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Studieutskottet 

Studieutskottet har arbetat med att ta fram olika idéer för verksamhet och kom igång relativt sent på 

året. Studieutskottet har hunnit med en studieträff som riktade sig till alla medlemmar i partikretsen i 

Västerort samt till alla partimedlemmar för så stort deltagande som möjligt med hjälp av spridning av 

information om studieträffen i Stockholms arbetarekommun. Coronakrisen har så klart också påverkat 

vår verksamhet, vilket kan vara en delförklaring till att vi kommit igång lite senare. Men kanske kan 

det också vara så att de digitala kanaler som nu används kan vara en fördel för en sådan krets som vår 

som samlar medlemmar på ett stort geografiskt område. 

Studieträff: 

• Kampen om välfärdsarbetets värde med Kristin Linderoth. 

En uppskattad träff med ungefär 15 deltagare. Om Kommunalstrejken 2003 och fackligt aktivas 

berättelser från strejken. Deltagare berättade om egna minnen vilket bidrog till ett kollektivt lärande på 

mötet genom verkliga berättelser från strejken av strejkande. 

Demokrati 100 år 

Delar av studieutskottet har planerat och arbetat med Västerortskretsens demokratiprojekt som 

genomförs med 100 årsjubileet av rösträtten i Sverige i åtanke. Det projektet iscensätts under 

kommande verksamhetsår 2021. 

 

Äldreansvariga 

Corona Pandemin har drabbat våra sköra äldre hårt och därför har Äldrefrågan prioriterats i 

Västerort.  Vi har lyckats genomföra två möten, både fysisk och digitalt under hösten. Vi har 

också haft riksdagsmannen Dag Larsson som gäst, där vi förde samtal om dem stora risker 

våra äldre står inför och har drabbats av under Pandemin. Det viktigaste av allt är att äldres 

boende och hälsosituation blev synliggjord, vilket ledde till att vi dagligen såg våra äldres 

livsvillkor. Vi såg även vilka arbetsmiljöförhållanden hemtjänstpersonal och personal på våra 

äldreboende har i sin vardag. Det är därför som vi Socialdemokrater satsar på för att bryta 

äldres ensamhet, vill bygga fler äldreboenden och utveckla en mer jämlik och jämställd 
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äldreomsorg, anställa fler inom äldreomsorgen och höja pensionen är några av de satsningar 

som görs, men det viktigaste av allt är att lyssna på vad våra äldre vill och vilka behov som 

finns bland äldregruppen. Vi har inte lyckats inkludera alla våra äldre i Västerort pga av 

Corona Pandemin men vi har haft två viktiga samtal med äldre representanter från våra 

grundföreningar. Vi hoppas få fler deltagare digitalt inför nästa år. Vi vill också tacka våra 

äldre partivänner som har skrivit till oss och lämnat synpunkter samt deltagit på de möten vi 

haft under år 2020.  

 

Kommunikationsutskottet 

Kommunikation och informationen för våra medlemmar i Västerort har varit grundläggande 

under år 2020. Vi har på grund av Corona pandemin fått ställa om och lärt oss att gå in i den 

digitala världen. Vårt mål var att nå ut till alla men för att göra detta behövde vi utbildning 

och guidning i hur vi skulle hantera lärandet av dem digitala system. Kampanjledare och 

kommunikationsansvarig har haft ett samarbete eftersom kommunikation och 

kampanjaktiviteter har gått in i varandra. 

Kommunikationsansvarig fick hålla utbildningar för våra medlemmar med stöd av 

ombudsman. Det nya ringsystemet ”Ecanvasser” blev vårt nya kommunikationssystem. Dessa 

utbildningar ledde till att många av våra medlemmar kunde delta på olika ringkvällar.  

