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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERSOSSARNA 2020

Organisation
Partikretsens styrelse
Åsa Odin Ekman, ordförande
Gert Abelt, kassör och äldreansvarig
Svante Sandberg, sekreterare
Anna Sophie Liebst, kommunikationsansvarig
Gustav Österman, kampanjledare
Anna-Karin Lindahl, studieledare
Noor Karim, ledamot
Oscar Lavelid, ersättare
Natalie Sial, ersättare
Lisa Ahlstrand, ersättare
Adjungerad: Anders Göransson, stadsdelsnämnden

Förändringar
Anna-Karin Lindahl blev entledigad i samband med medlemsmöte 15 december 2020, på grund av
nominering till Stadsdelsnämnden.

Övriga
Revisorer: Gunnel Färm och Jan Forsell. Revisorsersättare: Siv Hamring och Jörgen Gyllenblad.
Valberedning: Gunnar Söderholm (sammankallande), Gun-Britt Mårtensson, Catarina Carbell, Gunnar
Söderholm, Eva Carlsson Hallberg, Kerstin Mikaelsson och Olle Burell.
Mellanledsförhandlare: Börje Hammarström och Katrin Nyström
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Partikretsens representation
Riksdagen
Ylva Johansson, entledigad för uppdrag: arbetsmarknadsminister och senare EU-kommissionär
Dag Larsson, val 2018 - Socialutskottet, suppleant i EU-nämnden och OSSE-delegationen, samt vice
ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen.
Mattias Vepsä, arbetande suppleant i Socialförsäkringsutskottet och suppleant i EU-nämnden.

Regionfullmäktige
Catarina Carbell, ordinarie
Magnus Nilsson, ersättare
Gottfrid Brandt, ersättare
Gizela Kovac, ersättare

Kommunfullmäktige
Olle Burell, ordinarie
Anders Göransson, ordinarie
Åsa Odin Ekman, ordinarie (avsägelse våren 2020)
Lisa Ahlstrand, ersättare

Stadsdelsnämnden
Anders Göransson, gruppledare
Britten Lagerkvist Tranströmer, ordinarie
Magnus Nilsson, ordinarie
Cassandra Solback, ersättare
Nancy Falk, ersättare (avgick december 2020)

Fyllnadsval:
Anna-Karin Lindahl, ersättare (från december 2020)

Partidistriktets styrelse
Södermalms socialdemokratiska partikrets har i partidistriktets styrelse varit representerat av: Dag Larsson,
Else-Marie Bjellquist, Mattias Vepsä och Anders Göransson.

Partidistriktets representantskap
Södermalms socialdemokratiska partikrets har i partidistriktets representantskap varit representerat av: Åsa
Odin Ekman, Svante Sandberg, Oscar Lavelid.
Södersossar har i övrigt en bred representation i facknämnder och utskott i region och kommun.
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Medlemsutveckling
Kretsen har mellan den 31 december 2019 och 31 december 2020 minskat i medlemsantal. Totalt hade
kretsen vid årsskiftet 2020/2021 1041 medlemmar (varav 843 huvudmedlemskap) vilket är 86 lägre än 2020.
A= partimedlemskap B=extramedlemskap C=totalt

Medlemsantal 31 december 2019

Medlemsantal 31 december 2020

Södermalm
Gamla Stans s-förening
Hammarby Norra s-förening
Katarina s-förening
Katarina Västra s-förening
Maria-Södra Stations s-förening
Reimersholme s-förening
Sjöstadens s-förening
Sofia s-förening
Tanto-Zinken s-förening
Totalt
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A
49
76
126
97
129
45
76
88
157
843

B
12
18
32
27
32
14
23
20
20
198

C
61
94
158
124
161
59
99
108
177
1041

Verksamhetsåret 2020
Allmänt
2020 blev ett väldigt speciellt år för hela världen, så ock för socialdemokraterna på Södermalm. Inget vanligt
första maj-firande och ingen Valborg på Riddarholmen, när hände det senast? Och nästan inga vanliga
politiska möten på gator och torg.
Men innan pandemin slog till på allvar hade året börjat bra genom ett kampanjarbete om vården i Stockholm,
med möten på flera håll på Södermalm. Men sedan blev det stopp. Till en början sköts vissa aktiviteter upp
med förhoppningen om att coronan skulle få ett slut inom rimlig tid. När vi södersossar i likhet med alla
andra människor fick lära oss att detta skulle ta lång tid, så skedde en snabb omställning.
Alla övergick till digitala möten. Först de interna med årsmötet och styrelsemöten, men snart också genom
andra mera utåtriktade möten och till slut även kampanjarbete. Alla medlemmar lärde sig raskt att bedriva
politik i den digitala formen. Det visade sig t o m att detta innebar vissa fördelar. Att ordna möten blev lättare
(inga lokalbokningar eller fikafixande) och det visade sig att en del digitala möten fick fler deltagare än vad
man kunnat förvänta sig för ett fysiskt möte. Den erfarenhet av att arbeta digitalt som byggts upp under 2020
kommer att vara till stor nytta även när pandemin är över.
Men pandemin har givetvis också kostat på. Det digitala kan inte ersätta den mänskliga kontakten och alla
medlemmar saknar givetvis att träffa varandra eller att möta människor direkt i det politiska arbetet. Många
har mått dåligt av den påtvingade isoleringen. Många har upplevt att det blivit en högre tröskel in i
verksamheten för nya medlemmar.
Vi kan dock känna en enorm stolthet över bredden på vår verksamhet även under ett pandemiår. Den enda
verksamhet vi behövt ställa in helt har varit Valborg. Resten har vi faktiskt lyckats ställa om.

Lokala frågor
Med anledning av det fokus som hamnat på äldreomsorgen under pandemin bjöd kretsen under i juni in till
ett möte på temat "Vad händer i äldreomsorgen på Söder?" Syftet med mötet var att få en lägesbild om hur
Södermalms äldreomsorg hade drabbats av pandemin och hur våra boenden arbetat med att minska
konsekvenserna av pandemin. Anders Göransson, gruppledare i stadsdelsnämnden, var med och gav en
aktuell lägesbild och för att svara på frågor.
I oktober genomförde kretsen ytterligare ett samtal om äldreomsorgen, denna gång med vår gruppledare i
äldrenämnden Mirja Räihä, för att diskutera kvaliteten i omsorgen och om behovet av kontinuitet,
kompetensutveckling och tryggheten för de anställda.
Kretsen planerar att under våren 2021 kalla till två möten om lokala frågor. Det ena mötet ska handla om
kollektivtrafik och ska genomföras i samband med regionens remiss om trafikplanering. Det andra mötet ska
handla om aktuella stadsmiljöfrågor. Syftet med båda mötena är att komma ta fram lokala frågor att driva
inom områdena med sikte på valet 2022.

