
 
Socialdemokraterna i Stockholm Krets Sydost  

Verksamhetsberättelse 2021  

 

Inledning  

Inriktningen för styrelsens arbete har redan från början varit att rusta vår organisation för en 
intensiv, stark och vinnande valkamp 2022. Under året har föreningarna och kretssamarbetet 
genomfört torgmöten och andra aktiviteter med stark inriktning på lyssnande och dialog med 
stadsdelarnas medborgare, vilket under aktiviteternas gång tydligt uppskattades av både 
aktivisterna och de medborgare vi mötte. 

Trots långvarig pandemi men tack vare utveckling av vår digitala kompetens har vi kunnat 
upprätthålla och till och med utveckla och förstärka verksamheterna i vår partikrets. De flesta av 
våra möten och sammankomster har hållits via digitala system men några också med fysiskt 
deltagande, då pandemirestriktionerna en kortare tid lättades. 

Vi har genomfört samarbetskonferens i flera steg, och styrelsen har detta år hållit rekordmånga 
och i några fall även rekordlånga och intensiva möten.  

 

Medlemmar  

Medlemmar i partikretsen är de personer som har medlemskap i Stockholms Socialdemokratiska                    
Partidistrikt oavsett i vilken förening eller klubb men som är fast boende inom kretsens 
geografiska område, d v s stadsdelsnämndsområdena Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och 
Skarpnäck.  

 

Kretsstyrelsen  

Ordförande                                                    Jakob Brandt   

Kassör                                                            Lena Karlsson 

Studieledare och sekreterare                           Birger Kato  

Kampanjledare                                               Ingela Edlund  

Kampanjledare                                               Zackarias Hort   

Vice ordförande                                             Kristina Öberg   



 
Ledamot                                                        Ebba Ringborg   

Ledamot                                                        Erik da Silva Örlin  

Ledamot till -210420                                     Mattias Eriksson    

Ersättare:  1. Mathias Tofvesson 2. Maj-Len Eklund 3. Claes Elmgren  

Styrelsen har under 2021 hållit 15 protokollförda möten.  

 

Företrädare i Partidistriktets Representantskap  

Jakob Brandt, Lena Karlsson, Birger Kato.  

Revisorer och -suppleanter  

Lennart Pöppel, Christos Tsoukatos samt Sven Nyberg, Daniel Harc.  

Valberedning  

Curre Hansson, sammankallande, Maria Östberg Svanelind, Nanna Wikholm och Marie Jokio.  

 

Årsmötet  

hölls den 16 mars i digitalt system. Inbjuden gästtalare var dåvarande finansministern, senare 
under året tillträdande statsministern Magdalena Andersson.  

 

Samarbetskonferenser och ordförandeträffar   

Vi genomförde Kretsens samarbetskonferens steg 1 som avslutning på vårens verksamhet men 
framförallt som inledning av förberedelserna inför Valåret 2022. Konferensen samlade 87 
medlemmar för diskussioner om hur vi bäst ska använda våra resurser i valkampen.  

Styrelsen har i detta sammanhang också hållit flera möten under året med föreningarnas 
ordförande och kampanjledare.   

I början av oktober genomförde vi Kretsens samarbetskonferens steg 2 med uppföljning och 
konkretisering av diskussionerna i steg 1 och i ordförande-kampanjledarträffarna. 

Kretsen har varit representerad bl a vid Partidistriktets valårskonferenser och 
kampanjledarträffar.  

 



 
Första maj 

Demonstrationer kunde inte heller detta år genomföras. På samma sätt som året innan valde 
kretsstyrelsen att bjuda föreningarna tillfälle att placera ut rosor vid centrala platser i stadsdelarna.  
 
Medlemsmöten och aktiviteter    
 
Kretsen har kallat till medlemsmöten inför kyrkofullmäktigevalen 2021 i de fyra församlingarna 
inom kretsområdet; Enskede-Årsta, Vantör, Farsta och Skarpnäck.  
 
Kretsen har också kallat till medlemsmöte för partimedlemmarna boende inom Stockholms 
kommuns valkrets 4 för att fastställa kandidatlistor inför kommunfullmäktigevalet 2022.    
 
Medlemsmöte med kandidatpresentationer har också hållits inför Partikongressen 2021.  
 
Ett stort antal torgmötesaktiviteter genomfördes under hösten i de lokala stadsdelscentra inom 
kretsområdet, då vi samlade in medborgarsynpunkter i hundratals olika frågor avsedda att tas i 
beaktande vid fortsatt utveckling av politiskt valprogram under våren 2022. 
 
Stadsdelsnämnderna  

Inom vårt partikretsområde har vi de tre stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta samt 
Skarpnäck. Våra gruppledare i dessa var Veronica Palm, Kjell Backman samt Monica Lövström. 
Eftersom majoritets-minoritetsrelationen är densamma som i kommunfullmäktige, har våra 
socialdemokratiska grupper än så länge varit hänvisade till att driva ansvarsfull oppositionspolitik 
mot blå-grön nedskärningspolitik riktad mot de sociala verksamheterna.  

 

Föreningarna       

Inom kretsområdet har vi 17 lokalt aktiva partiföreningar, en SSU-klubb och en kvinnoklubb.  

Årsta-Johanneshov, Enskede, Dalen, Östberga, Örby, Stureby, Bandhagen-Högdalen, Rågsved-
Hagsätra, Vantörs s-pensionärsförening, Söderled, Sköndal, Farsta-Fagersjö, Farsta strand, 
Hammarbyhöjden-Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen, Skarpnäcksfältet samt SSU Lucidor och 
S-kvinnoklubben östra söderort. Medlemsantalet i Kretsen är cirka 1200 personer.  

  



 
Slutord       

Ännu ett märkligt år har vi bakom oss. Samtidigt som vi nu ser att pandemin tillsynes verkar gå 
mot sitt slut har ett fruktansvärt krig utbrutit i vårt närområde efter Rysslands anfall mot Ukraina. 
Hur post-corona-situationen och det nya säkerhetsläget i Europa kommer att påverka oss vet vi 
inte.  

Vad vi dock vet är att det är oerhört viktigt att vi vinner höstens val. Kretsstyrelsen har redan från 
start av verksamhetsåret 2021 haft fokus på utvecklingen av vår organisation till vinnare i 
valkampen och har under året kunnat avläsa stadigt ökande vilja och lust och engagemang i 
föreningarna. Det här ger oss goda förutsättningar för att kunna vinna valet 2022.  

 

 

Jakob Brandt   Lena Karlsson  Birger Kato  

 

Ingela Edlund   Zackarias Hort  Kristina Öberg 

 

Ebba Ringborg  Erik da Silva Örlin Mathias Tofvesson 

 

Maj-Len Eklund Claes Elmgren                            


