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Verksamhetsberättelse  

Västerorts Socialdemokrater Verksamhetsåret 2021, 6:e kretsen 

Kretsens omfattning 

Västerorts socialdemokrater som utgör Sjätte kretsen, omfattar alla Socialdemokratiska 

föreningar inom Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby. 

Styrelsen har under 2021 bestått av totalt 11 ledamöter och tre ersättare. Styrelsen har hållit 

6 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.  

Styrelsen sammansättning 

Lisa Carlsson, Ordförande  

Bengt Ohlsson, vice ordförande/ sekreterare 

Gun Risberg, ledamot/ kassör  

Galina Monsalves, ledamot/ kampanjledare  

Alexander Petersson, ledamot/studieledare  

Norma Arranda de Gutierrez, ledamot/ äldreansvarig 

Mirja Räihä, ledamot 

Abebe Hailu, ledamot  

Nassir Abdullahi, ledamot  

Anna Jonazon, ledamot  

Robert Fischer, ledamot 

Selomon Keleta, ersättare 

Zeinab Hussein, ersättare 

Barbro Engdahl, ersättare  

Lara Badinson, ersättare 

Jonas Fuks, ersättare 

Ellinor Wikman Rindevall, ersättare 

Inger Lagerman, ersättare  
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Adjungerade 

Ing adjungerade 

Revisorer och ersättare 

Kyllikki Iroegbu, ordinarie 

Nils Knutsson, ordinarie 

Gunilla Landin, ersättare 

Birgitta Lundin, ersättare 

 

Mellanledsförhandlare 

Ulf Erik Larsson, Spånga-Tensta 

Gun Eriksson, Spånga-Tensta 

Abebe Hailu Rinkeby-Kista 

Roma Kelete, Rinkeby-Kista 

Kaj Norqvist, Hässelby-Vällingby 

Gunni Ekdal, Hässelby-Vällingby 

 

Valberedning  

Moissis Nikolaidis (sammankallande), Rinkeby - Kista   

Kerstin Aggefors (sammankallande), Rinkeby – Kista       

Sandra Zuniga Michel, Rinkeby -Kista                     

Peter Engberg, Hässelby -Vällingby   

Shuta Bari, Hässelby -Vällingby                                                                              

Mario Chahrestan, Hässelby- Vällingby  

Ulf Larsson, Spånga-Tensta         

Pekka Kastenbom, Spånga -Tensta (t.o.m. den 27 april 2021)        

Viktor Risling, Spånga - Tensta        
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Ekonomisk rapport 

Se bilaga  

Studieutskottet  

Verksamhetsåret 2021 var ett år som gick i hopp och besvikelse. Hopp om att samhället skulle 

bli som det var innan covid-19-restriktionerna och besvikelse över lättade restriktioner som 

snart stramades åt igen. Detta har självklart också påverkat Västerortskretsens verksamhet och 

därmed också studieutskottet. Året började med förhoppningar om att kunna dra sätta igång 

en studieserie kring 100 årsjubileet av demokratin i Sverige, men planerna grusades inte minst 

på grund av just restriktionerna och pandemin. På grund av osäkerheten har därför 

verksamheten mer eller mindre stått still, även om utskottet från och till diskuterat hur 

verksamhet kan startas upp igen.  

Efter årsskiftet till 2022 började restriktionerna lättas igen och snabbt började idéer försöka 

iscensättas för att snabbt få till två studieträffar med föreläsare. Den första träffen fick kort 

innan den skulle ske ställas in av föreläsaren Ilan De Basso från EU-parlamentet, som bjöds in 

för att tala om ungdomars sysselsättning och arbetsmarknadspolitik.  

Den 23 mars kommer i stället Håkan Blomqvist till partikretsens studieutskott för att prata om 

sin nya bok ”Socialism på jiddisch”, om den socialistiska och icke-sionistiska judiska 

arbetarrörelsen Bund bland flyktingar i Sverige efter Förintelsen. Möjlighet kommer finnas 

för medlemmar att köpa boken på plats och alla medlemmar i partidistriktet är välkomna att 

delta, i folkbildningens tecken. 

