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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERSOSSARNA 2021 
 

Organisation 

Partikretsens styrelse 
Åsa Odin Ekman, ordförande 

Gert Abelt, kassör och äldreansvarig 

Svante Sandberg, sekreterare 

Anna Sophie Liebst, kommunikationsansvarig 

Gustav Österman, kampanjledare 

Lisa Ahlstrand, studieledare 

Anne Sellin, ledamot 

Oscar Lavelid, ersättare 

Johanna Hallberg, ersättare 

Kevin Wyn-Jones, ersättare 

Anette Karlsson, ersättare 

Adjungerad: Anders Göransson, stadsdelsnämnden 

 

Övriga 
Revisorer: Gunnel Färm och Jan Forsell. Revisorsersättare: Siv Hamring och Jörgen Gyllenblad. 

Valberedning: Gunnar Söderholm (sammankallande), Gun-Britt Mårtensson, Kerstin Mikaelsson, Olle Burell, 
Eva Carlsson och Olle John Josefsson. 

Mellanledsförhandlare: Lena Josefsson och Oscar Lavelid 
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Partikretsens representation 

Riksdagen 
Ylva Johansson, entledigad för uppdrag: arbetsmarknadsminister och senare EU-kommissionär 

Dag Larsson, Socialutskottet och ersättare i EU-nämnden. 

Mattias Vepsä, Socialförsäkringsutskottet och ersättare i EU-nämnden.  

Elsemarie Bjellqvist, Socialförsäkringsutskottet 

 

Regionfullmäktige 
Catarina Carbell, ordinarie 

Magnus Nilsson, ersättare 

Gottfrid Brandt, ersättare  

Gizela Kovac, ersättare  

 

Kommunfullmäktige 
Olle Burell, ordinarie 

Anders Göransson, ordinarie 

Lisa Ahlstrand, ordinarie 

Britten Lagerkvist Tranströmer, ersättare 

 

Stadsdelsnämnden 
Anders Göransson, gruppledare 

Britten Lagerkvist Tranströmer, ordinarie 

Magnus Nilsson, ordinarie (avgick i december) 

Cassandra Solback, ersättare 

Anna-Karin Lindahl, ersättare  

Fyllnadsval: 

Jörgen Gyllenblad, ordinarie (från december 2021)  

 

Partidistriktets styrelse 
Södermalms socialdemokratiska partikrets har i partidistriktets styrelse varit representerat av: Mattias Vepsä 
som ordinarie, och Elsemarie Bjellqvist och Anders Göransson som ersättare. 
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Partidistriktets representantskap 
Södermalms socialdemokratiska partikrets har i partidistriktets representantskap varit representerat av: Åsa 
Odin Ekman, Svante Sandberg och Johanna Hallberg, med Oscar Lavelid som ersättare. 

Södersossar har i övrigt en bred representation i facknämnder och utskott i region och kommun.  

Medlemsutveckling   

Kretsen har mellan den 31 december 2020 och 31 december 2021 ökat något i medlemsantal. Totalt hade 
kretsen vid årsskiftet 2021/2022 1053 medlemmar vilket är en ökning med 12 från 2020. Antalet med 
huvudmedlemskap minskade dock från 843 till 821. 

A= partimedlemskap B=extramedlemskap C=totalt 

Medlemsantal 31 december 2020    
 A B C 
Gamla Stans s-förening 49 12 61 
Hammarby Norra s-förening 76 18 94 
Katarina s-förening 126 32 158 
Katarina Västra s-förening 97 27 124 
Maria-Södra Stations s-förening 129 32 161 
Reimersholme s-förening 45 14 59 
Sjöstadens s-förening 76 23 99 
Sofia s-förening 88 20 108 
Tanto-Zinken-Hornstull s-förening 157 20 177 
Totalt 843 198 1041 

    
Medlemsantal 31 december 2021    
 A B C 
Gamla Stans s-förening 41 13 54 
Hammarby Norra s-förening 73 19 92 
Katarina s-förening 129 41 170 
Katarina Västra s-förening 83 33 116 
Maria-Södra Stations s-förening 131 35 166 
Reimersholme s-förening 41 15 56 
Sjöstadens s-förening 79 22 101 
Sofia s-förening 90 24 114 
Tanto-Zinken-Hornstull s-förening 154 30 184 
Totalt 821 232 1053 

    
SSU-front 30 28 58 
Södra s-kvinnoklubben 52 44 96 
S för Tro och Solidaritet Södermalm 17 19 36 
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Verksamhetsåret 2021 
 

Allmänt    
2021 blev ännu ett verksamhetsår präglat av pandemin. Valborg fick ställas in ännu en gång, men i övrigt har 
partiorganisationen på Södermalm visat en enorm förmåga till att ställa om och ta tillvara möjligheterna i 
digital verksamhet. Vi har genomfört ett digitalt första maj, diskussioner inför partikongressen, debatt om den 
ekonomiska politiken, en insamling för demokratirörelsen i Myanmar, kyrkovalskampanj… och mycket mer 
med hjälp av digitala möten. Våra förtroendevalda i stadsdelsnämnden har ordnat digitala möten om aktuella 
lokala frågor, och därmed hittat ett nytt format för att diskutera och förankra viktiga frågor med 
medlemmarna. 

Under hösten avvecklades så äntligen restriktionerna. Vi var snabba att börja knacka dörr och samtala med 
medborgare igen – men vi hann knappt fira att vi fick ses igen förrän smittspridningen ökade och vi fick leva 
med återinförda restriktioner. 

I skrivande stund är restriktionerna på väg att avvecklas på nytt. Vi jobbar för fullt med att rusta 
organisationen och förbereda oss inför valrörelse. Vi hoppas att vi kommer få bedriva en valrörelse 
tillsammans där vi ses och kampanjar som vi brukar. Men vi kan inte vara annat än stolta över hur väl alla 
föreningar och medlemmar på Söder klarat av den monumentala utmaningen som pandemin inneburit. Det är 
ett kvitto på hur starkt engagemanget är i vår partiorganisation. Nu ser vi fram emot att slippa hålla i och hålla 
ut, och istället bara köra på! 