Kampanj & utåtriktad/digital aktivitet 2020
Verksamhetsåret 2020 var ett utmanande år för kampanjer och utåtriktad verksamhet på grund av pandemin.
Trots utmaningarna finns det dock positiva exempel i form av tidig utåtriktad verksamhet och senare en
övergång till digitalt arbete och ringkampanjer. Nedan kommer en överblick från kampanjåret 2020.
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Tidigt på året, innan pandemin på riktigt hade slagit till i landet, så hade kretsen i form av ett större antal Sföreningar en kampanj om vården. Vi kampanjade utanför Södersjukhuset och enskilda S-föreningar hade
även andra utåtriktade kampanjtillfällen på samma tema. Idén kom från Rustan Rydman i Maria Södra Station
och kretsen agerade stöd.
När pandemin sen slagit ner i Sverige så stoppades den utåtriktade verksamheten och fokus lades på att
övergå till digital verksamhet. Detta var även i linje med det som kommunicerades från Socialdemokraterna
centralt. Det första större exemplet på denna digitala utåtriktade verksamhet var partiets första maj-firande.
På första maj genomförde Södersossarna ett digitalt firande. Södersossarna arrangerade ett eget digitalt första
maj-tåg i form av en video med blandade bilder från första maj-firanden genom åren. Mattias Vepsä,
Elsemarie Bjellquist och Anders Göransson spelade in korta första maj-tal, och Olga Rosenberg spelade
musik. Ett antal medlemmar samlades också med distans på La Mano som live-sände det traditionsenliga
firandet.
Under sommaren så agerade kretsen stöd för S-föreningarna att göra kampanjfilmer. Ett antal S-föreningar
laddade upp korta videos som spreds i olika kanaler på Södermalm. Delvis direkt från föreningarnas
Facebook-konton men även som delningar i relevanta Facebookgrupper. Denna digitala verksamhet har stor
potential att nå människor som annars kan vara svåra att nå.
Under hösten hade vi en årlig höstkampanj med fokus på digitalt arbete och ringkampanj. Temat var
äldreomsorg och flera äldre medlemmar engagerade sig för att ringa väljare om denna viktiga fråga. Det finns
stor potential på Södermalm att diskutera välfärds- och äldreomsorgsfrågorna även framåt. Kretsen med
kampanjledare Gustav Österman i spetsen la ett stort fokus på att utbilda medlemmar i hur det digitala
ringverktyget fungerar med generellt positivt resultat. Ringverktyget har stor potential för medlemmar som
inte alltid har kapaciteten att driva utåtriktad kampanj så som dörrknackning. Det behövs dock fler
utbildningstillfällen då verktyget kan vara svårt att komma igång med för ovana medlemmar. Vi hoppas också
kunna ha fysiska kingkvällar när pandemin lagt sig då det gör det enklare att agera stöd för verktyget.
Inför julen anordnade Södersossarna vår egna digitala julkalender. Julkalendern bestod av bilder på
medlemmar aktiva på Södermalm och en kort text. Julkalendern bestod även av inspelade filmer med visst
fokus på det kommande kyrkovalet. Julkalendern avslutades med en julhälsning från vår EU-kommissionär
Ylva Johansson.
Kampanjåret 2020 var präglat av pandemin. Vi ska vara stolta över det vi åstadkommit under rådande
förutsättningar. Det vi har lärt oss kan spela en viktig roll i kommande valrörelser.

Möten
Beslutande medlemsmöten
Det hölls ett allmänt medlemsmöte den 15 december. På mötet hölls ett fyllnadsval då Anna-Karin Lindahl
nominerades som ersättare till Stadsdelsnämnden. Mötet diskuterade även det kommande årets kyrkoval och
utsåg en valberedning att ta fram förslag till kandidater till kyrkovalets listor i församlingarna inom kretsen.
Mötet avslutades med en mycket uppskattad ”spaning” på temat jämlikhet. Den deltagande panelen bestod av
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Per Molander, senast ordförande i regeringens
jämlikhetskommission samt Mattias Vepsä, riksdagsledamot från Södermalm.
Den 15 februari 2021 hölls ett medlemsmöte för att besluta om listor till de fem församlingarna inom
Södermalms partikrets.
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Ordförandekonferenser
Kretsen ordnar regelbundet ordförandekonferenser med föreningarnas ordförande med syfte att utbyta
erfarenheter. Den 22 september hölls en sådan träff där man diskuterade höstkampanjen, det digitala arbetet
samt medlemsvård. Den 6 december hölls ytterligare en sådan träff. Då diskuterades hur vi kan svara upp
mot tre centrala utmaningar som formulerats av Södermalms deltagare i partidistriktets verksamhetsforum
(aktivera fler medlemmar, nå ut med info om öppna digitala möten och föryngring). Mia Malmgren delade
information stöd kring digitala årsmöten och Anders Göransson ledde en diskussion om det fortsatta lokala
arbetet.

Årsmötet
Årsmötet var planerat till den 17 mars, men sköts på grund av pandemin upp till den 31 mars. På grund av att
det hölls digitalt blev det ett renodlat årsmötet, med enbart de formella dagordningspunkterna. Den planerade
”spaningen” om jämlikhet sköts upp och hölls i samband med medlemsmötet i december (se ovan). Istället
hade Södersossarna gemensam mötesgäst med sydvästra kretsen, nämligen Europaparlamentariker Johan
Danielsson.

