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Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsåret 2021 
 
Styrelsen för partikrets Bromma-Kungsholmen i Stockholms partidistrikt avger härmed följande 
berättelse över partiorganisationens verksamhet för år 2021. 
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Maria-Elsa Salvo, ordförande  
Rasmus Gustafsson vice ordförande och kassör 
Milla Järvelin, kampanjledare 
Johanna Karlsson, studieledare och medlemsansvarig 
Britt Rozental, äldreansvarig 
Johan Heinonen, ordinarie ledamot  
Teres Lindberg, ordinarie ledamot 
Hector Lopez, ordinarie ledamot 
Clara Luthman, avgick hösten 2021 
 
Revisorer  
Mårten Svensson Risdal, sammankallande ordinarie revisor 
Theo Caldwell, ordinarie revisor 
Leila Abdallah, revisorersättare  
Manuel Elfström, revisorersättare 
 
Övriga uppdrag  
 
Pelle Johansson,, sammankallande valberedning 
Julia Korkiakoski, ledamot valberedning  
Nick Reijmand, avgick januari 2022 
 
Magnus Ljungkvist, mellanledsförhandlare 
Anilla Larsson, mellanledsförhandlare 
Susanna Ekeljung, mellanledsförhandlare 
Ashkan Panahirad, avgick under hösten 
 
Linda Agetoft valkommitté Kungsholmens stadsdelsnämnd 
Robert Johansson, valkommitté Kungsholmens stadsdelsnämnd 
 
Magnus Ljungqvist, valkommitté Brommas stadsdelsnämnd 
Ann-Sofie Tyrfeldt, valkommitté Brommas stadsdelsnämnd 
 
Maria-Elsa Salvo, företrädare i arbetarekommunens representantskap 
Britt Rozental, företrädare i arbetarekommunens representantskap 
Johanna Karlsson, företrädare i arbetarekommunens representantskap 
 
Föreningar i partikretsen 
Partikretsens huvudsakliga uppgift är att samordna och stötta grundorganisationerna, se lista på 
de sex geografiska S-föreningarna inom partikretsens område nedan. Nominerings- och 
motionsrätt tillkommer även medlemmar i samtliga organisationer inom arbetarekommunen med 
medlemmar inom partikretsens område.  



   
 

   
 

 
• Minneberg-Tranebergs S-förening 
• S Centrala Bromma  
• Blackeberg S-förening 
• Ängby S-förening 
• Mariehäll-Bällsta S-förening 
• Kungsholmens S-förening 

Antal medlemmar: 654 
Antal huvudmedlemskap: 537 
Antal extramedlemskap: 119 

Brommas omorganisering 
Under året har processen med att lägga ner Minneberg-Traneberg S-förening, S Centrala 
Bromma, Blackeberg S-förening, Ängby S-förening och Mariehäll-Bällsta S-förening fortskridit. 
En ny S-förening för hela Bromma har bildats. Bromma S-förening leds i dagsläget (6 februari 
2022) av en interrimstyrelse bestående av Milla Järvelin, Hector Lopez, Elinor Odenberg, 
Caroline Blomqvist, Johan Heinonen, Susanne Lund, Anilla Larsson, Patrick Baliant, Jonas Sima 
och Emil Svedberg. Medlemmarnas huvudmedlemskap i de mindre S-föreningarna har under 
hösten 2021 flyttats över till den nystartade föreningen. Under februari planerar de mindre S-
föreningarna i Bromma fatta beslut om nedläggning. Den 27 februari väljs en ordinarie styrelse 
till Bromma S-förening. Därefter kommer partikretsen att bestå av två geografiska föreningar för 
respektive stadsdelsområde.  

Styrelsens interna verksamhet (Rasmus) 
Under året har nio protokollförda styrelsemöten ägt rum. 
 
Styrelsens interna verksamhet har skett digitalt med anledning av corona och har framför allt 
skett genom samordningsgrupperna för att utveckla kommunikation och verksamhet med 
föreningarna. 
 
Extern verksamhet 
Under 2021 har pandemin återigen haft stor påverkan på föreningarnas aktiviteter. Under 2021 
har kretsstyrelsen arbetat med att stötta framför allt föreningarna i Bromma i arbetet med sin 
omorganisering ifrån fem föreningar till en stor Bromma förening som bildades i november. 
Tanken med den nya föreningen är att få fler att engagera sig och underlätta för Brommas aktiva 
att anordna aktiviteter. 
 
