
 

 

 

Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck  

 

Inledning  

Inriktningen för kretsstyrelsens arbete har detta år varit att rusta vår organisation för 
genomförandet av en vinnande valkamp 2022. Under året har föreningarna och kretssamarbetet 
genomfört torgmöten och dörrknackningar och massor av andra aktiviteter med stark inriktning 
på lyssnande och dialog med stadsdelarnas medborgare. Vi konstaterar att vi kunde bidra till 
valframgångar och gläds åt vinsterna i kommunen och regionen. 

Den långvariga pandemin har bekämpats och förlorat sitt förlamande grepp över många 
verksamheter. Vi har kunnat återgå till möten med fysiskt deltagande men har också med de nya 
erfarenheterna lärt oss och utvecklat nya mötesformer och flexibilitet.  

Det ryska imperialistiska krigsövergreppet mot Ukraina är nu det stora hotet, som har tvingat 
fram beslut och förändringar som för många av oss tidigare var närmast otänkbara. 

 

Medlemmar  

Medlemmar i Krets Sydost är de personer som har medlemskap i Stockholms Socialdemokratiska                    
Partidistrikt oavsett i vilken förening eller klubb men som är fast boende inom kretsens 
geografiska område, d v s de tre stadsdelsnämndsområdena Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och 
Skarpnäck.  

 

Kretsstyrelsen                                                                          (mandat t årsm) 

Ordförande                                                   Jakob Brandt   

Kassör                                                           Lena Karlsson                     -24 

Studieledare och sekreterare                          Birger Kato  

Kampanjledare   avgick -22-dec                     Zackarias Hort                   (-24) 

Vice ordförande                                            Kristina Öberg   

Ledamot                                                        Ebba Ringborg          



 

 

 

 

Ledamot                                                       Mathias Tofvesson               -24 

Ledamot                                                       Jan Amnéus                          -24 

Ledamot   avgick -22-dec                              Mimmi Rönnkvist               (-24)   

 

Ersättare:   

1. Isabel Hillborg avgick -22-nov,      2. Claes Elmgren  t f kampanjledare fr -22-dec,                   
3. Gisela Norrman,      4. Amanj Mala Ali,      5. Hanna Jokio,      6. Niklas Rimbark.  

 

Styrelsen har under 2022 genomfört 10 protokollförda möten.  

 

Företrädare i Partidistriktets Representantskap  

Jakob Brandt, Lena Karlsson, Birger Kato.  

Revisorer och -suppleanter  

Lennart Pöppel, Christos Tsoukatos samt Gun Setréus, Daniel Harc.  

Valberedning  

Curre Hansson sammankallande, Nanna Wikholm, Alexander Ojanne och Sten-Åke Pettersson.  

 

Årsmötet  

hölls den 27 mars med 52 mötesdeltagare i Bagarmossens Folkets Hus. Efter årsmötet 
genomförde vi Söderortskonferensen, som denna gång bjöd in gästtalarna Lisa Pelling, Erik 
Nilsson och Karin Wanngård som med Joel Stade utvecklade tankar och idéer för 
förhoppningsvis framgångsrika politiska valrörelsestrategier. 

 

Samarbetskonferenser och ordförandeträffar   

Vid två tillfällen inbjöds kretsens medlemmar till samarbetskonferenser i syfte att bygga 
samhörighet kring det gemensamma valkampsprojektet, analysera läget samt utveckla idéer och 
förslag inför årets stora uppgift; valseger. 

Kretsstyrelsen har hållit flera möten under året med föreningarnas ordförande och kampanjledare 
för att utveckla och konkretisera förslag kring genomförande av valrörelsen.   

Kretsstyrelsen har varit representerad bl a vid Partidistriktets valårskonferenser och 
kampanjledarträffar.  



 

 

 

 

Första maj 

Demonstrationer och möten kunde äntligen detta år genomföras fysiskt. Vi demonstrerade som 
vanligt från Humlegården till Norra Bantorget, och våra lokalföreningar i Årsta och Kärrtorp 
arrangerade dessutom möten i sina centra. 
 
 
 
Valrörelsen och Valcentrum Gullmarsplan    
 
Valrörelsen var självklart det som helt dominerade kretsens verksamhetsår 2022.  
 

Kretsen hade sitt valcenter i lokaler i centralt läge vid Gullmarsplan, och där hade vi våra 
valombudsmän David Loveday och Peter Sandberg placerade. Lokalen invigdes i april med kaffe-  
och tårtkalas, och de många både större och mindre rummen fylldes snart med aktivister och 
diverse material.  
  
Kretsstyrelsen valde ordföranden, kassören och kampanjledaren till valledning som tillsammans 
med David och Peter planerade valrörelsen inom kretsen. Valledningen hade möten för 
avstämning och uppföljning en gång i veckan. 

