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vår verksamhet 2019



TACK FÖR 
2019!
 ” När vi blickar tillbaka på  

2019 så gör vi det med 
blandade känslor.”

  

Året startade med att en socialdemokratiskt 
ledd regering tillträdde. Vi lyckades skapa ett 
starkt samarbete över blockgränsen, tog ansvar 
för landet och höll Sverige på rätt sida av histo-
rien. Men det har varit allt annat än enkelt. När 
vi går in i 2020 gör vi det i ett tufft opinionsläge. 
Som alltid i ett samarbete behöver man ge och 
ta. Vi har tagit flera tuffa beslut som påminner 
oss om att Socialdemokraterna behöver ett 
starkare stöd i riksdagen för att få ett större 
genomslag för socialdemokratisk politik. 

I Stockholm är läget delvis ett annat. Vi ska  
se tillbaka på 2019 med stolthet. Socialdemo-
kraterna fortsätter att vara det största partiet i 
Stockholm. Vi genomförde för andra året i rad 
en fantastisk valrörelse. Vi knackade dörr och 
genomförde totalt sett över 37 300 samtal i 
staden. Resultatet blev att vi EU-valet ökade 
med över tre procent i Stockholm. Under året 
värvade vi 1709 nya medlemmar, mer än något 
annat partidistrikt i landet! Vårt fokus på tre tyd-
liga mål – ökat förtroende, fler medlemmar och 
en roligare verksamhet som når fler – är rätt väg 
att gå. Det visade vi i den makalösa valrörelse vi 
återigen bedrev tillsammans. 

Nu ska vi förvalta erfarenheterna de två fram-
gångsrika valrörelser vi har haft de senaste åren 
och fortsätta bygga framtidens folkrörelse. Och 
vi ska göra det med raka ryggar, stolta över det 
vi tillsammans lyckades göra under 2019.  

Anders Ygeman,  
ordförande Stockholms partidistrikt

 

 





” Vi har vässat vår klimatpolitik i respektive 
parlament i Stockholmsregionen. Nu kan vi 
utforma såväl lokala kampanjer som vallöften  
om hur vi ska minska vår klimatpåverkan.  
Nästa steg blir att utveckla en klimatmotion  
till partikongressen om vilka frågor vi ska  
driva nationellt och internationellt.”

Emilia Bjuggren



Emilia och Mattias kan ni beskriva varandra  
med tre ord! 

”Mattias är ideologisk, driven och inkluderande” 
”Emilia är strategisk, ideologisk och tydlig” 

Emilia – varför har du ett så starkt intresse  
för klimatfrågan? 

”Klimatfrågan är tillsammans med de växande 
klyftorna vår tids största frågor att hantera. Ett 
hållbart samhälle där luften är frisk, vattnet går att 
bada i och människor är mer jämlika är också ett 
betydligt bättre samhälle att leva i!”

Mattias – kan berätta om dina drivkrafter? 

”Vår generation har upplevt hur politiken ständigt 
pressats tillbaka. Samtidigt har kraven på var och 
en av oss att hantera problem ökat. Klimatfrågan 
kräver tvärtom mer gemensam handling och mer 
rättvisa, var och en kan omöjligt lösa klimatkri-
sen. Socialdemokratin handlar om detta, om att 
fördela resurser och skapa en bättre framtid för 
alla. Kampen för en hållbar framtid handlar om att 
både radikalt minska våra utsläpp men också om 
att öka jämlikheten.”

Emilia – vad skulle du säga till en person som 
är intresserad av klimatfrågor och vill hjälpa till 
och göra skillnad för klimatet. Varför ska hen 
engagera sig för klimatet i just sossarna?

”Socialdemokraterna är den kraft som kan förena 
social och ekologisk hållbarhet och därför kan vi 
driva den strukturomvandling som behövs. En kli-
matpolitik som uppfattas att slå mot människors 
frihet och som inte bärs upp av en jämlikhetsidé 
riskerar att förstöra våra chanser att pressa ner 
utsläppen och möta klimathotet. Om vi inte tar 
denna fråga på allvar riskerar vi att tappa stöd för 
omställningen, även i Sverige och i Stockholm.”