Övriga möten
Den 27 maj genomförde Södersossarna ett samtal som sändes live på facebook med rubriken ”Vilken
klimatpolitik ska vi driva på kongressen?”, med siktet inställt på partikongressen 2021. Medverkande var
Mattias Vepsä (ansvarig för arbetet med partidistriktets klimatmotion, ordförande i Tanto-Zinkens sförening), Magnus Nilsson (expert på klimatfrågor, ordförande Reimersholmes s-förening), Sara Karlsson
(tidigare riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet) och Felix Antman Debels (ordförande
Klimatsossarna). Kretsordförande Åsa Odin Ekman samtalsledde.
Den 2 Juni genomförde Södersossarna det digitala mötet “Går det att kampanja trots Corona?”. Daraka
Larimore-Hall, Vice Ordförande för Demokraterna i Kalifornien, talade om hur vi kan arbeta med en digital
kampanj. Mötet var framförallt riktat till kampanjledare men även andra medlemmar deltog. Mötet var ett
startskott i mobiliseringen inför digitalt kampanjarbete.
För att uppmärksamma det stundande amerikanska valet i november arrangerade föreningen ett digitalt
samtal med Kitty Kurth en PR-strateg i Chicago som arbetat nära Joe Biden under många år. Samtalet leddes
av Natalie Sial genomfördes den 26 oktober på Facebooksidan och har setts av ca 430 personer.
Den 30 november arrangerade Södersossarna en digital kompetensutveckling med rubriken ”Hur sänder man
live på facebook? Tips och tricks för digitala möten med Mattias Vepsä”. Syftet var att fler skulle lära sig hur
man genomför livesändningar på facebook – givetvis sändes det hela liva på facebook.
Under verksamhetsåret 2020 har kretsen anordnat två träffar med studieorganisatörerna i Södermalms Sföreningar, ett under våren då fyra föreningar deltog och ett möte under hösten då fem föreningar var
representerade. Syftet med träffarna har varit att utbyta erfarenheter mellan föreningarna, men också att
studieorganisatörerna ska lära känna varandra, för att underlätta samverkan mellan föreningarna.

Kyrkovalet
År 2021 är det kyrkoval. Under det gångna verksamhetsåret har arbetet inför kyrkovalet påbörjats.
Föreningarna har nomineringsrätt till listorna inför kyrkovalet. En gemensam valberedning utsågs på
kretsnivå och listorna beslutades på ett möte kallat av kretsen (se punkten Beslutande medlemsmöten ovan).
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Kretsen har försökt få fler att kandidera till kyrkovalet, bland annat genom att spela in och publicera korta
filmer med förtroendevalda i församlingarna på Södermalm där de berättar om vad de tycker är roligt och
viktigt med sitt uppdrag.

Kommunikation
Södersossarnas nyhetsbrev
Genom månatliga nyhetsbrev samordnar och stöttar Södersossarna den lokala opinionsbildningen och
informationsspridningen kring frågor inom partikretsens område vad gäller aktiviteter och partiets politik.
Nyhetsbrevet innehåller nyheter om socialdemokratisk politik, nytt från våra folkvalda, tips på spännande
aktiviteter i föreningarna, och information om kommande arrangemang. Ledande socialdemokratiska
företrädare skriver i nyhetsbrevet för att medlemmarna kan hålla sig uppdaterat på politiska ämnar på alla
nivåer – EU, riks-, regions-, kommunal och stadsdelsnämndsnivå.
Nyhetsbrevet vänder sig till dem som är medlemmar i en socialdemokratisk förening inom kretsens område,
eller är med i en facklig förening, eller annan socialdemokratisk intresseorganisation.
Nyhetsbrevet har cirka 1200 abonnenter, och varje nummer läses av cirka 45 % av abonnenterna.
Nyhetsbrevet delas på Södersossarnas öppna Facebooksida, den slutna gruppen, och i andra slutna
stockholmska S-Facebookgrupper.
Södersossarnas elektroniska medlemsbrev utkom 7 gånger under 2020, sedan kretsens årsmöte i mars 2020,
och 2 gånger i 2021 innan detta års årsmöte.
Genom månatlig kontakt till partiföreningarnas ordförande kan föreningarna välja vilka frågor som de vill ha
på agendan och kommunicera sina frågor till medlemmarna och väljarna genom nyhetsbrevet i form av
arrangemang eller artiklar som de själva skriver.

Södersossarna i sociala medier
Kommunikation via sociala medier är viktig för Södersossarna för att kommunicera med medlemmarna och
väljarna. Genom de sociala medierna kan Södersossarna dela med sig av åsikter, arrangemang och politiska
budskap närsomhelst och vart som helst.

Organisationsnivå
Under 2020 fortsatta Södersossarna arbetat med att utveckla kommunikationen på sociala medier.
Södersossarna har en öppen Facebooksida, Södersossarna, med 984 (en ökning med +17% sedan 2019) och
en sluten Facebookgrupp, Södersossar, med 712 medlemmar (en ökning med +3% sedan 2019).
Utåtriktade aktiviteter, filmar som medlemmarna producerar med politiskt innehåll och politiska artiklar
kommuniceras ut via Södersossarnas Facebooksida. I den slutna Facebookgrupp diskuterar medlemmarna
politiska ämnen och delar tips och tricks med varandra.

Politisk nivå
De socialdemokratiska ledamöterna i Södermalms stadsdelsnämnd styr två sociala media-konton i
Södersossarnas namn, nämligen ett Twitterkonto med 466 följare (-0,2 %) och ett Instagramkonto med 271
följare (en ökning med +2% sedan 2019).
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Södersossarna i dagens digitala värld
Södersossarna var tvungen att inställa det planerade utbildningstillfälle om hur man skapar opinion för ett
ämne i mars 2020 på grund av coronapandemin.
Pandemin skyndade dock på Södersossarnas digitaliseringskunskapsnivå. Genom behovet av att använda
digitala verktyg som Zoom, Teams och Skype har medlemmarna fått god kunskap om digital kommunikation.
De har också kastat sig ut i att göra filmer med mobilkameran och gör nu ganska proffsige filmer för Youtube
och Facebook. Södersossarna är mycket bättre rustade att kampanja för kyrkoval online 2021 än för ett år
sedan.

