
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 

Socialdemokraterna i sydvästra Stockholm 

1.   Valda representanter 

Kretsstyrelsen: 

• Catharina  Piazzolla Ordförande 

• Gustav  MannerströmKassör 

• Ababacarr Jammeh Valledare  

• Stefan  Johansson Valledare 

• Johan  Rönnblom Ledamot 

• Kristin Öster Ledamot 

• Stefan  Johansson Ledamot 

• Marie Jamong  Ndow Ledamot 

• Kerstin  Mannerqvist Studieledare 

• Elisabet Näslund Ersättare 

• Kata   Hansson Ersättare 

• Lars Ingvar  Ljungstedt Ersättare 

• Andreas  Lind Ersättare 

• Eva Louise ErlandssonSlorach Ersättare 

Ombud på representantskapet: 

• Kristin  Öster Ombud 

• Eva Louise ErlandssonSlorach Ombud 

• Kata   Hansson Ombud 

• Ingvar  Ljungstedt Ersättare 

Valberedning: 

• Malte  Sigemalm Sammankallande 

• Roine   Hangvar Ledamot 

• Eleonore  Eriksson Ledamot 



 

 
 

 

• Helena Lanzer-Sillén Ledamot 

• Salar   Rashid Ledamot 

• Barbro Forsberg Andersson Ledamot 

• Mathias  Rost Ledamot 

• Björn  Sund Ledamot 

• Bengt  Sandberg Ledamot 

Valkommittéer för stadsdelsnämnder: 

Älvsjö  

• Barbro  Forsberg Andersson 

• Ingrid Margareta  Skogö 

• Helena Lanzer-Sillén 

• Göran  Wrene 

• Bengt Rune  Sandberg 

Skärholmen  

• Sona   Rashid 

• Liliane Svensson 

Hägersten-Liljeholmen  

• Ing-Marie  Gidlööf 

• Eleonore  Eriksson 

• Roine  Hangvar 

• Karin Gunilla  Schöldström 

Mellanledsförhandare: 

• Birgitte  Isberg 

• Karin Gunilla  Schöldström 

• Yvonne Elisabeth  Strömberg 

• Bo   Sehlin 

• Johan  Rönnblom 



 

 
 

 

• Eva-Louise Erlandsson Slorach 

Revisorer: 

• Ing-Marie  Gidlööf Revisor 

• Lars Olof  Blixt Revisor 

• Majvi  Andersson Revisorsersättare 

• Bo  Irsten Revisorsersättare 

2.   Stadsdelsnämnderna 

 

Det viktigaste som skett i stadsdelsnämnderna under året 2019 är att 

Stockholm stad beslutat att slå ihop två av kretsens stadsdelsnämnder till en. 

Detta har vårt parti motsatt sig och de två gruppledarna i respektive 

stadsdelsnämnd har skrivit artiklar och intervjuats kring detta.  

Utöver det finansierade och samordnade kretsen ett möte om 

stadsdelsnämndspolitik för alla boende i Hägersten-Liljeholmen hösten 2019 

för att diskutera aktuella stadsdelsnämndsfrågor.  

3.   Uppföljning av verksamhetsplanen 2019 

Styrelsen för partikretsen tog under hösten 2018 & våren 2019 fram en 

verksamhetsplan efter föreningarnas behov & partidistriktets långsiktiga 

målsättning. 

3.1.1   Organisation 

• Uppmuntra till & vårda kretsövergripande nätverk  
Partikretsen ska ta fram ett tydligt erbjudande till nätverken. Erbjudandet kan 
också innehålla skyldigheter (mål exempelvis från nätverken mm). Kretsen vill 
uppmuntra till fler tydliga engagemangsformer för att främja 
politikutvecklingen och engagemanget i kretsen. I viss mån har detta lyckats. 
Under året har det funnits två initiativ till nätverk, ett kring systerskap och ett 
kring välfärd. Systerskapsnätverket hade ett möte. Välfärdsnätverket har haft 
flera, med deltagagande från flera föreningar. Kretsen har stöttat genom 
pengar till fika och hyra samt genom utskick om nätverken.  
 
 
• Utveckla medlemsvården & välkomnande av nya 

✓ Partikretsen har beslutat att samordna övergripande ”Nya 
medlemmarträff” 1 ggr/halvår med fokus på att skapa roliga forum för 



 

 
 

 

nya att träffa varandra över föreningsgränserna & välkomna nya 
medlemmar till organisationen. Detta gjordes en gång hösten 2019 och 
är tänkt att komplettera de träffar partidistriktet har för nya 
medlemmar. 

