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Verksamhetsberättelse för år 2022 
 
1. Kretsens uppgift 

 
Norra innerstadskretsen inom Stockholms Partidistrikt; 
Kretsarna ska enligt stadgarna (§10) bl.a. ansvara för lokal verksamhets- och 
organisationsutveckling, stimulera studieverksamheten, tillsammans med 
grundorganisationerna ansvara för den lokala valrörelsen, stötta den lokala 
opinionsbildningen och samordna deltagande vid större utåtriktade - 
arrangemang i kretsen. Partikretsarna ska också svara för att lokala 
medlemsmöten genomförs för nominering av stadsdelsnämndsledamöter i 
Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder.   

 

2. Styrelsen  

Sedan årsmötet den 22 mars 2022 har styrelsen bestått av: 

     Vald till 
Ordförande Birgit Marklund Beijer, Engelbrekt (2024) 
Kassör Emil Bustos, Engelbrekt  (2024) 
Ledamot Susie de Ciutiis, Matteus  (2024) 
Ledamot Ulla Sjöberg, Adolf Fredrik  (2024)    
Ledamot, Ove Andersson, Johannes–Gustav Vasa (2023)  
Kampanjledare   
Ledamot Berit Nyberg, Värtan  (2023) 
Ledamot Johan Silvera, Östermalm–Gärdet  (2023) 
Ersättare,  Per Strängberg, Matteus  (2023) 
studieledare    
Ersättare Solveig Holmgren, Värtan  (2023) 
 
Petter Martinsson, Östermalm-Gärdet, har ersatt Johan Silvera under året 
och adjungerats till styrelsen. 



 

  

Styrelsen har sedan årsmötet sammanträtt vid fyra tillfällen. 

 
3. Verksamhet  

Kretsen prioriterade aktiviteter kring valen i september 2022. Samtidigt 
har kretsen anordnat andra möten. Kretsen hade årsmöte 2022, där 
riksdagsledamoten Lawen Redar var gäst och pratade om kulturpolitiken. 
Efter valet hade kretsen även ett välbesökt eftervalsmöte med  
medverkande från partikretsen.  

 
Flera av föreningarnas möten har varit öppna digitalt och inbjudan har 
sänts ut till medlemmarna i hela Norra innerstan. 

 
4.  Valrörelsen 

Utdrag ur Valprogrammet för ”Ett Norrmalm och Östermalm som kan 
bättre”; 
- Stockholms innerstad är fantastisk. Vacker arkitektur, rikt 

kulturutbud, fina grönområden och det glittrande vattnet som 
omfamnar staden från många håll. 

- Vi som bor på Norrmalm och Östermalm är stolta över våra vackra 
stadsdelar. Och vi delar dem gärna med alla som kommer hit för att 
arbeta turista eller för att bara ta del av allt som vår del av staden har 
att erbjuda. 

 
Medlemmarna i Norrmalm och Östermalm deltog aktivt och på många 
olika sätt i valrörelsen. Årets valrörelse fokuserade på dörrknackningar 
samt ringinsatser. I slutändan gav arbetet utdelning i betydande 
valframgångar på Norrmalm och Östermalm. 
 
Det politiska budskapet utgick från Socialdemokraternas tre prioriterade 
områden: att bryta segregationen och få bort brottsligheten, ta tillbaka 
den demokratiska kontrollen över välfärden och använda 
klimatomställningen för att skapa framtidens jobb med bra villkor i hela 
landet. 

Under våren inleddes kampanjandet redan i april med dörrknackningar, 
ringning, torgmöten biblioteksengagemang. 



 

  

Efter sommaren återupptogs valrörelsen och ökade sedan till högsta 
växel. Vi tog fram ett lokalt valprogram för Östermalm och Norrmalm.  
Flera medlemmar var engagerade i att bygga upp programmet.  
Medlemmar knackade dörr runtom på Östermalm och Norrmalm samt i 
andra delar av staden. Vidare var flera medlemmar från Norra 
Innerstaden aktiva i valstugearrangemangen på Sergels torg. 

