
  

 

 

 

 

 

 

Dagordningens punkt nummer 18 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta  

att  fastställa föreliggande organisationsplan  

 

Bakgrund 

På extra årsmöte september 2015 fattade socialdemokraterna i Stockholm beslut om 

ny stadga. Stadgan fastställdes sedan av partistyrelsen i början av december samma år.  

En konsekvens av den nya stadgan är att de gamla områdesorganisationerna tas bort 

och ersätts av partikretsar. Kretsarnas geografiska indelning avgörs i 

arbetarekommunens organisationsplan som antas av representantskapet. Den enda 

begränsningen är att inget stadsdelsnämndsområde får finnas i mer än en krets.  

 

I följande ärenden föreslås hur denna indelning ska se ut. Förslaget till indelning 

utgör partidistriktets organisationsplan.   

 

Motiv 

Arbetarekommunens övergripande målsättningar är fler medlemmar, ökat förtroende 

och en roligare partiverksamhet som når fler. Syftet med kretsreformen är att bättre 

nå dessa mål genom att sätta ett ännu tydligare fokus på den enskilde partiföreningen 

som organisationens bas och utgångspunkt. Kretsarnas uppgift blir därför väldigt 

tydligt att stötta föreningarna. Vi går också in i en period av valrörelser (kyrka, 

allmänna val, EU) så kretsarnas roll som stomme i valorganisationen blir också 

väldigt tydlig.  

Styrelsen har valt att föreslå fem kretsar. Det är här viktigt att understryka att 

kretsarna inte ska ta rollen av någon sorts ”superföreningar”. Aktiviteten och de 

direkta mötena med såväl medborgare som medlemmar sker i de olika s-

föreningarna. Kretsarnas roll är stöttande och samordnande.  

 



 

  

De kretsar styrelsen föreslår är därför 

 Sydost (gröna linjen söderut från Gullmarsplan). Omfattar Farsta, Skarpnäck 

och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde.  

 Sydväst (röda linjen söderut från Liljeholmen). Omfattar Älvsjö, Liljeholmen 

och Skärholmens stadsdelsnämndsområde.  

 Södermalm. Omfattar Södermalms stadsdelsnämnd inklusive sjöstaden och 

gamla stan.  

 Norra innerstan och Bromma. Omfattar Kungsholmen, Norrmalm och 

Östermalms och Bromma stadsdelsnämndsområden. 

 Västerort. Omfattar Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta 

stadsdelsnämndsområden.  

 

Kretsarna och antalet partimedlemmar (huvudmedlemmar, totalt)  

Sydost Farsta, EÅV, 

Skarpnäck 

1031 

 

1216 

Sydväst Älvsjö, Skärholmen, 

Liljeholmen 

679 

 

803 

Södermalm Södermalm 914 1093 

Norra innerstan 

och Bromma 

Norrmalm, 

Östermalm, 

Kungsholmen, 

Bromma 

1020 1188 

Västerort Spånga-Tensta, 

Hässelby-Vällingby, 

Rinkeby-Kista,  

662 811 

 


