS [Regionala utvecklingsplanen för Stockholm] och på befolk-
ningsprognoserna. De har olika scenarier och liknande. Det är klart, 
det här är mer komplext, hur många som flyttar in osv. men det är 
klart att det är delvis styr. Det finns i den frågan alltid en vilja, vi vill 
att så många som möjligt ska komma hit. Det är ju fantastiskt att så 
många som möjligt ska kunna leva här och ha det bra. Vi vill att det 
ska finnas en så stor materiell välfärd att familjerna skaffar sin andra 
bil, trots att de bor i innerstan. Det är ju faktiskt det som de här prog-
noserna visar och som man också vill motivera en utökning med. Det 
är där vi hamnar och det är därför jag menar, att de här prognoserna 
delvis är beställda och man använder dem för att motivera biltrafik 
snarare än att planera för den stad, som man rimligtvis skulle behöva 
i framtiden.

Torbjörn Nilsson
Varsågod, Lotta.
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Lotta Edholm
Man kan ju ta fram en miljard sådana här olika prognoser och visa 
ungefär det som man vill visa, beroende på vilka frågor man ställer. 
Ibland finns det en tendens att sådana här prognoser blir någon slags 
sanningar som om ingenting händer under den tid som prognosen 
egentligen överblickar och så är det ju inte, det händer ju hela tiden 
en massa saker. Politikens uppgift är ju just att använda den här typen 
av prognoser och kostnadsberäkningar och sedan försöka göra en av-
vägning av vad som är rimligt. Därmed inte sagt att vi alltid kommer 
fram till samma slutsatser om vad som är rimligt eller att vi ens kom-
mer fram till rätt slutsats. 

Ett exempel på när man ändå försökt göra ett omtag var ju Citytun-
neln faktiskt, där Hans Rode fick i uppdrag att se: Var detta det abso-
lut bästa framför allt med tanke på de enorma kostnaderna? Han kom 
ju fram efter att ha gått igenom alla dessa utredningar och prognoser, 
som hade legat till grund: Ja, men det var rimligt. Så omtag sker ju 
hela tiden i all politik.

Torbjörn Nilsson
Carl Cederschiöld.

Carl Cederschiöld
Du inledde med frågan om beslutsunderlaget är bra och tillräckligt. 
Svaret på den frågan är nej. Beslutsunderlag kan vara bra men det är 
aldrig tillräckligt. Ett problem, när vi diskuterar infrastruktur i Sver-
ige, långsiktiga lösningar, är att vi har en tendens att tro att man kan 
få fram det perfekta beslutsunderlaget, som talar om att det är ”exakt 
det här som vi ska göra och då är vi 100 procent säkra på att vi gör 
rätt”. Glöm det! Den världen finns inte och det är därför som vi har 
politiker. Förr fanns det en furste, som satt längst upp och han – och i 
enstaka fall hon – skulle bestämma vad som var rätt och så gjorde man 
så. Ibland gick det bra och ibland gick det inte bra. 
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Nu har vi infört demokrati och då röstar vi och väljer företrädare och 
de ska bestämma och majoriteten bestämmer, en större eller mind- 
re majoritet, och ibland går det bra och ibland går det mindre bra. 
Så kommer mänskligheten att ha det i all framtid och det är lika bra 
att inse det.  Det är nu inget argument för att man inte ska försöka 
skaffa sig så bra beslutsunderlag som möjligt, om nu någon trodde 
det. Men man måste förstå att man kommer aldrig till det perfekta 
beslutsunderlaget. Prognoser är gjorda under vissa förutsättningar och 
de har en tendens att styra, därför att man ser resultatet men man 
glömmer förutsättningarna, som ligger till grund för det hela. Dem 
ska man alltså titta på med en väldigt stor skepsis. De måste ju göras 
rätt förenklade för annars blir de ju omöjliga att göra och någonting 
säger de ju. Vi vet att om det flyttar in en halv miljon människor till 
den här regionen, så blir det mer trafik. Kommer det då att flytta in 
en halv miljon människor i den här regionen? Ja, då har RUFS gjort 
en prognos och där har vi exempel på en prognos, som i alla fall fram 
till idag har stämt oerhört väl. Tittar man på RUFS 2001 – och vi är 
nu 2008 – så ligger man precis i stort sett mellan låg och hög. Den 
är, kan man säga fram till 2008 i alla fall, en prognos som har lyckats 
fullständigt. Det är klart att om man då baserar beslutsunderlaget för 
vad man ska bygga och göra i den här regionen på RUFS befolk-
ningsprognos 2001, visar det sig i det fallet, att man har haft ett bra 
beslutsunderlag.

Så är det i det fallet men i andra fall är det inte så. Min poäng här 
är att man kan aldrig avstå som ansvarig politiker för att fatta beslut, 
därför att man inte har ett perfekt beslutsunderlag, för då fattar man 
aldrig några beslut. Därför gäller det att ha vision och därför gäller 
det att ha en systemsyn, dvs. vad man upplever som ett bra system 
och så hålla sig till det. Sedan använder man det beslutsunderlag man 
kan få fram så bra det nu går och sedan är det som jag sa – det gillar 
inte DN:s ledarsida – men jag hävdar det en gång till och det är att 
när det väl ska till skott och fattas beslut, då är det magkänslan som 
avgör den sista lilla biten, de sista tio metrarna fram till målsnöret så 
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är det magkänsla. Känns det rätt i magtrakten eller känns det inte rätt 
i magtrakten?

Torbjörn Nilsson
Varsågod, Annika.

Annika Billström
Om man tar ett annat angreppssätt. Under mina år i Stadshuset, så 
upplevde jag väldigt ofta att de mindre partierna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet, när vi hade koalitioner, att det fanns en i grunden kri-
tisk, misstänksam hållning mot stadens ämbetsmannakår. Då kom 
krav, rätt eller fel, från de partierna om oberoende utredningar och 
forskning eller vad det nu kunde vara. Det där respekterade vi, därför 
det är naturligtvis så, om man tittar på Stockholms stad, makten och 
majoritetsskiftena har pågått sedan 1970, om jag är rätt underrättad, 
det är under väldigt lång tid, politiken byts eller de förtroendevalda, 
de 101 ledamöterna byts väl till hälften vid varje val ungefär och då 
kan man säga att ämbetsmannakåren består, medan de förtroendeval-
da hela tiden måste erövra kunskap och erfarenhet och också sätt att 
styra och kunna vara exekutiva.

Det finns en annan komponent i det här, som också spelar roll förut- 
om konflikten eller förhållningssättet mellan professionen och poli-
tiken och det är lagen om offentlig upphandling, som också i många 
stycken, där politiken gör en beställning i en nämnd eller i kommun-
styrelsen eller så säger: Vi skulle vilja upphandla den här produkten. 
Om det sedan är ett vägbygge eller det är spår så är det svårt som lek-
man att veta exakt hur man ska formulera sig mot tjänstemannakåren 
för att få ut det man så väl behöver. Lagen är väldigt komplicerad i 
sina skall-krav och bör-krav, ställt i relation är det alltid pengarna som 
ska vara det som avgör, om vi ska säga ja till den där vägen eller inte 
eller ska det finnas andra parametrar i vårt beslut. Väldigt ofta vill ju 
politiken ha andra parametrar, för politiken vill styra mot ett bestämt 
mål. Då kan det vara miljö, det kan vara kvalitet i olika delar men det 
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blir väldigt svårt för politiken att ta hand om det ämbetsmannakåren 
då verkställer och sedan fatta avgörande beslut.

Jag kommer ihåg en gång i gatu- och fastighetsnämndens historia, 
när vi i politiken la oss i sådana detaljer som vi inte alls skulle ha med 
att göra. Då var vi inne och petade i direkta upphandlingar och det är 
faktiskt inte politikens uppdrag. Vi ska aldrig svara på Hur? utan det 
är ämbetsmannakåren, som har det uppdraget. Där kan man blanda 
ihop rollerna och på det sättet också själv dribbla bort sig.

Det tredje är ett väldigt konkret exempel. När vi genomförde träng-
selavgiftsförsöket, så hade vi regelbundna utvärderingar eller avstäm-
ningar. När det gällde Stockholms stad och Miljöavgiftskansliet hade 
vi rådighet själva över de underlag och de resultat som vi fick. Men 
det fanns ju andra aktörer, som var involverade i försöket och en ak-
tör som det här huset inte hade någon som helst rådighet över var 
SL. Vi fick aldrig uppgifter från SL såsom de hade utlovat, både när 
det gällde resvaneundersökningar och en mängd andra saker. Fick vi 
rapporter, fick vi prognoser så var de väldigt svåra att tolka och då 
blir det också en kulturell konflikt mellan hur politiken arbetar och 
professionen tillsammans i det här huset och hur arbetar man några 
kvarter upp på Hantverkargatan. Där upplevde jag att det också blev 
kulturella konflikter.

Torbjörn Nilsson
Jag tänkte haka på här. Det är ju någonting som har framkommit då 
och då att det finns och har alltid funnits en slags spänning mellan för-
valtning och politiker. Det är på något sätt olösligt, det måste finnas 
på något sätt. Det finns olika sätt att hantera det naturligtvis men just 
i den här frågan om trängselskatterna inrättades Miljöavgiftskansliet, 
som du nämnde. Vad jag förstår så blev det också omdiskuterat. Här 
kan man säga att det är ett sätt att skapa en särskild form i just den 
här frågan men att man slipper då kanske delar av förvaltningen, som 
man tycker kanske var trög eller på något sätt var svårhanterligt och då 
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skapade man ett mer direkt politikstyrt organ, som då ska lösa frågan. 
Det blir samtidigt kanske invändningar från olika håll mot den här 
lösningen och kanske också att den skulle finnas. Hur ser du på det 
nu, Annika?

Annika Billström
Jag måste säga att vid sidan av alla överklaganden, så tror jag också 
att det var klokskap att bilda Miljöavgiftskansliet för annars hade vi 
aldrig haft ett försök. Man måste se att i Sveriges huvudstad med 
dess bolag och förvaltningar, 47 000 anställda, är det svårt att styra 
den här organisationen. Det är väldigt svårt utifrån en grupp på åtta 
borgarråd eller tolv borgarråd i borgarrådsberedningen eller ens 101 
fullmäktigeledamöter. 

Om man prioriterar tre frågor, så är det väldigt lätt att man blir 
översköld av 100, 200 andra detaljfrågor, som måste administreras 
varje dag. Det vi tyckte var väldigt viktigt var att tillse, när beslutet väl 
var fattat, att tillse att det också genomfördes och det skulle nog inte 
ha genomförts, om inte vi hade lyft frågorna från de traditionella för-
valtningarna, som var berörda till Miljöavgiftskansliet, för vi behövde 
exekutiva tjänstemän.

Torbjörn Nilsson
Vad säger Carl och ni andra här? Det fanns ju kritik mot att det här 
blev en mer politiserad debatt.

Carl Cederschiöld
Men det var ju ett i högsta grad politiskt beslut, som dessutom var 
väldigt kontroversiellt. Om man nu ville genomföra det här försöket, 
det hade man ju bestämt sig för, att man ville göra, så förstod jag 
aldrig den här kritiken mot Annika och hennes majoritet för att man 
skaffade sig ett verktyg för att genomföra försöket. För mig är det 
fullständigt självklart.
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Torbjörn Nilsson
Du skulle ha gjort likadant?

Carl Cederschiöld
Jag skulle ha gjort ungefär likadant, det skulle jag definitivt ha gjort.

Torbjörn Nilsson
Vad säger Lotta?

Lotta Edholm
Vi tycker att det i grunden byggde på just den här misstron mot den 
förvaltning, som man faktiskt hade, nämligen Gatu- och fastighets-
kontoret och så småningom Trafikkontoret, när de delades på och såg 
det mest som ett politiskt instrument naturligtvis, som en del andra 
instrument i den här staden, som har skapats. Vi valde ju heller att 
inte vara med i den referensgrupp som arbetade med frågan, eftersom 
vi tyckte att det var majoritetens sak detta.