 

Kampanj & utåtriktad/digital aktivitet 2021 
Verksamhetsåret 2021 var likt 2020 hårt präglat av pandemin. Det gjorde det åter utmanade att syssla med 
utåtriktade kampanjer- och verksamhet även om 2021 hade vissa glimtar av en svunnen tid av fysiska möten. 
Nedan kommer en överblick från kampanjåret 2021.  

Tidigt på året då pandemin fortfarande manade till försiktighet så anslöt Södersossarna till partidistriktets 
ringkampanj om mer pengar till kvinnosjukvården. Kampanjen bestod av att föreningar samlades och ringde, 
och även små inslag av flygbladsutdelning med behörigt avstånd.  

Sommaren bjöd i sin tur på att det affischerades runt om på Södermalm med budskapen om att gå med i partiet. 
Affischeringsaktiviteter arrangerades av både föreningar och kretsen. 

Sensommaren bestod mestadels av förberedelser inför kyrkovalet som går att läsa mer om under det avsnittet 
i verksamhetsberättelsen. Kortfattat så präglades kyrkovalet framför allt av ringkampanj men även av smittsäkra 
aktiviteter så som flygblad i brevlådor och enstaka torgmöten. Vi var även delaktiga i partidistriktets aktiviteter.  

På hösten och den tidiga vintern deltog Södersossarna i partidistriktets höstkampanj vars fokus var att samtala 
med väljare om vad dessa tycker är viktiga frågor. Kampanjen bestod av tre samordnade dörrknackar runt om 
på Södermalm där ett flertal föreningar samarbetade i deras lokalområde. Ett minnesvärt exempel är att den 
nyvalda partisekreteraren Tobias Baudin medverkade i en av kampanjaktiviteterna. Höstkampanjen bestod även 
av en ringkampanj. Den information som samlades in via kampanjen kommer delvis ligga till grund vid val av 
lokala valfrågor 2022.  

Kampanjåret 2021 var delvis präglat av pandemin, men vi fick vid tillfälle chansen att träffas fysiskt och hålla 
uppe glöden. Nu hoppas vi att valåret 2022 blir ytterligare ett steg i rätt riktning! 
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Kyrkovalet 2021 
Kyrkovalet 2021 präglades delvis av pandemin. Ringkampanj blev det viktigaste kampanjmedlet, men även 
andra smittsäkra aktiviteter så som flygbladsutdelning och mindre torgmöten förekom. Kretsen arrangerade 
en digital aktivitet med Olle Burell, Gustav Österman och Amir Taghian för att peppa och utbilda 
medlemmarna inför kampanjen. Kyrkovalet får, trots ökat motstånd i vissa församlingar, ses som en stor vinst 
för vänstersidan. Vi fick tillsammans med Vänstern i Svenska Kyrkan egen majoritet i samtliga 
kyrkofullmäktige, och i Högalids kyrkofullmäktige fick Socialdemokraterna hela 68,5% av rösterna. Än en 
gång har vi ordförandeposten i alla fyra församlingarna på Södermalm. Det är ett kvitto på mycket fint arbete 
från våra förtroendevalda i församlingarna, och vi kan alla känna oss stolta över detta förnyade förtroende. 
Detta ger en stabil grund av väljarstöd när vi går in i valåret 2022 med vind i ryggen. (Se vidare under 
rapporterna från församlingarna.) 

 

Möten 

Beslutande möten 
Verksamhetsåret inleddes med årsmöte den 30 mars! Årsmötesgäst var Heléne Björklund, riksdagsledamot 
och tidigare kommunalråd i Sölvesborg, och ordförande i partidistriktet i Blekinge. Hon delade med sig av 
sina reflektioner kring det sverigedemokratiska styret i Sölvesborg och vad vi socialdemokrater kan lära av 
det. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna tog över makten i kommunen efter valet 
2018, efter att Socialdemokraterna tappat kraftigt i stöd under perioden innan valet. Heléne beskrev ett styre 
som på många sätt svetsats samman av de inledande skandalerna. Framförallt har styret försvagat kultur- och 
demokratifrågorna, men det har tyvärr inte alltid väckt så kraftfullt motstånd lokalt. 

Efter många år av väl utfört arbete lämnade Magnus Nilsson sitt uppdrag i stadsdelsnämnden. Den 6 
december ordnade kretsen ett nomineringsmöte där Jörgen Gyllenblad valdes in i hans ställe. Det var kretsens 
första fysiska medlemsmöte sedan coronapandemin – och innan restriktioner infördes på nytt – och därför 
skedde det under lite festligare och mer sociala former på Reimersholme Hotel. Inbjuden talare var Göran 
von Sydow som gjorde en utblick över Europa och berättade om utvecklingen för andra socialdemokratiska 
partier.  

Under verksamhetsåret har två möten hållits med alla ordföranden på Södermalm. Ett möte ordnandes den 22 
juni 2021, med fokus på bland annat det kommande kyrkovalet. Ett möte ordnades den 28 oktober 2021 där 
fokus huvudsakligen låg på att gemensamt utforma medborgardialogen som utfördes mot slutet av hösten. 

Kretsstyrelsen har under året haft fem möten. 

 

Övriga möten 
Den 6 april hölls ett digitalt möte med Talla Alkurdi och Anders Göransson om arbetet med 
kongressmotioner från Stockholm. 

Kretsen bjöd även på ett digitalt seminarium den 5 maj om finanspolitiken där Erik Åsbrink, Markus 
Kallifatides, och Åsa-Pia Järliden medverkade. Moderator var Gustav Österman. 