Kretsstyrelsens inriktning var - och är - att i största möjliga mån stötta våra föreningar både 
ekonomiskt och med spridning av information om deras olika aktiviteter med uppmaningar till 
kretsens alla medlemmar att delta i de lokala valaktiviteterna.  

Under juni genomfördes ett möte för föreningarnas ordförande och kampanjledare för slutlig 
planeringsgenomgång av alla våra aktiviteter i kretsområdet och i föreningarna. I augusti 
genomfördes en ordförandekonferens i Rågsved med efterföljande dörrknackning.  

Inriktningen på valrörelsen var ringning och dörrknackningar, och kretsen och våra ombudsmän 
inriktade stödet främst på de aktiviteterna. Många föreningar ordnade också andra typer av 
aktiviteter, t ex samtal med väljare på torg och möten av större karaktär med olika medverkanden 
både ute och inomhus. Vi kan stolt konstatera, att vi genomfört 19 103 samtal, som registrerats, 
kan alltså vara fler. Målsättningen var dock ännu högre och blir något att kämpa för att uppnå. 

Kretsens samlade insatser var bl.a: 

 Lokalt valprogram som trycktes upp i stor upplaga för spridning på våra aktiviteter. För 
varje stadsdelsnämndsområde gjordes också särtryck. 

 Pensionärsringning dagtid från lokalen Gullmarsplan. 
 Dörrknackning i Stureby med Magdalena Andersson. Ca 100 personer deltog denna 

fredagskväll i juni med mycket lyckat resultat. 
 Dörrknackningar mot slutet av valrörelsen i särskilda områden. 
 Vid besök från statsråd och andra ”intressanta ” personer svarade valledningen för 

planering och beslut om platser för aktiviteterna. 
 



 

 
 
 
 

 Ringaktiviteter från föreningarna erbjöds att genomföras i vårt valcentrum Gullmarsplan, 
om man önskade hjälp med det praktiska. 

 Möte för nya medlemmar genomfördes vid två tillfällen före sommaruppehållet. 
 Under sommaren dörrknackningar från centralt håll i kretsen som vi aktivt deltog i. 
 En ny dörrknackningsaktivitet som vi kallade stafettknackning ordnades vid flera tillfällen 

i olika områden. Det innebar att dörrknackningen pågick under längre tid, och deltagarna 
kunde komma och vara med längre eller kortare stund. Mycket lyckosamt i några av våra 
villaområden. För denna aktivitet fick kretsen ett omnämnande och pris på Partidistriktets 
stora eftervalsfest i Munchenbryggeriet. 

 Valsedelsutdelning; kretsen bistod de föreningar som hade svårt med bemanning vid sina 
vallokaler.  

 

Medlemmar från kretsen svarade också för städning av lokalen samt packning av material för 
knackningar och valsedlar inför valdagen och annat praktiskt arbete i lokalen. 

Valrörelsens sista vecka flyttade valombudsmännen till lokalen i Rågsveds Folkets Hus för att 
intensifiera våra aktiviteter där. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att mängden av ringningar och dörrknackningar 
överträffade våra förväntningar och även att deltagande från många av våra medlemmar var gott. 
En liten kuriosa information; våra ringlistor tog slut vid några tillfällen, vilket betydde att vi hade 
ringt mer än planerat. 

Valresultatet 

Sammantaget kan konstateras, att vi i sydostkretsen fick ett bra valresultat. Det gäller särskilt i 
kommunvalet och regionvalet. När valresultatet räknas samman för sydostkretsens samtliga 
valdistrikt, och 2018 jämförs med 2022 ser vi följande resultat:  

 

Typ av val 2018 2022 Förändring 
Riksdag 28,7% 32,5% +3,7% 
Region  29,9% 37,3% +7,4% 
Kommun 26,9% 33,6% +6,7% 

 

 

Eftervalsträffen 19 november i Årsta Folkets Hus 

Aktiviteterna genomfördes dels i några mindre valanalysgrupper som gav utmärkta tillfällen att 
grundligt diskutera kring både stort och smått, dels i storforum med deltagande av Jytte Guteland 
och Anders Österberg och Hanna Jokio.  



 

 

 

 

Efter dessa diskussioner hade vi fest med massor av läckerheter komponerade av vår styrelses 
menukreatörer. Riktigt kalas! 

Dagen samlade drygt 100 personer, varav 85 var kvar under festen, och stämningen var mycket 
god och arrangemanget var lyckat. Under festen avtackades våra valombudsmän. David Loveday 
kunde ta emot tack och present på festen, Peter Sandberg var med via telefon och fick tack men 
presenten vid ett senare kretsstyrelsemöte.  

