
 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Ababacarr  Jammeh     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Som jag är aktive i förening liv jag alltid träffa folk och prata politik 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Gå på styrelsemöte och regionfullmäktige 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag varvade folk att blir medlemmar i partiet 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Prata socialdemokrati politik med kompisar 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Alexander Ojanne     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

På alla sätt. Telefonsamtal, dörrknackningar, öppna möten, torgmöten m.m. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Det har varit mycket fokus på valet och jag har fokuserat mest på de aktiviter som varit i min 
valkrets i Sydöstra Stockholm. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Under våren fick jag göra ett inhopp i riksdagen. Där är jag mest nöjd med att jag snabbt kom in i 
arbetet och bidrog med förhandlingsvana i KU:s granskning av regeringen samt att jag trots min 
korta tid i riksdagen ändå var uppe i talarstolen ganska många gånger och även vågade ställa 
kritiska frågor till vår regering och Magdalena Andersson gällande till exempel karensavdragets 
återinförande. Jag fick även ansvara för att ganska tunga propositioner skulle dras genom 
riksdagen, som den senare hårt debatterade lagen om utlandsspionage där jag fick ta debatten 
inför det första beslutet av grundlagsändringen. 

Inför frågestunder och när olika frågor var på tapeten så försökte jag stämma av med S-kansliet i 
Stadshuset och med fackföreningsrörelsen om det var särskilda frågor man ville att jag skulle lyfta 
och ibland kom inspel och då tog jag dem vidare. Bland annat ville Stadshuset ha frågor om 
ombildningar av hyresrätter upp i debatten och det lyfte jag.  

En sak jag är ganska stolt över i mitt riksdagsarbete är också att jag tog tag i frågan om utländsk 
finansiering av trossamfund i KU. Istället för att hamna i konflikt med SD, M och KD inför 
valrörelsen, som hade en skarp reservation formulerad, fick jag ihop alla åtta partier i ett 
gemensamt tillkännagivande till regeringen gällande en utredning vilket sen också klubbades i 
kammaren.  

Med tanke på att jag i praktiken (sommaren och valrörelsen borträknad) satt 4,5 månad i 
riksdagen är jag nöjd med min insats.  

Under hösten har fullt fokus varit på valet och jag valarbetade varje dag under 
augusti/september.  



 

Efter valet är jag mest nöjd med att tillsammans med social- och trygghetsroteln och övrig 
ledning ha lagt om stadens trygghetsarbete till tydligt mer fokus på de brottsförebyggande 
insatserna och att ha kommit bort från den klåfingrighet som kännetecknat socialpolitiken under 
ganska lång tid och istället ha en mer tillitsbaserad styrning där vi litar på professionen i 
socialtjänsten. Allt är dock i sin linda och vi får se hur intentionerna faller ut när det blir 
verklighet av budgeten 2023.  

Jag är också ganska nöjd med att ha tagit en större plats i media under 2022. Det tycker jag är kul, 
politik ska väcka känslor och jag tar gärna smällar. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Nej, jag skrev alldeles för mycket ovan redan men ska sova nu, det är en dag i kampen imorgon 
också. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Alexander Petersson    ej slutförd 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Alexander Suliman    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Alfhild Petrén     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

deltog i återkommande lokala samtal på torget och gm dörrknackning  först för att ta reda på vad 
de som bor här tyckte var viktigt inför valet och sen i slutliga valrörelsen för att lyssna in frågor 
och berätta om vår politik i samband med valet 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

ordförande i min lokala Kärrtorpförening o deltagit i samverkan mellan föreningarna  i 
Skarpnäcksstadsdel o med våra S repr där 

deltagit i kretsens ordförandeträffar o möten 

repskapsmöten 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

försökt komma med inpass i forskningsberedningen där enbart infoärenden varit på agendan 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

har till regionkansliet tidigare framfört mina delvis kritiska men förhoppningsvis konstruktiva 
synpunkter på arbetet  

-saknat översikt och transparens vad gäller politikutveckling och bedömning av de politiska 
förutsättningarna/"spelet"  

-efterfrågat en kommunikationsstrategi som inbegriper det lokala arbetet (som knapptryckande 
fullmäktigeledamot kan man mest göra nytta utanför fullmäktige) 

-efterfrågat mer av  utvärdering av vårt arbete 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Anders Göransson     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har kampanjat i valrörelsen. Dels på "hemmaplan" i min förening dels i resten av stan. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Främst i rollen som ledamot i Exploateringsnämnden och som vice ordförande/ordförande i 
stadsdelsnämnden men även i de andra uppdragen. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag har sett till att en enig stadsdelsnämnd gick emot förvaltningens förslag och valde att inte 
förlänga avtalet på Bergsunds vård- och omsorgsboende för att istället driva verksamheten i egen 
regi. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Anders Ygeman    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Anders Österberg     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har deltagit och planerat olika kampanjer under året. Särskilt nöjd är jag med planeringen av 
valrörelsen i Akalla. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Har besökt rätt många föreningar under året. Mycket med Carolina Sinisalo och vår 
föreläsningsturné. Har skrivit undvikit kontakt med kretsen. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Förortsforum är genomfört och flera är på gång. Uppmärksamheten i motståndet mot Rysslands 
orättfärdiga krig i Ukraina. Besökt Ukraina. Genomfört Gemensam Jul. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Nyhetsartiklar sedan 17 oktober. Finns fler från våren och valet.  

https://www.mitti.se/nyheter/har-firas-en-gemensam-jul-i-husby-6.19.45830.55869b225a 

https://www.expressen.se/debatt/julbelysning-kan-inte-bli-en-smasint-symbol/ 

https://www.byggnorden.se/projekt/ny-elektrisk-gra-vmaskin-frajpyn-volvo-ce-i-arbete-pajpy-
sveriges-sta-rsta-fossilfria-arbetsplats 

https://www.expressen.se/debatt/stockholm-maste-spara--el-nar-regeringen-sviker/ 

https://www.dn.se/sverige/ny-satsning-i-jarva-ska-ge-positiva-resultat-inom-fyra-ar/ 

https://www.etc.se/inrikes/stockholm-stoppar-nya-aegarlaegenheter 

https://www.hemhyra.se/nyheter/stopp-for-agarlagenheter-i-stockholms-stad-nu-vill-vi-satsa-
pa-allmannyttan/ 

https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/hallbarhet/slakthusomradet-blir-sveriges-
storsta-fossilfria-entreprenad-qgjSU/ 