Vi som utgjort studieutskottet har under verksamhetsåret 2021 varit följande: 

Alexander Petersson Hässelby strand (sammankallande, studieledare) 

Barbro Engdahl Hässelby strand 

Jonas Fuks  Hjulsta 

Robert Fischer Hässelby villastad 

Selomon Keleta Hässelby villastad 

 

Äldreutskottet  

Våra äldre har drabbats hårt av Corona Pandemin. Pandemin har medfört både sjukdom och 
sorg men även en ökad isolering för många. Äldrefrågan har därför prioriterats i Västerort. 
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Inom Äldreutskottet försökte vi delta och inkludera våra äldre i viktiga frågor och teman 

genom digitala möten. Vi höll i möten med äldreansvariga från alla föreningar och hade olika 

inbjudna gäster. Vi skrev en debattartikel och synliggjorde äldrefrågorna medialt. Vi 

planerade ett studiebesök och kontaktade PRO, SKPF och STF. 

 Följande teman har prioriterats under året: 

- Äldre och bostad 
- Höjda Pensioner 
- Äldreboende i kretsen 
- Äldres psykisk ohälsa 

Den 2 november lyckades vi samla oss och hade ett möte med äldreansvariga i Vällingby 
Folkets hus. På agendan var pensioner, tandvård, högkostnadsskydd, bostad, äldreboende, 
seniorboende, bostad med rimliga hyror och möjligheten till en träfflokal. Samarbete med 
olika pensionärsorganisationer är viktiga för oss men vi vill även lyssna in vad våra äldre i 
våra lokala föreningar hade för frågor de ville att vi skulle prioritera och lyfta inför 
valrörelsen 2022. 

Den 12 januari hade vi digitalt möte med de äldreansvariga. Vi kom överens om att börja 
arbeta med bostadsfrågor och skapade en bostadsgrupp dit alla kunde skicka sina idéer till 
gruppansvarig. 

Vår gäst under medlemsmötet i april var PRO ordförande för Stockholms län, Curre Hansson 
som berättade om hur äldrefrågor drivs i Stockholm. Vi hade även en motionsbehandling som 
sedan skickades till kongressen. 

Vi har inte lyckats inkludera alla våra äldre på grund av pandemin men hoppas att vi i 
fortsättningen ska kunna träffas fysiskt för att inkludera alla, men även för att fortsätta arbeta i 
samma solidariska anda med äldrefrågor i hela Västerort.  

 

Politikutskottet 

Politikutskottet tillsattes vid kretsstyrelsens konstituerande möte i maj 2021, och har haft sju 
ledamöter. Dess främsta uppgift under året har varit att bidra till att kretsen och 
stadsdelsföreningarna inom kretsen kan driva lokala frågor inför, under och efter valet. 
Utskottet har inom sig gjort en ansvarsfördelning där varje ledamot fått ansvar för att hålla 
kontakt med ett par av stadsdelsföreningarna, uppmana dem att under hösten hålla möten 
om lokala valkrav och samla upp mer eller mindre tydliga idéer till sådana krav. Utskottet har 
också enats om vissa riktlinjer för hur ett eller flera lokala valprogram inom kretsen skulle 
kunna utformas.  

Utskottets sammankallande har också skrivit direkt till alla Stadsdelsföreningars ordförande 
med motsvarande uppmaning och information. 

Tanken var att utskottet omkring årsskiftet skulle sammanställa de lokala krav som kommit 
fram, diskutera kraven och överväga hur de skulle kunna inordnas i ett eller några få 
valprogram inom kretsen. Ett förslag skulle lämnas till kretsstyrelsen i början av 2022. Dock 
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tycks endast få av stadsdelsföreningarna haft möten om lokala valkrav under år 2021, eller 
på annat sätt kommit med idéer till sådana krav. Nästan inga av utskottets ledamöter har 
rapporterat något om detta från de föreningar de haft ansvar för. Corona-restriktionerna har 
säkert bidragit till att stadsdelsföreningarnas arbete med att identifiera lokala krav försenats, 
men på vissa håll har det nog också varit så att frågan inte känts riktigt aktuell under hösten 
2021. Tidplanen har därför förskjutits en bit in i 2022. Bristen på underlag har, tillsammans 
med pandemisituationen, gjort att utskottet inte mötts fysiskt under året, men har hållit 
kontakt per e-post.   