 

Stadsdelsnämnderna  

Inom vårt partikretsområde har vi de tre stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta samt 
Skarpnäck. Våra gruppledare i EÅV var först Veronica Palm, som avgick under våren -22 och  
efterträddes av Daniel Carlstedt. I Farsta var Kjell Backman och i Skarpnäck var Monica 
Lövström våra gruppledare. Efter valvinsten i Stockholms kommun kunde vi från årsskiftet bilda 
majoritetskoalition i stadsdelsnämnderna. Ledamöterna i stadsdelsnämnderna fr o m  2023 
nominerades vid möten som hölls före eftervalsträffen i november i Årsta Folkets Hus. 

Vi hänvisar också till våra s-gruppers egna rapporter.  

Föreningarna       

Inom kretsområdet har vi 17 lokalt aktiva partiföreningar, en SSU-klubb och en kvinnoklubb.  

Årsta-Johanneshov, Enskede, Dalen, Östberga, Örby, Stureby, Bandhagen-Högdalen, Rågsved-
Hagsätra, Vantörs s-pensionärsförening, Söderled, Sköndal, Farsta-Fagersjö, Farsta strand, 
Hammarbyhöjden-Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen, Skarpnäcksfältet samt SSU Lucidor och 
S-kvinnoklubben östra söderort. Medlemsantalet i Kretsen är cirka 1200 personer.  

 

Slutord       

Valresultatet blev för oss i stockholmsregionen både vinster och förlust och allt med ganska små 
marginaler. Vi gjorde ett bra val i sydostkretsen och kunde därmed bidra till maktskifte i både 
stadshuset och regionen. Även i riksdagsvalet ökade röstandelen i sydostkretsen för vårt parti. 
För oss gäller det nu verkligen att hålla i, hålla ihop, hålla ut i kampen för ett mycket bättre 
Stockholm och Sverige. Vi ska förvalta det förtroende vi fått av väljarna och visa, att 
socialdemokratisk politik i grund och botten handlar om förändring och förbättring.  

Inom både kommunen och regionen har vi nu fått väljarnas förtroende att förverkliga vår politik 
och skapa ett bättre Stockholm för alla. Men även om partiet gick framåt även i riksdagsvalet 
förlorade vi regeringsmakten. Situationen i rikspolitiken är mycket oviss och med ett extremparti 
som dirigerar en svag regering kan vadsomhelst hända. Vår opposition måste vara stark och 
framförallt progressiv. 

 



 

 

 

Kriget bara något hundratal mil från oss kastar mörka skuggor över tillvaron. Tidigare nästan 
otänkbara tankar och världsbilder har omprövats och förändrat realpolitiken. Kampen för 
demokrati och humanism är mer angelägen än någonsin.  

Pandemin har äntligen bekämpats så pass att vi kan leva normala liv igen. Dock finns faran alltid, 
virusarna ger sig inte i första taget, så många av de kloka råd som gavs kan gott gälla framöver.  

Kretsstyrelsen har haft fokus på utvecklingen av vår organisation, och valrörelsen var en 
manifestation av vilja och lust och engagemang i föreningarna. Vi tackar medlemmarna för detta.  

 

 

 

 

Jakob Brandt             Lena Karlsson  Birger Kato  

 

Kristina Öberg                     Ebba Ringborg               Mathias Tofvesson                 Jan Amnéus 

 

                    Claes Elmgren              Gisela Norrman              Amanj Mala Ali    

 

 

                                Hanna Jokio                  Niklas Rimbark                   

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga – Om arbetet i stadsdelsnämnderna 2022 

 

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd  
I början av året valde Veronica Palm att lämna som gruppledare och vice ordförande för 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, och Daniel Carlstedt valdes som hennes efterträdare för 
resterande del av 2022. 

De frågor som har dominerat gruppens arbete och den politik vi fört i stadsdelsnämnden har 
bland annat varit att rädda Stamparken samt att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över 
välfärden. 

I slutet av våren 2022 kom besked om att Stamparken skulle läggas ner och all verksamhet flyttas 
till parkleken Backen på Östbergahöjden. Tillsammans med den lokala s-föreningen och 
engagerade föräldrar i Östberga drev vi frågan och fick både majoriteten och förvaltningen att 
ändra sig och behålla parkleksverksamhet i Stamparken. Vi har också under hela året drivit på för 
satsningar på mer fritidsverksamhet i våra parklekar, fritidsgårdar samt genom ökat stöd till 
föreningar som genomför aktiviteter för de boende i vårt stadsdelsområde. 