För att nå ut till alla medlemmar har vi därför ordnat med ett nyhetsbrev där vi tar upp vad 

som är på gång i Västerort i ett kalendarium. Vi har haft olika teman och lokala frågor som 

berör Västerort. Teman om det förebyggande arbetet, det fackliga arbete och ”trygga Jobb” 

och synliggjort den ojämlika Folkhälsan, den ojämlika skolan, hyresgästföreningens roll i 

Västerort, nedläggningen av våra ungdomsgårdar på norra Järva, var några av våra lokala 

frågor som berör oss alla. Nyhetsbrevet har gått till alla medlemmar via mail och har även 

delats ut på våra (Facebook) sidor, i social media för att sprida informationen i alla nivåer. 

Ett annat sätt att nå ut var en affisch om att ”alla skall ha råd att bo ”sattes upp våra 

anslagstavlor i Västerort för att även kommunicera ut till våra boende om var vi 

Socialdemokrater står i bostadsfrågan. Även denna kommunicerades ut i sociala media 

eftersom vi vet att all information får en stor slagkraft där. 

Eftersom vi inte har kunnat nå våra medlemmar och Västerortsboenden så har vi även 

kommunicerat socialdemokratin i våra lokala tidningar som också har delats i sociala media. 

Vi har bland annat skrivit om Folkhälsan och det förebyggande arbetet i Västerort. 

Trots utbildningar, och olika sätt att nå ut till våra medlemmar så har vi inte nått ut till alla 

medlemmar under 2020, men vi är på god väg och målet är att inkludera alla medlemmar. 

Vi vill tacka alla för ett gott samarbete och hoppas få fortsätta utveckla kommunikationen 

tillsammans med våra medlemmar i Västerort. 
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Kampanjutskottet 

Under år 2020 har kampanjverksamheten varit begränsad på grund av en Corona Pandemi 

som höll oss i ett grepp. Detta innebar att verksamheten i Västerort blev annorlunda under 

2020. Men vi stängde inte ner, vi ställde om! 

Vi började med en ”Kick off ”Fest tillsammans med våra medlemmar den 18 januari. Sedan 

följde en planering inför ett politisk forum, där vi skulle synliggöra våra lokala frågor 

tillsammans med våra medlemmar. Denna aktivitet den 15 mars blev tyvärr inställd på grund 

av Corona Pandemin. 

Den digitala världen och de verktyg som erbjöds under våren blev vår nya plattform. Vi fick 

alla möjligheten att lära oss och hålla i annorlunda möten digitalt. Trots en Corona Pandemi 

behövde vi fortsätta utveckla vår kampanjverksamhet för att synliggöra Socialdemokratin i 

Västerort.  

Vi lyckades genomföra 587 samtal till medlemmar och medborgare, varav 218 svarade i 

Västerort med vårt nya ringverktyg ” Ecanvasser” . Vi har lärt oss att hålla digitala möten i 

system som Zoom, Teams och Skype. Vi har firat FN :dagens 75 års jubileum, vi har 

affischerat om att alla skall ha råd att bo, delat flygblad om det förebyggande arbetet på 

Järvafältet, haft samtal om äldreomsorgen och haft vår utrikesminister Ann Linde som gäst 

under en ringkväll. En filminspelning om den ojämlika skolan som följdes av ett digitalt möte 

om skolan. Vi har haft olika medlemsmöten med gäster från alla tre parlament digitalt. Året 

avslutades med en trygghetsvandring på Järva. 

Vi har klarat av både en fysisk och digitalt vår- och höstkampanj och vill därför tacka alla 

deltagare och medlemmar, för att ett gott samarbete och för att vi lyckades gå in i en modern 

lärande process där vi kommer att fortsätta organisera oss inför framtiden. 

Vi kan med detta känna oss stolta och glada att vi åter igen lyckades synliggöra 

Socialdemokratiska välfärdsfrågor i Västerort. 
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Slutord 

 

Kretsstyrelsen har under året fortsatt att arbeta under utskott. Vi har haft studie-, kampanj-, 

arbets- och kommunikationsutskott där medlemmarna i styrelsen har ingått. Det har fungerat 

väl och framför allt har det samordnat arbetet inom kretsen så inget glöms bort eller faller 

mellan stolarna. Det ger tydliga ansvarsområden och man kan lägga sitt engagemang och tid 

på det man brinner lite extra för.  