Emilia – Vilken är den viktigaste klimatfrågan  
för oss att fokusera på i Stockholm?

”Stockholm har haft stora framgångar i att  
minska utsläppen per person inte minst genom 
en allt klimatsmartare fjärrvärme. De riktigt stora 
utmaningarna framöver blir att få ned utsläppen 
från trafiken och från konsumtionen. Därför  har 
våra prioriterade klimatreformer  också fokus  
på de frågorna.”

Mattias – Om man är intresserad av  
klimatfrågan – hur gör man för att engagera  
sig i den frågan i sossarna? 

”Du kan redan idag ta initiativ i din förening och 
använda dig av ett av partidistriktets möteserbju-
dande med föreläsare som kan inleda ett samtal 
om klimatfrågan och socialdemokratin. 

Du kan också sätta igång en studiecirkel med  
dina vänner eller i din förening – ABF kan bistå 
med stöd och rätt studiematerial. 

Ett annat sätt är att delta i vårt kongressförbere-
dande arbete och komma på ett av våra klimat- 
seminarier som vi regelbundet genomför  
i Socialdemokraterna i Stockholm. 

Eller varför inte gå med i s-föreningen Miljö och 
Jämlikhet som möts regelbundet för att jobba 
med miljö och klimatfrågor!”  

KLIMATET
Klimatfrågan är ett prioriterat område för politikutveckling 
i partidistriktet under 2019. Tillsammans med många 
engagerade medlemmar har Mattias Vepsä och Emilia 
Bjuggren genom både seminarier och föreningsmöten 
arbetat fram ett antal klimatreformer för Stockholm.

Du hittar mer information på hemsidan:  
https://socialdemokraternaistockholm.se 



De långa vårdköerna är en av de frågor som 
engagerat invånarna mest under året. Efter att 
ett stort antal läkare och undersköterskor varslats 
om uppsägning så presenterade vi ett rädd-
ningspaket för sjukvården i Stockholm på en 
halv miljard kronor. Där vi säger nej till högerns 
dyra privatiseringsexperiment med fri etable-
ringsrätt för privata vårdbolag för att istället satsa 
på våra sjukhus, vårdcentraler och vårdperso-
nalen. Socialdemokraterna i Region Stockholm 
har tagit fram konkreta förslag som innebär att 
vårdcentralerna bland annat får geografiska  
områdesansvar så att samarbete med sjukhus 
och kommun kan ske lättare och att våra skatte-
medel går till att leverera vård efter behov.  
Dom omfattande protesterna från vårdpersona-
len mot högerstyret av Region Stockholm visar 
på behovet av en ny riktning av Stockholmarnas 
sjukvård, en riktning som säger nej till fortsatt 
nedmontering och privatisering för att istället 
bygga upp en trygg och pålitlig sjukvård.

Talla Alkurdi: 

”Vår S-budget har ett antal förslag för kortare 
väntan och tryggare vård. Vi föreslår satsningar 
som ger vårdpersonalen bättre arbetsvillkor så 
att våra sjukhus kan leverera trygg och säker 
vård i tid för dom svårt sjuka, mer resurser till 
vårdcentralerna så att de kan vara navet för 
invånarnas vård och hälsa samt sätta stopp för 
högerns privatiseringsiver. För regionen med 
landets absolut bästa ekonomiska förutsättning-
ar ska inte ha några hälsoklyftor eller massvarsel 
av vårdpersonal.”

 
Elinor Odeberg, regionpolitiker och  
Salar Rashid, kommunpolitiker: 

”Under 2019 arbetade vi fram en reformagen-
da för barn och unga med ambitionen att barn 
ska växa upp som jämlikar och vara trygga i 
förvissningen om en bättre framtid. Vår politiska 
agenda är att driva på frågan om bostad som 
social rättighet, prioritera proaktivt arbete för 
att motverka ungas psykiska ohälsa och skapa 
meningsfull fritid för barn och unga!”