Torbjörn Nilsson
Men själva principen, att man inrättade den här typen av organ för att 
driva igenom. Det var inte det ni motsatte er utan att frågan redan var 
klar eller majoriteten var redan bestämd?

Lotta Edholm
Vi såg ju framför oss att den skulle användas som ett propagandain-
strument och det tycker jag också att vi fick delvis rätt i den kritiken. 
Det tycker jag i och för sig inte är så himla konstigt.

Torbjörn Nilsson
Åsa, vad jag förstår så hade ni en positiv syn på det här, eftersom det 
underlättade frågans genomförande.
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Åsa Romson
När det gällde just Miljöavgiftskansliet så var det väl en samsyn i koa-
litionen att det var det enda sättet att få ett sådant här projekt att gå 
runt. Det har väl två bakgrunder, det ena var att vi hade ett enormt 
gatu- och fastighetskontor med en väldigt lång tradition av att bedriva 
en helt annan trafikpolitik än det som trängselavgifterna är en symbol 
för, en utkomst av. Det var för oss helt omöjligt att tänka sig att en 
trafikchef – jag kommer inte ihåg vem som var chef då – som hade 
varit ute och varit chef även under tider när trafikkontoret var en av 
de främsta förespråkarna för Dennispaketet. Det handlade om, precis 
det som Annika säger, att helt enkelt lösa det praktiskt, att få den här 
frågan att verkligen genereras. Hade vi tyckt att den här överenskom-
melsen bara är en delfråga, nu kastar vi in den i de traditionella för-
valtningarna och så får vi se vad som händer. Då hade det här försöket 
aldrig genomförts.

Den andra delen i den här problematiken är att från Miljöpartiet och 
från alla andra partier, tror jag, än Moderaterna och Socialdemokra-
terna, så har man ett problem med stadsförvaltningarna, därför att 
det sitter så många tidigare politiska tjänstemän i förvaltningarna och 
som hela tiden trampar runt. Visst, då kan man tycka, att det finns en 
balans med både gamla moderater och gamla socialdemokrater men 
om man då ser Dennisfrågan på den grågröna skalan, så blir det ju 
liksom ett gäng betongnissar, som sitter i förvaltningarna och som 
också sätter sig och lägger sig i de oberoende undersökningarna, de 
s.k. oberoende. 

Det är inte så konstigt, att vi och Vänsterpartiet ibland vill ha un-
dersökningar som tog till expertis från stora universitet osv. utifrån, 
därför att man just såg att man hade en förvaltning, som gått i delvis 
samma hjulspår och där man också har en chefskultur, som är väldigt 
politiserad och som vi kritiserade ganska starkt för det får just till 
följd, att man får de svar man ropar efter. Det är inte meningen. 
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Sådana underlag främjar inte de beslut som vi ska ta. På det sättet 
var det inget konstigt. Men det är klart att det hade varit bra om vi 
hade haft en flexibel och proffsig trafikförvaltning, som hade kunnat 
se det här verktyget och kunnat jobba med det. Det fanns inte då och 
det finns fortfarande inte. Det finns fortfarande ingen miljöenhet på 
landets största trafikförvaltning.

Torbjörn Nilsson
Om bara några minuter ska vi ha paus men eftersom jag vet att Carl 
Cederschiöld måste springa iväg, han har andra viktiga åtaganden, 
har jag tänkt att bara han ska få berätta hur han ser på trängselskatte-
frågans betydelse på sikt. Har den på sikt underlättat stora trafiklös-
ningar eller har den på något sätt snarare skapat problem? Underlättar 
det här genomförandet, även om ni var emot själva försöket, att det 
går att skapa sådana här trafiklösningar längre fram?

Carl Cederschiöld
Jag tror ju att den är ju därmed avförd från det politiska slagfältet i 
och med att det är infört. Jag har ju svårt att se att när man väl har 
infört det och det fungerar väl, att man kommer att avskaffa det. Det 
finns ett mycket starkt skäl varför det kommer att vara kvar och det är 
nämligen att politikerna har fått ytterligare en inkomstkälla från med-
borgarna. Det vet vi av erfarenhet, att det släpper man inte i första  
taget. Dessutom är överskottet av trängselskatten en del av den re-
gionala medfinansieringen av infrastruktur. Nu har den nuvarande 
regeringen fastlagt att dessa medel ska gå till vägprojekt i regionen 
vilket har kritiserats från olika håll. Man måste emellertid förstå att 
det är en del av den politiska kompromiss som gjorde en perma-
nentning av trängselskatten möjlig. 

För att överhuvudtaget få det här beslutet på plats efter resultatet 
av 2006 års val, så skulle Moderaterna lägga ner sitt motstånd mot 
trängselavgifter och då fick man två saker. Man fick bort motståndet 
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mot Förbifarten, den skulle byggas, och det andra var att pengarna, 
som blev över skulle gå till vägbyggen i regionen. Den senare punkten 
tror inte jag kommer att hålla i längden. Jag tror inte ens att Modera-
terna själva tror det, framför allt inte om man regionaliserar beslutet 
om trängselavgifterna. Det är inte statlig skatt längre utan det är ett 
framtida regionfullmäktige, som jag ser framför mig, som fattar beslut 
om det här. Och då tror inte jag att Moderaterna heller kommer att 
framhärda i att alla pengarna ska gå till våra vägar, utan då kommer 
man att använda pengarna till infrastruktur och trafiklösningar. Det 
tror jag.

Egentligen om man ser det med lite perspektiv och de utmaningar 
vi har framför oss, så skulle jag vilja säga, att det var väldigt lyckligt 
att det skedde som det skedde. Det här är på något sätt ”bingo” i 
politiken. Man har två stycken partier, relativt små partier – jag håller 
med om att Miljöpartiet är större idag och mycket mer etablerat – 
som stenhårt driver för att vi ska ha de här trängselskatterna. Det 
partiet får med sig det största partiet, som var misstänksamma mot 
det här, i en koalition. De driver igenom det här försöket som visar 
sig fungera. Man kan, inte bara för skojs skull, ställa sig tanken att det 
inte hade fungerat, det vill säga folk hade blivit överdebiterade och 
ingenting hade funkat. Då hade det nog blivit en annan utveckling. 
Men nu gick det väldigt bra vilket alla var förvånade över vare sig man 
var för eller emot. Sen får man den här politiska sitsen att valet för 
fram majoriteter både på riks och lokal som är emot trängselavgifter, 
men hanterar en folkomröstning där folk röstat för trängselavgifter, 
varpå den nya majoriteten då drar av knuten och bestämmer att det 
inte är något att hålla på och tjafsa om. Nu inför vi det här. Därmed 
har så att säga systemet fått en väldigt, väldigt stark bas att stå på i 
fortsättningen. 

Sen kommer då den här diskussionen om Unckels grundlagsutred-
ning. Kommer den att föreslå en modell för att regionalisera besluten 
kring avgifterna, vilket jag hoppas på? Och genomföra den, vilket 
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jag också hoppas på? Då kommer vi sen att få en diskussion precis 
som med kommunalskatten, det vill säga ska de här avgifterna höjas 
och varför, och i så fall hur mycket och när? Det kommer bli den så 
att säga traditionella diskussionen och då kommer skiljelinjerna gå 
snarare på ett mera traditionellt sätt. Nämligen att ska vi plocka ut 
mer pengar ur medborgarna och har vi något bra sätt att använda de 
pengarna på, tycker medborgarna att det är ett bra sätt att använda 
pengarna på? Och då får man så att säga, om jag får uttrycka det så, 
en mera ”normal” politisk debatt. Då kommer politikerna känna sig 
väldigt hemma och det kommer de kunna hantera oavsett vilken sida 
de står på. Så sammanfattningsvis så skulle jag vilja säga att en av de 
här många paradoxerna i politiken att det var ett konstigt sätt som det 
kom till på, men slutresultatet blir nog rätt bra. Och där tycker jag 
det finns anledning, inte minst om man är statsvetare, att fundera lite 
över. Politik följer inga sådana här snygga fina linjer och jag har ofta 
fått frågan av statsvetare baserat på er vetenskap om en viss aspekt, om 
den var med i beslutsfattandet. Jag har flera gånger svarat: nej den as-
pekten var inte uppe på bordet, det var ingen som pratade om det och 
då ser man två fiollådor som tittar på mig. Vi fungerar inte i politiken 
enligt de här modellerna och därför tycker jag det här är en väldigt 
bra form för här försöker man då ta fram vad det var i praktiken som 
har varit avgörande för att ett beslut har kommit till, och ibland är det 
väldigt slumpartat och det beror på vilka personer som sitter där just 
då vid det ögonblicket. Och det finns en massa sådana här otroligt 
irrationella faktorer som avgör varför det blir ett visst beslut och inte 
ett annat. Därmed inte sagt att partier inte följer sina grundläggande 
ideologier och värderingsskalor i sitt arbete, det är inte det jag säger, 
bara för att undvika alla missförstånd. Men jag kan ge många exempel 
på det, magkänsla och ömsesidigt förtroende är väldigt ofta avgörande 
för att komma fram till vissa saker som man kanske inte annars skulle 
kommit fram till.
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Torbjörn Nilsson
Tack, det var väl en bra avrundning med magkänsla innan vi ska 
dricka kaffe. 
[Paus]

Torbjörn Nilsson
Jag lämnar först ordet till Anders Gullberg, som har en uppföljnings-
fråga. Därefter är vi öppna för frågor från publiken.

Anders Gullberg
Vi hörde ju här före pausen, att för att kunna komma fram till en 
sådan här samsyn, när det gäller trafikpolitiken, så är det väldigt 
viktigt med visioner. Man ska inte lita på prognoser utan man ska 
utarbeta visioner. Då undrar jag egentligen om partierna har visioner, 
när det gäller trafiksituationen och trafiklösningar för Stockholm på 
30, 40 och 50 år. Om jag tittar på det som finns och det som diskute-
ras så vilar det väldigt mycket på det som tjänstemännen har tagit 
fram. Arbetar ni verkligen med visioner och för ni i så fall ut dem till 
väljarna? Är det möjligt att jobba i den tidsskala som det är frågan om, 
när det gäller trafiklösningar, åtminstone 30 år framåt i tiden? Är det 
möjligt att jobba med det mot väljarna? Frågan är helt enkelt: Hur 
jobbar ni med trafikvisioner i partierna?

Torbjörn Nilsson
Det var kanske inte den lättaste frågan idag. Varsågod, Annika.

Annika Billström
Jag försökte nämna det i något tidigare inlägg, att tack vare trängsel-
avgiftsförsöket, så påbörjades en spännande resa i mitt parti. En spän-
nande resa såtillvida att vi för första gången, så länge jag har varit aktiv 
i alla fall – och det är ju ett antal år nu, nu är jag ju inte längre aktiv 
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– där man fogade samman synen på infrastruktur, trafik men också 
miljö- och klimatfrågorna. Den processen pågick ett antal år. Hur 
många kommer jag inte exakt ihåg. Det var också diskussioner i våra 
lokala partiföreningar, SSU-klubbarna, kvinnoklubbarna, de fackliga 
organisationerna och så vidare som utmynnade i ett ställningstagande 
i ett antal punkter utifrån en helhetsbild, en vision, men som sedan 
konkretiserades. Om det är 30, 40 eller 50 års perspektiv törs jag inte 
säga. 

Det är inte här och nu enbart, utan det är också att kanske jobba 
utifrån RUFS som utgångspunkt med Stockholm 2030 eller 2050, 
ungefär så. Det är viktiga processer, därför att det vi sa inledningsvis är 
ju att trafikfrågan är en sådan fråga som rör, berör och upprör stock-
holmarna och alla har ett förhållningssätt till den. Så är det ju också i 
våra partier och då är det viktigt att bjuda in till samtal, diskussioner, 
rådslag och seminarier.