Vi behöver fortsätta att stärka vår krets och värva fler medlemmar och det gör vi genom att ha 

en bra och relevant verksamhet i våra föreningar. Kretsstyrelsen bistår också med hjälp till 

föreningarna, det kan vara allt från hjälp med politiska möten till hur man skriver en 

dagordning och håller ett styrelsemöte. Som förening kan man alltid vända sig till 

kretsstyrelsen och vara trygg med att man får den hjälp eller stöd man behöver.  

Vi har en stor geografisk krets men avstånden mellan oss ska vara litet. Ambitionen är att vi 

ska agera som en familj och en familj håller ihop och hjälps åt, det ska gälla i hela kretsen. 

Det betyder i praktiken att kretsstyrelsens ambition är att göra de avstånd som finns mindre 

och istället skapa möjligheter för samarbeten och möten. Det ska inte spela någon roll var i 

kretsen man är verksam, hela kretsen ska komma till gagn av det arbete som förs. Ingen 

förening eller område är en egen ö, utan vi har en krets och den har vi tillsammans. Det är 

genom att tänka så som vi håller ihop, växer och vinner kommande val.  

Vi har haft ordförandeträffar, kampanjledarträffar och träffar med äldreansvariga och det 

kommer att fortgå med syfte att stärka och hålla ihop både kretsen och verksamheten. Vi har 

ett enormt engagemang och många eldsjälar i vår krets och det är en fantastisk kraft. Det är en 

kraft vi gemensamt ska vara rädda om. Politik handlar om att vilja som Olof Palme sa och 

tillsammans kan vår vilja ta oss hur långt som helst. Vi är också fortsatt den krets som har 

Stockholms största väljarbas. Det betyder att flest socialdemokratiska väljare i Stockholm bor 

i vår krets. Det medför också ett ansvar och uppdrag för oss alla att förvalta. Vi vet att vi har 

den bästa politiken för ett samhälle som håller ihop och är solidariska med varandra. Och vi är 

alla ambassadörer för vår politik, i både möten och handling. Det betyder också att vi backar 
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upp våra förtroendevalda politiker och de politiska beslut vi har fattat på representantskap och 

kongresser när vi pratar med medborgare.  

Vi lever i en tid med stora påfrestningar. Det är inte bara pandemin utan det är även det 

faktum att segregationen har ökat, löneskillnaderna har ökat, bostadsbristen och 

trångboddheten har ökat och det är svårt att få jobb. Gäng försöker rekrytera våra unga till 

kriminalitet och den psykiska ohälsan kryper ner i åldrarna. Aborträtten hotas, vårdköerna är 

för långa och våldet i hemmen ökar, där det borde vara som tryggast. Det finns så mycket mer 

att lista över saker att åtgärda. Vi lever även i en tid där dem främlingsfientliga krafterna 

breder ut sig och där andra partier nu har möten huruvida det ska samarbetas eller inte med ett 

parti som är ett direkt hot mot vår demokrati och individers frihet. Så kamrater och vänner, vi 

har mycket jobb framför oss.  

Men. Är det några som kan organisera och mobilisera så är det vi och det ska vi göra också!  

För det är just genom organisering, mobilisering och gemensamma mål som vi skärper vår 

politik och vinner val. Det är genom att se, stötta varandra och hjälpas åt som vi bygger 

kretsens politiska bas. Och det är med den basen som vi ska gå ut rakryggade i nästa 

valrörelse och vara grunden för det statsbärande parti som ska ta hem segern. För den trygghet 

vår politik erbjuder vanligt folk. För trygghet är frihet.  

 

Med dessa ord tackar styrelsen för det gångna verksamhetsåret och önskar kommande styrelse 

ett stort lycka till med det progressiva arbetet. Mot solidariska och rättvisa tider kamrater!  
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