 

https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/hallbarhet/slakthusomradet-blir-sveriges-
storsta-fossilfria-entreprenad/ 

https://www.bt.se/debatt/den-som-hanar-boras-har-aldrig-varit-dar-7064e4c5/ 

https://www.mitti.se/nyheter/grondalsbor-protesterade-mot-tradfallningar-in-i-det-
sista/repvkj!5t0siAZIMk8qxfNHXSRKSw/ 

https://www.mitti.se/nyheter/klubbat-bollplanerna-pa-enskede-ip-blir-
kvar/repvju!D8c1kE4cbTkQTu2wndtutg/ 

https://www.mitti.se/nyheter/replik-det-rodgrona-styret-ska-kraftsamla-for-jarvas-
utveckling/repvka!CI9CoWjc6@6exS94RHacOg/ 

https://www.mitti.se/nyheter/nya-konstverket-vid-husarbron-
invigt/repvjA!lGLYA5z878TF6DgLyNJkPA/ 

https://tidningensyre.se/2022/29-september-2022/carolina-sinisalo-invald-i-stockholm-stad/ 

https://hogrelius.blogspot.com/2022/09/mote-idag-mot-rysslands-anfallskrig-mot.html?m=1 

  

https://www.etc.se/debatt/kvinnors-raettigheter-aer-inte-foerhandlingsbara 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Andrea Törnestam     
 
Uppdrag i: Kommunen  
 Regionen 
 Riksdagen 
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har deltagit i valkampanjen under vår, sommar och höst. Framförallt på Södermalm och i 
Sydväst. Framförallt genom dörrknackning och telefon. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har träffat SSU och kvinnodistriktets årskonferenser och bevakat representantskapen. Jag har 
besökt kretsmöten på Södermalm, och under valrörelsen även i Sydväst. Jag har hållt pass på 
utbildningar för personal och förtoendevalda. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

I arbetsmarknadsnämnden är jag mest stolt över att ha lyft frågor om att storsatsa på unga, det vi 
kallar "Coronagenerationen" samt lyft att ta ett samlat grepp om UVAS, unga som varken arbetar 
eller studerar. I riksdagen har jag ställt en fråga om försäljningen av ett av Stockholms sjukhus till 
en statlig fond i Förenade Arabemiraten, och bett regeringen se över regleringen. I regionen har 
jag satt mig in i arbetet i den nystartade klimat- och hållbarhetsnämnden, samt deltagit i 
utbildningar och de första sammanträdena i regionfullmäktige, och varit med och dragit igång 
regelbundna träffar med ledamöter och ersättare i vår valkrets för att se till att vi lyssnar in 
föreningarna och stöttar varandra i våra nya uppdrag. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Ett lite uppstyckat år för min del, 8 månader i Arbetsmarknadsnämnden, 3 + 2 månader i Klimat- 
och hållbarhetsnämnden, 3 månader i riksdagen och 2 månader i regionfullmäktige. Ser fram 
emot att koncentrera mig på regionen och stadsdelen nästa mandatperiod :-) 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Anna Jonazon     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Deltagit i telefonippringningar, torgmöten, dörrknackningar och möte med olika föreningar. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Se ovan, samt sitter i vår krets 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Att vi fått belysning på Bromstens torg, utökade resor för färdtjänsten och ett tryggare Spånga-
Tensta. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Annika Strandhäll    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Aristide Bonnevier     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Främst under val aktiviteterna dvs dörrknackning och ring fackliga medlemmar. Eftersom jag är 
facklig till vardag upplyser jag medlemmar. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Ingår i min lokala föreningsstyrelse och deltar på kretsmöten. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Samlat min valkrets i regionen samt planerat att besöka lokala föreningar. Dörrknackning har 
också varit roligt och få prata om vår politik. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Inte vad jag kan komma på. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Arvid Vikman Rindevall   
  
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har bland annat tagit rollen som kampanjledare för lokalföreningen. I den rollen har jag 
planerat och genomfört samtalskampanj med medborgarna. Jag har använt min politiska position 
och erfarenhet för att inspirera fler och ge fler partiaktiva konkret 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Vid ingången av året och fram till valet har fokus varit den egna kretsen där jag deltagit som 
kampanjledare i Hässelbyföreningen men också i styrelsearbetet agerat som lokal 
fullmäktigeledamot.   

Jag har velat skapa en kultur där den enskilde medlemmen s 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag är dels stolt över det engagemang jag och vi lyckats odla i den lokala föreningens och 
närmaste föreningarna. Jag har verkat för att de fyra närmaste geografiska föreningarna ska närma 
sig varandra. Vilket vi också gjort med gemensamt kampanjschema.   

De senaste månaderna och efter majoritetsskiftet i staden har jag fått möjligheten att börja arbete 
med de nyvalda politiska grupperna där jag är gruppledare. Där har jag kunnat börja verka för ett 
ledarskap som lyfter och ger möjlighet för våra S-ledamöter att utveckla sig i det politiska arbetet. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

I min nya roll som heltidspolitiker i stadshuset vill jag vara en nära representant med stor närvaro 
i vårt föreningsarbete och fokus på att långsiktigt stärka vår rörelse. Det tror jag vi gör genom att 
återkoppla och diskutera vår politik i våra lokala föreningar men också ge utrymme för fler att 
delta i det politiska arbetet. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Bawer Kevir     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Knacka dörr torgmöte 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Vallokalerna 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Träffa många sl personal 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Som politiker är extra viktigt att ha kontakt med väljarna hela tiden 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Bengt Ohlsson     
 
Uppdrag i:   
  
 Riksdagen 
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Via "min" S-förening, och ibland i andra föreningars arrangemang - inte minst under valrörelsen -  
har jag samtalat med stockholmare. Genom dörrknackning, torgmöten och ringtillfällen. Samt 
förstås privat i samtal med vänner och bekanta. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har deltagit i nästan alla möten som "min" partiförening arrangerat, liksom några gånger i 
andra partiföreningars. Jag har varit med i styrelsen för Akalla S-förening, och fram till årsmötet i 
mars i kretsstyrelsen. Därefter har jag inte haft någon ko 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Främst har jag arbetet med Trafiknämndens ärenden. Jag har också varit ledamot av 
kommunfullmäktige fram till oktober. I opposition åstadkommer man inte så mycket konkret, 
men jag har bidragit till att Järva-områdets frågor uppmärksammats. Mitt bidrag har framför allt 
rört trafik, bebyggelse, miljö och kultur. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Britten Lagerkvist Tranströmer   
  