Under valåret 2022 kommer vi att fortsätta synliggöra våra politiska frågor och de vallöften 
som föreningar har lyft för att belysa Socialdemokratin i Västerort. Arbetet med lokala 
valkrav fortsätter och även om det görs i olika takt och form inom kretsen går arbetet 
framåt. Hässelby-Vällingby har haft gemensamma medlemsmöten och tagit fram förslag på 
lokala valkrav gemensamt medan andra föreningar har antingen arbetat själva eller i 
samarbete med en eller andra föreningar. Samtliga förslag på lokala valkrav ska sedan 
diskuteras med respektive gruppledare i Stadshuset och Regionen för att sedan fastställas. 
De lokala valkraven kommer att löpa parallellt med det övergripande valprogrammet för 
staden.  

 

Kommunikationsutskottet 

Kommunikation och informationen för våra medlemmar i Västerort har varit grundläggande 
under 2021. Vi har på grund av Corona pandemin fått ställa om och lärt oss att gå in i den 
digitala världen. Kampanjledare och kommunikationsansvarig har fortsatt haft ett gott 
samarbete eftersom kommunikation och kampanjaktiviteter har gått in i varandra. 

Vi har anordnat utbildningar för ringverktyget ”Ecanvasser” och dessa utbildningstillfällen 
kommer att fortsätta efter behov.  

För att nå ut till alla medlemmar har vi fortsatt med 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”, den 
ojämlika Folkhälsan och den ojämlika skolan, hyresgästföreningens roll i Västerort, 
nedläggningen av våra ungdomsgårdar på norra Järva samt utförsäljningar är 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 och i social media för att sprida informationen på alla 
nivåer. 

Vi har 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. 

Vi vill tacka alla för ett gott samarbete och hoppas få fortsätta utveckla kommunikationen 
ytterligare tillsammans med våra medlemmar i Västerort. Om någon medlem saknar något i 
kommunikationen är man alltid välkommen att höra av sig till oss.  
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Kampanjutskottet 

Kretsens kampanjarbete under 2021 har handlat om att synliggöra Socialdemokratin i 
Västerort genom att samordna utåtriktade aktiviteter för att skapa politisk medvetenhet i hela 
Västerort. Detta har vi lyckats göra trots pandemin som har fortsatt att drabba oss hårt under 
hela året och där det blev tydligt att Järvabor var särskilt utsatta.  

Kyrkovalet den 19 september stod på agendan och vi behövde organisera oss på nytt. 
Samtliga grundföreningar skapade aktiviteter som vi sedan samordnade i ett gemensamt 
aktivitetskalendarium som delades ut till alla föreningars medlemmar och till vår ombudsman. 

Med detta aktivitetskalendarium lyckades vi hålla aktiviteter i hela Västerort men även följa 
en röd tråd i aktiviteterna. En lyckad arbetsform som vi tar med oss till valrörelsen 2022. 

Vi uppmanade och informerade våra väljare att gå och rösta genom att ordna ringkvällar och 
sprida information via sociala medier, ringa väljare och hålla i digitala möten via Zoom. 
Samtliga grundföreningar förberedde och ordnade ringkvällar och spred information via sina 
sociala medier. 

Medlemmar bjöds även in till ringkvällar med ringverktyget Ecanvasser för att hjälpa till med 
att ringa. Under denna kampanj lyckades vi ändå samordna och ringde nästan alla våra 
medlemmar i Svenska Kyrkan i Västerort. 

Trots en mer digital kampanj lyckades vi hålla en stabil Socialdemokratisk representation i 
Västerort och i våra församlingar. 

- I Spånga - Kista församlingen har Socialdemokratin minskat från 32,79% till 32,19% 
och minskade från 10 mandat till 8 mandat. 

- I Vällingby församlingen ökade vi från 13 mandat till 16 mandat vilket visade att 
Socialdemokraterna gick starkt framåt och fick 66, 73 procent av rösterna. 