Möjlighet att äska om medel  
S-föreningarna har under året haft möjlighet att vända sig till partikretsen för att söka medel till 
verksamhet. Se ekonomisk redovisning för detaljer.  
 
Samordningsgrupp kampanj  
Kampanjarbetet har anpassat utefter förutsättningar och vid tillfället rådande 
pandemiomständigheter. Under våren genomfördes digitalt arbete i föreningarna och 
utbildningar hölls i verktyget Ecanvesser.  
 
Höstkampanjen skulle samla in synpunkter ifrån medborgare som ska ligga till grund för lokala 
valprogram. Föreningarna kunde under hösten ordna en del fysiska aktiviteter såsom torgmöten 
och nattvandringar. 
 



   
 

   
 

Samordningsgrupp medlem 
Under pandemin har det varit svårt att arrangera träffar för nya medlemmar fysiskt. Under 
senhösten genomfördes i alla fall en med lyckat resultat. Ett tiotal medlemmar såväl från 
Kungsholmen som Bromma lärde känna varandra och blev introducerade till föreningsaktiviteter 
och organisation.  
 
En planerad träff för medlemsansvariga har varit planerad men då Brommaföreningarna arbetade 
med omorganisation ströks denna aktivitet. Inför kommande år kommer det förmodligen endast 
finnas en medlemsansvarig för Kungsholmen och en för Brommaföreningen och kretsens roll i 
förhållande till dessa personer bör undersökas. 
 
Samordningsgrupp studier 
Kretsen utsåg en representant i partidistriktets referensgrupp för framtagandet av ett 
stadsbyggnadsprogram. Programmet antogs på representantskapet i oktober och arbetet i 
referensgruppen var givande. Till följd av pandemin blev dock tidsramarna snäva och 
kommunikationen och dialogen med medlemmar kunde ha genomförts bättre.  
 
Den 15 januari höll kretsen sin årliga konferens. Programmet innehöll bland annat ett 
panelsamtal mellan kretsens toppkandidater till riksdag, region- och kommunfullmäktige, ett 
samtal om hur vi bygger det gröna folkhemmet med Jytte Guteland och en workshop där vi tog 
fram förslag på valrörelseaktiviteter.  
 
Trots pandemin och att aktiviteten fick genomföras digitalt nådde vi ut till ett 40-tal medlemmar 
som bidrog och deltog på ett mycket aktivt vis. Kommentarerna efteråt visar att upplägget var 
relevant och väl genomfört.  
 
Arbetsgruppen för konferensen bestod av Erik Persson, Johan Heinonen, Johanna Karlsson och 
Maria-Elsa Salvo. 
 
Tyvärr genomfördes aldrig det arbete med Psykologifabriken som kretsstyrelsen hade planerat till 
verksamhetsårets början. Syftet med workshopen är att ta fram en smarta mål för kretsstyrelsens 
arbete. Workshopen har skjutits fram till kommande verksamhetsår. 
 
Samordningsgrupp äldre 
Sedan våren 2021 ingår kretsens äldreansvarige i Stockholms äldrepolitiksa råd. Rådet leds av en 
ordförande, Elsemarie Bjellqvist, och ledningsgruppen utgörs av kretsarnas äldreansvariga. Rådet 
består av alla äldrepolitiskt ansvariga i kretsar, utskott och föreningar. Syftet är att öka 
partiengagemanget för äldrepolitiken  i Stockholms partidistrikt. 
 
Under året har fokus legat på att föra ut Reformagenda för äldreomsorgen, antagen på repskapet 
hösten 2020. Agendan beskriver den politik inom äldreomsorgen som vi vill driva i Stockholm. 
 
Samråd med äldreansvariga inom kretsen har under året skett per telefon. Inför valåret planeras 
möten för att planera hur äldreomsorgsfrågor ska tas om hand i den lokala valrörelsen.  
 
Kyrkoval 
Kyrkovalet var främst fokuserat på digitala aktiviteter och ringning utefter förhållningsregler ifrån 
partidistriktet.  
 
