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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERSOSSARNA 2022 
 

Organisation 

Partikretsens styrelse 
Oscar Lavelid, ordförande 

Johanna Hallberg, kassör 

Svante Sandberg, sekreterare 

Amanda Borg, kommunikationsansvarig 

Gustav Österman, kampanjledare 

Lisa Ahlstrand, studieledare 

Anne Sellin, äldreansvarig 

Kevin Wyn-Jones, ersättare 

Lina Glans, ersättare 

Adjungerad: Anders Göransson, stadsdelsnämnden 

 

Övriga 
Revisorer: Gunnel Färm och Jan Forsell. Revisorsersättare: Siv Hamring och Jörgen Gyllenblad. 

Valberedning: Gunnar Söderholm (sammankallande), Gun-Britt Mårtensson, Kerstin Mikaelsson, Olle Burell, 

Eva Carlsson, Olle John Josefsson och Dag Larsson. 

Mellanledsförhandlare: Oscar Lavelid och Lena Josefsson. 
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Partikretsens representation 

Riksdagen 
Före valet: 

Dag Larsson, riksdagsledamot, fram till 2022-06-07. 

Andrea Törnestam, statsrådsersättare, 2022-06-07 - 2022-09-29. 

Mattias Vepsä, riksdagsledamot   

Elsemarie Bjellqvist, riksdagsledamot, fram till 2022-10-18.  

Efter valet:  

Mattias Vepsä, riksdagsledamot 

Annika Strandhäll, riksdagsledamot  

 

Regionfullmäktige 
Före valet: 

Catarina Carbell, ordinarie (avgick i april) 

Magnus Nilsson, ersättare, ordinarie från april 

Gottfrid Brandt, ersättare  

Gizela Kovac, ersättare  

Efter valet: 

Magnus Nilsson, ordinarie 

Roger Persson Österman, ordinarie 

Nina Lindman Flores, ersätttare 

Johan Ekegren, ersättare 

Robert Cloarec, ersättare 

 

Kommunfullmäktige 
Före valet: 

Olle Burell, ordinarie 

Anders Göransson, ordinarie 

Lisa Ahlstrand, ordinarie 

Britten Lagerkvist Tranströmer, ersättare 
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Efter valet: 

Anders Göransson, ordinarie 

Olle Burell, ordinarie 

Eva Karlsson Hallberg, ordinarie 

Gustav Österman, ordinarie 

Britten Lagerkvist Tranströmer, ersättare 

 

Stadsdelsnämnden 
Anders Göransson, gruppledare 

Britten Lagerkvist Tranströmer, vice gruppledare 

Jörgen Gyllenblad, ledamot 

Cassandra Solback, ersättare 

Anna-Karin Lindahl, ersättare  

 

Partidistriktets styrelse 
Södermalms socialdemokratiska partikrets har i partidistriktets styrelse varit representerat av: Mattias Vepsä 

som ordinarie, och Elsemarie Bjellqvist och Anders Göransson som ersättare. 

Partidistriktets representantskap 
Södermalms socialdemokratiska partikrets har i partidistriktets representantskap varit representerat av: Oscar 

Lavelid, Lisa Ahlstrand och Gustav Österman, med Johanna Hallberg och Amanda Borg som ersättare. 

Södersossar har i övrigt en bred representation i facknämnder och utskott i region och kommun.  
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Medlemsutveckling   

Kretsen har mellan den 31 december 2021 och 31 december 2022 ökat stort i medlemsantal. Antalet med 

huvudmedlemskap ökade från 821 till 964, dvs drygt 17%! De tre föreningar som ökade antalet medlemmar 

mest var Maria-Södra Station (29%), Sofia (28,9%) och Katarina Västra (26,5%). 

A= partimedlemskap B=extramedlemskap C=totalt 

Medlemsantal 31 december 2021    

 A B C 

Gamla Stans s-förening 41 13 54 

Hammarby Norra s-förening 73 19 92 

Katarina s-förening 129 41 170 

Katarina Västra s-förening 83 33 116 

Maria-Södra Stations s-förening 131 35 166 

Reimersholme s-förening 41 15 56 

Sjöstadens s-förening 79 22 101 

Sofia s-förening 90 24 114 

Tanto-Zinken-Hornstull s-förening 154 30 184 

Totalt 821 232 1053 

    
SSU-front 30 28 58 

Södra s-kvinnoklubben 52 44 96 

S för Tro och Solidaritet Södermalm 17 19 36 

     
Medlemsantal 31 december 2022    

 A B C 

Gamla Stans s-förening 37 11 48 

Hammarby Norra s-förening 78 18 96 

Katarina s-förening 143 37 180 

Katarina Västra s-förening 105 29 134 

Maria-Södra Stations s-förening 169 28 197 

Reimersholme s-förening 44 13 57 

Sjöstadens s-förening 91 20 111 

Sofia s-förening 116 21 137 

Tanto-Zinken-Hornstull s-förening 181 31 212 

Totalt 964 208 1172 

    
SSU-front 27 26 53 

Södra s-kvinnoklubben 49 49 98 

S för Tro och Solidaritet Södermalm 16 18 34 
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Verksamhetsåret 2022 

 

Inledning 
Verksamhetsåret 2022 präglades till stor del av det rådande omvärldsläget och det allmänna valet den 11 
september. Lagom till att pandemin börjat släppa sitt grepp om våra liv invaderade Ryssland Ukraina och tog 
åter det storskaliga kriget till vår kontinent med ett stort humanitärt lidande som följd. Sammantaget innebar 
detta att Sverige och Europa kastades in i en ny säkerhetspolitisk och ekonomisk verklighet, med en snabbt 
uppkommen Nato-diskussion och en snabbt tilltagande inflation där inte minst energipriserna slog hårt mot 
hushåll och företag. 
  
I och med det ändrade säkerhetspolitiska läget kom partiet centralt att inleda en intern process i syfte att 
eventuellt ompröva den socialdemokratiska inställningen till Nato. Stockholms partidistrikt valde i denna 
process att genomföra ett eget möte, vid sidan om de möten partiet centralt anordnade, där det genomfördes 
kretsvisa samtal i frågan. 
  
Glädjande under våren var att vi för första gången på sedan 2019 kunde genomföra firandet av valborg och 
första maj på traditionellt vis. Valborg blev en magisk vårkväll med klart väder och tusentals besökare på 
Riddarholmen. På första maj samlades vi på Bysistorget för traditionsenliga tal och gemensam avfärd mot 
Humlegården.   
  