Höstkampanj 2019

Sjukvårdsfrågan plockades även upp i höstens 
kampanj. Den präglas av ett aktivt folkrörelse-
arbete med dörrknackningar och samtal runt 
om i Stockholm. En mobil politisk “hälsocentral” 
besökte olika torg under kampanjen där vi  
samtalade med stockholmarna om deras  
upplevelser i vården.

SJUKVÅRD
De långa vårdköerna är en av de frågor som engagerar invånarna 
mest under året. Efter att ett stort antal läkare och annan vård- 
personal varslats om uppsägning så presenterade vi ett räddnings- 
paket för sjukvården i Stockholm på en halv miljard kronor.

Talla Alkurdi, regionråd i opposition hälso-  
och sjukvårdsfrågor



 Höstkampanj  
 sammanfattad: 
  
 Antal dörrknackningar  
 15 stycken

+ Torgaktiviteter  
 27 stycken

+ Torgbesök med  
 mobila hälsocentralen  
 12 stycken

+ Medlemsvärvning  
 115 nya medlemmar

= Lyckad kampanj!



STADSHUSET

Från motion till politik

Alla barn ska ha lika möjligheter att växa och 
utvecklas i Stockholm. Mellan 2014 och 2018 
minskade klyftorna men när den borgerliga 
majoriteten nu lagt 2000-talets sämsta skol- 
budget ökar åter behovet av en politik som 
skapar sammanhållning. Ett av förslagen som 
vi drev, som också initierades i en motion till 
partidistriktets årsmöte, var frågan om lärfritids. 
Genom läxhjälp, meningsfulla fritidsaktiviteter 
och en öppen skola mitt i samhället ska fler  
ges chansen att klara kunskapsmålen och  
segregationen minska.

 ” Under 2019 tog vi fram en ny oppositionsstrategi.  
Den går ut på att till valet 2022 vet stockholmarna att vi har en 
politik som fokuserar på en stad som håller ihop! I den är det 
möjligt för alla att bo, i den staden minskar segregationen och 
alla invånare ges en bra välfärd, oavsett förutsättningar. Vi är den 
starka garanten mot högerpopulistiska rörelser, såsom SD som 
vill öka konflikterna mellan stockholmarna. Vi är, och ska vara, 
partiet som står upp för alla.”

Karin Wanngård

En motion  
från Stockholms  

partidistrikt

➜
➜

Beslut av S  
i Stockholm

S-politikerna i Stockholm 
arbetar aktivt med att 
driva en politik med 

medborgarna och verk-
samheten i fokus.



RIKSDAGS- 
LEDAMÖTERNAS  
ARBETE

 ” Vi ser att invånarna i vår 
stad, Stockholm, upplever 
en allt större otrygghet.  
Så därför har vi trygghet 
som ett övergripande tema 
i vårt arbete. Trygghet från 
våld och brott, trygghet 
till en bra vård, en trygg 
ålderdom med pensioner 
som går att leva på. En 
trygg barndom med ett 
utbildningssystem som 
håller måttet och en  
fritid värd namnet.  

Utöver det har vi i alla 
lägen tagit fighten mot 
Sverigedemokraterna och 
medvetet lyft misskötseln 
av sjukvården i region 
Stockholm och den med-
vetna blågröna politiken 
för växande ojämlikhet i 
Stockholms stad upp på  
den nationella arenan.”

Teres Lindberg, 
riksdagsledamot



Klimat- och miljöfrågor genomsyrar valrörelsen. Stockholms 
kandidat Jytte Gutelands engagemang i arbetet för ett hållbart 
Europa lyftes fram i kampanjen och i vårt valmaterial. Exempel 
om hur barn och bin påverkas av kemikalier, blandades med 
utspel om hur alla branscher ska bidra till att få ner utsläppen 
och hur det ska göras på ett socialt hållbart sätt. Stockholm valde 
också att lägga resurser på en ambitiös kampanj i sociala medier, 
även den med fokus på klimat och miljö. Det innebar att det blev 
större fokus på klimatpolitiken än i många andra delar av landet. 

