
 

Inledning 

Även 2021 har varit ett år som har präglats av coronapandemin. Med de kunskaper och erfarenheter som 

2020 gav oss kring digitala arbetssätt har vi kunnat genomföra ett aktivt verksamhetsår. Det har varit 

viktigt då vi har påbörjat arbetet kring byggandet av valorganisation för 2022 års val. Vi har även haft 

möjlighet att testa vårt val- och kampanjarbete när vi genomfört valet till kyrkan.  

Kretsorganisationen var ny i samband med valet 2018 och vi skaffat oss kunskap från 2018 som har varit 

lärorika in i 2021 års arbete. Några lärdomar är att vi behöver fortsätta arbetet med en tydlig organisation, 

planera med framförhållning, ha enkla kommunikationsvägar för intern och extern kommunikation, samt 

framför allt hitta strukturer som underlättar för nya medlemmar att enkelt komma in i valarbetet.  

När vi nu lämnar 2021 bakom oss så står vi inför ett vägval. Antingen att samla våra krafter och att varje 

medlem, ny som gammal, bidrar i valarbetet efter hens förmåga. Eller att lägga över ansvaret på någon 

annan. För oss socialdemokrater är detta val givet. 2022 års valrörelse kommer utsätta oss för tuffa 

utmaningar. Och det finns bara ett sätt att klara dem – det är tillsammans! 

Medlemmar 

Under verksamhetsåret fram till den 1/3 har partikretsen fått 276 nya medlemmar. 

 

Partikretsen har växt med 88 nya medlemmar och har idag 845 medlemmar tillhörande partikretsen. 

Valda representanter 

Kretsstyrelsen 

 Stefan Johansson  Ordförande  Älvsjö S 

 Gustav Mannerström  Kassör  Fruängen s 

 Åsa Eriksson  Medlemsansvarig Älvsjö S 

 Abacarr Jammeh  Kampanj-/valledare Fruängen S 

 Kerstin Mannerqvist  Studieledare  Herrängen S 

 Natalie Sial  Ledamot  Gröndal/Liljeholmen S 

 Elisabet Näslund  Ledamot  Gröndal/Liljeholmen S 

 David Loveday  Ledamot  Mälarhöjden/Axelsberg S 

 Agneta Sköldstedt  Ledamot  Aspudden S 

 Daniel Vencu Velasquez Ledamot  Hägersten S 

 Andreas Lind  Ledamot  Älvsjö S 

 Eva-Louise Erlandsson Slorach  Ledamot  Herrängen S 

 Marie Jamong  Ersättare  Fruängen S 

 Leif Gheith Sahi Ersättare  Skärholmen S 

 Saara Fahmy  Ersättare  Gröndal/Liljeholmen S 

 Kata Hansson  Ledamot ( avgick aug.) Skärholmen S 

 

 

 

 



 

Representantskapsombud 

 Stefan Johansson   Älvsjö S 

 Vakant 

 Vakant 

Valberedning 

 Malte Sigeman (Sammankallande) Aspudden  

 Barbro Andersson Forsberg  Herrängens S  

 Bengt Sandberg   Älvsjö S 

 Björn Sund   Fruängen S 

 Bo Sehlin   Älvsjö S 

 Eleonore Eriksson   Hägersten S 

 Helena Lantzer-Sillén   Herrängen S  

 Margareta Stavling 

 Roine Hagvar   Gröndal/Liljeholmen 

 Ulrika Lorentzi   Skärholmen S 

 Salar Rashid   Skärholmen S 

 

Mellanledsförhandlare 

 Johan Rönnblom  Skärholmen S 

 Jamila Hassankhali  Skärholmen S 

  

 Björn Sund  Fruängen S 

 Eleonore Eriksson  Hägersten S 

 

Valkommitté Hägersten-Älvsjö SDN 

 Johan Rönnblom  Skärholmen S 

 Jamila Hassankhali  Skärholmen S 
  

 Björn Sund  Fruängen S 

 Eleonore Eriksson  Hägersten S 
 

Valkommitté Skärholmens SDN 

Revisorer 

 Lars Olof Blixt  Ordinarie  Fruängen S 

 Ing-Marie Gidlööf  Ordinarie  Aspudden S 

 Bo Irsten  Ersättare  Aspudden S 

 Majvi Andersson  Ersättare  Älvsjö S 



 

Stadsdelsnämnder 

Partikretsen har två stadsdelsnämnder i området, Skärholmen och Hägersten-Älvsjö.  

Kretsen har under verksamhetsåret anordnat en träff mellan Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämndsgrupp 

och föreningsordförande inom nämndens område. Träffens syfte var att diskutera vad som skett under 

året och vad föreningarna vill att SDN-gruppen ska fortsätta arbeta med.  