Samtidigt som omvärlden gungade gick vi under våren 2022 mot val till riksdag, region och kommun. Redan i 
mars 2022 fick vi tillgång till kretsens valcenter på Östgötagatan 83 och kretsstyrelsen utsåg en valledning för 
den operativa hanteringen av valrörelsen. Valrörelsen byggdes successivt upp med fler och fler 
kampanjaktiviteter framåt sommaren för att sedan ta ytterligare fart efter sommaren. Sammantaget 
genomfördes över 130 valaktiviteter på Södermalm vilket resulterade i nästan 20 000 samtal med väljare. 
  
Känslan kring valresultatet är dubbelt. I Stockholm kan vi glädjas åt det bästa resultatet sedan åttiotalet för 
Socialdemokraterna där vi inte minst gick väldigt starkt fram på Södermalm och det blir maktskifte i 
stadshuset och regionen (äntligen!). Tyvärr förlorade vi regeringsmakten till en svag minoritetsregering som 
lutar sig tungt mot Sverigedemokraterna. 
  
Tiden efter valet har präglats av valanalyser i partiet, kretsen och föreningarna, där det bjudits in till möten för 
att stöta och blöta valresultatet. Det har också varit en tid där alla nya ledamöter i nämnder och styrelser valts 
in och succesivt påbörjat sina nya viktiga uppdrag. 
  
Avslutningsvis vill jag passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna till S på Södermalm. Under det senaste 
året har vi ökat antalet medlemmar med 140 vilket gör att vi nu nästan är 1 000 medlemmar på Söder. 
Välkomna! 
  
Nu är det dags att vi organiserar oss, studerar och diskuterar för att 2026 stå väl rustade i valet.  
 
Oscar Lavelid, ordförande 
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Valkampanjen 
Verksamhetsåret 2022 präglades av valrörelsen. På Södermalm genomförde vi 18 600 samtal, där 6 812 var 

samtal vid dörr och 11 788 var telefonsamtal[1] under perioden mars-september. 

Valet blev en stor framgång. Vi blev största parti i alla valkretsar utom en. Det är en liten enklav i Södra 

Hammarbyhamnen/Hammarby Sjöstad som fortfarande gör motstånd. I siffror fick vi: 

 ·         Riksdagsvalet            30,7% (+6,6%). 

·         Kommunalvalet       32,44% (+11,1%) 

·         Regionvalet               37,6% (+11,5%). 

Valrörelsen på Södermalm var igång redan i början på mars. Den 4 mars invigde vi det lokala valcentret på 

Östgötagatan 83. Det bjöds på pizza och vi fick besök av vår partisekreterare Tobias Baudin. Efter 

invigningen knackade vi dörr vid Ringen. Efter det fortsatte vi med dörrknackningar en gång per vecka hela 

mars och april. Första maj var startskottet för valrörelsen i hela landet. På första maj arrangerade kretsen ett 

traditionsenligt första maj-firande på Bysistorget med tal av Anders Göransson, Elsa Wiberg och Oscar 

Lavelid. I enlighet med Södermalms tradition så arrangerade vi även Valborgsfirandet på Riddarholmen.  

Under andra halvan av våren skalade vi upp kampanjen och hade någon typ av kampanjaktivitet minst 5 

gånger i veckan. Efter ett kort sommaruppehåll så var valrörelsen igång för fullt igen under augusti månad 

med bl.a. valstuga på Medborgarplatsen och fortsatta dörrknackningar/ringningar. 

På medlemsmötet i juni antogs vårt lokala valprogram som speglade det nationella. Där vi ville bygga ett 

Södermalm, ett Stockholm för alla genom att  

• SKAPA ETT LEVANDE OCH TRYGGT SÖDERMALM 
 

• TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER VÄLFÄRDEN 
 

• MINSKA VÅR KLIMATPÅVERKAN 
 

Dessutom hade vi två särskilda avdelningar för Hammarby Sjöstad (Södra Hammarbyhamnen) och Gamla 
stan. Totalt 33 förslag om allt mellan himmel och jord.   

Kampanjen på Södermalm fortsatte sedan fram till de sista hundra timmarna då vi flyttade fokus från lokal 

kampanj till att ringa och knacka dörr i andra delar av Stockholm. Särskilt Rågsved och Skärholmen fick 

många finbesök. 

Förutom alla aktiva medlemmar så hade vi också stöd av olika ombudsmän. Där Fanny Hahne var med hela 

tiden medan Samuel Molin och Viggo Oskarsson anslöt efterhand. 

Sammantaget gjorde Södersossarna en mycket bra valrörelse och Södermalms valresultat bidrog starkt till 

partiets ökade siffror både nationellt, regionalt, och kommunalt.  

Den 26 september anordnade Södersossarna ett välbesökt möte på café Louie Louie för kretsens valanalys 

där siffror och strategi presenterades av ordförande Oscar Lavelid och kampanjledare Gustav Österman. 

Senare analyserades även valet av Kalle Sundin (Katalys), och Zina Al-Dewany (Aftonbladet).  
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[1] Samtalen vid flygbladsutdelning samt valstugan ingår ej då partiets riktlinjer var att enbart samtal vid 

dörrknack och telefonsamtal skulle registreras. Detta gör att det totala antalet samtal är långt mycket högre än 

den ovan redovisade. 

 

Möten 
Beslutande möten 

Årsmötet hölls digitalt den 3 mars. Åsa Odin Ekman avgick efter många år som ordförande och ersattes av 

Oscar Lavelid. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter var extern talare. 

Två beslutande medlemsmöten hölls också under året. Ett möte hölls den 20 juni och då antogs det lokala 

valprogrammet. Det andra hölls den 21 november då nominering av kandidater till Stadsdelsnämnden 

beslutades. Det hölls 2 ordförandemöten under året, dvs då kretsordförande träffade föreningarnas 

ordföranden. Det första hölls den 21 mars på valcentret för att diskutera valprogram. Det andra hölls den 14 

november för att diskutera problemet med föreningarnas bankkonton samt planer för Valborg 2023. 

Kretsstyrelsen höll sju protokollförda möten under 2022. 

Övriga möten 
Under året hölls diverse möten som del av valkampanjen. Den 10 oktober höll också kretsen ett möte för nya 

medlemmar. 

 

Studier 

Efter valet startades en studiecirkel för nya medlemmar i Södermalmskretsen. Utgångspunkten är boken ”Vad 

är socialdemokrati?” av Ann-Marie Lindgren och Ingvar Carlsson. Cirkeln är indelad i fyra träffar men en 

inbjuden gäst varje träff, dessa har hittills varit Adnan Bozuek och Anne-Marie Lindgren. Det är totalt 11 

deltagare plus studieledare Lisa Ahlstrand. 

 

Kommunikation  

Södersossarnas nyhetsbrev 
Södersossarna preliminära kommunikationskälla är det nyhetsbrev som går ut via mail till samtliga 

medlemmar i kretsen. I nyhetsbrevet varvas berättelser från våra förtroendevalda, med kommunikation från 

ordförande i kretsen och information om kommande händelser på Södermalm. 