Torbjörn Nilsson
Det talas väldigt mycket om RUFS här. Det har nämnts flera gånger 
tidigare.

Annika Billström
Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

Torbjörn Nilsson
Tack. Lotta.

Lotta Edholm
Det här är ju en väldigt känslig och väldigt svår fråga, skulle jag vilja 
säga. Å ena sidan är det ju så att vi är helt eniga om att det måste vara 
ett väldigt långsiktigt arbete i trafikfrågor. Man måste ha en vision och 
man måste ha någon slags plan för vad det är man vill göra utifrån 
den visionen. 
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Å andra sidan är trafikpolitiken väldigt, väldigt svår. Det är klart 
att det är inte så att man kan sitta och säga som amatör, att här ska vi 
dra en motorväg eller här ska vi dra en spårvagn hur som helst, utan 
man måste ha ett gediget underlag. Det gör att i ett politiskt parti 
så är just trafikfrågorna också väldigt svåra att hantera. Det finns en 
tendens, när det gäller trafikpolitik – kanske inte i Miljöpartiet, som 
har sysslat med det så väldigt mycket mera än andra partier – att det 
blir en arena för de som är väldigt specialintresserade av olika typer av 
tekniska lösningar, medan vi andra som i grund och botten inte alls 
är intresserade av det, har svårt att övertyga om visionen utifrån vad 
man ska ha för praktiska lösningar. Kort sagt, det blir väldigt mycket 
”nördarnas afton” detta med trafikpolitik. Och det får det inte bli, 
för det är fullkomligt livsfarligt. Det är alla vi människor som åker 
på vägarna och som sitter på bussarna och cyklar och så vidare som 
måste ha åsikter för att det ska bli sunda lösningar. Men jag tror att 
alla partier upplever att det här är ett svårt problem, att inom de poli-
tiska partierna hitta arenor och sätt att utforma den här politiken som 
då helst ska kunna vara i kanske 30 år och ändå hela tiden vara inte 
statisk utan dynamisk. Det är inte alldeles enkelt.

Torbjörn Nilsson
Åsa.

Åsa Romson
Kommunikationen med väljarna, när det gäller trafikpolitik är svår 
även för ett parti som Miljöpartiet. Vi är ändå relativt eniga. När man 
diskuterar miljöfrågor så finns det alltid vissa frågor som är enklare 
inom partierna och andra frågor där man mer skiljer sig åt, därför att 
man har samlat en mer heterogen eller homogen skara av medlemmar. 
Trafikpolitiken är ett hett omdebatterat men ganska enigt område i 
Miljöpartiet men däremot i kommunikationen med väljarna, så måste 
man ju se hur man ska kommunicera det här. Och där märker vi den 
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här konflikten, att från väljarnas synvinkel och från enskilda med-
borgares synvinkel så är det ju väldigt komplext det här med att man 
själv gärna alltid vill ha helst gratis parkering, egen bil som ska kunna  
parkeras nära, som man ska kunna åka med i stort sett gratis var som 
helst och man ska inte hamna i några köer. Dessutom vill man ha en 
buss och tunnelbana, som är säker och trygg och som har bra kvalitet, 
hög turtäthet och precis där man bor och så vidare. Och man ska 
kunna gå och cykla naturligtvis i sitt närområde.

Det vi har jobbat med i valrörelsen, jag kan ta ett par exempel, är 
att försöka på olika sätt visualisera för att inte hamna i det som tyvärr 
oftast blir en slagpåse i debatten här inne i fullmäktige: ”Ert förslag 
är ju att höja parkeringsavgifterna eller att lägga trängselavgifterna på 
människor eller att stoppa bilprojekt och sådana saker.” Den kom-
munikationen klarar ju inte vi heller att ha med väljarna, så många 
genuina bilhatare finns det ju inte i den här stan. De allra flesta ser ju 
det här faktiskt som både och. 

Vi har ett stort behov av att framföra budskapet kring helhetssynen 
men det är inte för att bestraffa bilisterna som vi gör det här utan för 
att vi vill värna om en växande positiv stad och hitta en stadsmiljövi-
sion, där transporter är någonting annat än att alla åker i sin privata 
bil. Det är den visionen man ska försöka visualisera. Man kan göra det 
idag ganska väl med exempelvis montage av bilder kring en stadsgata, 
om man vill att hela gatan ska utgöras av biltrafik eller om vi ska ha 
avdelade fält för kollektivtrafik och cyklar och gångbanor. Eller man 
kan göra det på gator över hela Stockholm eller i Mälardalsregionen 
kring var man vill att kollektivtrafiken ska dras fram bättre. Det här 
kan man då försöka visualisera: Är det det här ni vill göra? Är det det 
här som är det positiva? För det behöver vi också instrument, där man 
begränsar vissa saker. Vi behöver en stadsplanering som inte gynnar 
ökat bilåkande. Man kommer in på väldigt många områden och det 
tycker väljarna är ganska splittrande, så man får försöka just hitta de 
där målbilderna kring: Vad är den goda staden? Vad är målet bortom 
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fler vägar och fler järnvägsspår? Det finns inget självändamål i det utan 
det är en tillgänglighet och en levande stad som man måste kanalisera.

Torbjörn Nilsson
Det finns ju en vision, det har talats om Vision 2030 här redan ti-
digare. I vilken grad är det resultatet av en samsyn? I vilken grad är 
det en vision, som ni kan arbeta med mer än att det bara är en slags 
framtidförhoppning? Vad säger ni om det?

Lotta Edholm
Jag skulle säga att Vision 2030 just nu i Stadshuset är väldigt styrande. 
Jag är nog nästan lite förvånad över hur väl Stadsledningskontoret i 
Stockholm har försökt förankra den i förvaltningarna, även i sådana 
förvaltningar som från början kanske inte tyckte riktigt att de hade 
med saken att göra, alltså det som är utanför de hårda områdena. Så 
visst går det att jobba på det sättet. Men det är ju väldigt svårt för 
2030, då börjar folk undra: 2030, hur gammal är jag då? Ja, just det, 
det året då jag går i pension. Det är svårt, det är jättesvårt, alla inser på 
pappret, att det här är otroligt viktigt men sedan är det jättesvårt ändå 
att se det framför sig. Men jag tror att man måste göra det och man 
kommer att få göra det än mer i framtiden. Sedan behöver man inte 
vara överens om varje moment naturligtvis, det vore ju jättekonstigt, 
om vi vore det. I huvudsak tror jag att den här processen har varit 
väldigt bra.

Torbjörn Nilsson
Vad säger du Åsa om Vision 2030? Finns de linjer som du och ditt 
parti har dragit upp i någon mån här?

Åsa Romson
I vissa delar, ja, att till exempel få en längre helhetsplanering, när det 
gäller flera av de så kallade mjuka frågorna. Man betonar demokrati-
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frågor och sådant, som vi diskuterar alldeles för sällan i Stockholm för 
att få en stad som hänger ihop och en stad som uppnår goda värden 
för medborgarna. Däremot så är den ju lika så att säga politiskt. Den 
skulle aldrig kunna frångå den här ”betongsamsynen” som finns kring 
att vi får ett högre materiellt välstånd i staden genom att vi åker mer 
bil, som ändå ligger som ett grundkriterium. Nu pratar man jätte-
mycket om kollektivtrafik och det är jättebra men det är fortfarande 
så att det här mantrat kan inte Vision 2030 gå ifrån. Det kan inte 
Översiktsplanen, som just nu är ute på samråd gå ifrån. RUFS går inte 
ifrån det. Det är ju en politisk beställning, att det är meningslöst för 
tjänstemännen att lägga fram några andra scenarier. 

Vi har en miljökonsekvensbeskrivning på RUFS, på den regionala 
utvecklingsplanen, som är väldigt tydlig med att det inte alls går ihop 
med vare sig de nationella eller regionala eller lokala miljömålen med 
den framskrivning av transportarbetet, som man har som grundförut-
sättningar i RUFS, samtidigt som själva planeringen i RUFS levererar 
det som ”betongsamsynen” politiskt säger att man vill ha. Det vill säga 
man vill fortsätta att bygga de här vägarna. 

Delvis, delvis fungerar inte de här instrumenten. Jag skulle vilja säga 
att de underlag vi fick fram från universitets- och konsultstudierna, 
som gjordes inför trängelavgiftsförsöket med resvaneundersökningen 
kanske framför allt men också mycket av de undersökningar som fak-
tiskt SL gjorde bland annat och som vi fick här i staden via andra 
konsulter, gav ett helt nytt och bättre underlag för att egentligen plan-
era en transportpolitik, som skulle kunna närma sig en backcasting-
metod där vi snarare ställer upp en målbild 2030 eller 2050. Där tror 
jag att vi kan ta det långt fram och se vad det är som vi behöver göra. 
Så fort man kommer in på frågor, som inte är politiskt korrekta, när 
det gäller till exempel utbyggnad av vägar, så är det fortfarande svårt 
att få fram de underlagen.

Torbjörn Nilsson
Hur ser du på 2030, Annika, nu när du står utanför politiken och 
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kanske kan betrakta det delvis på ett annat sätt också? Är det ”betong-
samsyn”?

Annika Billström
Nej, det skulle jag nog inte vilja säga, därför att det är så lätt att slänga 
sig med den där typen av uttryck. Åsas och Lottas främsta uppgift är 
att lyssna mot medborgarna och medborgarnas behov och de två har 
som representanter för sina partier gått till val på ett antal punkter och 
försökt att förklara helheten. Jag som medborgare kräver, oavsett vilka 
som sitter vid makten i Stadshuset, att man har en vision, en tanke, 
en idé om hur man vill att den här regionen ska växa och se ut. Vi 
kan inte hindra den utvecklingen men vi kan låta våra politiskt för-
troendevalda ta ett ansvar för att använda den kompetens som finns 
i offentlig sektor, utanför offentlig sektor men dra in mycket mer, 
skulle jag vilja säga, av akademi och näringsliv. 

Det finns ingen långvarig tradition i Stockholms stad att jobba med 
politik, akademi och näringsliv. Vi försökte göra det under den förra 
mandatperioden oerhört målmedvetet och det uppmärksammades 
och togs emot väldigt, väldigt positivt. Jag är ju väldigt glad över att 
Lotta och hennes kollegor jobbar vidare med Stockholmsmötet, där 
politiken möter näringslivet. Men vi måste också få in lärosäten och 
akademi, därför att så länge inte de här tre delarna samverkar och 
samarbetar, så får vi inte en helhetssyn. Ni gör det fantastiskt bra i 
Norra Stationsarbetet, som jag har förstått, men det behövs ju fler 
områden, att också få till stånd det här för att också se: Går det att 
få en balanserad tillväxt i vår region? Är ekonomisk tillväxt bara av 
ondo? Nej, säger en majoritet i Stadshuset. Men kan man få den ba-
lanserad så att man också tar andra hänsyn än de ekonomiska? Det 
är jag helt övertygad om att hela den kunskapsmassa, som finns i vår 
stad, i vårt län och i vår region, de svaren finns här.

Torbjörn Nilsson
Jag har tänkt att komma in på ett område till, innan vi släpper in 
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publiken. Det har anknytning till det här. I trängselskatteförsöket och 
överhuvudtaget i trafikpolitiken, så är det ju många krafter i samhället, 
som finns med och påverkar, har sina intressen och vill få genomslag 
för dem. Du nämner också här att den långsiktiga utvecklingen är 
beroende av strategiskt samarbete med olika krafter, näringsliv och 
akademi och så vidare. 

Om man ser just på de trafikpolitiska besluten, vilken betydelse har 
de utomstående krafterna haft, Handelskammaren, miljöorganisa-
tioner, fackliga organisationer? Det finns ju ett stort antal sådana här. 
Man kan se från boken Stockholmsförsöket att de aktiva har idéer och 
fullt legitima åsikter. Men hur har, tycker ni, deras agerande påverkat 
frågan och hur man som politiker hanterat den här typen av krafter 
som finns? Det finns ju också ett behov av samsyn, ett behov av över-
enskommelser och samverkan med olika utomstående grupper. Sedan 
i andra frågor blir det mera att man faktiskt går emot deras vilja och 
deras intressen. Hur hanterar man det här, av både och? Vad säger Åsa 
först?