EUROPA- 
VALRÖRELSEN!

Tema: Trygghet – demokrati – sammanhållning, deltog gjorde 6 500 personer!



Flera partikretsar och s-föreningar valde att 
anordna egna valupptakter och studiecirklar för 
att vara redo inför slutspurten. Detta medförde 
att organisationen var väl förberedd när slut-
spurten sen kom. Dörrknackningen i Stockholm 
var väldigt effektiv organisatoriskt och innehöll 
framförallt budskap om hur vi vill skapa ett håll-
bart Europa, klimatmässigt och socialt.

EU-valrörelsen i Stockholm valde att prioritera 
klimat och miljöfrågorna och tryckte extra på 
den progressiva delen av valstrategin. Jytte 
Guteland deltog på årsmötet våren 2019 och 
årsmötet ägnade stor tid åt den kommande EU- 
valrörelsen. Flera kretsar och s-föreningar valde 
att anordna egna valupptakter och studiecirklar 
för att vara redo inför slutspurten. Detta medför-
de att organisationen var väldigt väl framme när 
slutspurten sen kom.

I Stockholmsregionen trycktes egna valaffi-
scher och foldrar på Jytte Guteland med profil 
klimatfrågorna. Stockholm valde också att lägga 
resurser på en ambitiös kampanj i sociala medi-
er också den med fokus på klimat och miljö. Det 
innebar att det blev större fokus på klimatpoliti-
ken än i många andra delar av landet. 

Dörrknackningen i Stockholm var väldigt effektiv 
organisatoriskt och innehöll framförallt bud-
skap om hur vi ville skapa ett hållbart Europa, 
klimatmässigt och socialt. Exempel om hur barn 
och bin påverkas av kemikalier, blandades med 
utspel om hur alla branscher ska bidra till att få  
ner utsläppen och hur detta ska göras på ett 
socialt hållbart sätt.

14 200 samtal på 
gator och torg *

22 900 samtal i dörr 
eller på telefon*

15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5

*) Siffrorna är för hela valrörelsen

Jytte Guteland, Europaparlamentariker

 ” En valrörelse är ett lagarbete 
och det krävs en hel del 
förarbete för att få alla att 
kämpa mot samma mål.”

Vi ökade med 3,26 procentenheter, 
från 15,12% (2014) till 18,38% (2019)  
i valet till Europaparlamentet.  
Det innebär att vi bröt en nationell 
trend och till och med utökade vår 
röstandel. Det är tack vare vårt idoga 
arbete med kampanj vid dörrar, på 
gator och torg och över telefon som  
vi kan se den här utvecklingen. 

Valdeltagandet gick också upp något 
från 60,91% (2014) till 63,03% (2019) – 
en ökning på 2,12%! Så vår ökning av 
röstetalen, hur såg de ut? 2014 valde 
62 274 väljare att lägga sin röst på oss. 
2019 var det 82 400. Det är en ökning 
med över 20 000 röster! 

Under valrörelsen hann vi med 37 100 
samtal. Utfallet på kampanjen var över 
förväntan.  Nu hoppas vi kunna få ännu 
bättre resultat i framtiden. 

■  22 900 samtal i dörr eller på telefon              ■  14 200 samtal på gator och torg*

*) Siffrorna är för hela valrörelsen



(Bild: Föreningsmöte) 



Hej Gabriela! Du är medlemsansvarig för 
Reformisterna – stort grattis till er lyckade 
medlemsvärvning! Hur många har ni värvat i år?   

”Tack! Det är kul att det gått så bra i år. Vi har nu 
passerat 3 300 medlemmar i föreningen varav 
flertalet är värvade under 2019.”

Vad tror du har varit framgångsfaktorerna 
bakom era värvningssiffor?

”Jag tror att det är en blandning av olika saker vi 
gjort under året som samspelat väl. Detta skulle 
jag skicka med som tips till andra föreningar:

Politiska idéer! 
Vi presenterar ett politiskt budskap som  
tilltalar många människor. Klassisk social- 
demokratisk politik med kraftfulla reformer  
lockar medlemmar.