Från valrörelsens start i och med 1 maj bytte nyhetsbrevet inriktning till Valrörelsenytt där information om 

kommande kampanjaktiviteter, öppna möten och utbildningar varvades med politiska texter inriktade mot det 

kommande valet. Under valrörelsens gång skruvades frekvensen upp på nyhetsbrevet för att S-medlemmar på 

Södermalm alltid skulle ha tillgång till alla möjligheter att kampanja och bidra till valvinst.  

Nyhetsbrevet har drygt 1200 prenumeranter och läses av i snitt 57 procent av dessa. Under verksamhetsåret 

har 13 nyhetsbrev skickats ut, samt ett litet antal med särskild info (t o m 13 februari 2023).  
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Södersossarna i sociala medier 

Förutom nyhetsbrevet finns Södersossarna som en öppen sida och en medlemsgrupp på Facebook samt på 

Instagram. Den öppna Facebooksidan Södersossarna används för att sprida politiska budskap och diskutera 

politik i bred bemärkelse och har 1100 följare. Den stängda Facebookgruppen Södersossar används framför 

allt för att medlemmar ska kunna diskutera politiska frågor med varandra, samt för Södermalms S-föreningar 

och kretsen att marknadsföra kommande event.  Facebookgruppen har under 2022 ökat från 739 till 810 

medlemmar. På Instagram kontot Södersossarna delas framför allt bilder från möten, event och 

kampanjaktiviteter. Kontot har under 2022 ökat från 299 till 361 

 

Rapport från södersossar i parlamenten 

Riksdagen  
Det politiska året inleddes med en sista stor coronavåg under januari och februari och innan sista 

restriktionerna lyftes påverkades hela samhället och även riksdagens arbete av att många var sjuka och vi fick 

genomföra delar av arbetet digitalt en sista gång.  

Men kriserna tog inte slut med sista vågen av pandemi och coronakrishantering. Snabbt förändrades världen 

den 24 februari när Rysslands olagliga krig mot Ukraina inleddes. Det mesta av den politiska debatten 

påverkades av kriget. Sveriges säkerhetsläge, en snabbt tilltagande krigsekonomi med stigande inflation 

(ökande matpriser mm), energipriser samt en snabb omsvängning i NATO-frågan.  

Välfärdsfrågorna som var i fokus under coronaåren skymdes av debatterna om Sveriges säkerhet, den 

kommande NATO-ansökan och Sveriges stöd till Ukraina.  

Sveriges regering formulerade snabbt en strategi på tre ben: starka sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina 

och stärka Sverige. Strategin samlade brett stöd i riksdagen.  

Under slutet av februari fattades ett historiskt beslut om att sända militärt stöd till Ukraina. Stödet omfattade 

135 000 fältransoner, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd, 5 000 pansarskott samt ett finansiellt stöd på 500 

miljoner kronor till Ukraina väpnade styrkor. Efter det första stödet byggdes paketen succesivt ut med både 

civilt som militärt och finansiellt stöd. Sverige har arbetat aktivt inom ramen för EU för att öka det 

gemensamma stödet till Ukraina.  

Under våren blev det allt mer tydligt att också Sverige skulle behöva landa i ett NATO-beslut, detta då 

Finland snabbt efter Rysslands krigshandling och allt mer aggressiva tonläge, mot både Finland som Sverige, 

beslutade att utreda om att ansöka om NATO-medlemskap. Och tidigt i beslutsprocessen gjordes det också 

klart från finskt håll att man avsåg att gå in NATO, gärna tillsammans med Sverige. Detta skyndade på den 

svenska processen och den interna.  

Riksdagsgruppen deltog i den interna processen genom möten tillsammans med partistyrelsen och i interna 

medlemsmöten och i maj fattades ett beslut om att ansöka om NATO-medlemskap. En process som därefter 

visat sig vara kantad av stora problem med Sveriges förhållande till Turkiet.  

Sveriges första kvinnliga statsminister Magdalena Andersson kastades snabbt in i sitt uppdrag som 

statsminister och byggde upp ett starkt stöd i breda lager i samhället. Anderssons förtroendesiffror mäter 

fortfarande långt högre än den nuvarande statsministerns när detta skrivs i februari 2023. Trots ett svårt läge 

navigerade den socialdemokratiska enpartiregeringen skickligt och lyckades samla stöd i riksdagen för att 
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under våren driva igenom reformer för högre pensioner, förändringar i sjukförsäkringen och till slut ett unikt 

NATO-beslut.  

Valrörelsen första del kom också att påverkas av NATO-frågan men agendan skiftade snabbt fokus under 

våren när beslutet väl var fattat. Några vändpunkter värda att peka på är när uppviglaren Rasmus Paludan 

påbörjade sin koranbrännarturné med följande upplopp och kaos i flera bostadsområden runt om i landet. 

Och inte minst kom flera skjutningar och sprängningar att öka trycket i trygghetsfrågorna. En stor del av 

debatten fokuserade på polisfrågor och den växande oron för gängkriminaliteten.   

Valrörelsen präglades också indirekt av effekterna av kriget i och med att inflationen snabbt tilltog, 

energikostnaderna drog i väg och drivmedelspriserna nådde höga höjder under våren och sommaren. Till 

detta ökade konflikten kring trygghet, polisfrågor och segregationen. Så många upplevde med rätta en allt 

starkare press på den privata ekonomin och många kände också en stigande oro inför framtiden. 

Vi gjorde en stark valrörelse i ett väldigt svårt läge. Med en populär partiledare och trots en debatt med ett 

tonläge som var allt annat än hövlig lyckades vi samla strax över 30 procent i riksdagsvalet och vi är idag det 

klart största partiet och i en internationell jämförelse är vi norra Europas största parti.  

Men vi förlorade valet och sen hösten -22 leds landet av en högernationalistisk regering (M+KD+L med stöd 

av SD). Detta betyder att vi nu står inför enorma utmaningar och på regeringens reformagenda, beskrivet i 

Tidöavtalet, ligger klart repressiva förslag och åtgärder framför oss.  

Regeringen har startat dåligt och fick snabbt ge upp flera av sina vallöften, ett högkostnadsskydd mot höga 

elpriser som skulle införas första november eller sänkta bensin- och dieselpriser med 8 kronor vid pump. I 

regeringens första budget blev det också tydligt att man kommer fortsätta en gammal högertradition att öka 

klyftorna. Regeringen väljer att inte höja statsbidragen för att kompensera kommunerna för inflationen och 

därmed sätts välfärden i skruvstäd och vi kommer se enorma sparkrav i verksamheterna. Samtidigt var det 

viktigt att skydda de rikaste och därför sänks skatten vid årsskiftet för höginkomsttagarna med 13 miljarder 

kronor.   