 

Uppföljning av verksamhetsplan för 2021 

Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet 2021 att arbeta fram verksamhetsinriktningar och en 

verksamhetsplan för 2021. Här är de verksamhetsinriktningar som kretsstyrelsen arbetade fram: 

 Uppfyllt/genomfört 

 Delvis uppfyllt/genomfört 

 Ej uppfyllt/genomfört 

Kampanj och val 

Under året har det skett mycket för kretsen att kampanja och arbeta med. Det kar varit ett kyrkoval, 

regeringskris, utförsäljning av våra gemensamma lägenheter, idrottshallar och skolor. De borgerliga 

politikerna har tagit beslut som gjort att vi haft många skäl att kampanja. Kretsstyrelsen satt upp följande 

riktlinjer och aktiviteter som vi ville arbeta med under verksamhetsåret: 

 Gemensamma ringkvällar 

 Utbilda Kampanjarbetare 

 Genomföra kampanj med namninsamling 

 Genomföra utomhusmöte med politiker 

 Skapa kampanjnätverk 

 Kontakta alla medlemmar för att öka valdeltagandet i kyrkovalet 

 Dela valsedlar vid vallokalerna 

 Digital marknadsföring i kyrkovalet 

 Få våra kyrkokandidater att vara aktiva i valarbetet 

 Dela flygblad i brevlådor inför kyrkovalet 

 

Vi har till stor del genomfört den planerade verksamheten, med undantag av att vi inte haft tillräckliga 

resurser för kampanj- och valledare. Därför har vi inte mäktat med att skapa ett kampanjnätverk. 

Nya medlemmar 

En av de viktigare uppgifterna kretsstyrelsen har är att anordna träffar för nya medlemmar. Kretsstyrelsen 

satt därför följande riktlinjer och aktiviteter: 

 2 digitala träffar för nya medlemmar 

 Genomföra medlemsutbildning lokalt i kretsen 

Träffar för nya medlemmar lyckades vi genomföra. Då restriktionerna har pågått under större delen av 

2021 så har inte kretsstyrelsen anordnat någon ny medlemsutbildning. 

 



 

Nätverk 

Kretsen har sedan ett antal år arbetat med nätverk. Nätverkens roll är att samla medlemmar som har ett 

gemensamt sakpolitiskt intresse för att kunna stimulera sitt engagemang och hjälpa till att utveckla 

politiken. Kretsstyrelsen satt därför följande riktlinjer och aktiviteter: 

 Utred förutsättningarna för fler nätverk 

 Samordna kretsens representantskapsombud 

 Skapa en politisk salong 

 Utse en kontaktperson för nätverk inom styrelsen 

Pandemin har påverkat även detta område. Den politiska salongen som diskuterades förutsatte att en 

sådan skulle ske fysiskt. Kretsen har därför inte velat skapa en sådan under verksamhetsåret.  

Vi kan göra ett större arbete och hitta metoder som underlättar för medlemmar att skapa och driva 

nätverk. Detta arbete kommer att finnas kvar som en del av kretsens arbete.  

Studier 

Bildning är en viktig del för att stärka organisationen. Kretsen har sedan start sett att utbildning och 

studier är en lämplig verksamhet att genomföra i kretsens regi. Därför har vi under flera år haft Soppa och 

politik som även blivit Macka och politik. Tanken med denna verksamhet är att vi ska kunna förkovra oss 

in inom ett visst ämne, med enklare förtäring för att orka hålla energin uppe.  

Kretsstyrelsen satt därför följande riktlinjer och aktiviteter: 

 Anordna en samtalsserie om demokratiåret 

 Genomföra en träff med kretsens kongressombud 

 Fortsätta arbetet med Soppa/Macka och politik 

Kretsen har genomfört fyra Soppa och politik. En blev inställd eftersom den var planerad att ske fysiskt 

men med nya restriktioner tvingades vi ställa in den.  

 

Organisation 

Styrelsen har tagit på sig uppgiften att hitta rutiner och strukturer för att underlätta arbetet inom kretsen. 

Det handlar allt från kretsens uppgift till hur vi kommunicerar till valorganisation. Det finns mycket att 

göra på detta område och allt är inte gjort, men arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta. 

Valorganisation 

En av kretsens uppgifter enligt stadgarna är att ansvara för den lokala valrörelsen tillsammans med 

grundorganisationen. Styrelsen har under året arbetat med att samla in erfarenheter från valet 2018: vad 

som fungerade bra och vad som skulle kunna utvecklats.  

Två tydliga områden lyftes: att ha en lokal tillgänglig för kommunikation – där Fruängen har identifierats 

som en bra plats – och att påbörja planeringen i god tid. Utifrån detta har då styrelsen aktivt letat efter en 

lokal till valrörelsen och funnit en i Fruängen. Styrelsen har även påbörjat arbetet, tillsammans med 

föreningarna genom kretsdagen, där målet var att få föreningarna att starta arbetet med att bygga 

organisation. 