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Det var ju valår vilket gjorde att jag under fyra veckor mer eller mindre bodde i valstugan på 
Medborgarplatsen och där samlade ett starkt gäng som kunde ta emot både frågvisa elever och 
besökare med mer tveksam agenda på ett sätt som förhoppningsvis både 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag sitter i ett par partiföreningars styrelser  och är över huvud taget en aktiv föreningsmänniska 
som går på möten och pratar med övriga deltagare och ringer upp våra medlemmar. Försöker 
dela med mig av information jag fått som ledamot i Södermalms stad 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

I kommunfullmäktige har jag som ny ersättare mest lyssnat in mig, men inom stadsdelsnämnden 
kan jag liksom alla andra i gruppen i vart fall lägga förslag och föra ut vad vi skulle vilja 
åstadkomma. Förhoppningsvis blir det än tydligare under innevarande år. Då känns det bra att vi 
kan redovisa både vad vi i det förgångna lyckats genomföra, vad vi fortsatt drivit och slagits för 
och kunna visa att vår politik är hållbar och solidarisk. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Bror Hellman    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Claes Elmgren    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Dag Larsson    ej slutförd 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Dan Lind    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Daniel Carlstedt     
 
Uppdrag i: Kommunen  
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har deltagit i mötet och samtalen genom att spendera större delen av sommaren och hösten, 
fram till valdagen, med att ringa väljare samt arrangera och delta på dörrknackningar för att prata 
om våra politiska lösningar 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Som vice ordförande och gruppledare i stadsdelsnämnden höll jag kontinuerlig kontakt med 
kretsen och de s-föreningar som berördes av olika politiska förslag som skulle behandlas i 
nämnden. Som ordförande för en av våra S-föreningar, den i Bandhagen-Högdal 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Som gruppledare och vice ordförande i stadsdelsnämnden har jag varit med och utvecklat våra 
lokala vallöften samt drivit dem i stadsdelsnämnden. När vi sedan tog över makten och lämnade 
över presidieposten till Västerpartiet har jag och gruppen fortsatt arbeta med att föra en tydlig S-
politik, bland annat med satsningar på den förebyggande verksamheten samt på att ta tillbaka den 
demokratiska kontrollen över välfärden. 

Som ledamot i regionfullmäktige samt i hälso- och sjukvårdsnämnden har jag fortsatt arbeta med 
frågor gällande en bättre, närmare och mer jämlik vård. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Året präglades, precis som ett valår ska göra, såklart av intensivt valarbete :-) 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Elinor Odeberg    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Elsemarie Bjellqvist     
 
Uppdrag i:   
  
 Riksdagen 
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Deltagit under våren och valrörelsen med ringning,  dörrknackning och vid valstugor i mycket 
stor utsträckning.  

Dessutom mött pensionärerna i olika pensionärsorganisationer. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Södersossarna, Seniorsossarna och sydvästra kretsen. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Äldrefrågor, visade att vi äldre finns. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Men det blev lite för mycket. Höll på att ta livet av mig. Tog mig inte tid att söka vård trots 
symtom på hjärtproblem.  Fick en hjärtinfarkt på köpet. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Elvir Kazinic    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Emilia  Bjuggren     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har varit aktiv i valrörelsen och då framförallt i dörrknackningarna. Utöver det försöker jag 
vara ute och träffa Stockholmare varje vecka i mitt uppdrag. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har deltagit på kretsens möten och där också rapporterat om vår budget för Stockholms stad. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag är stolt över att vi tillsammans vann valet i Stockholm! Vi var också väl förberedda inför 
maktskiftet och hade en tydlig agenda kring vad som skulle finnas med i den gemensamma 
budgeten. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Emmelie Renlund    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Esme Güler     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har varit begränsat med möten under sista halvåret på grund av sjukdom. Första halvåret hade 
jag kontakt med väljarna via mitt jobb HGF, mitt S förening samt som en engagerad aktiv 
boende i mitt område. Har arrangerat internationella kvinnodagen (kvin 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Har haft möten med min lokal förening S Akalla där jag är kassör. Haft kontakt arbetarkommun 
där jag är revisorn samt deltagit dörrknackningar i min krets. Haft möten som ersättare i 
kommunfullmäktige och fastighetsnämnden. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag är en aktiv medlem och är stolt över det mesta jag gör i mina uppdrag. Mina medverkan i 
SVT , SR, priset fem i tolv i riksdagen, reformisternas podd om bostäder och intervjun efter valet 
i ETC mm 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Hoppas att jag läker snart och kommer tillbaka till mina uppdrag. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Estanislao Mboro     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

På min lokalförening, har jag deltagit på samtliga 4-5 torgmöten vi anordnat hittills efter valet; ett 
kampanjmöte mot regeringen samt andra evenemang vi har anordnat i området riktade mot 
stockholmarna. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Har deltagit nästan i samtliga ordförandesträffar, Öppna utskottets möte, kretsmöte, samt möte 
med mina föreningar 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

I patientnämnden, stolt att ha kunna lyfta upp frågan om bemötande inom vården som 
resulterade i en seminarium och i en rapport. Dessutom är stolt att S gruppen i patientnämnden 
kunna lyckas se till att patientnämnden kunde få mera pengar i Mittenskoallitions styres budget. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Eva Risberg     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har lett en ringgrupp för Kungsholmssossar i Bromma Kungsholmen- kretsen, huvudsakligen 
stationerad på biblioteket i Alvik, där jag själv genomfört många telefonsamtal med olika 
åldersgrupper. Jag har flera gånger i veckan under kampanjperioden haft p 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har deltagit i möten med Bromma-Kungsholmen-kretsen och i aktiviteter med 
Kungsholmssossar, samt planeringsmöten inför valarbetet. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag har som ersättare i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden regelbundet deltagit i 
gruppmöten och sammanträden. 

Jag är nog mest stolt över allt det jag lärt mig under den tiden, inte minst övning i 
argumentations- och debatteknik. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Det känns viktigt att kunna påverka beslut inom områden som jag känner ett starkt engagemang 
i, att delta i en demokratisk process som ett politiskt uppdrag medför, och dessutom positivt att 
kunna genomföra samtal som kan påverka väljare att tänka över vilket samhälle de vill leva och 
bo i. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Fredrik Pettersson     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Främst genom dörrknackning och ringning. Men även genom opinionsbildning på arbetsplatsen 

Både på hemmaplan i Bromma men även i Husby 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Deltagit i medlemsmöten, är även ledamot i partikretsen 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Debatten i kommunfullmäktige men även inom Stockholm vatten och avfall. 