Vi är i opposition och läget är tufft men vi ska göra vårt, tillsammans med er, för att säkerställa att 

socialdemokratin framåt lyckas bli ett tydligare alternativ för fler. Och senast till nästa val ska vi styra in landet 

på en ny politisk väg med minskade klyftor och mer rättvisa för vanligt folk med Sveriges populäraste 

politiker Magdalena Andersson som statsminister.  

Södermalmsossarna hade fram till valet tre riksdagsledamöter och efter valet två.  

Tidigare mandatperiod. 

Dag Larsson, socialutskottet och ersättare i EU nämnden, fram till 2022-06-07. 

Andrea Törnestam, statsrådsersättare, socialutskottet, 2022-06-07 - 2022-09-29. 

Mattias Vepsä, riksdagsledamot, arbetande ersättare, socialförsäkringsutskottet.  

Elsemarie Bjellqvist, riksdagsledamot, arbetande ersättare, socialförsäkringsutskottet, fram till 2022-10-18.  

Innevarande mandatperiod.  

Mattias Vepsä, riksdagsledamot, ordinarie ledamot justitieutskottet och ersättare EU-nämnden.  

Annika Strandhäll, riksdagsledamot, ordinarie ledamot justitieutskottet.  
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Regionfullmäktige 
När 2022 inleddes var coronapandemin ännu närvarande i form av den fjärde våg som inleddes strax före jul. 

Sedan dess har pandemin fortsatt att bölja en smula fram och tillbaka, vilket utsatt sjukvårdssystemet i 

regionen för fortsatta påfrestningar. Trots detta, och tack vare heroiska och skickliga insatser från personalen, 

har sjukvårdssystemet mot slutet av året kunnat börja arbeta ned den vårdskuld, inte minst i form av 

uppskjutna, icke-akuta operationer som byggdes upp under pandemiåren, och som orsakat så många 

påfrestningar. 

I övrigt har året i hög grad präglats av de allmänna valen i september. Partiet satsade mycket kraftfullt på 

valkampanjen i Stockholm med vården i centrum. Centrala inslag var flera omgångar med affischkampanjer i 

tunnelbanan och övriga kollektivtrafiken som visade hur den moderata sjukvårdspolitiken gynnat 

sjukvårdsföretagen och de hyfsat friska i välbärgade områden, och missgynnat de resurssvaga patienterna och 

drivit fram ekonomiska kriser inom de offentligdrivna sjukhusen och de värsta köerna till akuten i hela landet. 

Måttet rågades när M-ledningen krävde att sjukhusen skulle genomföra sparprogram samtidigt som 

vårdsystemet var överbelastat och vårdkvaliteten sjönk, bland annat därför att hela vårdavdelningar var 

stängda! Detta skedde samtidigt som regionen visad miljardöverskott, bland annat som en följd av att man 

inte effektivt utnyttjat de stora pengar S-regeringen skjutit till från staten med anledning av pandemin. 

Vårdpersonal på Södersjukhuset drog igång Stockholms sjukvårdsupprop som uppmanade väljarna att 

ordentligt sätta sig in i vad de olika partierna ville göra med regionens sjukvård och sedan låta detta avgöra 

hur de röstade i regionvalet. 

Uppropet fick mycket stort genomslag och satte press på den M-ledda regionledningen, och på hu den 

ideologiskt drivna privatiseringsomvandlingen av regionens sjukvård som de borgerliga genomfört de senaste 

1,5 decennierna kunde förklara de flesta problemen. 

Valutgången visade att regionens invånare hade tröttnat på 16 år med moderaterna vid rodret. I hela länet 

ökade S från 26 till 33 procent, i valkretsen Södermalm/Enskede från 25,8 till 37,3 procent. På Södermalm i 

regionvalet blev S största parti i samtliga valdistrikt. I ett enda valdistrikt fick vi strax under 30 procent. Bäst 

resultat blev det i valdistriktet Sofia 10 (Vintertullen) med 46,63 procent! 

Trots den stora uppgången för S i regionvalet fattads det ett mandat för att S, V och MP skulle kunna bilda 

majoritet. Lösningen blev en ”Mittenkoalition” mellan S, C och MP, som verkar med stöd från V. 

Under hösten har den nya regionledningen startat arbetet med att återupprätta en fungerande sjukvård, bland 

anat genom en 2-3 gånger större höjning av anslagen till såväl primärvården (vårdcentralerna) som till 

sjukvården än den som gällt de senaste åren. Sjukhusen har fått särskilda pengar för att lyfta av sina 

strukturella underskott, som hämmat verksamheten. Arbetet med att avveckla och slå samman vårdval och 

återföra mera av specialistbehandlingarna till sjukhusen startat. En storsatsning görs på vårdcentralerna för att 

på så sätt förhoppningsvis avlasta sjukhusen – en särskild primärvårdsnämnd med ett eget regionråd har 

inrättats. Målet är att varje primärvårdsläkare ska ha ansvaret för 1 100 personer, vi ska återskapa ett 

fungerande husläkarsystem. Vägen till en bättre fungerande vård handlar dessutom i hög grad om att ge 

tryggare anställningar, ökat ansvar och ökade möjligheter till vidareutbildning för undersköterskor och 

sjuksköterskor. 

Efter att pandemin ebbat ut har kollektivtrafiken åter börjat fungera normalt. Stora ekonomiska utmaningar 

väntar framöver, delvis beroende på att resandet mera permanent efter pandemin tycks ha fastnat på en lägre 

nivå än tidigare, delvis sannolikt beroende på att fler arbetar hemifrån. Kollektivtrafiken står inför stora 

ekonomiska utmaningar. 
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Till det som beslutats i politisk enighet är en ny länstrafikplan som innehåller ett stort antal mindre 

trafikåtgärder, i huvudsak finansierade med statliga pengar. Inför de kommande åren väntar en översyn av 

den regionala utvecklingsplanen, RUFS, som ska koordinera en rad satsningar såväl på infrastruktur som på 

skydd av grönområden, utbildning, bostadsbyggande m m. 

I april 2022 lämnade Catarina Carbell sitt uppdrag som enda ordinarie ledamot från Södermalm i 

regionfullmäktige. Hon efterträddes av Magnus Nilsson, som fram till dess fungerat som ersättare. Övriga 

ersättare från Södermalm har varit Gottfrid Brandt, Gisela Kovac och Bror Hellman. 

Efter valet 2022 har Södermalm två ordinarie ledamöter i regionfullmäktige, Magnus Nilsson och Roger 

Persson Österman. Ersättare från partikretsen är Nina Lindman Flores, Johan Ekegren och Robert Cloarec. 