Rapporter från södersossar i parlamenten
Riksdagen
Under 2020 så har Socialdemokraterna på Södermalm representerats av följande ledamöter
Dag Larsson
Ledamot i Socialutskottet
Suppleant i EU-nämnden
Suppleant i OSSE-delegationen
Vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Mattias Vepsä
Arbetande suppleant i socialförsäkringsutskottet
Suppleant i EU nämnden

Dag Larsson har motionerat om
Kurder och Kurdistan
Motion 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. (S)

Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet
Motion 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. (S)

Flygtrafik i Stockholmsregionen
Motion 2020/21:1439 av Dag Larsson (S)

Ett folkrörelsernas museum
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Motion 2020/21:2067 av Dag Larsson (S)

Vildförtöjda båtar
Motion 2020/21:2530 av Dag Larsson m.fl. (S)

En starkare arbetsmarknad i Stockholm
Motion 2020/21:2477 av Dag Larsson m.fl. (S)

Mattias Vepsä har motionerat om
Hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa
Motion 2020/21:2056 av Mattias Vepsä (S)

En jämlik skola fri från avgifter
Motion 2020/21:2024 av Mattias Vepsä (S)

Skatteöversyn för ökad jämlikhet och rättvisa
Motion 2020/21:2022 av Mattias Vepsä (S)

Öka hållbart och jämställt svenskt jordbruksbistånd för att bekämpa hungern i spåren av Corona
Motion 2020/21:2023 av Mattias Vepsä m.fl. (S)

Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare
Motion 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. (S)

Hållbar konsumtion för att nå netto noll senast 2045
Motion 2020/21:2025 av Mattias Vepsä och (Magnus Manhammar) (båda S

Ett hållbart och effektivt transportsystem
Motion 2020/21:863 av (Magnus Manhammar) och Mattias Vepsä (båda S)

2020 blev ett år som vi inte kommer att glömma på länge. Redan i januari så hördes det larmsignaler från
andra sidan jorden om ett nytt okänt virus som härjade i Wuhan, Kina. Då trodde nog många att det inte
skulle påverka vårt land- dom hade fel. Ett år senare så kan vi konstatera att nästan 12 000 människor mist sitt
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liv i den farligaste pandemin sen spanska sjukan i början av 1900 talet. Ingen vet ännu hur många fler som
kommer att bli sjuka eller mista livet innan pandemin är över.
Det är för tidigt att dra definitiva slutsatser om pandemibekämpningen. Men några saker är redan uppenbara.
Sverige var inte rustat för att möta en pandemi trots framtidscenarior som uttryckligen varnat för riskerna för
en global pandemi. De nationella centrala läkemedelslagren hade avvecklats i samband med den förra
borgerliga regeringens avreglering av apoteksmonopolet. Marknadens krafter skulle på frivillig väg organisera
reservlager. Vilket visade sig inte stämma.
De nationella lagren av skyddsutrustning lades ner i samband med försvarsnedrustningen efter kalla krigets
slut. Istället så skulle regioner, kommuner och privata äldreboenden hålla sig med egna krislager. När
pandemin slog till så visade det sig, att det hade man inte gjort.
Pandemin har alltför tydligt illustrerat att vår äldreomsorg har stora brister. i flera avseenden bristande
personalpolitik i kombination med otillräckliga medicinska resurser kopplade till äldreomsorgen har bidragit
till de höga dödstalen bland de som bor på Särskilda boenden för äldre, (SÄBO).
De definitiva lärdomarna ska först dras när Corona kommissionens slutrapport är klar. Men för oss ter det sig
uppenbart att välfärden, i synnerhet äldreomsorgen behöver resursförstärkningar, inte privatiseringar eller
fortsatta skattesänkningar.
Riksdagsarbetet påverkades mycket tidigt av pandemin. Redan i början av mars så begränsades riksdagens
normala arbete. Ledamöter som inte är bosatta i Stockholmsregionen har i omgångar blivit tillsagda att inte
åka till Stockholm. Vilket lett att ledamöter från vår region fått ta på sig extra uppgifter under vissa perioder.
12 extra budgetar och en mängd propositioner har hanterats av riksdagen i syfte att minska pandemins
skadeverkningar.
Samtidigt finns skäl att omnämna den mycket offensiva budget för 2021 som lades fram av den
socialdemokratiskt ledda regeringen i början av hösten. Budgeten för 2021 innebär stora välfärdssatsningar
på sjukvård och äldreomsorg (Bland annat 8 miljarder i ökade statsbidrag till kommunernas äldreomsorg
under 2021)

Regionfullmäktige
Som en konsekvens av coronapandemin har 2020 i de flesta avseenden varit ett mycket tufft år för regionen.
Belastningen på sjukvården har varit extrem. Samtidigt har restriktioner inneburit att resandet med
kollektivtrafiken minskat dramatiskt. Många inom vården har gjort fantastiska insatser under långa
arbetsdagar med både fysiskt och känslomässigt påfrestande arbetsuppgifter. Pandemin har avslöjat vådan av
att lägga ut sjukvård på privata aktörer – när det blir kris kan regionen i praktiken inte förlita sig på andra
resurser än dem man själv förfogar över, ställa krav på de privata aktörerna är svårt.
Fortsatt är därför en huvudfråga att kortsiktigt minska antalet vårdval och återföra verksamhet till regionen.
Då kan resursanvändningen samordnas, flexibiliteten öka och kostnaderna sänkas.
Trots fallande intäkter både från kollektivtrafikanterna och skattebetalarna har ekonomin kunnat klaras tack
vare kraftfullt ekonomiskt stöd från staten. Långsiktigt kan pandemin dock betyda att ändrade
förutsättningarna för kollektivtrafiken – det kan visa sig bli svårt att locka tillbaka resenärerna när
restriktionerna avskaffats. Följderna av pandemin kommer dessutom antagligen inte att fullt ut ebba ut förrän
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om ett antal år. En underliggande oro är att kostnadsutvecklingen för de stora pågående investeringarna som
riskerar att sluka en stor del av regionens budget under lång tid.
I alla andra regioner har detta ansvar för läkarvården på äldreboendena överförts till kommunerna, men i
Stockholms län ligger ansvaret kvar hos regionen. I praktiken betyder det att två stora koncerner ansvarar för
90 procent av verksamheten, en lösning som visade sig ha stora brister när pandemin bröt ut. Frågan om
läkaransvarets kommunalisering lär på nytt väckas.
I regionen styra alliansen sedan 2018 i koalition med miljöpartiet. MPs påverkan på politiken är svår att
skönja, politiken rullar på i gamla spår med ytterligare specialiteter som lagts under Vårdval Stockholm.
Bland Södersossar har Catarina Carbell varit ordinarie ledamot i regionfullmäktige, Magnus Nilsson, Gottfrid
Brandt och Gisela Kovac ersättare förste ersättare.