Åsa Romson
Jag skulle vilja börja med att säga att sett så här i efterhand, så får man 
nog konstatera att hade vi inte haft Motormännen, som gjorde en 
namninsamling för en folkomröstning om trängselavgiftsförsöket, då 
hade vi inte haft trängselavgifter idag. Det var anledningen till att det 
blev en folkomröstning. Moderaterna var inne och försökte stödja det 
där men grunden var att det var en icke-partibunden organisation, 
som trots allt hade börjat, vilket gjorde bland annat för oss och tror 
jag för vänsterpartiet, att det var omöjligt att gå emot och säga att vi 
inte skulle ha folkomröstning alls om den här frågan, trots att det var 
en av våra hjärtefrågor. Där var det ju också tur att vår kompromiss 
med Socialdemokraterna handlade om ett försök, som inte egentligen 
bestämde hur ska det här se ut sedan. Ett försök gör man ju för att 
utvärdera. Och kan man göra det på ett bättre sätt än att låta medbor-
garna själva utvärdera det? Det hade de kunnat göra i valet men ett val 
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är också mycket, mycket mer komplext. Jag tror att ibland är det bra 
att bryta ut frågor. Det gör det enklare för väljarna och väljarna kan 
också känna att de mer tydligt är mer och påverkar. Valutslaget visade 
väl det ganska tydligt. 

Så i det fallet är Motormännen den organisation, som har bidragit 
mest till att trängselavgifterna finns idag och det var kanske inte rik-
tigt det som var tanken, kan jag tänka, när de drev sin kampanj. De 
var väl de som började att driva den ettrigaste kampanjen och sedan 
fortsatte Handelskammaren detta.

Vi har andra rörelser, som jag tror var en förutsättning för det här 
och den ena är Naturskyddsföreningen naturligtvis genom deras långa 
arbete kring att hitta trafikpolitik med Emilpaket i stället för Den-
nispaket och med ett strategiskt arbete i de här frågorna. Utan den 
organisationens arbete så hade Miljöpartiets politik inte sett ut som 
den gör. Det är alldeles uppenbart. Att trängselavgifter var en så prio-
riterad fråga och så länge stått i vårt program beror också till stora 
delar på miljörörelsens kommentarer och inflytande men också ställ-
ningstagande naturligtvis i det här: Ska man gå in och bara säga nej 
till allt eller ska man gå in och vara konstruktiv och säga Kan man 
göra på det här sättet? Kan man hitta en helhetssyn? 

Naturskyddsföreningen tog ställningen att det är värt att driva 
trängselavgifter, även om det i förlängningen senare, t.ex. under den 
här mandatperioden, i vissa fall av vissa kunna ses, Carl Cederschiöld 
var väl ett exempel på det, som en motivering till att finansiera och 
driva fram det projektet, som var, kan vi säga själva den politiska mål-
bilden för oss kring det, det vill säga stoppa Förbifart Stockholm som 
det största enskilda vägprojektet som stått på dagordningen de senaste 
åren, det vill säga helt kontraproduktivt. 

Det är klart att det har funnits den diskussionen och vi hade samråd 
inom partiet kring det där och jag tror att hade inte Naturskydds-
föreningen tagit den ställningen, som de gjorde, att det var värt med 
trängselavgifterna, då hade inte min partiavdelning heller ansett att 
priset var värt det hela. 
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Det är klart att man kan tänka då att man ser det som Carl Ceder-
schiöld, att det här med trängselavgifter enbart är ett sätt att beskatta 
stockholmarna ytterligare en gång, för att ta in pengar och särskilt 
om de regionaliseras och lokalpolitiker får bestämma och ta ut dem 
och det inte finns några regler för att det här är en avgift, som har 
något trafikstyrande syfte utan det bara är en skatt vilken som helst. 
Då är vi ju absolut inne på att den kan få den konsekvensen. Nu tror 
inte jag det, jag tror att trängselavgifternas effekt och styrningseffekt 
på stadsmiljön och på trafikpolitiken som sådan är mycket, mycket 
större än vad man använder intäkterna till. Det är en fråga men det 
är bara en liten delfråga av trängselavgifterna. Vi har fått en debatt, 
där man faktiskt kan säga att det som kan göra någonting åt träng-
seln på vägarna i Stockholm är trängselavgifter. Sedan kan det finnas 
andra syften till att bygga Förbifart och liknande, man vill bygga ut 
Stockholm längs motorvägar och glesa ut, men när det gäller trängsel-
argumenten, så har de blivit snäppet mindre. Jag skulle tycka att en 
del politiker borde kanske vara ännu tydligare med att det kanske inte 
är trängseln de bygger bort med Förbifarten, för då skulle de lägga 
trängselavgift på Essingeleden. Men det är en annan diskussion.

Torbjörn Nilsson
Lotta, är det så att man måste ha viktiga organisationer med sig i 
samband med den här typen av beslut? I vilken grad kan partierna 
föra sin egen linje?

Lotta Edholm
Det är ju en väldigt svår fråga att svara på naturligtvis. Man vet ju inte 
hur det skulle ha varit om organisationerna inte fanns. Det är klart 
att de är viktiga precis som Åsa säger. Dock är det ju så i Stockholm 
att organisationsväsendet här sannolikt är lite svagare än vad det är 
på många andra ställen i landet. Folk är inte lika mycket medlemmar 
i facket här som på andra ställen och man kanske är medlem i en 
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massa olika organisationer, Hem och Skola och allt vad det är. Jag är 
född och uppvuxen i en förvuxen bruksort, en stor bruksort, nämli-
gen Västerås och det är klart att där var organisationsväsendet mycket 
starkare än vad det är i Stockholm. Nu vet inte jag hur det är nu, för 
det har väl försvagats säkert där också precis som på alla andra ställen. 
Ja, det går inte att svara på.

Torbjörn Nilsson
Annika, varsågod.

Annika Billström
Det jag tänker utifrån trängselavgiftsförsöket och också den tiden jag 
var med under Dennispaketet, så brukade jag tänka som gatu- och 
fastighetsborgarråd eller oppositionsborgarråd eller finansborgarråd, 
att en av de allra viktigaste uppgifterna som politiskt förtroendevald 
är att lyssna, att lyssna på olika opinionsgrupper, på olika intresseor-
ganisationer och så vidare.

Nu ska jag schablonisera, så ta inte illa upp nu. Å ena sidan har vi 
Handelskammaren, som driver frågor om motorvägar, mot avgifter, 
mot cykelbanor, som det var ibland, å andra sidan har vi Naturskydds- 
föreningen. För mig blev det på något sätt att balansera och se: Vad 
står Naturskyddsföreningen för och varför? Vad står Motormännen 
och Handelskammaren och de intressena för? Sedan måste man då 
väga samman det där på något sätt. Och sedan finns det alltid ett eget 
liv i partiorganisationen. 

Mitt partis styrka har ju varit – jag vet inte riktigt hur det är idag 
– att vi har haft så starka lokalorganisationer, alltså haft många aktiva 
medlemmar, som har haft synpunkter och åsikter också och på det 
sättet har det inte varit så för mig i alla fall i finansborgarrådsrollen, att 
jag har lyssnat mer på LO-distriktet i Stockholms län än Stockholms 
handelskammare. Som finansborgarråd är man vald av alla stockhol-
mare och faktiskt måste ta hänsyn till alla typer av opinionsgrupper. 
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Det är minsann ursvårt. Men det är en viktig arbetsuppgift att lyssna, 
lyssna in och sedan sammanväga och försöka hitta en slutsats och en 
ståndpunkt.

Torbjörn Nilsson
Tack. Då har vi tänkt att vi ska lämna öppet för frågor. Mari kommer 
att gå runt med en mikrofon och när ni får ordet, börja då med att 
säga ert namn och kanske var ni kommer från, det är för bandningens 
skull.

Per Bolund
Per Bolund heter jag. Jag satt den förra mandatperioden i Stockholms 
kommunfullmäktige och i trafiknämnden och var också sakkunnig i 
trängselavgiftsfrågan på riksplanet. Jag tycker att det var väldigt in-
tressant och tackar både arrangörerna och deltagarna, det har varit 
jättekul, tycker jag. Jag har två korta frågor: dels pratas det mycket 
om den nationella nivån och den lokala nivån, när trängselavgifts-
försöket inleddes och slutligen togs. Efter folkomröstningen och det 
beslut som den borgerliga regeringen satte upp, där är det mer oklart. 
Hur var det mellan den regionala nivån och den nationella nivån där? 
Blev ni överkörda på kommunal nivå? Det är kanske främst för Lotta 
Edholm. 

Min andra fråga: Vad blir trängselavgifternas eftermäle? Och då 
kanske framför allt till dem som var emot eller tveksamma innan. 
För min del ser ju jag att det här är det yttersta beviset på att det 
faktiskt fungerar, att styra trafiken och styra trafikefterfrågan. Det har 
varit stötestenen väldigt länge: Går det att styra trafiken eller ska man 
bara förutse en trafikefterfrågan och försöka bygga motorvägar för att 
tillgodose den? Vi har ju sett att det faktiskt går att styra trafikefter-
frågan. Vilka slutsatser drar man av det hos Socialdemokraterna och 
Folkpartiet, när det gäller vilka vägar som byggs i framtiden? För som 
politiker har ni ett ansvar att försöka få en lösning på trafikproblemen 
på billigast och effektivast möjliga sätt. Om det fungerar med avgifter 
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bör man försöka på andra områden, innan man börjar bygga fina 
vägar. Tack.

Torbjörn Nilsson
Ni kanske alla vill svara på de här frågorna. Vem vill börja?

Lotta Edholm
Den här första frågan, jag tror att det var om vi kände oss överkörda 
i den fortsatta processen. Jag tycker nog inte det utan det var nog en 
relativt samstämmighet, tror jag, att behandla frågan så som vi gjorde. 
Däremot kan jag tycka nu efteråt, när det gått en tid, nu har det fak-
tiskt gått två år, att det har gått alldeles för långsamt det här arbetet 
med att se till att på något sätt regionalisera den här avgiften. Jag tror 
att det är helt nödvändigt för framtiden att de folkvalda politikerna 
också får bestämma hur pengarna ska användas och vilka avgifter det 
ska vara. Där kan man väl möjligen känna sig överkörd, att det har 
gått för långsamt.

Vad blir eftermälet? Det tror jag är lite för tidigt att säga. Jag tror 
att man får titta bakåt och se hur saker och ting brukar fungera och 
då tror väl jag, att det blir en slags kompromiss hur trängselsystemet 
kommer att användas. Å ena sidan kan det användas för att minska 
trafiken, å andra sidan kan det användas till investeringar och som 
med så mycket annat, så blir det väl en blandning av allt det där på 
sikt, skulle jag tro. Det är klart att man kan säga att alla pengarna 
borde användas till kollektivtrafik eller alla pengarna borde användas 
till vägar men egentligen är ju inte det resonemanget så vansinnigt 
viktigt, eftersom det kommer ju in andra pengar också. Man kan ald-
rig veta hur de andra pengarna skulle ha använts, ifall inte trängsel-
avgiftspengarna fanns. Jag tror att på sikt, så kommer man att se det 
där, ungefär som Calle gav uttryck för, som en finansiering men där 
naturligtvis i botten ligger detta med att de också har en trafikpåver-
kande funktion. 
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Den intressanta frågan blir ju naturligtvis: Hur ska man göra i fram-
tiden med nivåer till exempel, om man ser att trafiken återigen ökar? 
Ja, då får vi naturligtvis tillbaka samma debatt igen. Eller ska vi lägga 
avgifter på Essingeleden, när Essingeleden är totalt igenkorkad? Då 
får vi ju tillbaka samma debatt som vi hade för några år sedan.