Har varit vice ordförande i  stiftelsen barnens dag och får vara med och anställa en ny vd för den 
superviktiga verksamheten vi bedriver 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Det viktiga är att vara med och kontrollera så att det blir rätt och rättvist. Att säkra tillgången till 
en bra vattenförsörjning och avfallshantering i Stockholm 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Fredrik Stiernstedt    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Galina Monsalves Leal     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

I mitt uppdrag som fritidspolitiker så synliggör Jag Socialdemokratin i Västerort/ Järva. Behovet 
av en jämlik folkhälsa är oerhört viktig, särskilt på Järvafältet. 

Har suttit i Regionens valberedning, i tandvårdsberedningen som gruppledare och i Hälso - 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har uppdraget som kampanjledare i Västerort. Tycker om att skapa folkrörelseanda och att 
organisera eftersom det är det som gör att vi som Socialdemokrater håller ihop. 

Deltar och samarbetar i olika evenemang som alla kan ta del av: 

  

- Valborg 2022 i 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

-Det jag är mest stolt över är att dörrknackningen i Västerort/Järva  gav resultat och vi fick 
tillbaka Kommunen och Regionen.  

-Det andra jag är stolt över är att vi har lyckats skapa en Kvinnoklubb i Järva som snabbt har 
levererat en folkrörelsekänsla, vilket är det viktigast av allt.  

-Det tredje jag är stolt över är att, under valarbetet var vi några S- kvinnor som märkte behovet 
av att unga kvinnor ville tala om samhällsfrågor och har då arbetat fram ett program tillsammans 
med S- kvinnor i Stockholm som handlar om att vi ska ut och synliggöra S kvinnor i Stockholm, 
med att bla föreläsa om vår folkhälsa. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

- I övrigt har alla partikamrater i Västerort deltagit efter bästa förmåga under valrörelsen 2022. 
Det har varit ett gott bemötande och goda samtal från våra väljare när vi har varit ute och dörr 
knackat eller deltagit i andra aktiviteter. 



 

Men vi behöver bättra inför kommande kampanjer: 

-  Vi behöver bli bättre på framförhållning, information och kommunikation. Vi behöver bli 
bättre på att återkoppla och kunna svara inom 48 timmar när medlemmar ringer, sms:ar  eller 
mejlar. Vi får inte glömma att många valarbetare gör detta på sin fritid och borde  få respekten att 
kunna få ett svar. När man inte får återkoppling skapas en känsla av utanförskap som leder till 
mobbning och exkludering. Ingen ska känna utanförskap i vårt parti. 

- Vi behöver ta hand om våra nya medlemmar på ett bättre sätt. De ska inte få hänga i luften och 
bara köras ut för att knacka dörr. 

De behöver utbildning om hur 68: an fungerar och hur partiet är organiserat. De behöver känna 
en trygghet i partiet innan de körs ut till kampanj. En mentor skulle kunna vara bra så att den nye 
medlemmen kan ringa eller gå tillsammans med den personen på aktiviteter. 

- Den röda tråden är viktig 

Vi i Västerort hade ett aktivitetsschema där alla kunde se var vi knackade och/ eller vilka 
aktiviteter som ägde rum. Den var genomskådligt och tydlig. 68:ans tjänstemän kunde tydligt se 
detta men ändå var det områden som inte fick ministrar på besök eller samma uppmärksam som 
andra föreningar i Västerort. Alla föreningar gjorde vad de kunde efter bästa förmåga och 
valarbetet gjordes ändå. 

Här fanns en nonchalans i luften. Min fundering var ständigt,  vem styrde vart ministrar skulle gå 
och knacka och varför prioriterades vissa föreningar eller områden men inte andra. 

- Vi behöver bli vänligare/ sjysta partikamrater eftersom när döden visar sig, så behöver vi 
varandra. Vi behöver ha en reflektion och en återhämtningstid. Vi behöver vissa alla våra 
medlemmar samma respekt oavsett. När en medlem gör illa sig under kampanj eller på väg till 
eller från aktivitet så måste vi ta hand om den medlemmen. Vi behöver bry oss mer om varann.  

Sist men inte minst: 

Vårt enda vapen är att hålla ihop och organisera oss. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Gizela Sladic    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Gunnar Sandell     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Har denna mandatperiod endast varit sista ersättare i gruppen. Har inte haft några 
nämnduppdrag. Har haft hustru med obotlig cancer, Maria avled 28 september 

Har trots detta deltagit i ca 8 föreningsmöte. Mitt intresse har varit patienter,  avveckling av 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Deltagit i möten 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Se ovan 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Gustav Mannerström     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Främst i valkampanjen. Jag har kampanjat mycket lokalt i Fruängen. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag deltar i sydvästra partikretsens olika aktiviteter och har främst som kassör där kontakt med 
lokala föreningar i kretsen. Jag har också rapporterat om regionens arbete i min lokalförening i 
Fruängen. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

En stark lokal valrörelse. Vi har varit ute mycket och pratat med folk i området om vad de vill se 
för förbättringar och sedan kampanjar om de politiska visioner som tagits fram från deras input. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Hanna Jokio     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

- Valrörelse, deltagit i Söderort och Kungsholmen.  

- Planerat samtalskampanjer för Söderled. 

- Deltagit i samtalskampanjer lokalt. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

- Sitter i styrelsen för Söderled och Bättre och jämlik hälsa.  

- Sitter i styrelsen för Sydost kretsen. 

- Flertalet föreningsmöten där jag berättat om regionens arbete med föreningar. 

- Rapporterad på kretsens årsmöte, styrelsemöten samt övriga möten. 

- 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

- Lyft psykiatrifrågorna på flera nivåer, både internt och externt. 

- Bidragit till att lyfta regionen på föreningsnivå. 

- Leda S-gruppens beredning i regionen. 

- Vuxit och utvecklats i att debattera psykiatrifrågorna. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Inga Näslund    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Ingela Edlund     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

I hemföreningen (Dalen) har vi alltmer regelbundet börjat bjuda på kaffe i vårt centrum på 
lördagsförmiddagarna. Det har gett en bra blick av vilka politiska frågor som är viktiga i 
närområdet. Under valrörelsen var jag mest inriktad på valstugorna på Sol 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag är ordförande i min hemförening, så även om jag avgick ur kretsstyrelsen vid årsmötet, så har 
jag deltagit i kretsens ordförandeträffar. Har också försökt också delta i PDs träffar för 
ordföranden och kampanj/valledare. Deltar också på representanskap 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Att vi har hållt en tydlig linje i bostadsfrågan. När det gäller mitt uppdrag i Servicenämnden har vi 
lyckats höja medvetenheten om att förvaltningen finns. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Inger Edvardsson     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

De här 4 åren har varit rätt märkliga, med både pandemistängning och att vi har varit i 
opposition. Uppdragen i Trafiknämnden och Kyrkogårdsnämnden har medfört, att jag i olika 
samtal har kunnat informera släkt, grannar, medborgare om vad "KF" är och vad 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Under valperioden: underhandskontakt med kretsordförande. Vi slog ihop våra 5 
Brommaföreningar  för snart 1 år sedan till en gemensam förening, Bromma Socialdemokrater. 
Jag var då ordförande i "min" förening sedan 20 år. Verksamheten i den nya föreningen 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag är inte  stolt över något speciellt, tyvärr.  