Södersossarna ordnade en insamling för demokratirörelsen i Myanmar, i form av en digital insamlingskväll 
den 1 juni. Programmet bjöd på flera olika gäster. Utrikesminister Ann Linde berättade om hur regeringen 
arbetar. Vi fick en hälsning från en hälsning från Aung Moe Zaw som är ordförande för vårt systerparti 
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DPNS. Debbie Stothardt från ALTSEAN berättade om situationen på plats. Palmecentrets generalsekreterare 
Anna Sundström samtalade med journalisten Axel Kronholm och forskaren Jenny Hedström. Södermalms 
Olga Rosenberg bjöd på musik. Alltihop under ledning av Jens Orback. Vi samlade in pengar genom enskilda 
donationer, gåvor från partikretsarna. Vi ordnade även en auktion med allt från konst till textiler från 
Myanmar till en sejour i Elsemarie Bjellqvists stuga i Dalarna. Vi lottade ut böcker, souvenirer, en fika med 
Jytte Guteland och ett museibesök med Lawen Redar och Emilia Bjuggren. Sammanlagt fick vi ihop 41 000 
kronor! Arrangemanget skedde i samarbete med Palmecentret, och pengarna gick till Palmecentrets 
solidaritetsfond, för att stödja progressiva krafter inom demokratirörelsen i Myanmar. Det handlar om allt 
från akuta förnödenheter till merkostnader som uppstår till följd av att verksamheten nu måste bedrivas i 
hemlighet. Stort STORT tack till alla medlemmar som bidrog till insamlingen, tack till de som skänkte gåvor, 
tack till våra politiker som ställde upp i vår utlottning - och tack till expeditionen som gav ovärderligt stöd 
med bland annat tekniken. Vi är stolta över att den internationella solidariteten lever starkt på Södermalm. 

Partidistriktet tog under 2021 fram ett Stadsbyggnadspolitiskt program. Arbetet leddes av Anders Göransson 
och Ulf Walther och kretsarna utsåg representanter till en referensgrupp. Södermalm representerades av 
Oscar Lavelid. Den 25 augusti anordnade kretsen ett möte för att samla in synpunkter på den remiss som 
hade skickats ut. Detta resulterade ett svar som beslutades i kretsstyrelsen.   
  
I mitten av september träffades några av föreningarnas studieledare i södermalmskretsen för ett digitalt möte. 
Mattias Vepsä, studieledare på AK var inbjuden på mötet för att berätta om hur en studieledarroll kan se ut 
och vad ak erbjuder i form av studier. Vi diskuterade hur vi ska inspirera våra medlemmar och varandra till 
intressanta cirklar och andra typer av studier. Olika typer av samarbeten diskuterades också och för framtiden 
har vi som mål att föreningarna ska turas om att anordna en träff i månaden där medlemmar i hela kretsen ses 
med varierande teman.  

Den 20 oktober hölls ett digitalt möte inför partikongressen, där kongressombuden från Södermalm 
presenterade sina prioriteringar och svarade på medlemmarnas frågor. Gustav Österman modererade. 

 

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 2021, sedan kretsens årsmöte i mars 2021, 
och 1 gång i 2022 innan detta års årsmöte.  
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Genom månatlig kontakt till partiföreningarnas ordförande kan föreningarna välja vilka frågor som de vill ha 
på agendan och kommunicera 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 2021 fortsatta Södersossarna arbetat med att utveckla kommunikationen på sociala medier. 
Södersossarna har en öppen Facebooksida, Södersossarna, med 1054 (en ökning med +7% sedan 2020) och 
en sluten Facebookgrupp, Södersossar, med 739 medlemmar (en ökning med +3,8% sedan 2020). 

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 457 följare (-1,9 %) och ett Instagramkonto med 299 
följare (en ökning med +10% sedan 2020). 

Södersossarnas digitala kyrkovalrörelse 
Coronapandemin skyndade på Södersossarnas digitaliseringskunskapsnivå. Genom behovet av att använda 
digitala verktyg som Zoom, Teams och Skype har medlemmarna nu god kunskap om digital kommunikation. 
Flera föreningar gör ganska proffsige filmer för Youtube och Facebook. Under kyrkovalet 2021 kampanjade 
föreningar och medlemmar med filmer, bilder, arrangemang och politiska texter som också delades på 
Södersossarnas Facebooksida och Facebookgrupp. 

 

Rapporter från södersossar i parlamenten  

Riksdagen 2021 
Året präglades av den fortsatta pandemin och av stigande politisk temperatur inför det kommande valet 2021.  

Coronakommissionens första delbetänkande kom. Den uppenbara slutsatsen av det var att Sverige behöver 
förstärka äldreomsorgen. Den samlade överdödligheten i vårt land har varit låg jämfört med andra OECD 
länder. Men jämfört med våra nordiska grannländer så har Sverige haft hög dödlighet inte minst bland de 
äldre. Corona kommissionens delrapport visade skrämmande kvalitetsskillnader mellan Sveriges och våra 
nordiska grannars äldreomsorg. Vi har minst andel utbildad personal. Minst tillgång till sjukvårdsresurser i 
äldreomsorgen och högst andel timanställda i vår omsorg. För oss ter det sig uppenbart att äldreomsorgen 
behöver kraftiga resursförstärkningar de kommande åren. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har höjt statsbidragen till såväl äldreomsorgen som sjukvården. Ett 
omfattande program för att stärka personalens kompetens har satts i sjön. Fler anställda i såväl äldre- som 
sjukvården ges nu möjlighet till vidareutbildning. Undersköterskornas ställning har stärkts genom att 
undersköterskeyrket äntligen getts skyddad yrkestitel. Vilket bland annat innebär att 
undersköterskeutbildningarna får högre kvalitet. 
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Året har också präglats av en tilltagande debatt om skolans utmaningar. För allt fler ter det sig uppenbart att 
Sverige inte kan ha ett system som inte ger alla barn likvärdiga förutsättningar. Sveriges unika vinstdrivna 
skolsystem förstärker segregation och klassklyftor. Regeringen har tillfört mer resurser till skolor i utsatta 
områden. Men det räcker inte. Koncernskolornas skadliga inflytande över vårt utbildningssystem måste 
brytas. 

Regeringen har också inlett ett efterlängtat restaureringsarbete av våra socialförsäkringar. De första trevande 
förbättringarna av pensionssystemet har inletts. Rejäla förstärkningar av sjukförsäkringssystemet har 
genomförts. 

2021 har varit osedvanligt stökigt i riksdagen. Vänsterpartiet röstade på sverigedemokraternas 
misstroendeförklaring mitt i sommaren. Vilket ledde till regeringens avgång. Eftersom inget annat parti än det 
socialdemokratiska har förutsättningar för att bilda regering med nuvarande parlamentariska förutsättningar, 
så återkom Löfven som statsminister. Sen avgick vår partiledare och på partikongressen så valdes Magdalena 
till ny partiordförande och, efter visst tumult i riksdagen, till Sveriges första kvinnliga statsminister. Exakt 100 
år efter det första riktigt demokratiska valet i vårt land, då både män hade allmän och lika rösträtt. 