Kommunfullmäktige
År 2020 var det år då coronapandemin präglade såväl våra liv som stadens verksamheter. Många har förlorat
nära och kära. Oron har varit en del av vår vardag och bland de som varit sjuka finns det många som lever
med långvariga men. Sociala problem och ökad arbetslöshet har varit två andra tydliga effekter som drabbat
vår stad till följd av pandemin. Det har blivit uppenbart för de flesta vilken betydelse ett väl fungerande
välfärdssamhälle har.
Det borgerliga styret präglas av en överdriven marknadstilltro och ovilja att se sociala klyftor. Beredskap för
kriser kan inte hanteras med just-in-time-leveranser, trångboddhetens konsekvenser kan inte bara mötas med
informationsinsatser och behovet av personal som kan ge kvalitativ och säker omsorg kan inte lösas med fler
timanställda. Ändå är det vad vi sett när krisen skulle hanteras detta år 2020.
Utifrån de förutsättningar som givits har ändå den socialdemokratiska fullmäktigegruppen gjort vad den
kunnat för att stärka stadens förmåga att möta pandemin. I ett första skede har vi försökt påverka genom att
internt påtala de brister vi sett och föreslå åtgärder. I många fall har det inneburit att stadens insatser stärkts.
Men det har också varit en viktig uppgift att kräva fler åtgärder för jobb och utbildning.
Det borgerliga styret har missat målen för bostadsbyggandet för tredje året i rad. Samtidigt har
utförsäljningarna av hyresrätter tagit ny fart vilket inneburit att det under år 2021 kommer avvecklas fler
allmännyttiga hyresrätter än vad det byggs nya. Det är i sanning en trist illustration på den borgerliga
bostadspolitiken som leder till ökade klyftor i vår stad.
Många av stadens välfärdsverksamheter fick i budgeten för år 2020 stora sparkrav. Inte minst gällde det skola
och förskola. Till följd av pandemin och ökat stöd från staten har verksamheterna under året klarat sin
ekonomi bättre än vad som annars skulle ha varit fallet. Det innebär dock att när läget normaliseras går de in
med en historiskt svag ekonomi och sämre förutsättningar. Ett område där detta redan märks är de ökande
klyftorna i stadens skolor.
Som en följd av pandemin har oppositionsarbetet i stora delar behövts organiseras på ett annat sätt än
tidigare. Såväl interna möten som kontakt med externa aktörer och stadens invånare har fått föras
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digitalt. Tyvärr är det ändå uppenbart att vi saknar mycket av kraften i folkrörelsen och dialogen direkt med
väljarna. På Södermalm står vi redo att återstarta det arbetet under år 2021.

Södermalms stadsdelsnämnd
Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna Gamla Stan, Riddarholmen, Långholmen, Reimersholme, Södermalm och Södra
Hammarbyhamnen

Ett Södermalm, ett Stockholm för alla!
Den socialdemokratiska gruppens arbete har fortsatt utgått från tre principer:
• Vi får aldrig säga nej!
• Vid varje beslut ska vi ställa frågan: bidrar detta till att öka jämlikheten och ett Södermalm, ett
Stockholm för alla?
• When in doubt, do the right thing.
Året har präglats av Covid-19. Där det är uppenbart är att vi haft nytta av att ha en stor egen
verksamhet som fungerat normerande för hur vi ska agera.
Vi har på olika sätt försökt lyfta de äldres situation, personalens förutsättningar samt att utveckla stöd
till de olika verksamheter som särskilt drabbats i pandemins spår.
En sak som blivit tydlig är att vi behöver reformera stadens/stadsdelens uppföljning. Vår verksamhet
styrs av mål som dels är satta av kommunfullmäktige (kf) dels är satta av nämnden. Ett av KF:s mål är I
Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. Det målet har, i både
tertialrapport 1 och 2, bedömts som helt uppfyllt. Och om vi får grönt på ett sådant mål riktigt vad är
det i så fall vi mäter?
Ekonomiskt går vi som tåget. Färre vårdplatser i kombination med stöd från nationell nivå har gjort att
nämnden visar ett stort överskott. Bättre än någonsin faktiskt.
Vi har också diskuterat hur vi hanterar äldres ensamhet. Föreslagit att vi ska uppmärksamma
personalens goda arbete. Lagt skrivelse för att stödja till lokala samlingslokaler mm. Vi har legat på för
att utveckla den digitala dimensionen. Både vad gäller nämndens arbete och medborgarnas insyn.
Traditionellt oppositionsarbete.
Det här är sista året i Göta ark. Under våren kommer nämnden och förvaltningen att flytta till
Virkesvägen i Hammarby Sjöstad. Vi hade velat sitta kvar i ett mer centralt läge.
Den socialdemokratiska gruppen har bestått av Anders Göransson, gruppledare. Britten Lagerkvist
Tranströmer, vice gruppledare och Magnus Nilsson, ledamot. Cassandra Solback och Nancy Falk som
ersättare.
Britten Lagerkvist Tranströmer har varit vice ordförande i den sociala delegationen där också Anders
Göransson suttit som ledamot och Magnus Nilsson som ersättare.
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Gruppen har haft ett morgonmöte varje månad samt en fördjupande halvdag per termin. Gruppen har också
haft regelbundna träffar med Vänsterpartiet. Båda sakerna har fungerat bra.

