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Verksamhetsberättelse för 2014 

Styrelsen för Sollentuna arbetarekommun lämnar följande redovisning över verksamheten 
2014. 

1. Inledning 

2014 präglades av att styrelsen hade att planera och genomföra två valrörelser samt att 
hantera de nomineringar som skulle ske efter valet den 14 september till uppdrag i 
kommun och landsting. 

2. Styrelsens sammansättning 

Ordinarie ledamöter 

Gunilla Hultman  ordförande 
Nemanja Kovacevic  vice ordförande 
Per Malmquist  kassör 
Siv Gustavsson   sekreterare 
Lars Vestberg facklig ledare/1:a maj ansvarig 
Anne-Marie Leijon 
Swapna Sharma  

Ersättare 

Bashar Tancro Hussein 
Julia Mäkitalo Blent 
Sipan Ismail   (avsade sig i december 2014) 
Mohamed Musa 
Ridvan Bozan   
 
Oppositionsrådet Freddie Lundqvist och politisk sekreterare Roger Sjöberg har varit 
adjungerade till styrelsen under hela året. SSU har utsett Katarina Roa Godoy som sin 
adjungerade. S-Kvinnors adjungerade har varit Stina Bergman Ericsson 
 
Styrelsen har utsett ett beredningsutskott som har förberett styrelsens sammanträden. 
Beredningsutskottet har bestått Gunilla Hultman, Siv Gustavsson, Per Malmquist och 
Nemanja Kovacevic. Politisk sekreterare Roger Sjöberg och oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist har varit adjungerade till beredningsutskottet. 
 
I styrelsen har det också funnits ett valutskott som har berett fyllnadsval till kommunala 
uppdrag. Valutskottet har bestått av Swapna Sharma (sammankallande), Lars Vestberg, 
Anne-Marie Leijon och Ridvan Bozan. Oppositionsrådet Freddie Lundqvist har varit 
adjungerad till valutskottet. 
 
Valledningens organisation redovisas under redogörelsen för valrörelserna. 
 
Styrelsen har under året haft 23 protokollförda sammanträden. 3 av dessa har varit 
gemensamma möten med kommunfullmäktigegruppen.  
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Övriga av årsmötet valda uppdrag 

Revisorer   Revisorssuppleanter 

Joakim Jonsson  Berit Forsberg 
Siv Enström    Henning Carlsson 
Sven Hovmöller  Margareta Henkel 
 
Fanbärare har Mikael Jönsson och Stig Nyman varit. Fanan har funnits med på 1:a maj 
samt vid de begravningar där de anhöriga så önskat. 
 
Valberedningen inför årsmötet 2015 har bestått av Richard Meyer (Sammankallande), 
Mette Hildingsson, Bjarne Isacson, Berit Forsberg och Gunnar Ljungberg. 

3. Personal 

Arbetarekommunen har inte haft någon anställd personal under året.  
 
Freddie Lundqvist har varit heltidsarvoderad som oppositionsråd. Roger Sjöberg har varit 
anställd av Sollentuna Kommun som politisk sekreterare för socialdemokraterna.  

4. Expedition 

Arbetarekommunen har haft expeditionslokaler i Tunbergsskolan, Häggviksvägen 2 fram 
till i december 2014. Medlemsmötena hölls i Tunbergsskolans matsal under våren och 
under hösten i Sollentunasalen i Turebergshuset. ABF Nordöstra Storstockholms konkurs 
försvårade lokalsituationen för arbetarekommunen och arbetarekommunen håller nu på att 
succesivt lämna sina lokaler i Tunbergsskolan.  

5. Medlemsmöten  

Under året har arbetarekommunen genomfört fem medlemsmöten enligt följande: 
 
17 februari  Medlemsmöte för att fastställa valsedel till kommunfullmäktigevalet. Freddie 

Lundqvist valdes till kandidat till att bli kommunstyrelsens ordförande. 
 
15 mars Årsmöte. Per Malmquist valdes till ny kassör. Budget för valrörelserna 

antogs. 
 
26 maj Peter Godlund och Josefin Utas från Miljöpartiet i Sollentuna uppvaktades 

med anledning av partiets framgångar i EU-valet. Genomgång av resultat i 
EU-valet. Freddie Lundqvist och Roger Sjöberg informerade om 
Socialdemokraternas förslag till budget för Sollentuna kommun. Behandling 
av två motioner om jävsregler vid nomineringar samt kring medlemsstudier. 

 
30 september Halvårsrapport lämnades över arbetarekommunens ekonomi. Analys av 

valresultatet. Nomineringar till landstingsuppdrag. 
 
27 oktober Nomineringsmöte där våra gruppledare i kommunala nämnder och styrelser 

utsågs. Mötet valde även våra representanter i kommunstyrelsen. Freddie 
Lundqvist omnominerades till oppositionsråd. 

 
24 november Nomineringsmöte för att utse övriga förtroendevalda i kommunen. 