Styrelsen har gjort en grov plan på när valrörelsen ska pågå. Den har också lagt fram förslag på enskilda 

viktiga aktiviteter och börjat processen med en valplan. Arbetet kommer att få fortlöpa med den nya 

styrelsen för att ha en färdig plan innan valrörelsen smygstartar under april månad. 



 

Rutiner 

I samband med konstitueringen av styrelsen har bra diskussioner pågått vad de olika uppdragen i kretsen 

innebär och vad som förväntas av en inom de olika uppdragen. Ett arbete med att arbeta fram 

rutinbeskrivningar, arbets- och delegationsordning har påbörjats och ska fortsätta under nästa 

verksamhetsår. Styrelsen anser inte att detta behöver stressas fram. De ska fortlöpande vara levande 

dokument som ska hjälpa nya i styrelsen att komma in i arbetet snabbare. Ett likvärdigt arbete ska ske i 

styrelsen.  

Kretsdag 2.0 

Styrelsen hade planerat att genomföra en kretsdag med fokus på valrörelsen och hoppades kunna 

genomföra den fysiskt, för att enkelt kunna byta erfarenheter under dagen. Tyvärr tvingades även denna 

aktivitet att ställas om till digital på grund av pandemin. Styrelsen beslutade då att korta ner dagen 

eftersom en heldag digitalt kan vara jobbigt.  

 

Kampanj 

Kretsen har ansvar för att samordna deltagandet vid större utåtriktade arrangemang, liksom att stötta den 

lokala opinionsbildningen och informationsspridningen inom kretsens område. Kretsen har samordnat 

flera kampanjaktiviteter under året, både fysiskt samt digitalt.  

Digitalt 

Styrelseledamoten Andreas Lind tillsammans med Pontus Thorén från Älvsjö S-förening skapade en 

digital medlemsvärvningskampanj till Sydvästra kretsen. Designhjälp fick vi från Johanna Nyman, 

ordförande i S-föreningen Rebella. Kampanjen handlade om att se orättvisorna i vårt närområde, men att 

inte vara tyst, utan göra sin röst hörd och starkare genom att bli medlem i vårt parti. Med en seriös 

grundfråga i botten var tonaliteten optimistisk och varm. Vi fick positiv respons och flera nya medlemmar 

under denna period. Cirka 18 000 personer nåddes av kampanjen och totalt tryckte 287 personer på 

länken som ledde till partiets Bli medlem-sida.  

 

 



 

  

På bilderna: Karin Mannerqvist och Mikaela Wedin 

 

Kyrkovalet 

Kretsens roll i kyrkovalet har främst varit att stötta föreningarna för att kunna genomföra 

kampanjaktiviteter som leder till att nå målet ”att samtala med alla kretsens medlemmar att rösta i 

kyrkovalet”. För att stötta föreningarna har kretsen anordnat ring aktiviteter dit föreningarna kunnat delta 

på. Kretsen har även tillhandahållit flyers för föreningarna att dela i brevlådor.  

Kampanjaktiviteter 

Flera enskilda kampanjaktiviteter har samordnats av kretsen under verksamhetsåret: 

- Stoppa utförsäljningen av Brännkyrkahallen 

- Insamling av lokala vallöften 

- Stoppa utförsäljningen av våra skolor och idrottshallar 

Kampanjerna har genomförts på olika sätt.  

Stoppa utförsäljningen av Brännkyrkahallen genomfördes genom att dela flygblad i brevlådor och digitalt 

på sociala medier.  

Insamlingen av lokala vallöften handlade om att få föreningarna att samtala med folk om vad de skulle 

vilja utveckla i sina lokala områden. De inskickade svaren blir en grund till de lokala vallöftena som 

kommer att finnas med i de lokala valprogrammet i valrörelsen 2022. 

Stoppa utförsäljningen av våra skolor och idrottshallar har genomfört tillsammans med Vänsterpartiet och 

Feministiskt initiativ. Detta event skedde som demonstration utanför stadshuset. 



 

 

Styrelsemöte 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio styrelsemöten var av ett konstituerande. 

 

Medlemsmöten 

Under året har styrelsen kallat till två medlemsmöten. Det första medlemsmötet handlade om att välja en 

ny mellanledsförhandlare för Skärholmens stadsdelsnämndsområde istället för Kata Hanson, som begärt 

att bli entledigad från uppdraget. Det andra medlemsmötet var att fastställa listorna för 

kommunfullmäktige. 

 

Slutord 

Partikretsen har haft ett verksamhetsrikt år. Nu laddar vi inför den kommande valrörelsen som kommer 

bli en av dom viktigaste vi haft på länge. En valrörelse när det högerkonservativa blocket tagit tydligt 

ställningstagande med främlingsfientlig politik.  

Varje samtal och varje dörr vi knackar för att sprida den Socialdemokratiska idén kommer ha en betydelse. 

Vi har tuffa utmaningar som ligger framför oss, men tillsammans så kommer vi att kunna klara dom, så 

länge vi alla hjälps åt. Tillsammans kommer vi måla staden, regionen och landet Rött! 