Torbjörn Nilsson
Tack. Annika.

Annika Billström
Bara en kort kommentar. Nu får ni hjälpa mig, både Margareta Olofs-
son och Åsa. Var det så att vi diskuterade redan 2007 vid ett ja i 
folkomröstningen så skulle vi jobba för de här olika typerna av re-
former? Jag minns att det fanns redan innan folkomröstningen och 
under avgiftsförsöket en diskussion mellan oss tre partier om hur 
framtiden ska se ut? Vi vill inte att det ska vara en skatt, det ska vara 
en avgift, vi måste ha rådighet själva, det måste vara mer av miljöstyr- 
ning, jobba tillsammans med Stockholms stadshus och Statsrådsbered-
ningen kring omställning av fordonspark, övergång till miljövänliga 
drivmedel, alltså att ta ett större grepp. Där kände jag att det var en 
trovärdig och väldigt, väldig konstruktiv diskussion, som vi hade och 
som var väldigt positiv. Jag tror att det är det absolut viktigaste idag, 
att den mest lokala nivån som möjligt ska få rådighet över detta. Det 
får inte vara en skatt, det måste vara en avgift.

Sedan hade vi ju diskussioner också om hur intäkterna skulle an-
vändas. Kan man använda intäkterna till andra saker än infrastruktur? 
Finns det hälsofrågor som är miljörelaterade och påverkar människors 
hälsa? Det var en del spännande diskussioner faktiskt, som jag upp-
skattade väldigt mycket.

Torbjörn Nilsson
Tack. Har Åsa någon kommentar till den här frågan?
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Åsa Romson
Nej, jag tror Per uttryckte det.

Torbjörn Nilsson
Då har vi näste frågande.

Gunnar Johansson
Jag heter Gunnar Johansson och kommer från IBM. Jag skulle vilja 
lyfta perspektivet lite och sätta det i ett internationellt perspektiv. Min 
bild är att den traditionella transportpolitiken omprövas av flera olika 
skäl. Den integreras med trafikpolitiska frågor, globala, lokala miljö-
frågor och ställer den mot en form av holistiskt uthållig samhälls- 
byggnad. I den här frågan har trängselskattesystemet haft en avgörande 
betydelse för vad som sker. Det finns inte ett relevant internationellt 
fall vare sig i USA eller i Asien, där trängselskatteförsöket inte nämns. 
Jag undrar egentligen: När kommer vi att läka såren och vara stolta 
över vad vi har gjort och se det här som en fråga som förändrar Stock-
holm som innovativ, unik och högteknologisk?

Torbjörn Nilsson
Tackar. Jag tycker att det verkar finnas en hel del stolthet, om inte 
stolthet så i alla fall acceptans. Vad säger Åsa?

Åsa Romson
Jag tror att det här är det största och viktigaste eftermälet. På lokal-
planet var kanske den största segern för frågan hittills när social-
demokratiska arbetarkommunens representantskap tog beslutet, 
äntligen, efter alla dessa år, att man var för. Det gjorde man på våren 
före folkomröstningen. Det visar naturligtvis en inriktning mot precis 
det som du är inne på, en omläggning av den trafikpolitiska arenan. 
Visst, vi är föregångare men vi är samtidigt bakåtsträvande i Stock-
holm, som jag ser det. Vi håller kvar vid den traditionella trafikpoli-
tiken i all retorik men i förvaltningarna lite smått och i enstaka försök, 
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så visar det ju sig att när vi gör någonting sådant här, då visar det sig 
också på den internationella skalan och då kan man börja mäta sig 
med de städer som annars vid försöket blir inspirerade, när det gäller 
modern trafik- och stadsbyggnadspolitik, som finns ute i Europa och 
som har gått ifrån den traditionella trafikpolitiken att bara bygger nya 
vägar för länge, länge sedan. Jag tror att det här eftermälet är det som 
kan vara viktigast. 

Om stockholmarna själva kommer att ha det som eftermäle är nog 
för tidigt att säga. Än så länge är det ju uppenbart, att de inte har det. 
En anledning till det tror jag är tyvärr också hanteringen av den förra 
koalitionen, alltså vår röd-gröna koalition, där Socialdemokraterna 
ändå inte orkade bära stoltheten under själva försöket utan fortsatte 
att hålla bilden, att man var överkörd och det här var kuppartat och 
att det här var någonting som man försökte hålla en distans till. Jag 
tror också att det hänger ihop med att man är ett parti och det har 
fortsatt, som vi har hört här också med andra partier, som väldigt 
starkt företräder en fortsatt i huvudsak traditionell trafikpolitik. Man 
gör trängselavgiftsförsöket och de nu permanenta trängselavgifterna 
till ett undantag eller till en parentes men annars skulle man fortsätta 
”business as usual” med motorvägar. Jag tror inte på att det kommer 
att fungera, men ännu så länge är vi i den bilden.

Torbjörn Nilsson
Annika.

Annika Billström
Jag hade tänkt att låta bli att kommentera Åsa men jag måste ändå 
göra det så det blir rätt. Min bild är att visst hade vi ganska långt-
gående diskussioner här i huset om ett försök. Men vi var inte överens 
och på det sätt som jag kallades till Rosenbad, så är det så att jag 
fortfarande hävdar att jag blev överkörd. Jag hade varit beredd att 
genomdriva ett försök på demokratiskt fattade beslut i demokratiska 
processer. Så upplevde inte jag det och det är viktigt att säga.
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Det är också så att det här försöket hade inte blivit av, om inte 
jag hade tagit åter frågan från gatu- och fastighetsroteln till finans-
roteln, därför det var gruppledare i respektive partier, som drev den 
här frågan stenhårt, trots den omvärld vi hade av opposition, som är 
självklar, den skulle finnas och den fanns av ifrågasättande av media, 
jättebra, självklart men sedan fanns det ju också överklaganden, som 
gjorde att frågan blev så svårhanterlig och så oerhört tung. Jag var 
övertygad, annars skulle ju inte jag vågat driva frågan så stenhårt, så 
det Åsa säger om att vi inte var stolta i mitt parti stämmer naturligtvis 
inte. 

Det finns fortfarande idag partikamrater till mig som är motståndare 
till miljöavgifter, trängselavgifter, trängselskatter, det finns en majori-
tet som är för både och, det vill säga vägar, kollektivtrafikutbyggnad 
och miljöstyrande avgifter. Och det är jag stolt över. Jag är också stolt 
över ett försök, som visar så tydligt för var och en hur det upplevs, allt-
så där inte det är media som ger bilden av hur trängselavgiftsförsöket 
fungerar utan var och en av oss fick bilda vår egen uppfattning. Det 
tror jag också bidrog.

Torbjörn Nilsson
Tack. Har Lotta någon kommentar till det här?

Lotta Edholm
Jag tänker på frågeställningen. Det är nog lite för tidigt att säga det 
än. Den dagen stockholmarna tycker att nu fungerar trafiken ganska 
bra, då tror jag att stockholmarna kommer att börja hedra trängsel-
avgifterna. Men så länge de sitter på Essingeleden i alla fall i helt stopp 
eller trängs jättemycket i tunnelbanan eller jag, som har betalat 20 
kronor i trängselavgift på morgonen och ändå suttit i bilkö, så tror jag 
inte att bilden är så positiv utan det krävs ju annat också naturligtvis, 
nämligen att man upplever att någonting har verkligen blivit mycket 
bättre.
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Torbjörn Nilsson
Tack. Då har vi en representant från Handelskammaren.

Anna Wersäll
Jag heter Anna Wersäll och kommer från Stockholms Handelskam-
mare, den har ju nämnts några gånger här idag. Jag ska börja med 
att justera historieskrivningen lite grann. Vi var emot trängselskatter 
i den form de drevs igenom av det skälet, att vi såg och det var ju 
väldigt tydliga motiv, att det var att hindra framkomligheten. 

Handelskammaren är ju en organisation som representerar företa-
gen i Stockholms län och numera också Uppsala län. Det var flera 
näringslivsorganisationer som samsades om det här motståndet. Då 
är det väldigt viktigt, tycker jag, att säga, att de som röstar i politiska 
val, i kommunalval är de som bor i Stockholm. Företagen får aldrig 
rösta och ändå utan företagen skulle inte Stockholm finnas. Företag 
är så otroligt viktiga för att den här regionen överhuvudtaget ska ex-
istera. Så vi måste på något sätt driva företagens röst. Och det var så 
tydligt, att trängselskatterna var till för att hindra framkomligheten, 
framkomligheten är så viktig och är alltid viktig för företagen. Men 
det är historia.

Staden hade ungefär 300 miljoner i sin kampanj och vi hade en 
miljon i vår, så det var ju lite ojämnt, om man säger så. Under träng-
selskatteförsöket drevs det en otrolig kampanj från Stockholms stads 
sida med dyrbara annonser för skattebetalarnas pengar. Man gjorde 
väldigt stora insatser för att trafiken skulle flyta bra, man hade påfarts-
reglering på Essingeleden, man hade lagt ner vägarbeten i hela inner-
stan under försöket, så att framkomligheten var bättre än den skulle 
ha varit, om man bara hade haft trängselskatten och inte gjort allt 
det andra. Den 1 augusti, när trängselskatten avskaffades, då smällde 
man på alltihop och la ett busskörfält på Valhallavägen och lite sådana 
saker, så att folk kände: Oj, vad dåligt det var! Det här var histo-
riebeskrivningen.
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Jag tycker det som har hänt under den här processen har varit väldigt 
kul. Det har hänt saker som att trängselskatten blev något helt annat. 
Nu ser jag att det är en finansiering av ny infrastruktur, vilket var pre-
cis vad vi ville ha under Dennisuppgörelsen och på det sättet kan det 
faktiskt bli en möjlighet. Men jag skulle vilja fortsätta där Annika bör-
jade, kopplingen i skatteutjämningssystemet. Vi får betala en väldigt 
stor del av Citybanan, vi får betala en stor del av Förbifarten, vi betalar 
trängselskatter, vi betalar skatteutjämning. Och var går gränsen? När 
ska man göra kopplingen hur mycket stockholmarna ska betala för att 
faktiskt få det som resten av Sverige får gratis av staten?

Torbjörn Nilsson
Tack för det. Jag får be om korta kommentarer. Sedan kommer jag att 
behöva samla upp några frågor, det finns ju ganska många frågor kvar. 
Eftersom Handelskammaren också var nämnd här i diskussionen, så 
tyckte jag att det var lämpligt att Handelskammaren fick komma fram 
med en lite längre fråga. Några kommentarer?

Lotta Edholm
Det är ju närmast en retorisk fråga naturligtvis för i grunden är vi rätt 
överens om att skatteutjämningssystemet är en plåga. Jag tror att vi 
alltid måste acceptera att Stockholmsregionen är en betydligt rikare 
region än många andra delar av landet, att Stockholm är jättestort till 
ytan, avlångt, svårt, folk bor ute i Hotaheiti men de är alldeles för få 
som bor där, så vi måste hjälpas åt. Det tror jag att de flesta svenska 
tycker är rimligt. Det som är orimligt naturligtvis är ju när man får 
negativ tillväxt, alltså att det lönar sig att vara dålig på det som man 
håller på med och att det lönar sig inte att vara bra på det man håller 
på med. Det är ju det stora problemet.

Torbjörn Nilsson
Tack. Har Åsa något avslutande på det här?
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Åsa Romson
Jag måste kommentera det där kring ojämn kampanj, det är ju själv-
klart så att det tycker man alltid, när det finns en myndighet som 
framför resultat. Det brukar vara Miljöavgiftskansliets uppdrag att 
kommunicera också utåt, resultatet av försöket i trafikmätningar och 
sådana saker. 