Fokus på lansering och sociala medier! 
Vår lanseringsfilm, annonser och artiklar har 
fått stor spridning i sociala medier.

Crowd-funding
Vi kunde t ex livesända vår höstkonferens  
med insamlade medel.

Kommunikation till medlemmar 
Vi skickar kontinuerliga värvningsuppmaningar 
via mail till medlemmar och människor som 
tecknat sig för nyhetsbrev och information.  
Enklaste budskapet är Värva en kompis!  
Varannan vecka skickar vi medlemsbrev  
med pepp och information. 

Genomför goda möten! 
Under våren genomförde vi en turné – Vad vilja 
Reformisterna – På inbjudan lokalt åkte vi runt 
i landet med våra föreningsföreträdare för att 
prata politik och värva fler till partiet och vår 
förening. Framgångsfaktorn är att i samarrange-
mang lokalt göra stora, bra möten med fokus  
på idépolitik och god stämning!”

Hur har ni arbetat med att välkomna 
medlemmarna till föreningen och till partiet? 

”Vi har arbetat med att välkomna alla medlem-
mar direkt med ett informativt välkomstbrev. 
Utöver det har vi tagit fram information om 
föreningen och programmet samt en medlems-
guide där vi berättar hur partipolitiskt folkrörel-
searbete går till och hur man kan engagera sig 
i föreningen. Sedan har vi varit snabba med att 
bilda arbetsgrupper där intresserade medlem-
mar har fått gå med och bidra direkt.”

Stort tack för att ni ville dela med er av  
era tips och tankar kring hur vi blir fler!

VI BLIR FLER!
2019 värvade vi 1 709 nya medlemmar! 
Bakom årets fantastiska siffror ligger utöver partidistriktets 
medlemsvärvningsinsatser bland annat föreningen 
Reformisternas medlemsvärvning.



Vad skulle du säga är framgångsfaktorer som 
kretsen/styrelsen och dess föreningar arbetar 
utefter och som skapar en bra kultur i er krets?

”Finns förstås mycket. Men i kretsstyrelsen har vi 
från början bestämt oss för att vara ja-sägare, det 
vill säga att försöka att säga ja till saker folk vill 
göra. Sen betyder inte det att kretsstyrelsen alltid 
ska vara dom som genomför allt. Det kan också 
handla om att finansiera till exempel nätverk som 
medlemmar vill testa att driva. Vi har också blivit 
bättre på att släppa fram enskilda medlemmars 
engagemang.”

Vad är du mest stolt över som ni genomfört i 
kretsen under 2019? 

”EU-valrörelsen givetvis men kanske ännu mer 
att vi hållit i det vi planerat såsom nya medlem-
mar-träff, öppna politiska möten som vi kallar 
”Soppa och politik” samt ”Macka och politik”. 
Den största tydliga framgången tror jag ändå  
är det lyft studieverksamheten haft i kretsen 
under 2019.”

Vad har PD gjort för att stötta upp er som krets?

”Utan ombudsmannastödet skulle det mesta 
fungera betydligt sämre. Det går inte att peka på 
en sak det gör, det gör oss bättre överallt.”

Vad upplever du att PD kan göra bättre för att 
skapa bättre förutsättningar för er att utvecklas? 

”Det handlar som alltid om att se till att rätt enhet 
gör rätt saker. Lägger man för många måsten 
på ideellt aktiva så krymper energin och tiden 
för det som är kul och peppigt. Tycker mycket 
blir bättre hela tiden, men saker kommer ibland 
med för kort varsel och ibland utgår man från att 
vi läser mail varje timme. Så funkar i alla fall inte 
mitt arbetsliv.”

ROLIGARE  
PARTIVERKSAMHET

Studier genomförda 2019 
Studierna genomförs av staden och  
länet tillsammans. 