Nu står vi inför ett valår. Vi ska göra vårt, tillsammans med er för att säkerställa fortsatt progressivt 
reformarbete i Sverige. 

Södermalmsossarna har 3 riksdagsledamöter. Vilket får sägas är en god representation. 

Dag Larsson sitter i socialutskottet och han är ersättare i EU nämnden. 

Mathias Vepsä sitter i socialförsäkringsutskottet och han är ersättare i EU nämnden. 

Elsemarie Bjellqvist kom in i riksdagen den 30/11 och sitter också i socialförsäkringsutskottet 

 

Regionfullmäktige 
2021 inleddes med att coronapandemins andra våg nådde sin höjdpunkt. Några månader senare kom den 
tredje, utlöst av coronavirusets deltavariant. Under den sista månaden dök omikronvarianten upp, vilket ledde 
till en ytterligare, fjärde våg. 

Under året kom dock samtidigt vaccinationerna igång och redan mot slutet av året hade de flesta vuxna fått 
inte bara en eller två utan tre vaccindoser. Det betydde att dödstalen successivt kunde pressas ned, men 
dessutom att pandemin – trots en rekordartad smittspridning – inte längre fyllde intensivavdelningarna på 
länets sjukhus längre. 

Den höga smittspridningen och de restriktioner som gällde innebar samtidigt att frånvaron på sjukhusen 
snarast ökade, vilket betydde att belastningen förblev oförändrat mycket hög.  

1177 

Året inleddes med en hård strid kring ansvaret för sjukvårdsupplysningen 1177 i regionen. Inom region 
Stockholm är ansvaret upphandlat av företaget Medhelp. Vid årsskiftet kom det fram att detta företag skulle 
övertas av nätläkarföretaget Kry, vilket skulle skapa en situation där 1177 skulle ha tydliga incitament att 
slussa patienter till Kry. Regionens politiska ledning hade till en början inga invändningar mot denna lösning, 
trots den besynnerliga monopolsituation som skulle ha skapats. Efter intensiva protester, inte minst från S 
och de tusentals invånare som skrev under vår namninsamling, tvingades dock regionledningen backa och 
beslöt att avtalet med medhel skulle komma att sägas upp om Kry tog över. 
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Fortsatt återstår arbetet med att återföra verksamheten i egen regi. 

Vaccinera äldre eller personalen först? 

Under inledningen av vaccinationerna beslöt regionen, som enda i landet, att prioritera personal inom 
hemtjänsten framför de äldre, vilket ledde till starka protester från pensionärsorganisationer. Fördelen var att 
risken för personal (att bli sjuka, men sällan dödligt) minskade, nackdelen att den samtidigt ökade för de äldre 
(för vilka sjukdomen i betydligt högre grad var livshotande). S protesterade mot denna prioritering. 

För lite resurser till sjukhusen – barnmorskeprotester 

S har under många år kritiserat regionledningen för att man dragit ned på både ekonomiska resurser och 
vårdplatser på sjukhusen. Istället har verksamhet flyttats ut från sjukhusen och lagts under Vårdval 
Stockholm, dvs. på affärsdrivande sjukvårdsföretag. En konsekvens är överbelastade akutavdelningar, en 
annan otillräcklig bemanning inom förlossningsvården. 

Under hösten ledde problemen till massuppsägning av personal inom förlossningsvården. Vid 
regionfullmäktiges möte i november genomfördes en jättedemonstration utanför landstingshuset. Protesterna 
tvingade till sist den M-ledda regionledningen att skjuta till resurser så att man under 2023 ska uppnå målet 
om en barnmorska per födande kvinna. Dessutom ska en ny förlossningsavdelning startas på Sankt Görans 
sjukhus. 

Kamp mot Vårdval Stockholm fortfarande i fokus 

Många av de problem sjukvården i regionen brottas med har med Vårdval Stockholm att göra, dvs. att alla 
sjukvårdsföretag som uppfyller vissa kriterier kan öppna verksamhet. Modellen flyttar verksamhet från 
sjukhusen och försvagar dem. Vårdval Stockholm ökar vårdklyftan mellan resursstarka och resurssvaga, 
sjukvården riktas till förhållandevis friska och välbeställda istället för till dem som bäst behöver den. Samtidigt 
drivs kostnaderna. Fortsatt är därför en huvudfråga att kortsiktigt minska antalet vårdval och återföra 
verksamhet till regionen. Då kan resursanvändningen samordnas, flexibiliteten öka och kostnaderna sänkas. 

Kollektivtrafik inför jättekris? 

Trots fallande intäkter både från kollektivtrafikanterna och skattebetalarna har SLs ekonomi 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. Som sten på börda har kommit att en illa genomförd upphandling med en 
leverantör av signalsystem till tunnelbanan kommer att leda till att regionen måste betala det aktuella företaget 
en kompensation på 300-500 miljoner kronor. 

Bland Södersossar har Catarina Carbell varit ordinarie ledamot i regionfullmäktige. Magnus Nilsson, Gottfrid 
Brandt och Gisela Kovac har varit ersättare. 
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Kommunfullmäktige 

2021 var i många stycken en ovälkommen fortsättning på 2020 där coronapandemin präglade såväl våra liv 
som stadens verksamheter. Många har förlorat nära och kära.  
 
Staden har klarat sig bra ekonomiskt under pandemin. En viktig förklaring är att staten, till skillnad från 90-
talskrisen och Finanskrisen, skjutit till betydande belopp. Ur ett mänskligt perspektiv är situationen förstås en 
helt annat. Ser vi tillbaka på de två senaste åren kan vi konstatera att vi misslyckats med att skydda ett antal 
äldre och sjuka. Den socialdemokratiska KF-gruppen önskade att en oberoende grupp skulle få i uppgift att 
analysera insatserna, något den grönblå majoriteten avvisat. I skrivande stund är de flesta av restriktionerna 
borttagna. Livet är på väg tillbaka till det normala. Dock återstår ännu att se vilka effekterna pandemin får på 
lite längre sikt.  