Bromma och Kungsholmen nådde sitt mål med att ringa samtliga medlemmar och inom de tre 
församlingarna i Bromma gjorde Socialdemokraterna ett bra val. Bromma församling ökade med 



   
 

   
 

+ 2 mandat, Västerled ökade med 1 mandat och Västermalm behöll samtliga mandat. 
Huvudfokus under kyrkovalrörelsen var att ringa medlemmar och be dem rösta under kyrkovalet. 
Stadsdelsnämnderna i Bromma och Kungsholmen  
De neddragningar som välfärdens verksamheter brottats med kunde inte varit sämre tajmade med 
de påfrestningar som pandemin inneburit för verksamheterna. Under borgarnas tre första år har 
samtliga verksamheter belagts med sparbeting.  
 
Både Kungsholmens och Brommas stadsdelsnämnder har drabbats av de skattesänkningar som 
den blågröna majoriteten fattade beslut om i kommunfullmäktige tidigare under mandatperioden 
genom minskade anslag, vilket minskat resurserna till välfärden. Regeringens stödpaket till 
kommunerna har gett ungefär motsvarande tillskott under året. Det betyder att i stället för att det 
går att använda som en kvalitetsförstärkning, så har pengarna gått till att fylla hålen som tidigare 
skapats. Samtidigt är det precis som för övriga staden att politiken inte gjort några prioriteringar 
om att pengarna ska användas till att ge bättre villkor till personalen eller liknande. Det betyder 
att stadsdelarna gjort stora överskott även under 2021. Detta har varit ett oansvarigt sätt att sköta 
välfärden.   
  
Stadsdelsnämndsgrupperna har ställt om och haft helt digitala möten sedan mars. Nämndernas 
sammanträden är dock fysiska med åtta närvarande ledamöter där resterande har haft möjlighet 
att delta digitalt. Nämndgrupperna har lagt ett flertal skrivelser under året för att lyfta 
socialdemokratiska frågor. 
 
Kungsholmens stadsdelsnämndsgrupp har under året bestått av Arvid Vikman Rindevall, 
Johanna Karlsson, Mårten Svensson-Risdal, Gunnel Horm, Jan-Åke Porseryd och Sandra Kastås. 
 
Brommas stadsdelsnämndsgrupp har under året bestått av Johan Heinonen, Milla Järvelin, 
Matthias Hudl, Novin Harsan, Pelle Johansson och Anilla Larsson. 
 
Kommunfullmäktige  
År 2021 var ännu ett 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.  
 
Det har blivit uppenbart för de flesta vilken betydelse ett väl fungerande välfärdssamhälle har. 
Vårdens personal har varit satt under hård press men samtidigt klarat att ge vård, omsorg och 
trygghet i en svår tid. Samma sak gäller för välfärdsarbetarna i exempelvis äldreomsorgen och 
förskolan och skolan. Tack vare heroiska insatser har Stockholms stad kunnat upprätthålla 
samhällsviktiga funktioner under året.  
 
Med det sagt har också pandemin blottlagt samhällets tillkortakommanden. Socialdemokraterna i 
kommunfullmäktige har framfört tydlig kritik mot hur den borgerliga majoriteten i Stockholms 
stad hanterade pandemins inledande skede och hur ledningens oförmåga bidrog till alltför hög 
grad av smittspridning – inte minst bland stadens mest utsatta medborgare.  
 
Men kritiken handlar inte bara om enskilda politikers eller tjänstemäns förmågor eller oförmågor 
utan också om marknadsorienterade system som gjort vårt samhälle svagare när vi behöver vara 
som starkast. Här har det borgerliga styret med en överdriven marknadstilltro och ovilja att se 
sociala klyftor bidragit till att samhället varit alltför svagt.  
 
Parallellt med pandemins akuta faser har staden ställts inför stora utmaningar inte minst när det 
gäller den tilltagande arbetslösheten. Det blir därför en viktig uppgift för fullmäktigegruppen att 
kräva fler åtgärder för jobb och utbildning. 



   
 

   
 

 
I skuggan av pandemin har därtill många av de frågor fullmäktigegruppen tidigare drivit fortsatt 
krävt ett starkt engagemang. Det borgerliga styret missar målen för bostadsbyggandet samtidigt 
som utförsäljningarna av hyresrätter fortsätter. Nu har de även introducerat ägarlägenheter på 
bostadsmarknaden. Det är i sanning en trist illustration på den borgerliga bostadspolitiken som 
leder till ökade klyftor i vår stad. 
 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har på flera olika områden försökt visa på detta och krävt 
ändringar. Arbetet med att utveckla stadens miljö- och klimatpolitik har fortsatt. Under året har 
framtiden för Bromma flygplats ånyo debatterats och den socialdemokratiska gruppen har drivit 
på för att staden ska ta initiativ till en ny stadsdel med uppemot 30 000 nya bostäder och 
samtidigt minska flygets klimatpåverkan.  
 