Handelshögskolan. Jag har varit ersättare i Handelshögskolans direktion/styrelse. En moderat har 
haft den ordinarie platsen den sistlidna mandatperioden (de senaste ca 2 åren - Benjamin Dousa), 
men ett flertal gånger har jag ersatt dem. Jag har arbetat upp en bra kontakt och stämning mellan 
mig och ledningen. Jag har lagt mig vinn om att jag inte sitter där som en betalt kritiker, utan som 
representant för staden.  Det är en annorlunda bransch och de gör ett bra jobb.  

Trafiknämnden. Gällande trafikfrågor, har jag lämnat in ett par skrivelser.  

Kyrkogårdsnämnden. Och kyrkogårdsnämnden är kyrkogårdsnämnden. Vi i S-gruppen har haft 
synpunkter på kommunikationer till o sittplatser på Skogskyrkogården. 

Jag hade helst velat vara dela av Äldrenämnden, eftersom jag är med i Seniorsossarnas styrelse 
och sitter i SPR Bromma, där jag kommunicerar det som dessa grupper kan ha nytta av. Men ... 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Jag tycker att vi vid några tillfällen borde tillsammans ha diskuterat det som "alla" pratar om:  

1. Förorterna - kriminaliteten - skjutningarna - invandringen - så att vi hade haft en plan och ett 
diskussionsunderlag för framtiden.  

2. Skolor/friskolor och de enorma förtjänsterna "marknaden" kan göra. 



 

Dessa frågor MÅSTE vi ta tag i och diskutera och prova oss fram. Vi ska göra det tillsammans 
med våra partikamrater, som BOR ute i förorterna och med dem som arbetar där, t.ex. förskole-
/skolpersonal, soc, polisen etc. Det här är rätt allvarligt. Man vill varken bo eller arbeta där. Och 
det är inte antalet poliser eller antalet fängelseår som kommer att "fixa" det. 

Som den avhoppade kriminalkillen sade till mig i Tensta: Om vi börja jobba nu, kommer det att 
ta 2 - 3 generationer innan vi får koll på läget. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Inger Lagerman     
 
Uppdrag i: Kommunen  
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har stått på torgen och berättat om hur vi Socialdemokrater presenterar vad vi vill göra för att 
livet kan bli bättre mm . 

Jag har också bjudit in folk till våra arrangemang för presentera vad vi vill satsa på - sjukvården, 
skolan mm.  

Dessutom har j 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har varit ordförande i Hässelby gårds socialdemokratiska stadsdelsförening. 

Jag har deltagit i möten med Västerorts stadsdelsförening samt S-kvinnors möten mm. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Att få fler att delta i vår socialdemokratiska förening. Stolt över att fler har blivit medlemmar. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Gemenskapen, medlemmarnas aktivitet och lusten att delta är viktigt. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Jamal El Mourabit    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Jan Valeskog     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

I stor omfattning medverkat under valrörelsen samt inbjuden att prata på ett stort antal möten, 
både föreningsinterna o publika möten. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Deltagit på olika arrangemang i hela staden. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Profilerat stadsbyggnads-,trafik och fastighetsfrågor 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Jimmy Lindgren     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har deltagit i ett antal möten med medborgare på torget i Dalens centrum 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag sitter i styrelsen för Dalens socialdemokrater och har på så vis rapporterat ifrån mitt uppdrag. 
Jag har även deltagit på medlemsmötena i föreningen samt partikretsen. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Det är alltid svårt att sitta i opposition men jag har varit ersättare på ett antal 
fullmäktigesammanträden där vi försökt få gehör för vår ståndpunkt. Jag har även varit ledamot i 
Stockholmshems styrelse där vi påtalat behovet utav att vi bygger fler hyresrätter i Stockholm. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Johan Heinonen     
 
Uppdrag i: Kommunen  
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag för samtal med medborgarna nästan dagligen genom fysiska möten, digitala möten, sociala 
medier mm. I rollen som gruppledare i stadsdelsnämnden fram till valet och ordförande i 
Bromma stadsdelsnämnd efter valet har jag kontakt med medborgare, fackliga 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har varit aktiv på föreningsnivå i Bromma Socialdemokrater där jag även är viceordförande. 
Har även varit aktiv i Bromma-Kungsholmens Socialdemokratiska Partikrets, där jag är kassör. 
Jag tycker att den lokala arbetet är viktig och försöker därför hål 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag är mest stolt över att ha engagerat alla Socialdemokrater som sitter i stadsdelsnämnden att 
tillsammans bedriva Socialdemokratisk opposition fram till valet och nu efter valet förvandla 
detta till ett offensivt majoritets arbete i nämnden. Jag anser att jag är en bra förebild och ett gott 
föredöme i att leva som jag lär! Jag eftersträvar att engagera fler och försöker alltid att hitta 
möjligheter även i det som kan kännas jobbigt eller omöjligt.  

Jag arbetar för ett samhälle som kan ge varje människa det stöd eller hjälp som denne kan behöva 
utifrån sina förutsättningar och behov, detta för att hen ska kunna växa som människa och 
individ. Jag brinner lite extra för frågor som har med barn och äldre att göra, det kan vara frågor 
som att säkerställa att det finns lokaler för ungdomar att träffas i (exempelvis fritidsgård) och att 
äldre ska känna sig trygga med att äldreomsorgen går att lita på. Många gånger handlar det då 
även om att arbeta med att förbättra villkoren som vår personal har både vad det gäller 
anställningsvillkor, schemaläggning, bemanning, rätten till heltid mm 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Jag vill att vi Socialdemokrater i Stockholm inför nästa val ska kunna visa upp Stockholm som ett 
skyltfönster i Sverige, för hur ett samhälle kan vara att leva i när vi är med och styr. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Johan Sjölander    ej slutförd 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Kadir Kasirga     
 
Uppdrag i:   
  
 Riksdagen 
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Under valåret 2022 deltog jag i min roll som riksdagskandidat och borgarråd alla  
samtalskampanjer, dörrknack, arbetsplatsbesök och torgmöten. Jag har också varit med olika 
panelsamtal och besökt de viktiga lokala aktörer i civilsamhället i våra förorter. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Dels genom att bjuda mig själv ut till föreningarna/ kretsar och utskott för att prata om vår 
skolpolitik och valprogram.. Jag har haft möten och aktiviteter i alla våra geografiska kretsar, 
utskott samt hos våra sidoorganisationer. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Fram till valdagen arbetade jag mycket med skolpolitik i min roll som skolborgarråd i opposition 
men också utifrån vårt valprogram.  