Den grönblå majoriteten startade mandatperioden med att initiera omvandlingar/utförsäljningar av 
hyresrätter i ytterstaden. I år har det flyttat fokus till stadens lokaler, inte minst skollokaler. Flera försäljningar 
har initierats. En både oklok och olycklig politik.   

I övrigt kan noteras att arbetet med att utveckla stadens miljö- och klimatpolitik har fortsatt. Under året 
formulerade fullmäktigegruppen ett nytt mål för att Stockholm ska vara klimatpositiv redan till år 2035 och en 
färdplan för att uppnå detta.  

I förra årets verksamhetsberättelse konstaterade Olle Burell att samtalen med både väljare och 
partimedlemmarna blivit lidande av pandemin. Det digitala är inte bara ett komplement, utan tillför också nya 
kvaliteter men det direkta mötet går aldrig att ersätta. Vi hoppas att 2022 ska bli bättre.   

Vi har haft förmånen att välkomna Lisa Ahlstrand som ordinarie ledamot under året. Britten Lagerkvist 
Tranströmer, som är ersättare, har också tjänstgjort vid ett flertal tillfällen.  
 

Under året har S-kansliet i Stadshuset lanserat nyhetstjänsten Stockholmskollen. En site med fokus på nyheter 
från Stockholms stads verksamhet och om politik i staden. Nyhetsbevakningen av Stockholms stad har 
minskat drastiskt på senare år. Stockholmskollen är en kanal för den som vill veta mer om vad som händer i 
staden, regionen och lokalpolitiken. Med det sagt,  

Stockholm kan bättre.  

 

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, precis som 2020 präglats av Covid-19. De frågor som stod i fokus 2020 har också präglat 2021. 
Dock inte lika dramatiskt. Vi har fortsatt och på olika sätt försökt lyfta de äldres situation, medarbetarnas 
förutsättningar samt att utveckla stöd till de olika verksamheter som särskilt drabbats i pandemins spår. En 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gamla_stan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Riddarholmen
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngholmen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reimersholme
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermalm
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Hammarbyhamnen
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Hammarbyhamnen
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viss framgång kan skönjas både när det gäller synen på föreningar och medarbetarnas villkor. Kampen går 
vidare.  

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 arbetat för att utveckla det lokala trygghetsarbetet. Där vi vill lyfta medborgarnas egen roll. 
Utgångspunkten är att befolkade platser generellt sett är tryggare platser än dem där få eller ingen är. 
Stadsdelsnämnderna har huvudansvaret för parkerna. Därför har vårt fokus legat där. Vi har generellt varit 
positiva till olika medborgarförslag och lokala initiativ. Med utgångspunkt från Söderbornas intresse gör vi 
investeringar i sådant som medborgarna sedan bär. Dansbanan vid Eriksdalsbadet är förstås bara en 
dansbana, men dansarna fungerar även som parkvakter. Fotbollsspelarna i Rosenlundsparken gör det tryggare 
och trevligare för tonåringen att gå hem på kvällen. Stadsodlarna nere i Drakenberg bidrar med trivsel på en 
yta som annars varit öde. Hela parkens omvandling de senaste tio åren är för övrigt ett skolboksexempel på 
hur liv och rörelse kan förändra en plats. Den som vandrat nere vid Årstaviken en höstkväll vet att bastun 
bidrar till liv och rörelse. Vi är övertygade om att Söderborna har fler förslag som skulle kunna bidra på 
samma sätt.   
 
Det här är första året på Virkesvägen i Hammarby Sjöstad. Det har varit lite märkligt att flytta till nya lokaler 
och sen avstå från att flytta in.  

Den socialdemokratiska gruppen har bestått av Anders Göransson, gruppledare. Britten Lagerkvist 
Tranströmer, vice gruppledare och Magnus Nilsson, ledamot. Cassandra Solback och Anna-Karin Lindahl 
som ersättare. Magnus Nilsson avgick i december och ersattes av Jörgen Gyllenblad.   

Britten Lagerkvist Tranströmer har varit vice ordförande i den sociala delegationen där också Anders 
Göransson suttit som ledamot. Anna-Karin Lindahl har ersatt Magnus Nilsson som ersättare.  

Gruppen har haft ett morgonmöte varje månad samt en fördjupande halvdag per termin. Gruppen har också 
haft regelbundna träffar med Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Båda sakerna har fungerat 
bra.  Dessutom har gruppen arrangerat ett antal digitala möten om aktuella frågor för att ge medlemmarna 
chans att tycka till och komma med inspel. Till exempel handlade ett möte om förslaget till ny cykelplan. 

 

Rapporter från Södersossar i Svenska kyrkan 

Sofia församling 
”Vi vill bevara, skapa och utveckla en atmosfär i Sofia församling, så att människor känner gemenskap med 
varandra och Gud, samt ges tillfälle att växa i tro”. Den här visionen för vår församling togs redan 2012 av 
kyrkofullmäktige, och den är fortfarande gällande i allra högsta grad. 

 Vi började det här året med att 40 707 personer var boende i församlingen och 20 023 tillhörde kyrkan. Det 
gör 49,8 % tillhöriga. Vi har dock att beakta att 0,95% av våra medlemmar lämnar oss årligen. 

Den socialdemokratiska gruppen i vårt kyrkofullmäktige har bestått av 14 ledamöter och 7 ersättare med Jan 
Forsell som gruppledare. Totalt består kyrkofullmäktige av 29 ledamöter men 1 plats tillhörig Centerpartiet 
har varit obesatt.  

Kyrkorådet har bestått av 5 socialdemokrater och 1 representant vardera för Borgerligt alternativ, 
Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Förutom dessa 
nomineringsgrupper finns den lokala gruppen Kyrka för Dig – Sofia Församling och Sverigedemokraterna 
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representerade i kyrkofullmäktige. Karl-Gustav Sabel har varit ordförande i kyrkofullmäktige, Jan Forsell i 
kyrkorådet och Gert Abelt i valnämnden.  