Ett aktivt oppositionsarbete har förts under året. Som en följd av pandemin har detta arbete 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 digitalt. Kunskapen och förmågan att använda 
de digitala verktygen har ökat succesivt och det finns många lärdomar att ta med sig också efter 
pandemin.  
 
Kretsen har tre medlemmar som är ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige. Fredrik 
Pettersson, Inger Edvardsson och Maria-Elsa Salvo. Därutöver finns flera medlemmar i 
partikretsen som har förtroendeuppdrag i nämnder, styrelser beredningar mm. 
 
Regionfullmäktige 
Inom hälso- och sjukvården har frågan om situationen på våra akutsjukhus och vårdcentraler 
fortsatt prägla dagordningen. Pandemin har tydligt visat att det behövs ett maktskifte där en 
socialdemokratisk budget gett mer till sjukvården i allmänhet och primärvård och akutsjukvård i 
synnerhet. 
  
En annan central fråga har varit den om jämlik vaccinering och kamp för att inte bara de som 
skriker högt ska få vaccin först. Även frågan om riktade insatser mot områden med låg 
vaccinationsgrad har präglat arbetet. Där har den blågröna majoriteten steg för steg gett oss 
Socialdemokrater rätt i vad som behövs. Hade de lyssnat direkt på oss så hade det var en mer 
jämlik vaccinering från början. 
  
I trafiken har, likt förra året, frågan om arbetsmiljön för kontrollanter (samt de fåtal konduktörer 
som finns kvar) och bussförare varit central eftersom dom träffar människor ansikte mot ansikte. 
Vi socialdemokrater har hela tiden stått upp för deras arbetsmiljö! 
  
Från Bromma-Kungsholmen har vi fortsatt drivit frågan om att regionen måste förbereda 
nedläggning av Bromma flygplats och vad det innebär för regionplanering, trafik och tillväxt. 
Likaså har vi återigen interpellerat tillsammans med kamraterna från Ekerö om 
Brommaplanseländet. Samt självklart ställt frågor om när vi kan då till en förlossningsmottagning 
på Sankt Görans sjukhus. 
  
Inom tillväxt- och kultur har vi kämpat för att de företag och kulturutövare som lider av 
pandemin ska kunna få ekonomiskt stöd. Det sista vi nu behöver är högre arbetslöshet och ett 
dött kulturliv. Vi har också, genom många års enträget arbete (och med tryck från både sossar 
och andra politiker ute i landet) fått de blågröna att inse att de måste höja ersättningen till 
folkhögskolorna i vårt län så den blir på samma nivå som resten av landet. 
  
Riksdag 



   
 

   
 

Tre frågor får symbolisera Riksdagsarbetet under 2021; Coronapandemi, regeringsfrågan och det 
kommande valet 2022. 
 
I början av 2021 återkom coronapandemin med full kraft, vilket påverkade arbetet i riksdagen. 
Coronakommissionens har visat på 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 också 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. 
 
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. Samtidigt är det viktigt att vi 
socialdemokrater lyckas skissera hur ett nytt utbildningssystem ska se ut, som inte präglas av stora 
skolkoncerner intressen, utan varje individs rättmätiga behov av att kunna förverkliga sina bästa 
stämningars längtan. 
 
Strax före sommaruppehållet beslutade riksdagen om den största ekonomiska ramen någonsin för 
utvecklande av ny- och underhåll av befintlig infrastruktur. Totalt handlar den om 876 mdr för 
planperioden 2022–2033. Sammanfattningsvis en historisk satsning som skapar arbetstillfällen 
och framtidstro. Dessutom bidrar investeringarna till ett bättre klimat, bättre tillgänglighet, 
vidgade arbetsmarknadsregioner och regional utveckling. 
 