Våra förtroendevalda i parlament och stadsdelsnämnder jobbade större 
delen av året i opposition både i regionen och i staden. I oktober tog de 
rödgröna över i både kommunfullmäktige och regionfullmäktige och båda 
parlamenten kunde lägga en socialdemokratiskt präglad budget för 2023.  
 

5. Sammanläggning av Norrmalms och Östermalms 
stadsdelsnämnder 
Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder ska läggas samman till en 
ny nämnd och förvaltning: Norra innerstadens stadsdelsnämnd. Den 
valkommitté som beslutas vid årsmötet 2023 kommer till medlemsmöte i 
Norra innerstadskretsen föreslå den nya nämndens ledamöter. 
Socialdemokraterna vill lägga ihop nämnderna för att: 
 Stärka det lokala uppdraget, 
 Dra nytta av samordningsvinster,  
 Bättre rusta staden för dagens och framtidens behov. 
 
Stadsdelsförvaltningars kärnverksamhet och uppdrag är att erbjuda 
välfärdstjänster till medborgarna. Dessutom ska stadsdelarna verka för 
den lokala demokratin och säkra inflytande och delaktighet för boende i 
området. Med större organisatoriska enheter i innerstaden stärker staden 
stadsdelsförvaltningarnas förmåga att möta det uppdraget. 

6. Nya medlemmar 
Nya medlemmar har kommit till efter valet 2022 i alla föreningar- totalt 
214 i kretsen. Stort ansvar läggs nu på föreningarna att ta hand om och 
hålla kvar de nya medlemmarna.  
 

7. Ekonomi 
Kretsens ekonomi präglades 2022 av valet. Vi satsade kraftigt på olika 
kampanjaktiviteter och annonser för att understödja den lokala och 
nationella valrörelsen. Kretsen hade intäkter om 42 950 kronor och 



 

  

kostnader om 84 492, 88 kronor, vilket medför en förlust om 41 542,88 
kronor. 

Vidare har ekonomin präglats av att kretsens bank, Swedbank, inte längre 
tillåter föreningar att ha underkonton genom partiet. Därför ska vi nu 
skapa ett eget konto och ha en helt separat ekonomi. Kretsen kommer 
även eventuellt ta över vissa föreningars ekonomi. Detta blir 
utmaningarna inför 2023. Kretsens styrelse beslutade att välja Emil 
Bustos och Birgit Marklund Beijer som firmatecknare (två i förening). 
Detta har förändrat förutsättningar för ekonomiska berättelsen 2022.  

 

8. Slutord   
2022 har varit ett dramatiskt år. Under våren präglades verksamheten av 
pandemin – och medlemsmöten hölls digitalt. Därefter kom arbetet att 
präglas av Rysslands brutala anfallskrig på Ukraina. Därefter kom 
ekonomin att präglas av inflation och särskilt rusande priser på el och 
drivmedel. Därtill har skjutningar i flera områden i Stockholm skapat oro 
för medborgare i flera stadsdelar. Trots dessa förutsättningar 
förbättrades valresultatet och var lokalt en framgång. 
Socialdemokraterna gick fram i kommun- och regionvalen i flertalet 
valdistrikt på Östermalm och Norrmalm. Dessa framgångar bidrog till 
maktskifte i såväl stadshuset som regionen. Tyvärr räckte det inte för en 
majoritet i riksdagen. 
 
Nu blickar vi framåt och vi kommer att stärka vårt samarbete mellan 
föreningarna på Norrmalm och Östermalm med att bidra aktivt i partiets 
kampanjarbete under året. Vi kommer också att samverka med 
föreningarna i olika seminarier, studiecirklar, möten och torgmöten.   
  

Birgit Marklund Beijer  Emil Bustos    
 
Susie de Cuitiis   Ulla Sjöbergh  
 
Ove Andersson  Berit Nyberg 
               

          Johan Silvera 