I höstens val till kyrkofullmäktige fanns 8 nomineringsgrupper representerade. Vänstern i Svenska kyrkan och 
Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna var två nytillkomna grupper, medan Fria liberaler i Svenska kyrkan 
valde att avstå deltagande den här gången. Socialdemokraterna fick 10 mandat, Vänstern i Svenska kyrkan fick 
5 mandat, men ett av deras mandat förblev tomt. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan fick 5, Borgerligt 
alternativ och Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna fick vardera 2, och övriga: Kyrka för dig - Sofia 
församling, Centerpartiet och Sverigedemokraterna 1 vardera. Jan Forsell valdes till ordförande i 
kyrkofullmäktige och Gun Andersson i kyrkorådet. Gert Abelt omvaldes till ordförande i valnämnden. 
Tillsammans med Vänstern i Svenska kyrkan bildar vi en stadig majoritet inför den kommande 
mandatperioden. 

2021 innebar svängningar fram och tillbaka och strikt anpassning till restriktioner för att bemästra pandemin. 
Dock har kyrkan kunnat hålla öppet minst mellan 11-17 och vi har tagit emot många besökare varje dag. 
Verksamheter har öppnats och stängts. Påfrestningar och osäkerhet har rått om vad som skulle kunna 
genomföras. Medarbetarna har dock varit kompetenta och seriösa i att gilla läget och de har haft stor förmåga 
anpassa sin planering.  

Kyrkofullmäktige antog under året en lokalförsörjningsplan. På uppdrag från nationell nivå har alla församlingar 
fått se över sina lokaler. Vad behövs och vad kan avvaras? Efter den genomgången har Sofia församling hyrt 
ut en mindre del av församlingshuset.  

Kyrkan kommer snart behöva få ett nytt tak och nya fasadfogar. Därför behöver vi tänka tydligt kring vår 
ekonomi inför våra stora kommande fastighetsunderhållskostnader.  

Vi förstår att det finns behov av att fortsatt engagera fler volontärer. Under 2021 har volontärernas intresse för 
att medverka ökat, trots att pandemin satt stopp för flera av dem och deras möjlighet att delta. Nu hoppas vi 
att snart kunna återgå till det mera normala.  

 

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. 

Också under 2021 tvingades församlingen till många snabba beslut och förändringar på grund av ändrade 
rekommendationer till följd av utvecklingen av covid. Församlingen bedriver ett omfattande och viktigt 
arbete som betyder mycket för många människor i vårt område. Portalorden i vår nya församlingsinstruktion 
är ”Vi tar emot dig med kärlek och förväntan” och vi är glada över att kunna konstatera att det trots de 
begränsningar som krävts varit möjligt att med personal och volontärer hålla kyrkan öppen alla dagar och 
verksamhet i gång under de för stunden rådande reglerna och därmed på bästa sätt kunna möta både gamla 
och nya behov av kontakt och stöd. Vi är tacksamma att den senaste mätningen beträffande personalens 
arbetsmiljö, trots alla fortsatta svårigheter gav ett positivt utfall. 

I valrörelsen satsade församlingen stort under förtidsröstningen med öppen tillgänglig lokal i kyrkan, för att få 
så många som möjligt att delta i kyrkovalet. Röstningslokalen var öppen tidiga morgnar, sena kvällar och mest 
hela dagen och även om församlingen i detta val tappade ledarplatsen fick vi ändå det näst högsta valdeltagandet 
i hela landet. I församlingens valpropaganda användes en gemensam broschyr men i s-föreningens utåtriktade 
valarbete användes självklart s-märkt valmaterial av såväl lokalt som centralt slag. 
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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. I 2021 års val tappade vi två mandat, men de gick till ViSK. SD som kom in som 
ny nomineringsgrupp i församlingen tog sitt enda mandat från BA (Borgerligt alternativ). I övrigt oförändrat, 
vilket bör ge goda förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete. 

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 därtill för alla andra som bor i eller besöker församlingen.  

 

Högalids församling 
Ingenstans i hela Sverige röstade så många på Socialdemokraterna i kyrkovalet som på västra Södermalm och 
Reimersholme. Vi fick 68,2 procent av alla röster. Sammanlagt 2943 personer röstade socialdemokratiskt. 

Vi hade också det fjärde högsta valdeltagandet i riket. 17 av totalt 25 mandat i kyrkofullmäktige i Högalids 
församling är nu socialdemokratiska. 

Vi är mycket glada och stolta över detta! Och ödmjuka inför de förväntningar detta medför. Vår uppgift är att 
fatta beslut på hela församlingens vägnar, och det är hela stadsdelen och alla dess människor vi har framför 
ögonen i allt arbete. 

När vi analyserar valresultatet finns naturligtvis variabler som att inte vänstern ställde upp i Högalids 
församling. Men framförallt uppfattar vi att det finns ett starkt stöd för förd socialdemokratisk politik under 
föregående mandatperiod.  

Vi gick till val i lokal kampanj på att det är vi i s som driver Högalidskyrkans renovering. Det är vi i s som 
genom våra beslut möjliggjort en finansiering, och vi har drivit en linje där vi ska hålla högsta möjliga kvalitet i 
renoveringen samtidigt som vi behåller mesta möjliga av den verksamhet i församlingen som vi också är 
mycket stolta för. 

Samtliga socialdemokratiska ledamöter och ersättare i kyrkorådet – sammanlagt elva personer – ställde sig till 
förfogande för omval och sa ja till att fortsätta ta ansvar. Vid konstituerande sammanträde i fullmäktige i 
november stod det klart att alla dessa inte kunde beredas plats i det nya kyrkorådet, vi får in flera kompetenta 
nytillskott till en redan stark grupp. Uppslutningen vid sammanträden och gruppmöten är mangrann, såväl 
digitala som fysiska. Kyrkofullmäktige är fulltaligt, samtliga nomineringsgrupper har kunnat besätta sina 
mandat. Demokratin i Högalids församling står stark. 

Till ordförande i kyrkofullmäktige valdes Wolfgang Hed, till ordförande i kyrkorådet Ingrid Andersson, till 
ordförande i valnämnden och andre vice ordförande i kyrkorådet Martin Siöland.  

Nu renoveras kyrkan, men verksamheten i församlingen fortgår stark. Gudstjänst firas i Stora salen i 
Församlingshuset. Den diakonala profilen har stärkts. Kör- och musikverksamheten har gått på turné och kan 
nu avnjutas på flera ställen i stan. Det har varit fullt i Stora salen vid fem samtalstillfällen under hösten kring 
angelägna samhällsfrågor som klimat och integration. 