Rapporter från Södersossar i Svenska kyrkan
Sofia församling
Den socialdemokratiska gruppen i Sofia församlings kyrkofullmäktige 2020 har bestått av 14 ledamöter och 7
ersättare med Jan Forsell som gruppledare. Under året har två medlemmar i gruppen flyttat till annan
församling. Tre gruppmöten med hela kyrkofullmäktigegruppen har hållits under året förutom gruppmöten i
samband med kyrkofullmäktiges sammanträden. För kyrkorådet har gruppmöten också hållits i anslutning till
årets sju sammanträden.
Totalt består kyrkofullmäktige av 29 ledamöter, varav 1 plats tillhörig Centerpartiet är obesatt. Förutom de
nedanstående nämnda nomineringsgrupperna är också Sverigedemokraterna och den lokala gruppen Kyrka
för Dig – Sofia församling representerade i kyrkofullmäktige.
Kyrkorådet har bestått av 5 socialdemokrater samt 1 representant vardera för Borgerligt alternativ,
Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan samt 10 ersättare.
Därutöver har kyrkoherden ingått som självskriven ledamot.
Karl-Gustav Sabel har varit ordförande i kyrkofullmäktige, Jan Forsell ordförande i kyrkorådet samt Gert
Abelt ordförande i valnämnden.
Händelser under året
2020 kommer att gå till historien som det hittills konstigaste året i församlingens drygt etthundraåriga historia.
Pandemin med den stora smittspridningen av covid-19 virus slog till med stor kraft redan i början av året och
från och med mitten av mars kom hela det svenska samhället att förlamas av rekommendationer och
restriktioner från myndigheter och statsmakten om åtgärder för att minska smittspridningen. Detta kom
också att i mycket hög grad drabba Svenska kyrkan och Sofia församling.
Budskapet var att inte ställa in verksamheter utan att ställa om, vilket kännetecknat arbetet såväl inom
kyrkofullmäktige och kyrkoråd som när det gäller församlingens anställda. Målsättningen har varit att
genomföra de verksamheter som går att genomföra inom ramen för gällande restriktioner rörande antalet
personer som får mötas. I övrigt har de flesta verksamheter där så har varit möjligt bedrivits på videolänk eller
utomhus när vädret så medgivit. Trots det har flera verksamheter tvingats att ställa in helt och hållet. Så till
vida har periodvis inga gudstjänster kunnat äga rum och andra kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning)
endast med stora begränsningar av antalet deltagare. I stället har möjlighet getts att spela in eller streama
gudstjänster och kyrkliga handlingar och sända dessa via Facebook eller församlingens hemsida. Barn- och
ungdomsverksamheten samt alla gruppverksamheter för vuxna har till stor del varit inställda medan årets
konfirmander till stor del fått träffas digitalt eftersom planerade läger tvingats ställas in.
2020 kommer att också gå till historien som året när kyrkans verksamhet digitaliserades. Kyrkorådet har inte
sammanträtt i plenum sedan februari och församlingens anställda har i så stor utsträckning som möjligt
arbetat hemifrån.
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Det av kyrkostyrelsen påbjudna arbetet med upprättande av lokalförsörjningsplaner har startat under året och
beräknas vara avslutat under 2021. Under året har annexlokalen i Hammarby sjöstad avvecklats. Kyrkorådet
har också fattat beslut om att förlänga hyresavtalet för kyrkstugorna i anslutning till Sofia kyrka.

Maria Magdalena församling
Maria Magdalena, hela Södermalms ursprungsförsamling, är idag Södermalms befolkningsmässigt och ytmässigt
minsta församling. Kyrkans centrala läge gör dock att många tillfällighetsbesökare kommer till vår vackra kyrka.
Församlingen bedriver ett omfattande och viktigt arbete som betyder mycket för många människor i vårt
område. Särskilt måste nämnas det diakonala, satsningarna på barn och ungdom, samt körer för i stort sett
alla åldrar och rik övrig musikverksamhet.
Under året arbetades en ny församlingsinstruktion fram som nu från 2021 ska hjälpa oss att formulera
verksamhet och budget under de närmaste fyra åren. Portalorden är ”Vi tar emot dig med kärlek och
förväntan”.
Vår nya kyrkoherde Hillevi Uddenfeldt hann installeras med övlig pompa i januari innan pandemin la sina
strikta begränsningsregler och tvingade församlingen att tänka nytt, tänka om, improvisera. Allt för att hålla
kyrkan öppen och verksamheten igång under de för stunden rådande reglerna och därmed på bästa sätt kunna
möta både gamla och nya behov av kontakt och stöd.
Vi har kunnat konstatera att Södermalms församlingar valt lite olika vägar för att hantera de svårigheter som
pandemin fört med sig, säkert delvis beroende på de olika förutsättningar som församlingarna har. Vi tror att
detta har varit en fördel då församlingarna sedan samannonserar sina verksamheter i den lokalt utdelade
gratistidningen vilket ger befolkningen på Södermalm större valfrihet än som annars hade varit möjligt, givet
de tuffa pandemibetingelserna.
Vi är oerhört stolta över vår personal som så lojalt och initiativrikt ställt upp på alla snabba omställningar och
bidragit till ett uppskattat och varierat utbud av verksamhet. Vi är också mycket glada över att redovisningen
av en enkät i slutet av året gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, trots dessa snabba omställningar och
trots en under året tidvis sviktande kanslifunktion, visade ett svårslagbart positivt utfall.
All denna uppskattning av personalen ska ändå inte helt överskugga att vi också är våra volontärer stort tack
skyldiga, för de insatser de bidragit med, i dagsläget främst för att kunna hålla kyrkan öppen alla dagar.
Den socialdemokratiska gruppen dominerar stort i församlingen och styr tillsammans med ViSK (Vänstern i
Svenska Kyrkan) verksamheten. Vi har dock sluppit demonstrera denna styrka då vi lyckats få en bred
uppslutning kring besluten.
Den öppna folkkyrkan innebär för oss socialdemokrater solidaritet och öppenhet mot omvärlden. För oss i
Maria Magdalena är det därför angeläget att vår vackra kyrkobyggnad och vår församlings verksamhet också i
framtiden ska vara välkomnande och finnas till inte bara för dem som ofta deltar i gudstjänstlivet, utan för alla
sina medlemmar, och också för alla andra som bor i eller besöker församlingen.