 

Kommunfullmäktige 

Valåret 2022 präglades självklart av debatten om vilken väg Stockholms stad, Region Stockholm och Sverige 

ska ta framöver. Den internationella utvecklingen påverkade också vår stad. Både direkt genom mottagandet 

av människor på flykt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina och indirekt genom en global ekonomisk 

nedgång till följd av kriget. 

I kommunvalet kom debatterna att primärt handla om skolan, tryggheten, klimatomställningen och de 

massiva utförsäljningarna som högern föreslagit. Även frågor om bostadsbyggandet, omsorgen, jobben samt 

kulturen och idrotten präglade valrörelsen. Resultatet av valet var tydligt. Den grönblåa politiken fick 

underkänt. Väljarna ville se ett nytt styre.  

Efter valet förde den socialdemokratiska fullmäktigegruppen samtal med alla demokratiska partier för att 

sondera förutsättningarna för att kunna föra en progressiv politik. Under förhandlingarna stod det klart att 

det fanns förutsättningar att bilda en rödgrön majoritet, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet. Maktskiftet skedde den 17 oktober. 

Förutsättningarna var och förblir komplicerade, givet den ekonomiska utvecklingen och den nationella 

högerpolitiken. Det utlovade stödet till välfärden har uteblivit. När pensionskostnaderna för steg historiskt 

mycket till följd av en skenande inflation valde regeringen att ge ett stöd som var mindre än en fjärdedel av 

det som deras egna partivänner i SKR ansåg nödvändiga.  

På kommunal nivå har politiken har lagts om. Vårt rödgröna styre i Stockholms stad betonar det 

gemensamma ansvaret och privatiseringarna har upphört. Trygghetspolitiken fokuserar än mer på 

förebyggande insatser. I ett läge när staten rustar ner alla betydelsefulla klimatinsatser har Stockholm valt att 

tvärtom skärpa målen och insatserna som leder dit. 

Vår budget för 2023 har rubriken En öppen och demokratisk stad för alla stockholmare. 

Efter att under förra mandatperioden fått formulera våra egna alternativ fick vi nu arbeta fram ett 

budgetförslag tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Även om det innebar kompromisser var det 

en välkommen förändring jämfört med oppositionsbudgetar där förslagen förvisso var goda men aldrig blev 

verklighet.  

Förutsättningarna var dessvärre historiskt svåra. Ökad inflation, ökade energikostnader och höjda räntor 

bidrog alla till ett svårare ekonomiskt läge. Den stora kostnadsökningen handlade dock om ökade 

pensionskostnader, närmare bestämt 1 300 miljoner kronor under år 2023. Det innebar ett mycket begränsat 

ekonomiskt utrymme att föreslå nya reformer.  
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Gemensamma ingångsvärden i arbetet var att stärka välfärden och att leda densamma utifrån en tillitsbaserad 

styrning. Samtidigt vill den rödgröna majoriteten höja klimatmålen, stoppa utförsäljningar, öka andelen 

hyresrätter, minska segregation och jobba mer förebyggande gentemot barn och ungdomar genom 

exempelvis satsningar på skola, socialtjänst samt kultur och fritid. 

Budgeten för skolan ökades med mer än en miljard. Särskilt fokus riktades på att förstärka elevhälsan och 

pedagogiskt stöd i de tidigare årskurserna. Avsikten är att stärka arbetet med läsa-, skriva- och räknagarantin 

samt att successivt jobba med ett tvålärarsystem. Avgifterna för fritidsklubbarna sänktes kraftigt. Det 

förebyggande trygghetsarbetet stärktes i budgeten med 145 miljoner kronor.  

Med budgeten stärktes stadens klimatambitioner tydligt. Det tidigare målet om klimatneutralitet till år 2040 

ersattes med ett nytt där Stockholm ska vara klimatpositivt redan till år 2030. Det förutsätter både att stadens 

planer för koldioxidlagring kan bli verklighet och att staden genom de styrmedel som finns inom exempelvis 

transport- och byggsektor bidrar till minskade utsläpp.  

Budgeten innebar en oförändrad skattenivå. I tider av hög inflation och en svår ekonomisk situation var det 

ett medvetet val från fullmäktigegruppen. Genom sänkta avgifter för fritidsklubbar och simundervisning 

försökte gruppen minska kostnaderna för de mest utsatta barnfamiljerna. Budgeten i övrigt kan sammanfattas 

med följande rubriker. 

Ett Stockholm för alla barn och unga 

Att Stockholm ska vara en stad för alla har varit en fortsatt central utgångspunkt. När högerpolitiken gjort det 

dyrare för unga att delta i fritidsaktiviteter och när skola och förskola varit föremål för besparingar har vi 

föreslagit och drivit en annan politik.  

Ett Stockholm som minskar klimatpåverkan – på riktigt 

Som grund för klimatpolitiken har gruppen använt sig av det programarbete som gjorts i partidistriktet för att 

utveckla partiets miljö- och klimatarbete samt den kunskap och det utvecklingsarbete som finns i delar av 

stadens verksamheter. Den stora nyheten är att Stockholms stad nu har som mål att vara klimatpositiv senast 

till år 2030.  

Ett tryggt Stockholm – för alla 

Under 2022 fortsatte skjutvapenvåldet vara ett stort problem för Stockholms stad och Region Stockholm i 

stort. Året präglades också av sprängningar och att den organiserade brottsligheten fortsatte att utmana 

samhället och utnyttja dess svagheter. Med blågröna neddragningar på bland annat skolor, föreningar och 

fritidsgårdar försvagades stadens förutsättningar att arbeta förebyggande. Den utvecklingen vill vi nu vända. 

Ett Stockholm som håller samman – med minskad segregation och fler bostäder 

Arbetet under året har fortsatt fokusera på att synliggöra den låga måluppfyllelsen för bostadsbyggandet 

under det moderatledda styret. Därtill har ambitionen varit att särskilt peka ut behovet av att tillskapa fler 

hyresrätter i hela staden och att återstarta arbetet med Stockholmshusen för att det ska byggas fler bostäder 

med rimliga hyror som vanligt folk kan efterfråga.  