Vi har många sökande till utlysta tjänster och ett remarkabelt gott resultat i den arbetsmiljöenkät som gjordes 
under året. Arbetsmiljöverket har gjort besök som avlöpt med mycket goda vitsord. Att vara en god 
arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö är mycket viktig i Högalids församling. 
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Det var en glädje att stå vid tunnelbaneuppgången i Hornstull för att tala med väljare, vi kände ett oerhört 
starkt stöd och flera önskade också bli medlemmar i Svenska kyrkan bara för att kunna rösta på oss 
socialdemokrater! 

 

Katarina församling 
En sak som inte förändrats av pandemier är Katarina församlings mission. Vi ska vara en andlig 
mötesplats med låga trösklar där vi tillsammans skapar sammanhang, finner mening och visar 
omsorg om vårt eget och andras liv. 
 
Det som pandemin har visat med stor tydlighet är att vår kanske viktigaste uppgift har varit 
att bryta människors isolering och erbjuda gemenskap. Men samtidigt att detta behöver ske 
via både traditionella och digitala mötesplatser. Kyrkans idé bygger på mellanmänskliga möten – från 
nattvardsbordet i mässan till samtalsgrupper. Digitala alternativ är bra men kommer aldrig kunna ersätta det 
magnifika som sker när vi möts i kyrkan, eller när kyrkan går ut i samhället för att möta människor. 
 
Höstens kyrkoval resulterade i att (S) fick 36,6 procent av rösterna. Ett resultat som gjorde att vi minskade 
med 3 mandat, men fortfarande är största nomineringsgrupp. Visk gjorde ett bra val men klarade inte att 
besätta sina 5 poster. Kyrkofullmäktige som skulle bestått av 25 ledamöter fylls därmed bara av 23. Av dessa 
har (S) 10 platser och Visk 3 dvs majoritet. Fördelningen av platserna i Kyrkorådet skedde efter förhandlingar 
proportionellt. Därmed fick (S) 4 ledamöter av 10 samt ordförandeposten. Samverkan är etablerad med Visk 
som har 3 ledamöter. Posk har 2 platser och BorgA 1. SD är utan representation i Kyrkorådet. 
Pandemin har betytt att verksamheten fått kraftiga begränsningar inte minst avseende våra gudstjänster. Detta 
har lett till en kraftig satsning på digitala sändningar från kyrkorummet. Dessutom erbjuds dagliga 
morgonandakter där frivilliga leder. En positiv erfarenhet är att vi nått nya grupper via de digitala 
sändningarna varför dessa kommer bibehållas och utvecklas. Ett exempel är Studio Katarina – ett 
studioprogram som sänds på webben där man diskuterar 
existentiella och andliga frågor med inbjudna gäster och musikinslag. 
 
För kör- och konsertverksamheten har pandemin slagit hårt, men de omtyckta Lucia- och 
Adventskonserterna kunde genomföras med fullsatt kyrka. 
 
Katarina Kulturskola har de senaste åren tagit form. Målet är att skapa en verksamhet, som i 
stor utsträckning bärs av deltagarintäkter och medel från kollekter vid de stora musikaliska 
högtiderna, t.ex. advent och lucia. Det finns även möjlighet att söka avgiftsbefrielse för de 
elever som behöver. Det är stort tryck på verksamheten och lokalerna är den faktor som hindrar för 
ytterligare expansion. Vi vill fortsätta att utveckla ett unikt musikaliskt tonspråk, som är stilbildande nationellt 
och internationellt – och som i sitt uttryck manifesterar församlingens vision. Förutom våra 
konventionella plattformar, gudstjänster och konserter, vill vi arbeta utåtriktat med att 
sprida musiken genom videoklipp och inspelningar etc. 
 
Benhuset leds liksom föregående år av ett konstnärligt råd som tillsammans lägger 
Benhusets repertoar består av teaterföreställningar, konserter, konstutställningar, enskilda evenemang, 
andakter, samtal mm. 
 
Funktionen Katarina Hjälptelefon har slagit väl ut i coronatider. Här kan man få samtalsstöd, nå olika 
grupper, få praktisk hjälp och ekonomiskt stöd. 
 
Katarina församlings café- och restaurangverksamhet har under hela perioden varit en viktig mötesplats och 
en naturlig ingång till församlingens hela verksamhet. Förutom att verksamheten fungerar som en portal för – 
i många fall kyrkoovana – besökare till Katarina församling är den en viktig del i församlingens diakonala 
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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 via 
medverka i Katarinamodellen. Detta görs i samverkan med bl.a. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Socialtjänsten och Kriminalvården. 
 
Ett samarbete har inletts dels med Åsö Grundskola, där deras årskurs 7 (6 st. 
klasser) besöker oss i Allhelgonakyrkan ca 3 ggr/termin, dels Katarina Norra Skola, 
där vi någon/några dagar i veckan öppnar upp Benhuset för högstadieeleverna, för 
samvaro. 
 
Slutligen har ett stort arbete bedrivits och resulterat i en genomarbetad fastighetsplan för de  
kommande tio åren. Av denna konstaterats att vi tagit ett mycket stort, långsiktigt och kostsamt  
ansvar för vårt fastighetsbestånd. Några större renoveringar av församlingens fastigheter finns 
därmed inte planlagda. Fokus kommer därför ligga på att nyttja de lokaler vi har så effektivt  
som möjligt. 
 

Stiftsfullmäktige 
Verksamhetsåret 2021 var mandatperiodens fjärde och sista och därmed tillfälle för oss socialdemokrater att 
utvärdera våra insatser i Stockholms stift. 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 ingår. 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. 
  
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. Den utmaning som vi socialdemokrater har tagit oss an, är att driva på i det 
förändringsarbete som krävs för att Stockholms stift ska anpassa sin verksamhet och sina arbetsformer till en 
krympande ekonomi och ökade utmaningar. 
  