2021 har varit osedvanligt stökigt, framför allt gällande regeringsfrågan. Vänsterpartiet röstade på 
sverigedemokraternas misstroendeförklaring mitt i sommaren. Detta ledde till regeringens 
avgång. Eftersom inget annat parti än det socialdemokratiska hade förutsättningar för att bilda 
regering med nuvarande parlamentariska förutsättningar så återkom Löfven som statsminister.  
 
Vid sitt sommartal i augusti meddelade vår partiledare och statsminister att han avsåg avgå vid 
partikongressen i november. På partikongressen i Göteborg valdes Magdalena Andersson 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.  
 
Ungefär samtidigt hanterades budgetpropositionen för 2022, som även den innebar en del 
politisk turbulens. Regeringens budgetförslag innebar nya reformer omfattande hela 74 miljarder 
kronor, men efter att Centerpartiet enbart röstade på sin egen budget, så lyckades de 
högerkonservativa justera i regeringens budgetförslag.  
 
Efter mycket förhandlande ändrades reformer för cirka 10 miljarder. Högern valde med kirurgisk 
precision att skapa ökade klyftor, genom att ta bort investeringsstödet för hyresrätter, ta bort 
”pengarna” från Föräldraveckan och införde en ny skattekil, en högre skattesats för 
funktionsnedsatta, det vill säga en Funkisskatt. 
 



   
 

   
 

I regeringens budget fanns också ett efterlängtat restaureringsarbete av våra socialförsäkringar. 
De första trevande förbättringarna av pensionssystemet har inletts. Rejäla förstärkningar av 
sjukförsäkringssystemet har genomförts. 
 
Kretsen har två medlemmar som är ledamöter i Sveriges Riksdag: Lawen Redar, S-gruppledare i 
Kulturutskottet och Teres Lindberg, S-gruppledare i Trafikutskottet. 
 
Slutord från ordföranden 
Vi lämnar nu två tuffa år bakom oss. Äntligen ser det ut som att pandemin är över och vi kan 
börja öppna upp Sverige, Socialdemokraterna och våra föreningar igen.  
 
Jag vet att det bubblar av engagemang där ute. Det blev väldigt tydligt under kretsens årliga 
konferens där ett 40-tal medlemmar deltog. Som kvitto på det har kretsstyrelsen en lång 
bruttolista med roliga och relevanta aktiviteter att ta vidare in i planeringen av valrörelsen.   
 
För nu står vi här med ungefär 200 dagar kvar till nästa val. Tillsammans utgör vi hundratals 
Bromma- och Kungsholmsbor som tagit steget att bli socialdemokrater. Varenda en av oss 
kommer att behövas. För nu är det allvar. Moderaterna och Kristdemokraterna har lovat att de 
om de får chansen kommer de att bilda en regering med stöd av Sverigedemokraterna.  
 
Därför behöver vi trots allt bli ännu fler. För att lyckas med det måste vi dels synas, höras och 
samtala med andra som lever i våra stadsdelar. Dels behöver vi bli ännu bättre på att välkomna 
nya medlemmar och fördela ansvar så att engagemanget blir hållbart.  
 
Under valrörelsen kommer det att strömma in medlemmar till oss. Därför är det extra viktigt i år 
att förbereda våra föreningar för att ta emot allt nytt engagemang och se till att hamnar där det 
gör mest nytta.  
 
Partikretsen utvecklas fortfarande och vi tar emot idéer på hur vi kan bli ännu bättre att stärka 
våra föreningar och medlemmars engagemang. Vi ser fram emot att få fortsätta växa och 
utvecklas tillsammans med alla er under det kommande året.  
 
I styrelsen har det trots omständigheterna fungerat bra. Vi har vant oss vid pandemins digitala 
lösningar och tagit tillfället att ses fysiskt när det har varit möjligt. De olika erfarenheterna som 
har funnits i styrelsen har varit värdefulla för arbetet.  
 
Tack för alla insatser under – det förhoppningsvis sista pandemiåret – 2022. Nu fortsätter vi mot 
ett nytt verksamhetsår som ska präglas av valrörelse, framtidstro och gemenskap.  
 
För styrelsen i partikrets Bromma-Kungsholmen 
 
Stockholm den 6 februari 2022 
 
 
Britt Rozental Hector Lopez  Johan Heinonen 
  
Johanna Karlsson Maria-Elsa Salvo Milla Järvelin  
 
Rasmus Gustafsson Teres Lindberg 
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