Jag är extra glad över att vi lyckades att sätta  kunskaps klyftorna i våra skolor och de ansvarslösa 
utförsäljningarna av våra skolfastigheter på stockholmarnas dagordning.  Och självklart är Jag  
mycket stolt över valresultatet i Stockholmsregionen. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Det är glädjande att vi leder stadshuset och regionen men är genuint orolig över utvecklingen i 
den nationella politiken. Vi måste kämpa för att denna regering blir bara en parantes och senast 
2026 får en socialdemokratisk regering på plats. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Karin Gustafsson    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Karin Lekberg    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Karin Wanngård     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Genom mitt förtroendeuppdrag träffar jag stockholmare varje dag. Under valåret har fokus mer 
än vanligt legat på samtalet med potentiella väljare och liksom många andra företrädare har jag 
deltagit i samtalskampanjen. Inledningen av året präglades fortfar 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har deltagit på många möten med föreningar, kretsar och utskott, de allra flesta digitala. När 
jag blir inbjuden till en förening eller krets tackar jag ofta ja, förutsatt att det passar med schemat. 
Genom att leda KF-gruppen inkl. SDN-gruppledarna fö 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Under våren låg stort fokus på Moderaternas utförsäljning av Stockholm. Det har varit 
äldreboenden, skolor, förskolor och bostäder som har sålts. Vi har drivit en aktiv opposition mot 
moderaternas iver att sälja ut det vi äger gemensamt. Opinionen mot försäljningarna växte och 
stockholmarna var på vår sida. Det bar vi med oss i valrörelsen. Därtill har jag arbetat för att 
Bromma flygplats ska läggas ner, att lyfta skolfrågorna där vallöftet om att påbörja införandet av 
tvålärarsystem var en viktig del, att förbättra stadens miljö- och klimatpolitik samt att öka 
bostadsbyggandet. Mest stolt är jag över valsegern och tillskapandet av en ny majoritet för 
Stockholm. det har varit en extremt intensiv höst med majoritetsförhandling och därefter 
budgetarbete. Det första stora beslutet efter valet blev att återta den misskötta Sabbatsbergsbyn i 
egen regi. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Tack till partiorganisationen för allt stöd under året! 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Katharina Zetterström    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Kerstin Mannerqvist     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Har varit mycket aktiv i valrörelsen, speciellt dörrknackning och aktiviteter i valcentret. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Aktiv i stadsdelsförening och kvinnoklubb, studieansvarig i kretsstyrelsen. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Att ha hållit ut som opposition och lärt mig inför att vi nu ska styra. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Ser fram emot att sitta i den nya primärvårdsnämnden. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Kerstin Mikaelsson    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Lawen Redar     
 
Uppdrag i:   
  
 Riksdagen 
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

- Genom att besöka nästintill samtliga kulturverksamheter i Stockholm 

- Delta på kulturpolitiska debatter 

- Ta emot studiebesök, klasser och debattera politik på gymnasieskolor, arbetsplatser, 
studieförbund, folkhögskolor, Stockholms Universitet m.m. 

 - G 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag sitter i styrelsen för Kungsholmens (S) förening och har byggt vårt lokala program för möten 
och studier, jag har även besökt många föreningar vid inbjudan om att tala om kulturpolitik samt 
genomfört lokal valrörelse på Bromma- Kungsholmen. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag är mest stolt över att ha utvecklat den socialdemokratiska kulturpolitiken, genomfört reformer 
och bidragit till tillsättning av utredningar som är nödvändiga för att främja barn och ungas fritid 
(samverksansmodellen, fritidsutredning) samt bidragit genom folkbildningen om hur vi ska ta 
debatten mot SD. Jag är också stolt över den socialdemokratiska skuggbudgeten på 
kulturområdet (som jag såklart önskar att vi snart får realisera!). 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Inte mer än att jag avser att växla upp det kulturpolitiska arbetet, göra fler besök i Stockholm och 
samverka närmare regionen och stadshuset. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Linda Agetoft    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Lisa Ahlstrand     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag är valledare i Sjöstadens s-förening och har där planerat och genomfört runt ett 20tal 
aktiviteter. Utöver kampanj i sjöstan har jag kampanjat inom Södermalms stadsdelsområde, samt 
söder ut på linje 19. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag är valledare, repombud och kassör i Sjöstadens s-förening.  

I södermalmskretsens styrelse är jag studieledare där jag efter valet startade en studiecirkel för nya 
medlemmar. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag har under valkampanjen många gånger pratat med medborgare utifrån mitt 
förtroendeuppdrag, dels för att förklara hur vi drivit vår politik, vad vi vill och för att visa hur ett 
socialdemokratiskt partiengagemang ser ut. Jag är mest stolt över att sjöstan gick från ett blått till 
rött område i valet. Speciellt då man kunde se att vi ökade om ännu mer där vi knackat dörr eller 
synts på annat sätt. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Lisa Carlsson     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har fokuserat på valrörelsen under 2022. I valarbetet, både före, under själva valarbetet och 
efter har det varit återkommande samtal med medborgare genom dörrknackningar, telefonsamtal 
och torgmöten. Jag har i huvudsak kampanjat i 6:e kretsen men rin 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har haft kontinuerlig kontakt med föreningar inom 6:e kretsen eftersom jag även är 
kretsordförande. Jag har även haft kontinuerlig kontakt med kansliet på 68:an samt ledningen för 
S i stadshuset. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag har bedrivit en stark valrörelse både för partiet men även för S-kvinnor. Jag är nöjd med att vi 
har lyckats behålla valresultatet från tidigare valår och inte tappat väljare i Hässelby-Vällingby. Jag 
är också glad över att vårt arbete har generat maktskifte i både stad och region. Det jag är mest 
nöjd med är att vi har haft en stark valorganisation med flera aktiva valarbetare samt att 
sammanhållningen har varit väldigt bra. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Jag har fokuserat på både mitt uppdrag som kretsordförande och föreningsordförande men också 
på min roll som oppositionsledare i stadsdelsnämnden för Hässelby-Vällingby. Dessa roller har 
bidragit till ett starkt valarbete. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Lowisa Lowe Ivman Anderzon   
  
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Aktiv i valrörelsen för partiet.  