Vi har bidragit till att i stiftsfullmäktige, som är Stockholms stifts högsta beslutande organ, samla en stor 
majoritet bakom de strategiska budget- och verksamhetsbeslut som syftar till att värna Svenska kyrkan som 
öppen och demokratisk folkkyrka. Rent konkret betyder det att resurserna riktas till dels den del av arbetet 
som stödjer församlingarna i deras grundläggande uppdrag, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning 
och utöva diakoni och mission. Dels att ringa in de uppgifter som bara stiftet kan svara för, till exempel 
kommunikation som riktar sig till alla invånare i Stockholmsregionen, samordning av Svenska kyrkans 
medverkan i institutionssjälavården.  
 
Stiftsfullmäktige består av 91 ledamöter. Av dessa var 27 socialdemokrater, varav 14 från Stockholms 
partidistrikt och 13 från Stockholms läns partidistrikt. Därutöver fanns 15 socialdemokratiska ersättare. För 
Södersossarnas del representerades vi av Nanna Tranströmer, Olle Burell, Jan Forsell och Kristina Lejdström 
samt Göran Dahlstrand som revisor. Tack vare ännu en stark kyrkovalrörelse hösten 2021 blev 
Socialdemokraternas ställning som avgjort största nomineringsgrupp befäst och den nya laguppställningen 
från Södersossarnas sida består av Olle Burell, Nanna Tranströmer och Kristina Salenstedt Linder samt 
Göran Dahlstrand som revisor. 
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Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stift har genom öppenhet och goda förhandlingar 
utökats så att den, utöver vårt eget parti, Centerpartiet, Öppen kyrkan – en kyrka för alla och Fria liberaler i 
Svenska kyrkan, numer också innehåller Vänstern i Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan de 
Gröna. I och med detta behåller Socialdemokraterna den strategiskt viktiga posten som förste vice 
ordförande i stiftsstyrelsen och stark representation i stiftsstyrelsens arbetsutskott. Till ny ordförande i 
stiftsfullmäktige valdes södersossen Olle Burell, vilket också är en utökning av partiets representation. 
Tillsammans fortsätter våra kamrater att hålla S-fanan högt.  
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Avslutande ord från ordföranden  
Det har varit ett händelserikt år för vårt parti. Utöver pandemin så har januariavtalet fallit ihop, vi har 
partikongress, valt en ny partiledare och fått den första regeringen med bara socialdemokrater på femton år. Vi 
går in i valåret med ett nytt självförtroende och en tydlig politisk riktning. Samtidigt har de högerkonservativa 
partierna börjat samarbeta allt tätare. Politiken känns både mer hotfull och hoppfull på en och samma gång. 
Det är så mycket som står på spel. 

Nu är det dags för några av oss att kliva av kretsstyrelsen. Bland annat lämnar jag posten som ordförande efter 
fem år. Det är förstås helt nödvändigt eftersom jag är i färd med att flytta utomlands, men det känns samtidigt 
otroligt vemodigt. 

Det jag är absolut stoltast över är valrörelsen 2018. Vi gjorde en urstark kampanj på Södermalm, tack vare hårt 
arbetande medlemmar och föreningar. Vi blev största parti både i Stockholm och på Södermalm. Det hade man 
aldrig kunnat tro för några år sedan, då S av många ansågs chanslösa på Söder, oundvikligen omsprungna av 
andra partier bland progressiva väljare. Även om det var ett nederlag att vi tappade stöd i exempelvis många 
förorter bör vi vara otroligt stolta över det vi lyckades med i valet. Om vi klarar att hålla i ett högt väljarstöd i 
Stockholm så är det på många sätt en gamechanger i politiken. Partiorganisationen på Söder är mer än väl rustad 
för att göra sin del av jobbet i valet 2022. 

Organisatoriskt har mina två prioriteringar varit att få in fler unga och nya medlemmar i partiorganisationen 
och att förbättra möjligheten att engagera sig i lokala frågor. På båda punkterna har vi kommit en bra bit på 
vägen. Många nya personer har engagerat sig, och vi har experimenterat med olika mötesformer. Samtidigt 
önskar jag att vi hade kommit längre. Tyvärr kom pandemin i vägen för många idéer och planer. Men nu 
kommer det in nya krafter att leda organisationen framåt och jag är helt övertygad om att Södersossarna 
kommer att bli ännu bättre under åren som kommer. 

Tack för det fina förtroendet att vara er ordförande i fem år. Vi ses igen, kamrater! 
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Åsa Odin Ekman  Gert Abelt   Svante Sandberg 

Ordförande   Kassör    Sekreterare 

 

 

Anna Sophie Liebst  Gustav Österman  Lisa Ahlstrand 

Kommunikationsansvarig Kampanj- och valledare  Studieledare 

 

 

 

Anne Selin   Oscar Lavelid   Johanna Hallberg  

Ledamot   Ersättare   Ersättare 

 

 

Kevin Wyn-Jones  Anette Karlsson 

Ersättare   Ersättare 
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Bokslut för verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31  

Resultaträkning  
20210101-
20211231 

20200101-
20201231 

    
Intäkter    
Anslag PD, medlemsavgifter  58 550,00 58 500,00 
Gåvor/bidrag (insamling OP Center)  35 881,00 0,00 
Övriga verksamhetsintäkter  0,00 0,00 
Försäljningsintäkter  0,00 0,00 
Summa Intäkter  94 431,00 58 500,00 

    
Kostnader    
Verksamhetskostnader  5 892,68 2 613,19 
Försäljningskostnader  0,00 0,00 
Övr externa kostnader/överför OP Center  41 000,00 17 638,85 
Summa kostnader  46 892,68 20 252,04 

    
Versamhetens över-/underskott  47 538,32 38 247,96 
Finansiella intäkter  0,00 0,00 
Årets över-/underskott  47 538,32 38 247,96 

    
Balansräkning    
    
Tillgångar    
Varulager  0,00 0,00 
Kundfordringar  0,00 0,00 
Kassa och bank  141 626,38 94 088,06 
Summa tillgångar  141 626,38 94 088,06 

    
Eget kapital    
Balanserade överskott  94 088,06 55 840,10 
Årets över-/underskott  47 538,32 38 247,96 
Summa eget kapital  141 626,38 94 088,06 

    
Skulder    
Leverantörsskulder  0,00 0,00 
Summa skulder  0,00 0,00 

    
Summa eget kapital och skulder   141 626,38 94 088,06 

    
Södermalm 2021-02-01    
Gert Abelt, kassör    
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