Stadsdelsnämndgruppen var också självklart väldigt aktiv i valrörelsen. Förutom att delta i och 
arrangera valaktiviteter i de egna föreningarna deltog gruppen gemensamt på knackningar för att 
prata om lokala valfrågor utifrån vårt lokala valprogram för Sydostkretsen och flygbladet med 
lokala valfrågor för Enskede-Årsta-Vantör. 

Efter att vi vann valet och tog tillbaka makten i Stockholms stad har vi stoppat ett antal 
upphandlingar som den tidigare majoriteten velat genomföra, bland annat när det gäller driften av 
gruppbostäder. Detta var en viktig del i vårt arbete med att ta tillbaka den demokratiska 
kontrollen över välfärden. 

Den socialdemokratiska stadsdelsnämndgruppen i EÅV har under 2022 bestått av: 

Veronica Palm, gruppledare (till och med februari) 

Daniel Carlstedt, gruppledare (från och med april) 

Bosse Hansson, ledamot 

Gisela Norrman, ledamot 

Halahen Zaidane, ersättare 

Mikael Hörnkvist, ersättare 

  



 

 

 
Farsta Stadsdelsnämnd 
 

Arbetet i gruppen har fungerat väl, där alla har deltagit i både förberedelser inför och under 
nämndsammanträdet. 

I vår oppositionspolitik har vi tryckt på att vi vill satsa mer på vår gemensamma välfärd än vad 
majoriteten har gjort. 

Vid nybyggnation har vi förespråkat hyresrätter framför bostadsrätter. Vi har framfört; för att 
uppnå varaktig trygghet behövs mer resurser till socialtjänst och fritidsverksamhet, såsom 
parklekar och fritidsgårdar. Förbättrad busstrafik i Sköndal och Fagersjö har vi framfört i våra 
remissvar. 

När kommunal verksamhet som drivs i entreprenadform och är aktuell för beslut om förnyad 
upphandling, har vi föreslagit att driften ska utföras i egen kommunal regi. 

Vi har frågat förvaltningen vad det skulle kosta att all kommunanställd personal inom LSS, vård 
och omsorg och förskola ska få arbetsskor. 

Vi föreslog att förvaltningen skulle anställa valsamordnare och valinformatörer för att informera 
om de allmänna valen med fokus på de stadsdelarna som hade lägre valdeltagande 2018 än staden 
i sin helhet. 

Den socialdemokratiska stadsdelsnämndgruppen i Farsta har under 2022 bestått av: 

Kjell Backman, gruppledare 

Moa Sahlin, ledamot 

Karin Lekberg, ledamot 

Daniel Harc, ersättare 

Pelle Petterson, ersättare 

Anki Johansson, ersättare 

 

  



 

 

 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2022  

 
Året inleddes med tragiskt med dödskjutningar i Skarpnäck. Enskilda skarpnäcksbor samlades i 
Kulturhuset för att diskutera problem i området. Gruppen växte och kallade sig WR1. En lång 
rad förslag på åtgärder och förbättringar arbetades fram, allt från  - öppen förskola på 
Skarpnäcksfältet, fältassistenter i stadsdelen, HLR-utbildningar, läxläsning, öppnare Kulturhus, 
uppfräschade gårdar etc.  Vi socialdemokrater följde och deltog arbetet främst som boende i 
området, vi ville inte riskera att gruppen skulle känna sig kidnappade av partier för egna syften.  

Därmed sattes tonen för arbetet i stadsdelsnämnden. Ökad trygghet och än större fokus på 
förebyggande åtgärder kom att prägla Socialdemokraternas arbete i stadsdelsnämnden. Vi kunde 
konstatera att många bra insatser redan finns i stadsdelen – Skarpnäckslyftet med områdesvärdar, 
avhopparverksamhet, samarbete med skola, socialtjänst för att nämna några. Men vi drog 
slutsatsen att det inte räcker. Skarpnäck är den enda stadsdel som saknar uppsökande 
fältassistenter, vilket S konstaterat från dag ett under mandatperioden och lagt förslag om att 
åtgärda.  

Vi fortsatte under året att fokusera på förebyggande arbete på stadsdelsnämndens möten och 
etablera socialdemokraterna som pådrivande i frågan - kom bland annat  in i Mitti med insändare 
med krav på bland fältassistenter.  

Dessutom la vi flera förslag, bland annat att införa ellådcyklar enligt dansk modell  ”Cykling utan 
ålder” som innebär att man på en särskild elcykel har plats för två passagerare framtill och en 
cyklande person bakom styret, att stoppa reklampelare på torget i Bagarmossen och egna förslag 
till beslut i planärenden med mera. Vi lämnade även förslag på att återta LSS-boenden i egen regi. 

Ledamöter: 

Monica Lövström, gruppledare, Pontus Olsson, Maria von Bredow, Curre Hansson, Frida 
Sundqvist, Lukas Romson 

 


