
  

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsåret har kommit att definieras av tre saker: Oppositionsrollen i lokalpolitiken, 
Januariavtalet och EU-valrörelsen. Det har varit utmanande att förhålla sig till borgarnas 
nedskärningar lokalt och det nya politiska läget nationellt, samtidigt som valorganisationen 
mobiliserades på nytt. Partikretsen har därför behövt inta en rad olika roller samtidigt. Vi har strävat 
efter att vara en arena för konstruktiv politisk debatt och en praktisk sambandscentral för lokala 
kampanjer. 

 

I anslutning till Kretsens årsmöte genomförde vi vår sjunde Söderortskonferens i Stockholm 
Sydost. Konferensen ägnades åt situationen i Europeiska Unionen både inför det brittiska utträdet 
som var planerat till dagen efter - vilket dock inte blev fallet utan åter uppskjutet - samt inför  
parlamentsvalet inom ett par månader. Våra diskussionsinledare var nyvalde EU-ministern Hans 
Dahlgren och vår EU-parlamentariker Jytte Guteland, som båda höll informativa och 
tankeväckande anföranden.   

 

Kretsstyrelsen valdes på årsmötet den 30:e mars 2019 i Nya Rågsveds Folkets Hus. Eftersom val 
till Europaparlamentet ägde rum kort därefter kom de inledande månaderna att präglas av 
kampanjarbete. Under EU-valrörelsen gjorde partikretsen sitt yttersta för att stötta och samordna 
lokalföreningarnas initiativ. Därutöver organiserade kretsstyrelsen egna ringkvällar på 68:an 
(partilokalen på Sveavägen 68) för att mobilisera väljare. 

Det hårda arbetet gav resultat, särskilt sett till det lokala valresultatet. I Stockholms kommun ökade 
Socialdemokraternas röstandel med 3,25 procentenheter och landade på 18,38 procent. Nationellt 
höll partiet ställningarna och behöll antalet ledamöter i EU-parlamentet.  



Hösten inleddes med ett lokalpolitiskt knytkalas. I Bagarmossens Folkets Hus samlades 
medlemmar från hela söderort för att diskutera stadsdelspolitik. Hur hanterar vi oppositionsrollen, 
och vilka initiativ kan vi ta för ett jämlikare söderort? Tillsammans med representanter från kretsens 
olika stadsdelsnämnder fick alla medlemmar möjlighet att belysa brännande lokala problem.  

Ett återkommande tema under mötet var sjukvården. Borgarnas nedskärningar, utförsäljningar och 
privatiseringar har slagit hårt mot Stockholms välfärd. Det går inte längre att lita på att vård ges 
efter behov och att den vård som ges är av högsta kvalité.  

Därför prioriterade partikretsen att genomföra en höstkampanj på temat sjukvård. Tillsammans 
med lokalföreningarna genomfördes flygbladsutdelningar och torgmöten. På 68:an arrangerades 
ringkvällar där vi pratade sjukvårdspolitik och uppmanade partivänner att förnya sitt medlemskap. 
Kampanjen genomfördes nationellt och visade med all önskvärd tydlighet att Socialdemokraterna 
är en levande folkrörelse som tar strid för bättre välfärd. 

För att bibehålla momentum efter höstkampanjen bjöd partikretsen in nya medlemmar till en 
informationsträff i Stadshuset. Många är upprörda över klassklyftorna i samhället och ser 
Socialdemokraterna som den självklara motkraften. Under informationskvällen fick de nya 
medlemmarna berätta varför de har valt att engagera sig och vad de anser att Socialdemokraterna 
bör fokusera på framöver.  

 

En central uppgift för partikretsen är att genomföra fyllnadsval till stadsdelsnämnderna. Under 
verksamhetsåret har fyra sådana möten genomförts. Fastän det är tråkigt när representanter går 
vidare och lämnar sina uppdrag, är det samtidigt mycket hoppingivande att se nya förmågor ta 
plats. Det finns en bredd inom socialdemokratin som är få partier förunnad.  

En annan viktig del av partikretsens uppdrag är att stötta lokalföreningarnas verksamhet. 
Partikretsen har hållit ordförandeträffar, spridit information om föreningsmöten i månadsbrevet 
och tillhandahållit ekonomiska medel. Partikretsen är full av välmående lokalföreningar som klarar 
av att ordna studiecirklar, arrangera intressanta föredrag och genomföra storslagna 100-årsfirande. 

 

Medlemmar i partikretsen är de personer som har medlemskap i Stockholms Socialdemokratiska 
Arbetarekommun och därmed i Stockholms Socialdemokratiska Partidistrikt oavsett i vilken 
förening eller klubb men som är fast boende inom kretsens geografiska område, d v s 
stadsdelsnämndsområdena Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck.  
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