Kursledare för Kommunal i en fackligt-politisk utbildning 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Deltagit på partimöten 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Ökat förståelsen för välfärds arbetarens jobb vardag 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Magnus Nilsson     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Dörrknackning 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Deltar löpande i det lokala partiarbetet och informerar. Tyvärr är det inte så lätt att som hyfsat 
perifer politiker förstå partiets linje i t ex regionen. Understödet till ledamöterna måste förbättras. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag har suttit i tillväxt- och regionplanenämnden. Inga stordåd. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Maja Zachrisson    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Margareta Stavling     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Dörrknack i mitt område samt valstugan Liljeholmen varje dag. Så kul! I övrigt pratar jag med 
släkt och vänner samt, när det inte är alltför påfluget, på kollektivtrafiken, i affärer mm. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Sitter i styrelsen för en partiförening samt en kvinnoklubb. Deltar på medlemsmöten i dessa 
förstås samt i kretsens medlemsmöten. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Ledamot i Kulturnämnden samt det tillhörande Arkivutskottet samt vice ordförande i Stockholm 
Konst. Vi har opponerat mot neddragningar i kulturbudgeten, som till största del gjordes i början 
av mandatperioden men aldrig återställdes. Särskilt har biblioteken drabbats samt Kulturskolan. 
Biblioteken har uppmärksammats i lokalpressen, samt ombildningarna av Allmännyttans 
lägenheter och försäljning av skolfastigheter. Som vice ordförande i Bostadsförmedlingen AB:s 
styrelse har jag särskilt uppmärksammat behovet av lägenheter för skyddat boende för 
våldsutsatta kvinnor samt förtur i bostadskön för dessa att få ett permanent boende. Svårt dock 
att påverka på riktigt i opposition. Ska bli så jättebra att sitta i majoritet! 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Nej, jag tror att jag kommer att få spännande mandatperiod! Har fått glädjen att nu vara ledamot i 
Exploateringsnämnden, där jag satt under vår förra majoritetsperiod och då vi bl a genomförde 
att helt nytt sätt att arbeta med byggande i staden. Så tillfredsställande! 

Bra med olika aktioner, så att vi kommer ut i media. Särskilt smart med lokalpressen. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Maria-Elsa Salvo     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Dörrknack, torgmöten, ringaktiviteter. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Kretsordförande 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Vårt valresultat i Bromma-Kungsholmen 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Matthias Hudl Waltin     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

T.ex. Genom dörrknackningar under valrörelsen. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

T.ex. genom medlems- och nomineringsmöten. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Har jobbat med kunskapsstyrning inom vården och relaterade frågor som ersättare i vårdens 
kunskapsstyrningsnämnd (VKN). Jag är stolt över att jag har gjort ett bra jobb i VKN under hela 
den senast mandatperioden. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Nej! 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Mattias Eriksson    ej slutförd 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Mattias Vepsä     
 
Uppdrag i:   
  
 Riksdagen 
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jobbat i valkampanjen, knackat dörr och konsekvent arbetat i sociala medier. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

I olika roller, som medlem, som ordförande på årsmöten, som inbjuden gästtalare, som 
kampanjarbetare och som stöd där det behövts. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag är mest stolt över att jag varit en kugge i valmaskinen och så har jag tagit debatten för 
förbättringar i sjukförsäkringen och pensionerna. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

- 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Mervi Mäkinen Andersson   
 ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Mirja Räihä     
 
Uppdrag i:   
  
 Riksdagen 
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Genom dörrknackning främst på Järvafältet samt i Kommunal Stockholms läns ringkampanj 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Deltagit på föreningsmöten, möten med kretsstyrelsen samt deltagit i Fackliga utskottets 
aktiviteter, ex fackpubar 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag är ny som riksdagsledamot. Jag har lämnat in 4 motioner där jag är huvudmotionär samt jag är 
medmotionär i ännu fler. Därtill har jag hunnit att lämna in en interpellation som preliminärt 
behandlas den 20 januari 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Norma Aranda de Gutiérrez   
  
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Har varit aktiv under valrörelsen och samtalat med stockholmarna, varit på valstuga och 
planerade möte tillsammans med Hässelby och Bromma S-kvinnor 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Är med i sjätte kretsen styrelsen. Har samarbetat med Hässelby, Bromma kvinno klubbar. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Har varit med i Hässelby- Vällingby sociala delegation, det tycker jag att det är ett viktigt uppdrag. 

Vår arbete under valrörelsen, synd att vi inte  vann Riksdag, men glad över Kommun och Region. 

Är glad och stolt att få förtroende att representera vårt parti i Stockholms kommunfullmäktige 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Kampen går vidare! 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Olle Burell     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

I valkampanjen på Södermalm, mestadels i valstugan på Medborgarplatsen. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Medverkan på s-föreningsmöte, valrörelse 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Kulturhuset-Stadsteatern framför allt; bidragit till att värna institutionens ekonomi och 
förutsättningar att bedriva högkvalitativ verksamhet. Stöder yngre S-ledamöter i KF. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Parvin Araghi     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

vid teams möte ,torgsmöte, Facebook 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

på föreningsmöte, torgsmöte, teamsmöte 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

sprida vår politik 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

nej 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Petra Larsson     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har regelbundet träffat föreningar som verkar inom funktionshinderfrågor, fackligt 
förtroendevalda samt varit på verksamhetsbesök. Jag har även varit aktiv i valrörelsen genom att 
jag deltagit på torgmöten, dörrknackning och stått i valstugan. Jag har 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har deltagit på de möten jag varit inbjuden till. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag är mest stolt över det funktionshinderpolitiska programmet vi tagit fram och som jag varit 
drivande i. Detta har gjort att vi fått ökat förtroende hos de föreningar som arbetar med dessa 
frågor. Jag är också väldigt nöjd med att ha stöttat upp arbetet på kansliet, att kunna bidra med 
min erfarenhet och kunskaper och hoppas att jag underlättat för våra råd att göra sitt arbete så 
bra som möjligt. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Det har varit fyra roliga och slitsamma år för oss. Nu äntligen får vi göra verklighet av vår politik! 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Robert Johansson    ej slutförd 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Rolf Lindell     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Huvudsakligen i anslutning till kampanjer och i valrörelsen.  