Men så hade vi för första gången också en kampanjkassa, som de-
lades ut genom en uppgörelse mellan partierna i fullmäktige i sam-
band med folkomröstningen. Det var en sak som vi tyckte var väldigt 
viktig, därför att alltid när man har folkomröstningar, så är det viktigt 
att få de andra aktörerna att ha en kampanj, för det är ju åsikter som 
ska fram och det ska finnas lika mycket på båda sidorna. Där kan 
jag säga, att om man pratar med Naturskyddsföreningen, så tyckte 
de väl att Handelskammaren hade kanske redan egna pengar, som 
de kunde använda i mycket större utsträckning än vad de hade, men 
ni fick ändå lika mycket på båda sidorna genom den uppgörelse som 
partierna gjorde. 

De som någon gång kommer att titta på lokala folkomröstningar 
och tittar på den lokala folkomröstningen i Stockholm kring det här 
som var ganska speciellt kommer att se det som en förebild, att man 
faktiskt också tog helhetsgreppet och sa att informationsfrågan är 
viktig. Sedan är väl Handelskammaren i Stockholm en av de få som 
inte ser att just trängselavgifter kan ha en viktig styrande effekt för 
att få den prioriterade trafiken, det vill säga nyttotrafiken att komma 
fram. Att det är betydligt viktigare än finansiering från institutet för 
ytterligare vägar.

Lotta Edholm
Vi hade ju också, kan jag säga, en ohelig allians Miljöpartiet, Folk-
partiet och Kristdemokraterna faktiskt, där vi ju skänkte bort våra 
pengar, som vi hade fått, för vi tyckte ju inte att det var egentligen 
bara en fråga för de politiska partierna att driva folkomröstning utan 
att det faktiskt också fanns andra organisationer som borde göra det, 
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så Handelskammaren tillsammans med oss satte ju upp en liten kam-
panjorganisation och fick ju lite pengar, Folkpartiets och KD:s pen-
gar, som vi hade fått, Miljöpartiet gav bort sina till en ja-organisation, 
som bildades. Vi tyckte inte att det var rätt att det var de politiska 
partierna, som fick de där pengarna ograverat för det är inte en par-
tipolitisk fråga i första hand detta.

Torbjörn Nilsson
Tack. Nu tror jag att jag ska ta två frågor i rad kanske och så får ni 
svara på det. Vi har flera på talarlistan. Varsågod.

Margareta Olofsson
Jag heter Margareta Olofsson och är vänsterpartist och har varit 18 år 
i fullmäktige. Jag tillhör precis som Lotta de som deltog i Dennispa-
ketet och blev faktiskt ganska handgripligen utkastad under förhand-
lingarna av Bengt Dennis i egenskap av vänsterpartist, ingenting an-
nat. Jag hade tänkt vara ganska kort men jag blir alltid så uppiggad 
av Anna Wersäll. Det är nämligen så att den här typen av argument 
och debatt och diskussion gör att frågan aldrig kommer att dö. Den 
kommer att vara levande, och det ska vi tacka för, just det här att man 
måste spänna sina egna argument för att bemöta Handelskammarens 
argument. 

Det är alltid roligt med ett sådant här sanningsseminarium eller vad 
man ska kalla det, där man vill ha reda på vad som egentligen hände 
under täcket så att säga. Nu har Carl Cederschiöld gått och det kanske 
är han som bäst kan svara på den frågan. Egentligen är det så, att det 
inte var med så där glatt mod som man ändå sa ja till att permanenta 
det utan att det faktiskt var fyra centerpartistiska riksdagsledamöter, 
som hotade med att rösta på en socialdemokratisk motion, tror jag att 
det var. Därför var det så att man fick svälja detta och därför säga då, 
att nu säger vi att stockholmarna sagt sitt och nu kör vi, även om vi 
är emot. Det skulle vara kul, om någon kunde kommentera det men 
i varje fall ha en åsikt om.
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Sedan en fråga till er allihop. Det är ju så att jag vet och även om nu 
flera har sagt det, så är det så att pengarna ska ju tillbaka till regionen, 
det tror jag att de flesta har varit överens om. Kan ett besked väldigt 
tidigt från partiernas sida som påtryckning gentemot riks och då är 
det väl Lotta egentligen också nu som ska svara på den frågan. Det 
tycker jag är en livsviktig fråga, att man får tillbaka det till regionen, 
att man får pengar att pengar hantera det. Jag har hört i alla fall att 
flera partier inom den borgerliga alliansen inte ens känner till att det 
inte fungerar riktigt som man tror, att det ligger i stöpsleven om det 
blir så eller inte.

Lotta Edholm
För att börja med den sista frågan. Det var ju det jag sa, att jag tycker 
att det går alldeles för långsamt i den här frågan och det är väl den här 
grundlagsknäckfrågan i detta som också, tror jag, på något sätt har i 
varje fall spökat till det. Jag vet inte riktigt varför det går så långsamt.

Den första frågan, jag kan ju inte riktigt svara på den helt och hållet 
för jag var ju inte riktigt med då, jag satt inte i partistyrelsen då och 
jag hade inte riktigt den totala blicken över det hela. Men vi sa ju före 
folkomröstningen, att vi skulle respektera folkomröstningsresulta-
tet. Jag upplevde inte i varje fall, att det var några stora konvulsioner 
vare sig här eller i Folkpartiets riksdagsgrupp, att sedan verkställa det  
beslutet. Jag har lite dåligt minne men det var inte så att det var en 
våldsam ström av frågor och inlägg kring detta utan det föll liksom ut 
på ett sätt. Men jag kan bara prata för Folkpartiet.

Torbjörn Nilsson
Åsa vill ha ordet.

Åsa Romson
Jag vill gärna göra en kommentar där, eftersom jag i oändliga debatter 
med två herrar, som inte har varit närvarande här, dvs. Sten Nordin 



143

och Jan Björklund, Moderaterna och Folkpartiet här i Stockholm, 
dåvarande, och sedan flyttade till riksdagen i och med valet, vilket 
jag också gjorde ett kort tag. Där var det väldigt uppenbart och de 
drev ju och fick gruppledarna i riksdagen att någon vecka efter valet 
säga, att vi ska räkna ihop folkomröstningarna i kranskommunerna 
och göra något slags snitt. De hade en otrolig uträkning på hur de 
här skulle komma fram till att det blivit ett nej i folkomröstningen i 
Stockholmsregionen, sett totalt. Det här drev man ju, om deras per-
sonliga uppfattning var väldigt stark eller inte, kan man aldrig skilja 
på, när det gäller Jan Björklund och inte alltid, när det gäller Sten 
Nordin men det var en väldigt tydlig linje. De fick visst gehör, när 
de var i riksdagen för det och så mycket att det blev en debattartikel 
av gruppledarna. Men vändningen kom ju, när det faktiskt var så, 
som Margareta sa, att centerpartistiska ledamöter insåg, att de hade 
blivit invalda på Stockholmsbänken egentligen väldigt mycket på den 
här frågan och folkomröstningar kan man inte gå ifrån hur som helst 
och det var uppenbart att folkomröstningen i kranskommunerna var 
mera en åsiktsyttring gentemot någonting, som man tyckte hade gått 
fel till, mer än en folkomröstning om själva frågan. Jag tror att den 
här kombinationen med att det hade blivit en folkomröstning och att 
Centerpartiet fick den roll de fick i den här koalitionen var väldigt 
viktig.

Torbjörn Nilsson
Tack. Först Elisabeth Elgán.

Elisabeth Elgán
Jag heter Elisabeth Elgán och jag är historiker verksam vid Samtids-
historiska institutet. Jag vill tacka både podiet och publiken för ett 
intressant seminarium. Jag har två precisa frågor som historiker. Om 
vi blickar på Dennisuppgörelsen och trängselskatteförsöket och trans-
portpolitiken lite mer allmänt under den här perioden i Stockholm, 
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är det så att ni aldrig satt med ett öga på opinionsmätningarna? Ni har 
pratat om att kommunicera med väljare, ni har pratat om medborgare 
och ni pratar om partierna internt men sedan har ni ju de som röstar 
på er som inte är medlemmar i partierna, som ni ska kommunicera 
med. Men jag undrar: Tittar ni inte på opinionsundersökningarna? 
Men stämmer opinionsundersökningarna också i sådana här frågor? 
Vilken betydelse har de när ni har fattat beslut och tänkt på de här 
frågorna?

Fråga nr 2 är: I vilken mån, under de här politiska processerna som 
ni har varit med om, att ni har gjort studieresor till andra städer? 
Ni får det lite att låta som att Stockholm är något alldeles speciellt 
och unikt. Stockholm är en ganska liten storstad och på många andra 
ställen finns det ju 10 miljoner människor. I vilken mån har ni gjort 
studieresor för att se konkret hur man har gjort på andra ställen i 
transportpolitiska frågor? Förekommer sådant?

Torbjörn Nilsson
Jag tror att vi får ta en frågeställare till och då är det Eie Herlitz som 
ställer frågan.

Eie Herlitz
Jag sitter i fullmäktige men jag har jobbat mot i princip alla de här 
trafikplanerna, från den första trafikplanen 1960. Jag skulle vilja fråga 
om något som jag tycker är intressant. Det kan hända att jag har 
fel men jag har fått en känsla av att under 60-, 70- och 80-talen så 
genomfördes oerhört mycket tunnelbanebyggande. Förut var Stock-
holm den stad som hade flest mil tunnelbana per innevånare. Det 
berodde ju just på Hörjelöverenskommelsen 1965, att väldigt mycket 
pengar togs från vägpengar och slussades över till kollektivtrafiken. 
Jag tycker att ni skulle gå vidare på den traditionen, att satsa på kollek-
tivtrafiken. Jag skulle vilja ha en kommentar.
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Torbjörn Nilsson
Tack för det. Ni får svara på det ni tycker ni vill svara på och relativt 
kortfattat. Vi har ytterligare tre eller fyra frågeställare kvar.

Annika Billström
Jag kan börja kort. Citybanan tycker jag är ett bra kollektivtrafikpro-
jekt. Om jag personligen fick önska, så skulle jag vilja att Stockholm 
gjorde verklighet av Ringen, kollektivtrafikringen av snabbspårvägen. 
Det tror jag vore väldigt strategiskt och bra.

Till frågan om opinionsmätningar och om vi beställer opinions-
mätningar. Mitt parti gör det. Lokalt gör vi inte det, Stockholms stad 
eller länet, men partistyrelsen gör det. Det är klart att man som poli-
tiker och förtroendevald sneglar på opinionsmätningar. Självklart är 
det så men inget är klart förrän allt är klart, som bekant och så är det 
ju på valnatten. Det är ju först då man vet. Man kan gå upp plus sju 
procent mitt i en mandatperiod och man kan tappa sju procenten-
heter, alltså det kan ju ske växlingar under en fyraårsperiod, som är 
väldigt starka och som kan bero på olika saker. 

Man brukar ju säga att trender, tendenser visar sig först i Stock-
holm. Man brukar också säga så här att vinner Socialdemokraterna 
valet i riket så är framgången starkast för oss i Stockholm. På samma 
sätt är det att om vi förlorar valet, så är förlusten starkast i Stockholm. 
Det där har en viss betydelse men inte helt avgörande. – Studieresor 
har vi gjort många.

Torbjörn Nilsson
Har Lotta någon kommentar till de här frågeställarna?

Lotta Edholm
Nej, jag instämmer. Folkpartiet gör ganska sällan egna opinions-
mätningar men det är klart att man läser dem som görs, ungefär så är 
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väl svaret. Men det är så många olika faktorer som påverkar ett poli-
tiskt partis ställningstagande, det går inte att bygga politiken bara på 
vad som är aktuellt i opinionen just nu, för det fungerar inte. Studie-
resor görs naturligtvis i rätt hög omfattning och jag skulle vilja säga 
lite för lite just nu faktiskt. Det var mer av det tidigare.