- I Hässelby församling ökade vi från 9 mandat till 11 mandat och har nu majoritet 
tillsammans med ett mandat från Miljöpartiet.  

På grund av Corona Pandemin kunde vi inte göra olika fysiska aktiviteter och heller inte 
knacka dörr. Vi prioriterade därför att hålla våra möten digitalt och försökte sprida vårt 
budskap så gott vi kunde genom sociala medier för att uppmana våra väljare att gå och rösta.  

De nationalistiska rörelsens framfart i Sverige och Europa blir allt tydligare och därför har vi 
varit så aktiva vi bara kunde för att förhindra dessa onda krafter. 

Vi höll i våra traditionella aktiviteter som Internationella kvinnodagen 8 mars och 1: Maj, via 
den digitala världen, just på grund av pandemins restriktioner. 

När pandemin började släppa under mitten av oktober började höstkampanjen dra i gång. 
Några föreningar började hålla i torgmöten samt sina medlemsmöten mer fysiskt.  

Vi arbetade med den ”lokala dialogen” som denna gång var annorlunda, eftersom den blev 
digital och kontakten med väljarna blev mindre.  
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Valmöjligheten fanns på enkäten och väljaren kunde svara skriftligt och på plats eller så 
kunde väljaren scanna in sina frågor via en QR - kod, och svaren gick då direkt in till 
Partidistriktet (68:an). Här behöver återkopplingen på enkätsvaren bli tydligare från 68:an, ett 
utvecklingsarbete som pågår.  

 I Västerorts kampanjarbete vill vi fortsätta bekämpa de djupa hälsoklyftorna, otryggheten, 

bygga fler bostäder, inte sälja ut vår allmännytta, anställa fler lärare, öka tillgängligheter i 

staden och investera i kollektivtrafiken. Detta kan vi göra genom att fortsätta organisera olika 

aktiviteter där vi möter våra väljare på hemmaplan.  

Aktiviteter som Västerortsstyrelsen anordnade för alla medlemmar under året 2021. 

- Fysisk aktivitet i Spånga Kyrkan, den 29 januari 2021 
 

- Västerorts Årsmöte, den 28 mars 2021 

- Medlemsmöte den 14 april 2021, digitalt angående Begravningsplatsen på Järvafältet. 
Mötets gäster var Borgarråd i opposition Jan Valeskog och tjänsteman Svante Borg 
 

- Kampanjmöte för alla Kyrkokandidater 17 juni 2021 inför kyrkovalet den 19 
september. 
 

- Medlemsmöte den 27 oktober 2021, med riksdagsman Anders Österberg, Där 
Höstbudgeten föredrogs. 
 

- Höstkampanj, den lokala dialogen Oktober - November 2021. 
”Digital kampanj”. 
 

- Västerort julfest den 3 december 2021 för alla medlemmar. 
 
Övrig kampanjverksamhet i samarbete med andra organisationer. 
 
Vi Socialdemokrater deltog också i andra aktiviteter mot den onödiga våldspiralen 
som har präglat Västerort. Vi deltog i nattvandringar den 23 oktober i Tensta i 
samarbete med S-kvinnor, den 29 oktober med civilsamhället i Järva, denna gång i 
Rinkeby. Den 4 december, ordnade vi S föreningar i norra Järva, en nattvandring i 
samarbete med civilsamhället och Husby hantverksförening som ordnade en 
ljusmanifestation mot våldet.  
  

Inför valåret 2022 vill vi fortsätta vara utåtriktade och arbeta i samma anda för att belysa de 

orättvisor som dagligen präglar Västerort. Detta kan vi bara göra genom att fortsätta hålla 

ihop och organisera oss, eftersom det är så vi får lyckade aktiviteter och gehör från 

medborgare.  
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Styrelsens slutord  

Det har varit två kämpiga år med en pandemi som har rasat över oss i full kraft. Vi har ställt 
om, lärt oss nytt, zoomat in och ut och genomfört kampanjer och möten digitalt. Vi är en 
stor krets sett till geografin och behoven ser olika ut mellan stadsdelarna och hos våra 
medlemmar och medborgare.  

