
  

 

 

 

 

 

Välkommen! Här kommer en kort guide för att förenkla arbetet med att genomföra 

workshops på partikretsnivå alternativt föreningsnivå.  

Syftet med workshopen är att s-föreningar, nätverk, kretsar och utskott i Stockholms 

arbetarekommun ska vara med och diskutera vilka områden som ska vara 

prioriterade i valprogrammet och gärna ta fram förslag på konkreta löften till 

Stockholms arbetarekommuns valprogram som valprogramsgruppen kan arbeta in i 

valprogrammet. 

En gemensam partikretsworkshop kommer att ske i varje partikrets. Ansvarig från 

valprogramsgruppen deltar och håller i workshopen.  

 

De föreningar som ej kan delta vid de gemensamma workshopens i sin partikrets, 

uppmuntras att genomföra workshopen på egen hand. Ansvarig ombudsman och 

ansvarig valgruppsdeltagare finns tillgänglig för stöd och coachning inför 

workshopen.  

 

Förberedelsen inför workshopen (partikretsarna) 
Ansvarig arbetsgruppsdeltagare från valprogramgruppen kommer att leda 

partikretsworkshopen.  

1. Partikretsarna ansvarar för att sätta datum för workshopen 

2. Bjuda in s-föreningarna i sitt kretsområde (se mall för inbjudan) 

3. Boka lokal med stöd av expeditionen  

 

Från arbetarekommunen finns det administrativstöd. Maila till 

medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se.  

 

 

Förberedelsen inför workshopen (föreningar) 

De föreningar som önskar göra workshopen själva  
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1. Boka lokal och utse en workshopsledare, tex en s-föreningsordförande eller 

valledare för att hålla i workshopen 

2. Maila medlemsregistret för att få en uppdaterad lista på medlemmarna 

kontaktuppgifter  

3. Bjud in föreningens medlemmar och andra relevanta parter. Ni hittar en mall för 

inbjudan med en länk till materialet (Framtidsprogrammet) att läsa inför 

workshopen på hemsidan. 

4. Hämta material för workshopen (post-it, papper och pennor) på expeditionen 

(Sveavägen 68) eller köp in detta till föreningen. 

 

Från arbetarekommunen finns det administrativt stöd i form av att skicka inbjudan 

till de medlemmar som ej har mailadress. Maila till 

medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se.  

 

Förberedelsen för workshopsledaren 

• Material: papper/post-it och pennor (finns att hämta på Sveavägen 68 

alternativ köper föreningen in det själva) 

• Tidsåtgång: max 1 och ½ timme, workshopledaren ansvarar för att hålla tiden 

och förlägga minst en paus. 

 

Återkoppling & rapportering av material 

Rapportering av material till arbetsgruppen för programmet, questbacklänk finns 

även workshopen (ppt). Deadline sista januari 2018.  

Rapportera in här: 

https://response.questback.com/socialdemokraterna/workshopvalprogram 

 

 
Workshopsmaterial (PPT) & coachningsstöd  

Workshopen är en ppt som innehåller presentationsmaterial för att guida deltagarna. 

Den inkluderar även talarstöd. Om du som leder workshopen i din förening eller 

nätverk vill ha en coachning av materialet eller har frågor om politik, går det bra att 

vända sig till din ansvarige kontaktperson i arbetsgruppen.  

 

Bromma-Kungsholmen & S-kvinnor: 

Emilia Bjuggren, emilia.bjuggren@stockholm.se 

 

Sydväst: 

Talla Alkurdi, talla.alkurdi@sll.se  
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Norra innerstan & Södermalm & Tro och solidaritet: 

Catarina Carbell, catarinacarbell@hotmail.com  

 

Sydost & Fakckliga utskottet: 

Alexander Lindholm, alexander.lindholm@seko.se 

 

Västerort & Öppna utskottet & SSU Stockholm: 

Anders Österberg, anders.osterberg@riksdagen.se  

 
Framtidsprogrammet 

Framtidsprogrammet. I workshopen används Framtidsprogrammet som underlag, 

tillsammans har vi beslutat om de utmaningar vi står inför och vilka lösningar vi 

behöver arbetet för. Valprogrammet syftar till att ta avstamp i det programmet. 

Därför uppmuntrar vi workshopsdeltagarna att läs Framtidsprogrammet innan 

workshopen för att ha en gemensam bild att utgå ifrån. Programmet finns här: 

http://socialdemokraternaistockholm.se/wp-

content/uploads/2017/05/Framtidsprogrammet-2017.pdf.  

 

OBS! Framtidsprogrammet har ej uppdaterats med de beslut som fattades på 

representantskapet den 25 oktober. Därför finns även protokoll med besluten -REP 

25 oktober 2017 – att hitta på hemsidan.   
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