Med fokus på Järva 

Det är uppenbart att det finns ett behov av att kraftsamla på Järva. Därför har KF-gruppen initierat det 

stadsövergripande arbetet Fokus Järva som syftar till att utveckla och stärka Järvaområdet genom samverkan 

inom alla politikområden. En del handlar om ambitioner i hur stadsutveckling och bostadsbyggande kan höja 

stadskvalitet och attraktiviteten i ett område. Ytterligare en del handlar om stadens verksamheter och 

samspelet med det civila samhället.  
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Södermalmsbänken i KF före valet 

Ledamot    Anders Göransson 

Ledamot    Olle Burell 

Ersättare     Lisa Ahlstrand 

Ersättare    Britten Lagerkvist Tranströmer 

 

Södermalmsbänken i KF efter valet 

Ledamot    Anders Göransson 

Ledamot    Olle Burell 

Ledamot     Ewa Carlsson Hallberg 

Ledamot    Gustav Österman 

Ersättare    Britten Lagerkvist Tranströmer 

 

Södersossarnas representation fr o m maktskiftet 

Kommunfullmäktiges ordförande   Olle Burell 

Ordförande Södermalm SDN   Anders Göransson 

Gruppledare Miljö- och hälsoskyddsnämnden Olle Burell  

Gruppledare Stiftelsen Hotellhem i Stockholm Anders Göransson 

Ledamot i gruppstyrelsen   Anders Göransson 

Revisor KF-gruppen    Ewa Carlsson Hallberg 

 

Fullmäktigegruppens möten under 2022 

Kommunfullmäktigegruppen har hållit 18 möten, inklusive ordinarie årsmöte i februari, samt extra årsmöte i 

oktober. Stora frågor som har diskuterats, och i förekommande fall beslutas, under året har bland annat varit: 

• Stadsbyggnadsprojekt 

• Situationen i Ukraina 

• Valet 2022  

• Opinionsläget 

• Budget 2023 

• Politiska förhandlingar och det politiska läget 

• Majoritetsbildning 
 



15 
 

Södermalms stadsdelsnämnd 
Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna Gamla Stan, Riddarholmen, Långholmen, Reimersholme, Södermalm och Södra 

Hammarbyhamnen 

 
Ett Södermalm, ett Stockholm för alla!  
Den socialdemokratiska gruppens arbete har fortsatt utgått från tre principer:  

• Vi får aldrig säga nej!  
 

• Vid varje beslut ska vi ställa frågan: bidrar detta till att öka jämlikheten och ett Södermalm, ett 
Stockholm för alla? 
 

• When in doubt, do the right thing.  
  
Nämndåret har präglats av tiden efter Covid och att det varit valrörelse. Från och med 
oktobernämnden har vi, i praktiken, agerat som majoritet med Anders Göransson som ordförande. 
 
Vi har fått en enig nämnd att, mot förvaltningens rekommendation, välja att inte förlänga avtalet med 
entreprenören som drev Bergsunds vård- och omsorgsboende. Från och med hösten 2023 så drivs 
boende i egen regi, dvs. av stadsdelen själv. En viktig seger och positionsförflyttning, i en politisk strid 
som pågått i ett par decennier. Här finns massor med möjligheter att utveckla verksamheten.  
 
Vi har fortsatt att utveckla det lokala trygghetsarbetet. Dels genom att stärka det förebyggande arbetet. 
Dels genom att lyfta medborgarnas egen roll. Utgångspunkten är att befolkade platser generellt sett är 
tryggare platser än dem där få eller ingen är. Vi är bara i början av det arbetet som kommer vara en 
viktig fråga de kommande åren.  
 
Den socialdemokratiska gruppen har bestått av Anders Göransson, gruppledare, Britten Lagerkvist 
Tranströmer, vice gruppledare och Jörgen Gyllenblad, ledamot och Cassandra Solback och Anna-Karin 
Lindahl som ersättare.     
  
Britten Lagerkvist Tranströmer har varit vice ordförande i den sociala delegationen där också Anders 
Göransson suttit som ledamot och Anna-Karin Lindahl varit ersättare.  
   
Gruppen har haft ett morgonmöte varje månad samt en fördjupande halvdag per termin. Gruppen har också 
haft regelbundna träffar med Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Från och med september så ersattes Fi 
av Miljöpartiet som återkom till fadershuset. Nästa år går vi från tre ordinarie och två ersättare i nämnden till 
fyra ordinarie och fem ersättare. Det lönar sig att göra bra val.  
 
Så, trots allt, det finns hopp om livet.    

 

 

 
 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gamla_stan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Riddarholmen
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngholmen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reimersholme
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermalm
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Hammarbyhamnen
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Hammarbyhamnen
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Rapporter från Södersossar i Svenska kyrkan 

Sofia församling 
Vår församling arbetar vidare på den inriktning som kyrkofullmäktige antog redan 2012: ”Vi vill bevara, skapa 

och utveckla en atmosfär i Sofia församling, så att människor känner gemenskap med varandra och Gud, 

samt ges tillfälle att växa i tro”.  

Utöver gemenskap och växande är det viktigt för vår församling med öppenhet när det gäller att möta 

människor med olika önskemål och behov. Kyrkan håller öppet varje dag minst mellan 11-17, och många 

besökare kommer även när det inte pågår något speciellt. 

Vårt kyrkofullmäktige består efter kyrkovalet 2021 av 8 nomineringsgrupper. Vänstern i Svenska kyrkan och 

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna är två nytillkomna grupper. Vi Socialdemokrater bildar tillsammans 

med Vänstern i Svenska kyrkan majoritet och vi samlas gemensamt till gruppmöten. Jan Forsell valdes till 

ordförande i kyrkofullmäktige och Gun Andersson i kyrkorådet. Med Jan Forsells erfarna ledning lyckades vi 

forma ett kyrkoråd där alla nomineringsgrupper finns representerade – som ledamöter eller ersättare. Det har 

inneburit att alla får relevant insyn i vårt arbete och kan ställa sina frågor direkt. Ganska många ledamöter är 

nya, och vi har under året genomfört utbildningar för det nya i kyrkorådet. 

 Under 2022 har arbete pågått med att återstarta verksamhet som påverkades av restriktionerna under 

pandemin. Församlingens medarbetare har också arbetat intensivt med att planera för fler volontärer i fler 

verksamheter, och nu finns också fler engagerade än tidigare. Behovet av volontärer ökar ständigt, och det är 

då viktigt att ha en organisation som fungerar och kan stödja och leda den som vill hjälpa till. På så sätt kan 

verksamheter, som vi kanske inte annars mäktar med, få möjlighet att fortleva och växa. 

Kyrkan har renoveringsbehov som tyvärr har behövt skjutas på framtiden. Det kyrkoantikvariska stödet från 

staten till Svenska kyrkan är tyvärr generellt alltför snålt tilltaget, men vi hoppas på en snar uppräkning, då 

flera partier i riksdagen har aviserat att det borde göras. I det här speciella tillståndet, med höga räntor på lån 

och dessutom kraftig inflation, behöver vi tänka tydligt kring vår ekonomi och det viktiga uppdrag vi har som 

församling.  

 

Maria Magdalena församling 

I Maria Magdalena församling, liksom i övriga Södermalmsförsamlingar, är de socialdemokratiska 

representanterna dominerande i de olika beslutsinstanserna. Det innebär att vi tryggt kan fortsätta arbetet 

med att utveckla den öppna folkkyrkan med allt vad den och vårt parti står för beträffande solidaritet och 

öppenhet mot omvärlden; närliggande behov och globala frågor. 