Pandemin har tagit hårt på oss alla. Vi har alla blivit personligt drabbade i olika grad och vi är 
många som har fått uppleva både sjukdom och sorg under den här tiden. Ingen av oss är nog 
densamma som vi var innan pandemin. Med personlig drabbning kommer även andra ringar 
på vattnet som trötthet, bristande tålamod, feltolkningar och konflikter.  

Vi är en krets som är fylld av människor som alla arbetar ideellt och som drivs av passion, 
övertygelse och stark vilja. Vi har alla vår egen unika lyskraft och driv. Men ibland så 
glömmer vi bort, mitt i allt arbete, deadlines, möten på möten och i all vilja att vi alla också 
är människor med känslor och behov. Och det får inte glömmas bort.  

Om vi vill nå vår fulla potential behöver vi bli bättre på rak kommunikation, att lösa 
konflikter och snälltolka varandra. Det vet vi går eftersom vi vet vilken enorm kraft vi har när 
vi håller ihop, samarbetar, hjälps åt och delar på ansvaret. Det blir roligare när vi ser 
varandra och gör saker tillsammans.  

Vi har lärt oss en sak under dessa två år. Livet är skörare än vi tror och hela livet kan vändas 
upp och på en minut. Inte minst påminner även kriget i Ukraina om det just nu. Tiden bör 
därför ägnas åt det goda och det positiva, åt det gemensamma och åt det som ger näring. 
Det måste bygga på välvilja, kamratskap och genom att kämpa tillsammans.  

När man är flera som brinner för något måste man välja om man vill att sin låga ska tävla 
med lågan bredvid eller om man ska låta lågorna gå samman och bilda en enda stor 
majbrasa som sprider både värme och ljus. Vi vill att våra lågor bildar en enda gigantisk 
majbrasa som får de mörka krafterna att backa tillbaka till under stenen dem kom från, som 
visar att socialdemokratin är det självklara alternativet för ett hållbart samhälle som håller 
ihop och som har starka skyddsnät när de behövs. Som bygger ett jämlikt och jämställt 
samhälle steg för steg och som inte accepterar medeltida normer. Som bygger och håller 
samman ett inkluderande samhälle som har plats för olika bakgrunder, religioner, 
funktionsvariationer, kön, åldrar och som ser all kärlek som en gåva. Om vi vill nå det 
behöver vi hålla ihop och jobba tillsammans, där alla tar och ger och håller i ansvaret 
gemensamt. Det vet vi går eftersom vi vet vilka medlemmar vi har och vi har sett det göras.  

Trots alla påfrestningar och motgångar, varierande resultat och processer under året är vi 
priviligierade med att ha både en kompetent, driven och viljestark kretsstyrelse som inte 
backar från vare sig diskussion eller frågor. Och medlemmar som kavlar upp armarna, bidrar 
och driver frågor i ur och skur. Det är en styrka i vår krets att vi alltid hjälps åt och stöttar 
varandra när det behövs. Det är bland det finaste därför att det är det viktigaste.  

Det är vår ära att få utgöra kretsstyrelsen och varje medlem ska ha ett stort tack för sitt 
engagemang, bidrag och för att alla förgyller genom att bara vara sig själva. Det är det vi går 
till val på, det gemensamma, därför att det är vår största styrka. Kom ihåg det, även när 
opinionsmätningarna leker hela havet stormar eller när kaffet plötsligt tar slut och det 
regnar ute. Det är tillsammans vi vinner val och det är tillsammans som vi har den största 
kraften.  
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Med dessa ord tackar styrelsen för sig och önskar den nya styrelsen både välgång och 
framgång i sann kamratlig anda. Mot valseger tillsammans kamrater!  

 

 

Lisa Carlsson  Bengt Ohlsson   Gun Risberg  

 

Galina Monsalves Alexander Petersson  Inger Lagerman 

 
Abebe Hailu  Zeinab Hussein  Nassir Abdullahi
   

Anna Jonazon Selomon Keleta  Robert Fischer 

 

Norma Arrande de Gutierrez  Jonas Fuks  Barbro Engdahl 

 

Ellinor Wikman Rindevall  Lara Badinson  
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