Högalids församling
Högalids församling hade 2019 16 388 medlemmar. 31 934 personer bodde i församlingen, som omfattar hela
västra Södermalm fram till Bysis torg och inkluderar Södersjukhuset.
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Det betyder att sjukhuskyrkan på SöS bemannas av personal från Högalids församling, en präst och en
diakon. De har haft ett särskilt utmanande år, i och med coronan. Stöd till personal är en av sjukhuskyrkans
främsta uppgifter.
Högalids församling har social och diakonal profil. Alla människors lika värde bär genom församlingens alla
verksamheter. En diakonal strategi är antagen av kyrkorådet. Diakonin är en av två frågor som drivs starkast
av oss socialdemokrater i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Vi har sex av åtta ordinarie platser i kyrkorådet så
vår möjlighet till påverkan är stor. Av 25 mandat i kyrkofullmäktige är 15 socialdemokratiska.
Den andra stora frågan är kyrkans renovering. Under 2020 blev systemhandlingen klar och rambeslutet för
kyrkans renovering fattades. Kyrkan stängs 1 mars och kommer att helrenoveras. Underhållsbehovet är
mycket stort. För att bara nämna några av de allvarligaste bristerna: takets infästningar håller på att lossna och
taket riskerar att blåsa av. Elen är från 1958 och åskskyddet bara 40 procent. Sten faller från valven i kyrkan
rakt ner i koret.
Socialdemokraterna har drivit frågan om kvalitet i renoveringen uthålligt och konsekvent och de stora
ekonomiska besluten har fattats i stor enighet.
Renoveringen har varit s-gruppens i fullmäktige största fokus under året och uppslutningen vid gruppmötena
har varit fulltalig och engagemanget stort.
Den digitala omställningen som coronan har krävt av oss förtroendevalda har gått förvånansvärt lätt och de
flesta möten sker nu digitalt. För församlingen har omställningen varit mycket krävande, men inställda
gudstjänster, restriktioner vid begravningar och många verksamheter som fått gå på sparlåga.

Katarina församling
I församlingen bor 35 480 personer, varav 18 302 personer är medlemmar i svenska kyrkan. Det motsvarar en
medlemsanslutning på 51,6%. I Katarina församlings gudstjänster och övriga verksamheter rör sig och vistas
många människor som inte bor i församlingen. Våra gudstjänstbesökare kommer från hela Stockholm och
även andra delar av Sverige. Vi betraktar dessa människor som likvärdiga församlingsmedlemmar trots att de
formellt inte är skrivna i Katarina församling. Katarina församling har med sina två kyrkor, Katarina kyrka
och Allhelgonakyrkan, de mest välbesökta gudstjänsterna i Svenska kyrkan.
Under året har en ny församlingsinstruktion (FIN) tagits fram. Detta är ett viktigt och strategiskt dokument
som skall vägleda församlingen under fyra år framåt. Ett av målen är att till 2023 ska antalet besökare i våra
gudstjänster öka med minst 5% per år, från dagens snitt på 405 besökare/söndag på Katarinamässan och 250
besökare/söndag på Allhelgonamässan,
Katarina församlings café- och restaurangverksamhet är en mötesplats och en naturlig ingång till
församlingens hela verksamhet där vi erbjuder högkvalitativa måltider till förmånliga priser. Förutom att
verksamheten fungerar som en portal för – i många fall kyrkoovana – besökare till Katarina församling är den
en viktig del i församlingens diakonala arbete. Genom café- och restaurangverksamheten kan vi bidra till att
ett stort antal människor, som av olika anledningar har hamnat i någon form av utanförskap, ges en
arbetsgemenskap och en väg framåt. Detta görs i samverkan med bl a Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Socialtjänsten och Kriminalvården.

16

Alla som under kortare eller längre tid är hos oss som praktikanter deltar i ”Katarinamodellen – Tolv steg till
jobb och hälsa”. Genom organiserade samtalsgrupper, friskvård och schemalagd tid för vägledning, i
exempelvis att söka nya arbeten, öppnar Katarinamodellen möjligheter att komma vidare i livet, genom nya
färdigheter, goda referenser och större kontaktnät. I arbetet med Katarinamodellen görs också ett omfattande
strategiskt arbete för att erbjuda nyanlända och unga möjlighet till arbetsintegration.
Tre mål har formulerats för att fortsätta utvecklingen av vårt arbete med församlingens diakoni och till 2023
ska vi bereda plats för minst 20 personer/år som befinner sig utanför arbetsmarknaden samt minst 20
personer/år som skall göra samhällstjänst..
Av dessa skall minst 50% gå vidare till ett liv med arbete eller studier respektive ett liv utan kriminalitet efter
avslutad tid i Katarina.
Vi ska också genom stöd och samtal - enskilt eller i grupp – stödja minst 1000 personer/år i olika åldrar och
med olika bakgrund att komma vidare i livet, varav minst 30% skall vara i åldern 15-35 år.
Den nystartade verksamheten Katarina kulturskola är en kreativ miljö för barn som vill hitta, utveckla och
förkovra sitt konstnärliga uttryck. Miniorkören är en del av verksamheten, men den vänder sig också till barn
som inte i första hand vill sjunga och erbjuder därför också teater, instrumentalundervisning och dans.
Ung torsdag är en mötesplats i Allhelgonakyrkan varje torsdag. För de yngre anordnas läxläsning, häng, fika
och mellanmål följt av andakt och soppa med ett avslutande delande kring ett särskilt tema. För de något
äldre innehåller torsdagarna även existentiella samtal om liv, tro och andlighet.
Goda grannar är ett samarbete mellan Katarina församling, Stockholms moské och biståndsorganisationen
Islamic Relief. Det hela startade som Flyktinghjälpen Katarina 2015. Bland verksamheterna märks Språkcafé,
Vägledning i praktiska frågor, juridik, hjälp att skriva CV med mera. Dessutom har över 60 kompisfamiljer
matchats ihop på Södermalm.
Under hösten 2019 har arbetet startat med ett konstnärligt råd som tillsammans ska lägga Benhusets
repertoar. I rådet ingår anställda, representant från kyrkorådet och volontärer, sammanlagt 7-8 personer.
Repertoaren kommer att bestå av teaterföreställningar, konserter, konstutställningar, enskilda evene- mang,
andakter, samtal m m.
Den askgravplats som uppfört har tagits i bruk. Här finns plats för cirka 960 nya gravplatser.
Under 2020 kommer det dessutom att bli möjligt för den som vill att boka dop och vigslar via församlingens
hemsida.