I Maria Magdalena är det angeläget att vår vackra kyrkobyggnad och vår församlings verksamhet också i 

framtiden ska vara välkomnande både för dem som är trogna besökare men också för dem som kommer mer 

sällan, medlemmar såväl som gäster. 

I församlingen bedrivs ett omfattande och intensivt arbete med barn och ungdomar där körverksamheten är 

ett brett, betydande och uppskattat inslag och konfirmandgrupperna är stora. 

Sommarkaféet på kyrkogården var välbesökt och uppskattat. Under december månad kunde församlingen 

räkna in 7 000 enskilda besökare vid de olika aktiviteter som erbjudits i kyrkan. Vi har all anledning att tro att 

framgången inte är en dagslända. Utvecklingen av t.ex. mässorna på onsdagskvällarna med t.ex. allsång och 

spännande föredragsinslag har lockat människor som inte varit där tidigare att inte bara komma en gång, utan 

återkomma. 
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Den socialdemokratiska gruppen ser fram emot en fortsatt god utveckling av församlingens verksamheter där 

södermalmsborna, utöver grundläggande själavård, kan erbjudas diakonalt stöd, rik kultur och samvaro i 

många olika former. 

PS Under 2022 har församlingen uppnått ett av målen i sin församlingsinstruktion: fler aktiva inträden inkl. 

dop (78 st.) än aktiva utträden (76 st.). 

 

Högalids församling 

Att vårda kulturarvet är en central uppgift för alla församlingar i Svenska kyrkan. Att som Högalids 

församling ha ansvar för en totalrenovering av en av Sveriges mest värdefulla byggnader över huvud taget 

från den nationalromantiska perioden är en utmaning av rang. Men det går bra, och enligt plan.  

Kyrkorådet, församlingens styrelse, har ansvar för församlingens fastigheter. Vi har genom det senaste 

kyrkovalet en stark socialdemokratisk majoritet, vilket är en fördel i den stora mängd beslut vi fattat om 

kyrkans renovering. De båda tornen, hela Södermalms landmärke, har varit en av de största utmaningarna. 

Men nu finns en betryggande lösning. 

Också i kyrkofullmäktige har kyrkorenoveringen varit huvudfokus. Ekonomin har förstås fått särskild 

uppmärksamhet ett år då inflation och byggprisindex har skenat. Kyrkoavgiften har trots det kunnat förbli 

oförändrad under året. 

Högalids församling renoverar för kommande generationer. Verksamheten står i fokus och har så kunnat 

göra också under detta byggnadsår. Vi stärker diakonin. Inom församlingen finns tio äldreboenden. Alla 14 

körer har varit fortsatt verksamma och vi har haft konserter ”on tour”. 

Samarbete med stadsdelsnämnden sker på flera områden. Park och utemiljö är ett delat ansvar. Och Öppna 

förskolan i Högalid, en av hela stadsdelens största samlingsplatser för unga föräldrar, kommer efter noggrann 

prövning av stadsdelsnämnden få visst föreningsstöd. 

Den demokratiska uppslutningen i Högalids församling är stark och samarbetet med kyrkoherde och personal 

mycket gott. I arbetsmiljöenkäten anses resultaten vara uppseendeväckande goda. 

 
Katarina församling 
Den socialdemokratiska gruppen dominerar i församlingen och styr tillsammans med ViSK (Vänstern i 
Svenska Kyrkan) verksamheten. Vi har dock sluppit manifestera detta då vi har sett till att få en bred 
uppslutning kring besluten. Samarbetsklimatet i kyrkoråd och fullmäktige är gott och enigheten har varit stor 
utan att några omröstningar behövt genomföras. Ett gott exempel på att alla arbetar för församlingens bästa. 
Bland annat innehar vi socialdemokrater ordförandeposterna i kyrkoråd och personalutskott genom Inge 
Gustafsson och Kristina Salenstedt Linder 
Vi socialdemokrater fortsätter jobba för att Katarina församling ska vara en plats dit människor helt naturligt 
vänder sig för att hämta kraft, glädje, inspiration, välsignelse, intellektuell stimulans, tröst, 
skönhetsupplevelser, gemenskap, stöd och naturlig näring för sin djupnande tro.  
Några exempel på beslut är ökade resurser till barn- och ungdomsverksamhet, fortsatt satsning på digitala 
kanaler och ökat öppethållande i Allhelgonakyrkan. 
Katarina Kök och Café bedriver idag en framgångsrik verksamhet med lunchservering och minnesstunder. 
Samtidigt fungerar det som en diakonal mötesplats såväl som en plats där vi ger människor en möjlighet till 
arbetsträning, praktik och samhällstjänst. Här har vi varit måna se till att tillräckliga resurser avsätts. 
Upplägget med en morgonmässa som följer regelverket och därefter en Katarinamässa på söndagen med mer 
av musik och frivilligmedverkan har fortsatt. En ny ingrediens är regnbågsmässan i Allhelgonakyrkan liksom 
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dagliga korta webbsända andakter. De senare har gjort att vi nu når ut vida utanför församlingens gränser.  
Katarina Kulturskola, som startades när den kommunala musikskolan höjde avgifterna, har nu hittat sin form. 
Det är idag en verksamhet, som i stor utsträckning bärs av deltagarintäkter och medel från kollekter vid de 
stora musikaliska högtiderna, t.ex. advent och lucia. För att ge alla möjlighet vara med finns även möjlighet att 
söka avgiftsbefrielse för de elever som behöver.  
Musiken är en viktig del av församlingens arbete. Vi vill fortsätta att utveckla ett unikt musikaliskt tonspråk, 
som är stilbildande nationellt och internationellt – och som i sitt uttryck manifesterar församlingens vision. 
Förutom våra konventionella plattformar, gudstjänster och konserter, arbetar vi utåtriktat med att sprida 
musiken genom videoklipp och inspelningar. 
Benhuset leds liksom föregående år av ett konstnärligt råd som tillsammans lägger repertoaren som består av 
teaterföreställningar, konserter, konstutställningar, enskilda evenemang, andakter, samtal mm. 
Vårt samarbete med moskén under arbetsnamnet Goda grannar har betytt att många behövande kunnat 
erbjudas hjälp bl.a. i form av matpaket. 
 

Stiftsfullmäktige 
Verksamhetsåret 2022 var mandatperiodens första. Resultatet i kyrkovalet i september 2021 hade befäst 
Socialdemokraternas ställning som den avgjort största nomineringsgruppen i Stockholms stift, liksom i 
Sverige som helhet. På Södermalm är stödet massivt för S och Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) som vi 
samarbetar nära med. Tillsammans med VISK har S följande resultat: Högalids församling 68,5 %, Maria 
Magdalena församling 67,6 %, Katarina församling 63,8% och Sofia församling 53,2%. Med resultaten för de 
allmänna valen 2022 vid handen kan vi återigen konstatera att kyrkovalet ofta ger en föraning om vilka vindar 
som kommer blåsa ett år senare i kommun-, region- och riksdagsval.  
 