Dessutom redovisningar i krets och lokalorganisation 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Månadsmöten och särskilda valrörelsemöten 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Som gruppledare i fastighets- och servicenämnden samt AB Locum (regionens fastighets- och 
byggbolag) har jag tagit initiativ till ett aktivt arbete för att bidra till att stävja den organiserade 
brottsligheten i bygg- och fastighetsbranschen. 

Dessutom fått de styrande högerpartierna att till viss del förstå och tillämpa 
upphandlingsmyndighetens bestämmelser för arbetslivsvillkor i upphandligar. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Inför den nya mandatperioden , då vi är i majoritet inom ramen för mittenkoalitionen, kommer 
jag att som gruppledare för S i den nya Klimat- och regionutvecklingsnämnden (KRN) att jobba 
för en mer klimatanpassad regional utveckling. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Salar Rashid    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Solveig Holmgren     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Knackat, ringt och varit ute på stan och facebook 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Styrelsen i Värtan och kretsen, zoom och direkt e.post till Värtans medlemmar 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Svårt att gå förbi valrörelsen den har präglat hela året. Jag är Värtans valledare och ingick i 
kretsvalledningen. Har haft chansen att hoppa in på fullmäktigemöten och sånär som på Covid 
alltid deltagit i gruppens möten. Trafiken har jag speciellt koncentrerat mig på säkerhet och att jag 
vill ha till att busslinjer ska vara likställda med vägar och inte flyttas om utan att det innebär vinst 
för resenärerna; kan inte påstå att jag nått längre än att processen bör ses över. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Håller tummarna för isynnerhet regiongruppen 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Stefan Hansson    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Stefan Johansson     
 
Uppdrag i: Kommunen  
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Nästan varje dag från mars till september. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Ordf. I krets. Har haft löpande träffar med alla kretsens föreningar. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Bättre för personalen med fler kollegor. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Stian Raneke    ej slutförd 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Suhur Salahyusuf    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Sultan Kayhan    ej slutförd 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Susanne Lund     
 
Uppdrag i: Kommunen  
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Begränsad delaktighet pga sjukdom, men diskuterat samhällsfrågorna aktivt i olika sammanhang. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Huvudsakligen via epost/samtal. Om det är vad frågan avser, på vilket sätt? 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Eftersom jag behandlats för allvarlig sjukdom har jag varit begränsad i utåtriktade aktiviteter så 
min stolthet över vad jag åstadkommit är tyvärr också begränsad. Men man får så frön till politisk 
diskussion varthelst man befinner sig. Vi har dock haft bra inspel i Bromma stadsdelsnämnd  där 
jag varit ledamot. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Tips i all ödmjukhet inför framtida enkäter: Det kan öka snabbheten och svarsfrekvensen om 
man anger hur många frågor som ställs/alternativt hur lång tid man beräknas avsätta för svar. 
Detta var ju en kort enkät och gick snabbt. 

God fortsättning! 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Talla Alkurdi     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Var ute mycket under valrörelsen. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

deltagit på diverse föreningars och kretsars aktiviteter samt samtalskampanj över hela distriktet. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

arbetat för valvinst med särskilt fokus på regionen. Stolt över maktskifte i Region Stockholm. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Tara Twana     
 
Uppdrag i:   
 Regionen 
  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

På många sätt. Fysiskt möte med våra väljare genom att knacka dörr, stått i valstugan och även 
ringt till väljarna och våra medlemmar. Jag har deltagit i olika debatter på radio och TV, skrivit 
debattartiklar. Dessutom har jag varit aktiv på social media. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Genom att besöka dem och berätta vad som pågår i regionen, dvs jag har bjudit in mig själv och 
blivit inbjuden av klubbarna/föreningarna. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Mycket :)  

- Debatterat i RF, skrivit många motioner och interpellationer.  

- Skrivit fyra debattartiklar och bjudit in andra sid-organisationer att skriva under.  

- Hållit i utbildning för våra nya medlemmar i s-kvinnor under våren och hösten.  

- Värvat många medlemmar till partiet och s-kvinnor.  

 - Kampanjat och knackat dörr aktivt, varje dag i en flera månader.  

- Har kunnat besöka klubbar och föreningar. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 

Önskar får stöttning från PD när det gäller underlag eller ge förtroendevalda tips vad man bör 
skriva. Alla förtroendevalda betalar avgift till partiet men tyvärr får vi inte stöttning. Det borde 
organiseras bättre. 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Teres Lindberg    ej slutförd 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Ulf Walther     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jättemycket kampanjande. Jag har kommunicerat direkt med medborgare som skriver och ringer.  
Jag har träffat idrottsföreningar och villaföreningar. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag har varit inbjuden gäst på möten och pratat stadsbyggnad. Jag har kontakt med min 
kretsordförande. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Jag har stått upp för en stadsbyggnadspolitik med höga ambitioner i kommunfullmäktige  Jag har 
tagit över som gruppledare i trafiknämnden och har lagt grunden till ett majoritetssamarbete den 
kommande mandatperioden. Jag har profilerat mig lokalpolitiskt, vilket jag tror har bidragit till 
fler röster, åtminstone på marginalen. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Ulla Sjöberg     
 
Uppdrag i: Kommunen  
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 

Jag har deltagit i kampanjer och varit aktiv i valrörelsen. Bl.a genom att bemanna soltorgets  
valstuga. 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

Jag ingår i Norra innerstadens kretsstyrelse och medverkat i kretsens arbete. 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 

Förutom att ha deltagit i kommunfullmäktige som ledamot, v. Ordf i Stockholms hamn AB, vice 
ordförande i stadsdelsnämnden och ledamot i idrottsnämnden verksamheter har jag  gnetat på i 
mina uppdrag och har svårt att sortera ut ut någon enskild händelse som jag är stolt över. Jag är 
nöjd med att jag har lyckas hålla ihop de grupper jag har haft ansvar för och att jag har medverkat 
till engagemang och enighet. 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 



 

 

Enkät till förtroendevalda politiker i Socialdemokraterna Stockholm  
kommun, region och riksdag 2022 

 

Namn: Åsa Odin Ekman    ej svarat 
 
Uppdrag i:   
  
 

Ett av de viktigaste uppdragen som förtroendevald för Socialdemokraterna är mötet med 
och samtalen med stockholmarna. På vilket sätt har du under året deltagit i samtal och 
samtalskampanj med stockholmarna? 
 

På vilket sätt har du under det gångna året haft kontakt med 
partiföreningar/kretsar/utskott?  

 
 
Vad har jag i mitt förtroendeuppdrag arbetat med under det gångna året? Vad är jag mest 
stolt över att ha åstadkommit? 
 

Är det något ytterligare du vill framföra? 
 

 