Stiftsfullmäktige
Sedan det senaste kyrkovalet i september 2017, då Socialdemokraterna gick tydligt framåt, styrs Stockholms
stift av en S-ledd majoritet där också Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan samt Öppen kyrka – en
kyrka för alla. Samarbetets utgångspunkt är att Svenska kyrkan ska vara en stark röst för det kristna
kärleksbudskapet och motverka främlingsfientlighet. Svenska kyrkan i Stockholms stift ska också vara en stark
och synlig aktör i arbetet för omställningen till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt.
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Stiftsorganisationen finns primärt till för församlingarna i Stockholms stift och för deras behov av stöd,
inspiration och utveckling. Med utgångspunkt i den kristna tron ska stiftsorganisationen också ha en aktivt
samhällspåverkande roll. Den har också ett främjande och förvaltande uppdrag och ska även utöva tillsyn
över församlingslivet. Till stiftet betalar varje kyrkotillhörig en årlig stiftsavgift som sedan 2016 är fastställd till
2,5 öre per skattekrona. Stiftsorganisationens totala omslutning är ca 125 mnkr.
Stiftsfullmäktige är Stockholms stifts högsta beslutande organ och sammanträder på Ersta. Stiftsfullmäktige
består av 91 valda ledamöter som under mandatperioden 2018–2021 innehåller tolv nomineringsgrupper. Av
ledamöterna är 27 socialdemokrater, varav 14 från Stockholms partidistrikt och 13 från Stockholms läns
partidistrikt. Därutöver finns 15 socialdemokratiska ersättare. För Södersossarnas del representeras vi av
Nanna Tranströmer, Olle Burell, Jan Forsell, Kristina Lejdström och Göran Dahlstrand.
Viktiga frågor under 2020 har varit:
• Nytt stiftscentrum i och invid S:t Jacobs kyrka
• Kulturarvsvård och kyrkoantikvariska insatser
• Stöd i fastighetsfrågor och hållbar förvaltning
• Förbättrad administrativ samverkan
Men framför allt har förstås Svenska kyrkan, i likhet med hela samhället i övrigt, påverkats mycket av den
rådande pandemin. För de enskilda församlingarna har det skett enorma omställningar när det gäller sättet att
bedriva verksamhet. En särskilt viktig sak har varit att skapa former för begravningsgudstjänster som gör att
människor, trots de stränga covid-19-regleringarna, kan ta ett värdigt och kärleksfullt farväl. Församlingarna
på Södermalm sköter detta mycket väl.
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Avslutande ord från styrelsen
Verksamhetsåret började dramatiskt med att vi fick skjuta upp kretsens årsmöte på grund av
coronapandemin. Inte anade vi då att inte bara årsmötet utan hela verksamhetsåret skulle ställas om till
digitala former.
Till en början kändes tröskeln rätt hög. Stundtals var det svårt att hitta energin och glöden som kommer av att
ses. Vi var många som hoppades på att det bara var frågan om att tillfälligt skjuta fram verksamhet under en
kortare period. Men vi fick snabbt inse att den digitala verksamheten var här för att stanna och att vi fick testa
oss fram med nya metoder och mötesformer. Det blev en brant utvecklingskurva där både medlemmar,
föreningar och krets har lärt sig väldigt mycket under verksamhetsåret.
Vi har upptäckt flera fördelar med digitala möten. Den tids- och platsmässiga flexibiliteten gör att vi kan testa
möten vid lite olika tider, och att vi kan nå medlemmar som inte hade kunnat dyka upp på ett fysiskt möte kl
18-20. Dessutom kan vi ha mötesgäster från andra delar av Sverige – eller till och med andra länder.
Nackdelarna är uppenbara, och vi längtar efter att kunna ses igen! Men delar av verksamheten kommer vi
med fördel kunna bedriva digitalt även i framtiden.
Vi kan vara otroligt stolta över den fantastiska verksamhet som bedrivits under en väldigt svår tid. Vi är den
krets som bedriver absolut mest verksamhet under pandemin – men det är också en otrolig bredd på
verksamheten. Allt ifrån kampanjaktiviteter till studiecirklar till öppna möten till beslutande möten…
Med alla problem pandemin inneburit blev ändå 2020 ett år där vi gjorde viktiga erfarenheter inför de
kommande åren. Vi har lärt oss mycket om flexibilitet när det gäller att ställa om arbetet och att använda
andra arbetsmetoder. Sannolikt kommer det politiska arbetet att föra med en bredare metodpalett i framtiden
och södersossarna har haft det gångna året som ett viktigt läroår.
Nu väntar två år med mera intensivt arbete, först lite försiktigt med kyrkovalet 2021 och sedan 2022 med ett
av de viktigaste allmänna valen sedan demokratin infördes i Sverige. Förhoppningsvis har vi nu kommit ut
starkare genom det märkliga året 2020 och är beredda att ta oss an de stora utmaningarna.
Vi hoppas att vi snart får ses i verkligheten – men fram till dess ses och hörs vi genom våra skärmar.

19

Förenklat bokslut för verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

2020-01-01 2020-12-31

Resultaträkning

2019-01-01 2019-12-31

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter

58 500,00
0,00
0,00
0,00
58 500,00

62 550,00
36 000,00
0,00
23 310,00
121 860,00

2 613,19
0,00
17 638,85

15 250,54
0,00
73 293,96

Summa kostnader

20 252,04

88 544,50

Verksamhetens över-/underskott

38 247,96

33 315,50

Not 1

Summa Intäkter

Kostnader
Verksamhetskostnader
Försäljningskostnader
Övriga externa kostnader

Not 2
Not 3

Finansiella intäkter

0,00

Årets över-/underskott

38 247,96

0,00
33 315,50

Balansräkning
Tillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kassa och bank

0,00
0,00
94 088,06

0,00
0,00
55 840,10

94 088,06

55 840,10

Balanserade överskott
Årets över-/underskott

55 840,10
38 247,96

22 524,60
33 315,50

Summa eget kapital

94 088,06

55 840,10

Leverantörsskulder

0,00

0,00

Summa skulder

0,00

0,00

94 088,06

55 840,10

Summa tillgångar

Not 4

Eget kapital

Skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1 Gåvor och bidrag
Gåvor
Medlemsverksamheten
Bidrag
Kommunala bidrag

0,00
0,00

58 500,00 (anslag PD)

Not 2 Verksamhetskostnader
Medlemstidning
Medlemsverksamhet
Utdelade stipendier

0,00
2 927,29
0,00

Not 3 Övriga externa kostnader
Hyra
Diverse administration

10 127,00
7 197,75

Not 4 Varulager
0,00
20 252,04

Södermalm 2021-02-08

Gert Abelt, kassör
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