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Våren inleddes med en valrörelse som hette duga. I ryggen hade vi 4 år av samarbete med S och Mp 

som inneburit att vi fått igenom närmare 80 reformer. Reformer som iaf i små steg dragit Sverige åt 

vänster men framförallt pekat på att en annan väg är möjlig. Dessutom hade vi lagt bakom oss en 

mandatperiod där vi varit den starkaste oppositionen mot SD och agerat som bromskloss mot alla de 

andra partiernas allt mer blåbruna och helt iskalla människosyn och retorik. Jag måste säga att under 

de tre valrörelser jag varit med om så har jag aldrig varit med om något ens i närheten av den här. Så 

enormt mycket kärlek och respekt som överöstes över vårt parti under de här månaderna. Det känns 

därför riktigt tufft det som sen kom att utspela sig.  

 

När folket väl sagt sitt hade vår riksdagsgrupp till vår stora glädje utökats från 21 till 28 mandat men 

valresultatet i övrig lämnade inga större jubel. Trots att vi alla nog vetat att mandatfördelningen skulle 

vara lika svårhanterlig som valet innan så kom utfallet märkligt nog som en överraskning.  

 

Den höst vi har lagt bakom oss har verkligen varit en mycket märklig tid i Sveriges politiska historia. 

Jag förstår att folk i allmänhet tyckte att det som utspelade sig medialt under den här tiden var som en 

fars. Ett skådespel utan stopp på galenskapen. Men det är viktigt att komma ihåg att grunden för 

konflikten var att vi som enda land i Europa faktiskt ville stoppa rasisterna från att få verklig makt i 

vårt parlament. Och jag vågar påstå att den striden aldrig hade ägt rum om inte vi tillsammans med 

alla andra antirasister arbetat så hårdnackat med att inte göra SD rumsrent. Så även om jag verkligen 

känner stor oro för den politiska utvecklingen så är jag mycket stolt över just den delen.  

 

För riksdagsgruppen och i synnerhet våra nya ledamöter har hösten varit ganska svårhanterlig. 

Tillskillnad från förra mandatperiodens regeringskris så har det under den här tiden varit svårt att 

förstå vår roll i processerna. Utskottsarbetet har i princip legat på is eftersom ingen ny politik har 

kunnat tas fram av en tillfällig regering. Vi har dessutom fått hanterat en AMT (allmänna 

motionstiden) utan att veta vilken roll vi kommer ha i en framtida regering och utan tydlig tidsram. 

Trotts det har vår riksdagsgrupp gjort en mycket bra insatts och verkligen arbetat hårt för att sätta sig 

in så gott de har kunnat i sin nya roll.  

 

Jag har blivit omvald som vice gruppledare och sitter kvar som arbetande ersättare i socialutskottet 

tillsammans med Karin Rågsjö. Under det senaste året har jag främst fortsatt arbeta med LSS och den 

personliga assistansen.  Under förra mandatperioden tillsattes en utredning om den personliga 

assistansen med direktiv som vi kritiserat hårt då de mer handlade om att begränsa LSS än att utveckla 

den. När utredningen sedan presenterades nu i januari så blev våra farhågor besannade. Utredningen 

innehåller förslag som är mer inriktat på att minska kostnaderna än att tillgodose människors 

rättigheter. Vi har därför krävt en ny utredning som på allvar ska säkra LSS och det är typ där vi står 

just nu.  

 

I höstas blev jag skickad som delegat till FN för riksdagens räkning, för att delta på det årliga 

öppnandet av generalförsamlingen. Syftet med resan var att riksdagen ska få mer kunskap om arbetet i 

FN och knyta närmare band mellan instanserna.  

 

Det är egentligen först nu, när en ny regering är på plats, som det mer regelrätta riksdagsarbetet tagit 

fart på riktigt. Vi har därför under de senaste veckorna arbetat fram och genomfört en ny introduktion 

för riksdagsgruppen. Eftersom vi nu har en helt ny parlamentarisk situation där vi är en ren opposition 

så kommer arbetet se helt annorlunda ut även för oss ”gamla” ledamöter. Vi har fokuserat på hur vi 

ska agera i utskotten, hur vi ska får genomslag för vår politik i ett nytt politiskt landskap och hur vi ska 

kunna använda vår roll som riksdagsledamöter för rörelsebyggande.   

 

Under kommande riksdagsår kommer jag fokusera mer på arbetet med mäns våld mot kvinnor. Som 

ett led i det har jag lagt en stor motion på området under AMT. Under våren kommer jag genomföra 

ett antal studiebesök för att vaska fram mer förebyggande politik.  



 

Under våren kommer vi också färdigställa det socialpolitiska program som partistyrelsen givit oss i 

uppdrag att ta fram. Programmet planeras presenteras på kommande kongress.  

 

Sist men inte minst så måste jag säga att den absolut bästa dagen under det föregående riksdagsåret var 

när jag fick äran att tala på 1 maj här i Gbg. Det finns inga finare att fira 1 maj med än er.  

 

 

Maj Karlsson  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