Antagande av uppförandekod. Våra ombud till partidistriktets kongress 2015 
valdes. Två motioner om vuxenutbildning respektive skoldebatt behandlades. 
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Politikmöten 
Under året genomfördes också ett politikmöte. Politikmötena har till syfte att ge möjlighet 
till att samtala och lära sig mer om aktuella politiska frågor.  
 
 
23 april Möte med Magnus Nilsson, kandidat i EU-v alet, kring aktuella frågor. Mötet 

arrangerades tillsammans med Häggviks (S)-förening. 

6. Studieverksamheten 

Fokuset på studieverksamheten låg på valstudier. Under januari till mars genomfördes tre 
valarbetarutbildningar i Sollentunasalen kring de viktigaste politiska frågorna inför valet. 
Vid en av träffarna deltog Fredrik Olovsson, gruppledare i riksdagens finansutskott och vid 
ett annat Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. I övrigt deltog ett 
antal av våra kandidater till kommunfullmäktige. En gemensam valarbetarutbildning 
genomfördes tillsammans med tre andra arbetarekommuner (Sigtuna, Upplands Väsby och 
Upplands-Bro) i slutet av mars kring valarbetarmetoder. 
 
I augusti genomfördes en valarbetarkväll för alla valarbetare med praktisk information inför 
valrörelsen. Vid denna deltog Åsa Westlund, f d Europarlamentariker och riksdagskandidat. 
 
Freddie Lundqvist och Roger Sjöberg deltar på partidistriktets valorganisations utbildning, 
som pågick under 2013-14. 

7. Fackligt/politiskt samarbete 

Den fackligeledaren var ansvarig för att arrangera 1:a maj-firandet i Sollentuna. Den 
facklige ledaren har deltagit i möten som partidistrikt och LO-distrikt kallat till. 

8. Arbetsgrupper 

Styrelsen tillsatte i oktober 2014 en valanalysgrupp, utifrån det uppdrag som årsmötet gav, 
för att analysera insatserna och resultatet i valen 2014. Gruppen lämnar sin slutrapport till 
styrelsen i mars 2015. Till medlemmar i gruppen utsågs Gunnar Sahlin (sammankallande), 
Berit Forsberg, Julia Mäkitalo Blent, Peter Nyberg, Nehayat Ahmad, Mohamed Musa och 
Henning Carlsson. 
 
9. Utåtriktat arbete och valrörelser 
Under året genomfördes återkommande utåtriktat arbete. Det skedde huvudsakliga under 
de två valrörelserna.   
 
Valledningar 
Inför valrörelserna formerades tre valledningar. Det var den strategiska valledningen som 
bestod av arbetarekommunens beredningsutskott. Den politiska valledningen bestod av 
beredningsutskottet samt kommunstyrelsegruppen. Den operativa valledningen bestod av 
de medlemmar som hade ansvar för olika projekt så som telefonringning (Margareta 
Henkel), dörrknackning (Swapna Sharma), valaffischering (Stig Nyman), hushållsutdelning 
(Anne-Marie Leijon), valstuga (Stina Bergman Ericsson), torgaktiviteter (Freddie 
Lundqvist), materialproduktion (Roger Sjöberg), valbuss samt inte minst bemanning 
(Jennie Bacchus Hertzman och Gunnar Lamin). Arbetarekommunens ordförande ledde 
valledningarnas arbete. 
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Europaparlamentsvalrörelse 
(S) nådde 14,9% i Sollentuna som valresultat, vilket var en ökning med 1,15% jämfört med 
valet 2009. Det var första gången sedan 2002 (S) i Sollentuna ökar sin röstandel i ett 
allmänt eller EU val i Sollentuna. Det var det första EU-val där (S) inte tydligt minskat 
jämfört med föregående val. 
 
Styrelsen kunde åter konstatera att EU-val är svåra val för oss Socialdemokrater. Den här 
gången håller (S)ställningarna på nationell nivå och ökar sin röstandel i Sollentuna. (S) 
gjorde bra valresultat i de flesta områden som traditionellt är partiets bästa. Det var också 
de områden där valledningen lagt extra kraft för att mobilisera, dvs. centrala Tureberg, 
Rotebro, Rotsunda och Edsberg. (S) gjorde också bättre valresultat än tidigare i vissa andra 
valdistrikt i t ex Silverdal och Norrviken  

 
Valrörelse 
Valresultat visade att (S) i Sollentuna ökade med ett mandat upp till 12 mandat. I 
procentenheter var det en ökning på 1,3% till 19,3%. I röster ökade partiet sitt röstetal med 
1140 röster gentemot valet 2010. Det gör att (S) är det parti i Sollentuna som ökademest  
av alla partiet. 
 
I riksdagsvalet ökade (S) i Sollentuna  med +2,4% och nådde 20,1%. Detta är en större 
ökning än på riksnivå i riksdagsvalet. Det bidrar till att (S) vinner ytterligare ett 
riksdagsmandat från Stockholms län. 
 
I landstingsvalet i Sollentuna ökade (S) med 2,0% och landade på 23,9%. Det är en större 
ökning än vad partiet uppnår i landstinget som helhet. Vår ökning bidrar till att (S) vann 
ytterligare ett mandat i vår valkrets. 
 