Eie, ja, det är väl så att den här Citytunneln är ju den största kollek-
tivtrafiksatsningen någonsin, tror jag, i svensk historia. Det är klart 
att det finns en risk också för att den stöter ut andra viktiga kollek-
tivtrafiksatsningar, inte minst, när det gäller spårväg här i Stockholm, 
både spårvagnar centralt i stan men också det som Annika pratar om, 
dvs. att man bygger en ring av det som vi påbörjade.

Åsa Romson
För ett litet parti är opinionsundersökningar ganska dyrt. Det görs 
numera ibland på riksnivå hos oss men lokalnedbrutet är det ju väldigt 
svårt att se och det måste vara ganska omfattande undersökningar för 
att få ”rätt”, den slår ju sämst för oss som inte har jättemånga…

Lotta Edholm
Det slår jättedåligt i Stockholm också. Folk har ju inte ens telefon,

Åsa Romson
Nej, man har mobiler och man ringer inte dem. Så vi brukar inte ha så 
mycket stöd från opinionsundersökningar. Å andra sidan kan man ju 
fråga sig vad vi skulle kunna få för stöd. Det är klart att ibland är det 
vissa frågor där man vill veta svaren men det är ju ingenting som man 
kan använda, när man håller på att förhandla i en viss fråga, det går 
ju inte. Det fungerar inte med opinionsundersökningar. Man måste 
ha en allmän koll naturligtvis på vad man tror, att det handlar om för 
opinionen och för partiet, det är ju självklart. 

Studieresor, ja, det har gjorts. Det diskuterades men när vi väl var 
inne i skedet att genomföra ett försök med trängselavgifter, så var det 
för sent. Vi skulle ha genomfört studieresor perioden innan och sett 
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hur man förberedde. Jag var själv, tillsammans med några partikol-
legor, i Edinburgh inför deras folkomröstning av trängselavgifter. Där 
hade de ett väldigt genomarbetat paket, väldigt mycket tydligare än 
i Stockholm, vad pengarna skulle användas till och vad de positiva 
fördelarna var osv. De genomförde inget riktigt försök, vilket gjorde 
att folkomröstningen blev ju katastrof för dem som ville genomföra 
avgifterna så klart.

Torbjörn Nilsson
Vi har fyra frågeställare kvar och jag tänkte att vi får nog ta dem i ett 
svep och så får ni var sin avslutande kommentar till det.

Daniel Wieslander
Jag heter Daniel Wieslander. Jag representerar bara mig själv. Jag har 
frågor i tre ämnen. Först: Vad hade ni tänkt för alternativ till träng-
selavgifter? Själv har jag tidigare föredragit, att man helt förbjöd bil-
trafik till centrum. Sen blev vi övertalade att ta det här försöket.  

Ni som har varit med i alla fall i början av 90-talet och nu under 
finanskrisen, hur har det påverkat er i stadsfullmäktige möjligheter 
och viljan att satsa på investeringar inför framtiden?

Som tidigare medlem i Cykelpartiet och Stockholmspartiet och 
som cyklist är jag tacksam att vi fick igenom i alla fall cykelbanor. 
Men cykelbanor som på Hornsgatan tycker jag är alldeles värdelöst. 
Ska man ha en cykelbana ska bilarna vara skilda från cykeltrafik

Torbjörn Nilsson
Tack för det. Då tar vi Gunnar Söderholm och sedan är det Anders.

Gunnar Söderholm
Gunnar Söderholm. Jag är miljöchef i Stockholm och var chef för 
Miljöavgiftskansliet under försöket. Jag tycker att man måste säga 
någonting, en kommentar till Carl Cederschiöld, nu har han gått 
men: Hur ser det ut idag? Det är ju ändå fantastiskt att se att mängden 
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passager över innerstadssnittet är i princip oförändrat från andra kvar-
talet under försöket, alltså 2006, hösten 2007, våren 2008 och hösten 
2008. Det ligger någonstans mellan 360 000 och 375 000 fordon 
per dygn, oerhört konstant, trots att mängden fordon har ökat. Tit-
tar vi på restiderna våren 2007 och hösten 2007, så hade vi signi-
fikanta minskningar, vilket är nere i de nivåer som var under försöket 
men nära nog så är restiderna desamma, fast när det gäller framkom-
ligheten, så kommer alla ihåg hur det var i januari, när det var en tom 
innerstad. Men jämför vi med 2005, som vi inte längre kommer ihåg, 
så är det en enorm skillnad. Då var Klarastrandsleden här utanför över 
kapacitetstaket från sex på morgonen till sju på kvällen. Det är den 
inte längre. Man glömmer att det faktiskt har en stor effekt. Det var 
egentligen bara den kommentaren jag skulle vilja säga.

Torbjörn Nilsson
Tack. Då är det Anders.

Anders Ivarsson Westerberg
Anders Ivarsson Westerberg. Jag är forskare vid Samtidshistoriska in-
stitutet. Jag är intresserad av de här interna genomförandeprocesserna 
i Stadshuset. Ni var inne på det här med Miljöavgiftskansliet, att det 
var ett sätt att gå förbi den traditionella förvaltningen och utan den or-
ganisering som vanligen används. Jag skulle då vilja fråga mer allmänt 
om vilken roll de politiska tjänstemännen spelar i beslutsprocesserna 
och vilket inflytande ni anser att de har. Kan man också se dem som 
ett sätt att försöka styra debatten, som ni anser är svårstyrbar?

Torbjörn Nilsson
Tack. Karolina.

Karolina Isaksson
Karolina Isaksson heter jag. Jätteintressant har det varit att lyssna på 
er. Jag har en fråga, som handlar om det här med samsyn, som ni har 
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pratat om rätt mycket. Utgångspunkten för mig är väl också kanske att 
vi står ändå inför stora globala utmaningar och inte bara finanskrisen 
utan klimatfrågan. Den här kanske paradoxen, som illustreras väldigt 
väl av trängselskatteförsöket, å ena sidan att lyssna på medborgarna, 
näringslivet och alla andra aktörer, å andra sidan att politiken ska ha 
en förmåga, att vara visionär och att ibland driva igenom sådant som 
inte omedelbart är någonting som medborgarna kanske gillar eller 
inte vill ha. Det är det som ni försökt illustrera väldigt väl. Man kan 
se det som en solskenshistoria, om det visar sig fungera och man fick 
t.o.m. stöd från en knapp majoritet men ändå från Stockholms stad. 
Å andra sidan finns det någon forskare som hävdar internationellt, 
att risken med samsynsprocesser eller konsensusprocesser ändå är att 
någonstans så tappar man bort viktiga frågor på vägen. 

Hur ser ni på den paradoxen i relation till exempelvis klimatfrågan 
eller alla andra miljöfrågor? Och finns det ett behov av nya politiska 
samverkansformer, som har större förmåga att behålla kanske lite mer 
djärva inslag? Det här var ju ett djärvt försök men om man tar ännu 
djärvare försök, hur skulle det kunna se ut, är det möjligt?

Torbjörn Nilsson
Ja, nu har ni fått en knippe frågor. Ni får väl besvara så gott ni kan 
som avslutning. Ni får varsin chans här. Vem vill börja, vem vill tänka 
längre?

Lotta Edholm
Jag kan börja. Du redogjorde ju på något sätt precist för själva prob-
lemet själv, tycker jag. Det är ju precis som det här är. De politiska 
partierna bygger ju i väldigt hög utsträckning på ideologier och det är 
väl det som gör både att man kan ha visioner men också att man kan 
backa för vissa typer av politiska förslag för att man ändå har någon 
slags ryggrad med sig. Det här är ju hela tiden en avvägning, att fatta 
populära beslut som medborgarna gillar eller tillräckligt stor andel av 
medborgarna gillar, ska man ju säga, för medborgarna har ju olika 
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åsikter naturligtvis och att ibland våga ta väldigt obekväma beslut som 
man vet att en stor andel av medborgarna faktiskt ogillar men som 
man vet är helt nödvändigt. Då kan man ju säga att det vore ju lätt 
om det inte också fanns hela tiden den här rädslan för att andra ska 
exploatera de obekväma besluten. Då menar jag inte de etablerade 
partierna som finns för de hanterar ju de vanliga valen så att säga, 
men att man också hela tiden funderar på främlingsfientliga partier 
till exempel. Det gäller ju inte trängselskatten men andra frågor kan ju 
göra det, att man har det också hela tiden i bakhuvudet. 

Så det är en väldigt svår process och jag tror inte att det finns något 
enkelt svar på hur man gör, utan det är olika hur man gör det helt 
enkelt i de här jättesvåra frågorna. Jag tror att i grund och botten är 
det bra med samsyn i de här väldigt, väldigt visionära, långsiktiga 
frågorna men det måste också finnas en spets, som gör att partierna 
faktiskt kan vara oense och att man kan ha rejäla gräl. Det är ju väldigt 
påtagligt det här. När man pratar med medborgarna så säger ofta folk 
att det skulle vara så himla bra, om de politiska partierna var överens. 
Men så fort vi är överens, så blir vi ju naturligtvis straffade av samma 
väljare och det där är vi väl medvetna om.

Torbjörn Nilsson
Tack. Vill du fortsätta, Åsa?

Åsa Romson
Du tog upp frågan om alternativ till trängselavgifter för att hitta en 
modernare trafikpolitik, att bryta den traditionella trafikpolitiken. 
Det som diskuterades mycket, inte så mycket rena förbud, för det 
tror jag är svårt av olika skäl, jag tror mer på det när man bygger olika 
stadsmodeller, där kan man ha förbud inom vissa ramar och sådana 
saker men jag tror inte att vi kan ha det i den stadsmiljö vi har i stora 
delar av Stockholm. Däremot så är ju den självklara parallellen parke-
ringsinstrument av olika slag, som också testas internationellt i de in-
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ternationella nätverk som Stockholm har jobbat inom, när det gäller 
trängselavgifter. Där var det ju flera städer som presenterade snarare 
att man hade valt att försöka andra metoder. Paris exempelvis gjorde 
en väldigt omfattande parkerings- och markreform med cykelbanor 
och så vidare för att begränsa en orimlig trafiksituation i centrum. Det 
diskuterade vi även i vårt parti och jag tror att vi behöver fler. Trängsel- 
avgifter är inte det enda trafikpolitiska instrumentet som behövs för 
att ställa om politiken till en mer livsbejakande stadsmiljö.

Politiska tjänstemän, där tror jag, som jag svarade tidigare, att det 
finns en osund kultur i Stockholm och problemet är både att vi risk-
erar att inte få tillräckligt mycket input från vetenskapen utanför och 
andra tänkare i undersökningar och underlag. Fortfarande har vi en 
väldigt stark och väldigt proffsig tjänstemannaförvaltning i Stockholm 
och vi brukar sällan uttrycka någon större skepsis till att underlaget 
på något sätt är falsifierat eller något sådant. Absolut inte, men det 
finns ett problem med den politiska inriktningen, som konserverar 
att man bara levererar de svar som politikerna vill ha, även när man 
ställer öppna frågor. 

Det finns ett annat problem och det är naturligtvis att de partier 
som är alla utom Moderaterna och Socialdemokraterna som inte får in 
folk i den här politiska organisationen känner sig ännu mera avstånds- 
tagande och riskerar att vara ännu mera skeptiska och så föder det 
misstroende i koalitionsföreställningar. Det finns konkreta exempel 
på under vår egen koalition.

Den största frågan som du tar upp, Karolina, när det gäller prob-
lemet om partierna ska vara visionärer eller om de ska lyssna på med-
borgarna. Där finns definitivt den där paradoxen. Som lokalpolitiker 
är vi ju de som oftast är närmast medborgarna och det är omöjligt att 
frångå det lokala, att man behöver medborgarnas mandat, man be-
höver någon typ av stöd. Men man behöver naturligtvis också ta till-
fället i akt att ha en dialog där man också konfronterar medborgarna 
med olika typer av svåra val och sådana saker. Där tror jag att man 
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skulle kunna jobba mycket mer egentligen i demokratiska former för 
att problematisera det här för medborgarna och för att få bättre svar 
tillbaka. 