Stiftsfullmäktige består av 91 ledamöter. Av dessa är 23 socialdemokrater, varav 12 från Stockholms 
partidistrikt och 11 från Stockholms läns partidistrikt. Därutöver finns 12 socialdemokratiska ersättare. För 
Södersossarnas del representeras vi av Olle Burell och Nanna Tranströmer med Kristina Salenstedt Linder 
som ersättare. Därutöver är Göran Dahlstrand vald till revisor. Sedan kyrkovalet 2017 innehas den mest 
exekutiva förtroendevalda posten - förste vice ordförande i stiftsstyrelsen - av Socialdemokraterna, närmare 
bestämt Daniel Larson från Lidingö församling. Efter kyrkovalet 2021 har vi fått tillbaka också posten som 
stiftsfullmäktiges ordförande, vilket är Olle Burell. 
 
Den S-ledda majoriteten inkluderar sedan maktskiftet 2017 Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan samt 
Öppen kyrka – en kyrka. Utifrån valresultatet 2021 är även Vänstern i Svenska kyrkan och Miljöpartister i 
Svenska kyrkan De Gröna med. Samarbetets utgångspunkt är att Svenska kyrkan ska vara en stark röst för det 
kristna kärleksbudskapet och motverka främlingsfientlighet. Svenska kyrkan i Stockholms stift ska också vara 
en stark och synlig aktör i arbetet för omställningen till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. 
  
Stiftsorganisationen finns primärt till för församlingarna i Stockholms stift och för deras behov av stöd, 
inspiration och utveckling. Med utgångspunkt i den kristna tron ska stiftsorganisationen också ha en aktivt 
samhällspåverkande roll. Den har också ett främjande och förvaltande uppdrag och ska även utöva tillsyn 
över församlingslivet. Till stiftet betalar varje kyrkotillhörig en årlig stiftsavgift som är fastställd till 2,5 öre per 
skattekrona. Den utmaning som vi socialdemokrater har tagit oss an, är att driva på i det förändringsarbete 
som krävs för att Stockholms stift ska anpassa sin verksamhet och sina arbetsformer till en krympande 
ekonomi och ökade utmaningar. 
  
Vi har bidragit till att i stiftsfullmäktige, som är Stockholms stifts högsta beslutande organ, samla en stor 
majoritet bakom de strategiska budget- och verksamhetsbeslut som syftar till att värna Svenska kyrkan som 
öppen och demokratisk folkkyrka. Rent konkret betyder det att resurserna riktas till dels den del av arbetet 
som stödjer församlingarna i deras grundläggande uppdrag, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning 
och utöva diakoni och mission. Dels att ringa in de uppgifter som bara stiftet kan svara för, till exempel 
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kommunikation som riktar sig till alla invånare i Stockholmsregionen, samordning av Svenska kyrkans 
medverkan i institutionssjälavården.  
 
Kriget i Ukraina har återigen satt fokus på Sveriges beredskap, där Svenska kyrkan har flera viktiga roller att 
spela. Det handlar dels om det generella arbetet med att stärka det psykologiska försvaret och 
samhällsgemenskapen. Om katastrofen skulle bli ett faktum även i vårt land, skulle Svenska kyrkan bli 
tvungen att hantera stora utmaningar kopplade till begravningsväsendet. På stiftsnivå pågår också insatser för 
att förbereda församlingarnas skydd av omätbara kulturhistoriska värden i form av inventarier och byggnader. 
Ytterligare en konsekvens av det pågående kriget i vårt närområde är den svårartade energikrisen, som 
påverkar tillgång till el och priset för densamma. Energibesparingar och antikvariska hänsyn är inte alltid lätta 
att förena. 
 
Som framgår av verksamhetsberättelsens delar om de lokala församlingarna är kyrkorna en angelägenhet som 
berör både kyrkans medlemmar och alla andra som bor på Södermalm och Gamla stan. Att hålla byggnaderna 
i gott skick och öppna i så stor utsträckning som möjligt är en ständig kamp, inte minst ekonomiskt. Men det 
kräver även specialkompetens, vilket Stockholms stift tillhandahåller.  
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Förenklat bokslut för verksamhetsåret 2022-01-01 -  2022-12-31 

    

Resultaträkning  
2022-01-01  -
2022-12-31 

2021-01-01  -
2021-12-31 

    

Intäkter    
Anslag PD, medlemsavgifter  61 050,00 58 500,00 
Gåvor/bidrag (insamling OP Center) Not 1   0,00 35881,00   
Övriga verksamhetsintäkter  0,00 0,00 
Försäljningsintäkter  14920,00 0,00 

Summa Intäkter  75 970,00 94 381,00 

    

Kostnader    
Verksamhetskostnader Not 2  85 957,06 5 892,68 
Försäljningskostnader  0,00 0,00 
Övr externa kostnader/överför OPC Not 3         17 308,75 41 000,00 

Summa kostnader  103 265,81 46 892,68 

    

Verksamhetens över-/underskott  -27 295,81 47 538,32 

    

Finansiella intäkter  0,00 0,00 

    

Årets över-/underskott  -27 295,81 47 538,32 

    

Balansräkning    

    

Tillgångar    

Varulager Not 4   0,00 0,00 

Kundfordringar  0,00 0,00 

Kassa och bank  114 330,57 141 626,38 

Summa tillgångar  114 330,57 141 626,38 

    

Eget kapital    

Balanserade överskott  141 626,38 94 088,06 

Årets över-/underskott  -27 295,81 47 538,32 

Summa eget kapital  114 330,57 141 626,38 

    

Skulder    

Leverantörsskulder  0,00 0,00 

Summa skulder  0,00 0,00 

    

Summa eget kapital och skulder   114 330,57 141 626,38 
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Noter    

    

Not 1 Gåvor och bidrag    

Gåvor, insamlade medel OP Center  0,00 41000,00 

Medlemsverksamheten  0,00 0,00 

    

Bidrag    

Verksamhetsbidrag PD  61 050,00 58 500,00 

    

    

Not 2 Verksamhetskostnader    

Medlemstidning  0,00 0,00 

Medlemsverksamhet  85 957,06 3 419,00 

Utdelade stipendier  0,00 0,00 

    

    

Not 3 Övriga externa kostnader    

Hyra  13 200,00 1 280,00 

Diverse administration  4 108,75 1 193,68 

    

    

Not 4 Varulager    

  0,00 0,00 

    

    

    

Södermalm 2022-01-09    

    

    

Johanna Hallberg, kassör     

    
 