Deltagande i medlemsutbildningar: 
233 medlemmar 

Deltagare i introträffar: 
105 nya medlemmar 

Antal styrelseutbildningar: 
3 genomförda

”Vi fortsätter att utveckla våra studier 
och fler medlemmar genomför 
grundkurser och ledarutbildningar 
än tidigare. Under året har vi 
arbetat med våra handledare för 
att öka kvaliteten och vi har startat 
en grundläggande utbildning i 
socialdemokratiskt ledarskap. Under 
2020 ska vi nå och engagera fler 
medlemmar i utbildningarna!”

Mattias Vepsä, 
studieledare

Catharina Piazzolla,  
ordförande Sydvästra partikretsen



ROLIGARE  
PARTIVERKSAMHET

Karina Cubilla, deltagare: 
Vad tyckte du var mest givande med  
utbildningen ”Framtidens S-ledare?”

”Nätverken, påminnelsen att vi alla står inför 
liknande utmaningar, inspirerande och väldigt 
olika livsöden där alla ryms i socialdemokratin; 
SÅ FINT och viktigt! Energin, närheten till lokala 
företrädare, stämningen. För mig som är relativt 
ny var den också en väldigt fin inskolning i  
partidistriktet.”

Varför upplever du att partidistriktet behöver 
denna typ av ledarskapsutbildning? 

”Bygga självförtroende! Skapa relationer och 
allianser som förenklar lokalt engagemang och 
möjliggör samarbete. Väva samman aktiva och 
rusta förtroendevalda inför de organisatoriska 
utmaningar man stöter på lokalt.”

Skulle du rekommendera en kamrat att gå? 

”Absolut! Alla som kan borde gå!”

David Loveday, deltagare: 
Vad tyckte du var mest givande med 
utbildningen ”Framtidens S-ledare”? 

”Det finns så mycket man kan ta upp här, inte 
minst de nya vännerna jag fått genom ut-
bildningen. Men i slutänden, insikten - och 
uppmaningen från partiets sida – om att 
ledarskap inte förutsätter att man blivit utsedd 
till en formell ledningsroll. Det finns en ledare 
inom varje av oss som är beredd att lyfta andra 
eller visa vägen. Den insikten påverkar inte bara 
uppfattningen om de egna möjligheterna inom 
politiken och livet i övrigt, utan även hur man 
bemöter andra och allt de har att erbjuda.”

Varför upplever du att partidistriktet behöver 
denna typ av ledarskapsutbildning? 

”Hos medlemmarna i Stockholm finns det så 
mycket kunskap, erfarenheter, ideér och driv-
kraft. Utvecklingen av medlemmarnas poten-
tial är nyckeln till framtiden för partiet och för 
socialdemokratin – och ännu mer angelägen än 
någonsin givet de stora utmaningar partiet och 
samhället står inför idag.”

Skulle du rekommendera en kamrat att gå? 

”Utan tvekan. Inte bara en kompis utan alla som 
vill bidra till att förändra samhället för det bättre, 
och är beredda att lyssna, ifrågasätta de egna 
uppfattningarna och faktiskt göra något konkret 
och positivt med de idéer och kontakter utbild-
ningen erbjuder.”

LEDAR- 
UTVECKLING 
Under 2019 initierade partidistriktet en ledarskaps- 
utbildning, ”Framtidens S-ledare”, med syfte att lyfta och 
utbilda socialdemokratins framtida folkrörelseledare. Läs några 
av deltagarnas reflektioner och tankar efter utbildningen.



VI ÄR BÄST PÅ FEST!

    Upptakt, EU valet!

 
    Första Maj

 
    Pride 

 
    Sensommarfest

✔

✔

✔

✔

 ” Vi fortsätter att utveckla våra studier och fler medlemmar genomför 
grundkurser och ledarutbildningar än tidigare. Under året har vi 
arbetat med våra handledare för att öka kvaliteten och vi har startat en 
grundläggande utbildning i socialdemokratiskt ledarskap. Under 2020 ska 
vi nå och engagera fler medlemmar i utbildningarna!”

Mattias Vespä, 
studieledare