Vi kan ju se lite grann att vårt system idag kanaliserar det här genom 
att jag tror att större partier är mer tvingade att lyssna på breda upp-
fattningar i folklagren. Det ser vi när det gäller den klassiska bilfrågan. 
Jag är inte förvånad över att Moderaterna och Socialdemokraterna är 
de som vidhåller det här starkast, för de har mest att vinna på att inte 
gå i clinch med en sådan stark opinion, medan mindre partier har 
större utrymme i den frågan att vara visionär, därför att vi kan kosta 
på oss att inte ha den väljargruppen. Vi har andra väljargrupper som 
vi kan säga att vi företräder och har också då lättare att vara visionärer 
men smalare inom perspektivet, så det här är en samverkan. 

Jag tror att i framtiden måste vi se ett system, utveckla naturligtvis 
den lokala dialogen, men där vi ser en nationell politik, som ger ett 
regelverk som styr mot de här visionära målen. Vi har ju idag en riks-
dag som ändå har fastställt miljömål, vi har haft en miljövårdsbered-
ning, som har lagts ned men som har försökt hantera en del av det här. 
Vi måste också få in det på det trafikpolitiska området. Vi har det, när 
det gäller fyrstegspolitiken [riksdagens uppdrag till transportverken 
att analysera projekt enligt fyra steg där ny infrastruktur först blir 
aktuellt som ett sista steg] och sådana saker som är väldigt tröga att 
arbeta in. 

De nationella politikerna borde gå i bräschen för att ställa upp 
det visionära underlaget och sedan ska det finnas bra dialogformer 
som gör att kommunerna kan jobba inom. Jag menar att det måste 
egentligen ställas krav på kommunplaneringen från riksdagen, att vi 
ska planera städer och tätorter i Sverige för en hållbar trafikmiljö. Så 
länge det kravet inte finns, så kommer det att vara väldigt, väldigt 
svårt oavsett om vi har visionära partier eller visionära medborgare i 
en stad att genomföra det här. Det kommer att vara helt nödvändigt, 
när det gäller klimatfrågan.
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Torbjörn Nilsson
Tack. Då har vi Annika Billström.

Annika Billström
Jag ska börja med att försöka svara på dina frågor kring alternativ och 
vad alternativet till trängselavgifter är. Mitt parti tror inte heller på 
förbud men vad är då alternativet? Det är svårt att säga. Vi har valt 
ett förhållningssätt som bygger väldigt mycket på både och, att jobba 
med många olika komponenter för att finna långsiktiga och hållbara 
lösningar. 

Min erfarenhet av finans- och fastighetskrisen i början på 90-talet, 
några år senare var jag gatu- och fastighetsborgarråd, vilket innebar att 
det var näst intill omöjligt i Stockholm att investera för bostadsbygg-
ande. Vi hade en ny kris, IT-kraschen, i slutet på 90-talet och början 
på 2000-talet, vi bildade majoritet tillsammans med Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet och möttes av en helt annan attityd. Stan invest-
erade gigantiska summor i bostadsförsörjningen, jag kommer inte 
ihåg exakt nu men 20 000 lägenheter, varav kanske hälften var privat 
finansierade men där vi också gav Allmännyttan en väldigt stark roll 
och där man också jobbade med andra åtgärder som förskoleutbygg-
naden. Vi hade en ganska kraftfull investeringsvolym, när det gällde 
idrottsplaner och andra åtgärder. Början på 90-talet var lamslaget även 
i Stockholm medan i början på 2000-talet fanns det också en bred 
samsyn. Lotta tog ett väldigt, väldigt stor ansvar som vice ordförande i  
stadsbyggnadsnämnden, när det gällde den typen av beslut för invest-
eringar för stans del. Där fanns det en samsyn och väldigt konstruktiv 
och mogen politisk hållning. 

Bara en kort kommentar till cykelbanorna på Hornsgatan. Jag 
håller helt med dig. Jag bor intill där. Ska man bygga cykelbanor, så 
ska det vara riktiga cykelbanor och inte cykelfält. Miljöavgiftskansliet 
var kopplat till våra biträdande borgarrådssekreterare eller borgar-
rådssekreterare. På finansroteln spelar medarbetarna en avsevärd roll. 
Ska du som finansborgarråd ha helhetsansvar för en stad som har  
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47 000 anställda, en omsättning om 40 à 45 miljarder, en bolagssektor 
och en förvaltningssektor så måste man våga 1) prioritera, 2) delegera 
och 3) vara fruktansvärt uthållig. Det innebar att väldigt många av 
mina medarbetare uppträdde naturligtvis inte som egna och fria in-
divider utan i finansborgarrådets namn. Var det så att det gick fel var 
det jag som tog på mig ansvaret, för medarbetarna ska känna den 
tryggheten, att man företräder sitt borgarråd men det är borgarrådet 
som till sist ändå måste fatta beslutet. Det här försöket och vårt in-
terna arbete hade inte fungerat, om jag inte hade kompetenta, duktiga 
och engagerade medarbetare, som också tog ett väldigt stort ansvar. 
För mig är ansvar och befogenheter kopplade men där det yttersta 
ansvaret alltid åvilar den som är förtroendevald.

Karolinas fråga om vi lyssnar och om det går att kombinera att vara 
visionär och konkret, så inbillar ju jag mig att det gör det. Det har 
ju genom årtiondena i Stockholms historia visat sig att det finns den 
typen av projekt eller den typen av engagemang hos borgarråd, som 
har varit genomgripande och betytt väldigt mycket för Stockholms 
utveckling. 

Många brukar ju säga idag: Tänk om vi hade varit tvungna att byg-
ga Stockholms tunnelbana idag! Med tanke på miljöprövning, med 
tanke på finansiering, med tanke på teknik och allt annat, så kanske vi 
inte hade klarat av det varken med hjälp av näringsliv eller akademi el-
ler politik, att faktiskt genomdriva ett av de bästa miljöprojekten som 
Stockholm någonsin har fått möjlighet att ta hand om, det vill säga 
utbyggnaden av tunnelbanan. Så lite perspektiv, det är jättemycket 
kraft och vilja och mod samtidigt så är det ju naturligtvis viktigt att 
också vägledas av professionen. Men det måste alltid finnas en dialog.

Torbjörn Nilsson
Det nämndes uthållighet och vi tycker att hela den här föreställningen 
också har visat det, särskilt från panelens sida men också från våra 
åhörare som har kommit med stora och svåra frågor. Jag lämnar nu 
ordet till Bo Bladholm.
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Bo Bladholm
Ett stort tack till panelen. Jag är imponerad av det minne ni har. Själv 
har jag ju upplevt den här resan med cykelbanor och allt det här som 
Annika vet att vi har gjort tillsammans. Stort tack till presidiet. Vi 
kommer från stadens sida i fortsättningen följa er utveckling av mak-
ten i Stadshuset. Det är jätteintressant och vi är engagerade i det och 
vi står gärna som värdar igen. Tack till publiken, stort tack. Tack för 
idag.

[Applåder]
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Personregister

(Deltagarna i vittnesseminarierna ingår inte)

Adelsohn, Ulf, M, finansborgarråd 12
Agrenius, Gösta, H/M, borgarråd 50
Askensten, Åke, SP, journalist 24
Billström, Annika, S, finansborgarråd 7, 12, 37, 40, 75
Bohman, Gösta, M, partiledare 60
Bäck, Henry, statsvetare 13
Calmfors, Hans, tjänsteman 26
Carlsson, Jan, SP 26
Erlander, Tage, S, statsminister 60
Haglund, Sune, M, borgarråd 24, 28
Hulth, Mats, S, finansborgarråd 12, 20, 23, 28, 38, 74, 78
Johansson, Folke, statsvetare 13
Klintberg, Gunnar af, almaktivist 51
Lind, Bengt, M, journalist 50
Lundin, Claës, författare 9
Mehr, Hjalmar, S, finansborgarråd 12, 44, 52
Ohlin, Bertil, FP, partiledare 60, 65
Olsson, Knut, K/VPK 48
Palmgren, Sture, M, finansborgarråd 12, 27, 28, 29
Persson, Göran, S, statsminister 84, 107
Persson, John Olle, S, finansborgarråd 12, 15, 29
Persson, Set, K, borgarråd 22
Rundberg, Britt, VPK 24
Schwartz, Margareta, M, borgarråd 41
Westerberg, Per, M, statsråd 64
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H = Högerpartiet, sedermera M, Moderata samlingspartiet.
FP = Folkpartiet
SP = Stockholmspartiet
S = Socialdemokraterna
K = Kommunisterna, senare VPK, Vänsterpartiet kommunisterna 
och V, Vänsterpartiet.
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Vittnesseminarier vid SHI sedan 2003

2008
Trafiken och makten i Stadshuset.
Vittnen: Annika Billström, Carl Cederschiöld, Lotta Edholm, Åsa 
Romson.

2007
Så byter Stadshuset färg.
Vittnen: Sture Palmgren, Annika Billström, Stella Fare, Börje Berg-
lund, Göran Långsved.

När Ryssland lämnade Baltikum – svensk säkerhetspolitik i österled 
1991–1994.
Vittnen: Jan Blomqvist, Lars Peter Fredén, Laila Freivalds och Håkan 
Holmberg.

Socialdemokratiska framtidsvisioner förr och nu.
Vittnen: Peter Gustavsson, Jens Henriksson, AnneMarie Lindgren, 
Nalin Pekgul och Lena Sommestad.

2006
Var Baltikums sak vår? Svensk politik och diplomati 1989–1991.
Vittnen: Birgitta Dahl, Enn Kokk, Hans Lepp, Peeter Luksep, Hans 
Olsson och Krister Wahlbäck.

Makten i kanslihuset.
Vittnen: Gösta Gunnarsson, Ulf Larsson, Lena Noreland, Hjalmar 
Strömberg.
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2005
Makten i Stadshuset – Stockholmspolitiker om samarbete och strid på 
1990-talet.
Vittnen: Carl Cederschiöld, Agneta Dreber, Ingemar Josefsson, Len-
nart Rydberg, Per Sundgren.

2004
Varför är vi här? Vittnesseminarium om Östersjöstiftelsen och Södertörns 
högskola.
Vittnen: John Fürstenbach, Inge Jonsson, Benkt Konnander, Gunnel 
Stenqvist, Carl Tham, Per Thullberg.

Partnerskapslagen.
Vittnen: Eva Ahlberg, Jan Hammarlund, Maj-Lis Lööw, Barbro West-
erholm, Tobias Wikström.

Varför blev det så? Södertörns högskola under de första åren – vision och 
verklighet.
Vittnen: Maria Bölzner, Ulf Ericson, Lennart Hellspong, Per Larsson, 
Lisa Öberg, Kjell Östberg.

2003
Ropen skalla – daghem åt alla!
Vittnen: Rita Liljeström, Gertrud Schyl Bjurman, Göran Sidebäck, 
Gertrud Sigurdsen, Lena Stråhle, Sanne Vils.

Grön politik – från kärnkraftsomröstningen till miljöpartiets bildande.
Vittnen: Per Gahrton, Olof Johansson, Per Kågeson, Peter Larsson, 
Åsa Moberg, Ragnhild Pohanka.
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Samtidshistoriska frågor

Skriftserien sammanfattar och diskuterar viktiga samtidshistoriska 
skeenden och problem. I serien publiceras redigerade utskrifter från 
vittnesseminarier, forskningsrapporter samt konferensrapporter. 
Skrifterna kan beställas från publications@sh.se. De flesta skrifter i 
serien finns också att hämta i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, 
http://www.diva-portal.se.

Nr 1 Olof Palme i sin tid. red. Kjell Östberg
 
Nr 2 Kvinnorörelsen och ’68. red. Elisabeth Elgán

Nr 3 Riv alla murar! Vittnesseminarier om sexliberalismen och om Pock-
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