✓ I januari 2019 arrangerade kretsen ett besök hos riksdagsledamot 
Anders Österberg i riksdagen. Besöket var öppet för alla medlemmar 
men extra inbjudan gick ut till alla nya medlemmar. 

 

✓ En del i att utveckla medlemsvården är att se till att medlemmar har 
sociala och roliga tillfällen att umgås över föreningsgränserna. I 
december ordnade kretsen därför en julpub på Boulebaren i 
Liljeholmen.  

 
   

• Pengainsamling för att främja kampanjarbetet  
Partikretsen har under 2019 arbetat med att samla in medel för att stärka 
kretsens verksamhet. Detta har dock skett i mindre utsträckning än under 
valåret 2018.  

  
• Starta ett nätverk för studieledarna i föreningarna med kretsen 

Kretsen har under året tagit initiativ till att samla studieledarna i föreningarna 
för att tillsammans främja studiearbetet i föreningarna & erbjuda 
medlemmarna i kretsen en bredd av studier. 
 
Kretsens egen studieverksamhet är till för att lyfta studier som görs bäst över 
föreningsgränser. Under året genomförde kretsen två studiecirklar, en kring 
EU och en kring klimat. I båda fallet var det initiativ från en förening som 
lyftes, spriddes över kretsen och finansierades av kretsen.  

 
 

• Kvalitativ och tillgänglig information till medlemmar & väljare i 
områden  

Partikretsen har arbetat för nå medlemmar i området genom att använda 
digitala verktyg & sociala medier, samt genom klassiska mail. Partikretsen har 
fortsatt samordna och sprida föreningars aktiviteter till alla medlemmar i det 
geografiska området. Detta har skett mer frekvent under kampanjperioder.  

 

• Verksamhetskonferens med föreningarna i kretsen under 2019 



 

 
 

 

För en mer synkad planering så att alla kan få bättre förutsättningar samt att vi 
kan få ut mer av det vi gör samt inspirera till roligare partiverksamhet 
fortsätter kretsen att ordna verksamhetsplaneringskonferens under våren.  
 
2019 ordnades verksamhetskonferensen en lördag i början av februari i 
Skärholmen. På konferensen deltog medlemmar från samtliga av kretsens 
föreningar.  
 

3.1.2   Politik 

• Anordna större medlemsengagerande arrangemang  
Partikretsen har arrangerat medlemsengagerande verksamhet över 
stadsdelsnämndsgränserna med syfte att skapa roligare partiverksamhet. Olika 
politiska teman per träff.  
 

- Soppa & politik 1 ggr/halvår. Nationell & regional 
politik  

- Macka & politik 1 ggr/halvår. Lokal politik. 

Under 2019 genomfördes soppa och politik samt Macka och politik vid tre 

tillfällen på följande teman: 

- EU med Johan Danielsson 

- Januariavtalet med Tomas Eneroth 

- Klimat med Jens Ergon 

Årets sista Macka och politik kring brottsförebyggande arbete sköts upp från 

december till januari 2020, eftersom föreläsarna inte kunde i december.  

 
• Samordna & uppmuntra till politisk dialog mellan 

representantskapsombuden  
Partikretsen har tagit initiativ till samtal & utbyte mellan 
representantskapsombuden i föreningarna. Detta samordnas av kretsens 
representantskapsombud.  
 

3.1.3   Kampanj 

• Samordna ett nätverk för kampanj/valledare i kretsen 
Partikretsen har anordnat nätverksträffar för kampanjledarna i föreningarna. 
Särskilt med fokus på EU-valet. Tanken med träffarna är att först gemensamt 
utveckla och stötta personer inom kretsen som vill och kan hjälpa att anordna 
kampanjaktiviteter.  



 

 
 

 

 
Kampanjaktiviteter: 
 

✓ Vi genomförde en effektiv EU-kampanj med stort deltagande från alla 
föreningar och med särskilt fokus på Skärholmen, som är kretsens stora 
mobiliseringsområde. Tyvärr har partiets centrala system för 
registrering av antalet samtal bytts ut utan att siffrorna från EU-
kampanjen sparades. Det gör att vi tyvärr saknar antal samtal kretsen 
förde.  

 

✓ Vi genomförde ännu en gång en tunnelbanekampanj tillsammans med 
föreningarna 

✓ Vi genomförde en höstkampanj med sjukvårdstema, med 
kampanjaktiviteter i alla stadsdelar.  

 
 
 
 
 