Valmetoder 
De valmetoder som arbetarekommunen använde sig av under båda valrörelserna var 
dörrknackning, torgaktiviteter, hushållsutdelning, valaffischering, flygbladsutdelningar samt 
telefonringning. Till höstens valrörelse tillkom valstugan. 
 
Partiet genomförde samtalskampanjer med syfte att samtala med så många Sollentunabor 
som möjligt.  
 
Foldrar och övriga trycksaker 
Till höstens valrörelse trycktes lokala affischer upp med bilder på Freddie Lundqvist, Anna 
Vikström samt Mette Hildingsson/Nemanja Kovacevic. Kandidatfoldrar med dessa 
kandidater togs fram också.  
 
En kommunal huvudfolder togs fram inför valet kring våra huvudprioriteringar.  
 
Under våren togs dialogprogram fram för nio olika kommundelar. Syftet med foldrarna har 
varit att ge möjlighet för Sollentunaborna att lämna synpunkter samt i en del fall informera 
om aktivitet i området. Under året inkom runt 1000 synpunkter från Sollentunaborna. 
Inför höstens val togs lokala program fram för alla kommundelar med våra förslag, våra 
kandidater samt aktuella frågor i kommundelen. 
 
Övrigt 
Freddie Lundqvist har i stort sett varje vecka under säsong flyttat sin arbetsplats till 
Sollentuna Centrum på torsdagseftermiddagarna för att samtala med Sollentunaborna. 



 6 

Under den varmare delen av året flyttade han också några gånger sin arbetsplats till 
”Figges” i Edsbergs centrum   
 

10. Information 
Sossetrycket – Sollentuna tidning har under året utkommit med nio nummer. Den skickas 
ut till samtliga medlemmar och innehåller information om möten, aktiviteter, aktuell 
kommunalpolitik m.m. Johan Nordin har fungerat som redaktör för sossetrycket. Alfonso 
Ramirez har varit redaktören behjälplig i arbetet. Ansvaret för packning av utskicket har 
varit Kjell Ekdahl. 

Webbplatsen 

Webbplatsen, www.socialdemokraterna.se/sollentuna, är en del i vår externa information. 
Webbplatsen har varit kontinuerligt uppdaterad under  året.  

Sociala medier 

Under våren tillsattes en redaktionsgrupp för att starta upp och arbeta med 
arbetarekommunens närvaro på sociala medier, främst Facebook. En sida startades där 
efter upp på Facebook. I redaktionsgruppen ingår Mette Hildingsson (sammankallande, 
Anna Vikström, Robin Sjöberg, Julia Mäkitalo Blent och Joakim Jonsson. 

Sollentuna Tidning 

”Sollentuna Tidning” är vårt elektroniska nyhetsbrev. Det mailas ut till medlemmar, 
sympatisörer, media mm en gång i veckan.” Under 2014 kom 46 ordinarie nummer och ett 
antal bilagor ut. Bilagorna har bl a rapporterat från kommunfullmäktiges möten.  Redaktör 
för ”Sollentuna Tidning” har varit Roger Sjöberg. 
 
Under sommarens Almedalsvecka var Joakim Jonsson ackrediterad som utsänd för 
Sollentuna Tidning, vilket resulterade i en särskild utgåva om veckans händelser. 
 
De båda lokaltidningarna samt Stockholms Tidningen har under 2014 både återgett och 
gjort egna artiklar utifrån de nyheter som presenterats i ”Sollentuna Tidning”.  
 
Insändare 
Mediesituationen i Sollentuna har under de senaste åren förändrats i en positiv riktning 
genom att det nu finns två lokaltidningar i kommunen.   

 
Under året hade (S) totalt 57 egna insändare, och en gemensamma med andra partier, 
publicerade i någon av de två lokaltidningarna i flera olika frågor. 

 
Mediakontakter 
Under året har ett antal pressmeddelanden skickats ut till lokaltidningarna. De har bl a vår 
budget, våra prioriteringar inför valet, socialdemokratiska motioner i kommunfullmäktige 
m.m.  
 
Freddie Lundqvist har under verksamhetsåret medverkat i regionala nyhetssändningar vid 
flera tillfällen.  

11. Medlemsutveckling 

Under året ökande antalet medlemmar. De år som arbetarekommunen värvar flest nya 
medlemmar är under valår. Den viktiga utmaningen är nu att få in de nya medlemmarna i 

http://www.socialdemokraterna.se/sollentuna
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arbetarekommunens och föreningarnas verksamhet så att det blir fler aktiva medlemmar i 
kommande valrörelser. 
 
Antal medlemmar: 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal 502 535 515 462 395 353 401 385 360 344 370 

 

12. SSU  
SSU Sollentuna har haft verksamhet under 2014. Även SSU ökade sitt medlemstal under 
2014. SSU deltog bl a under första maj, där Katarina Roa Godoy höll en appell. 
Arbetarekommunen har precis som tidigare år stöttat SSU ekonomiskt via anslag till SSU 
distriktet. Under året har två stycken SSU:are innehaft nämndplatser 

13. Första Maj 

Första Maj firandet genomfördes traditionsenligt med tåg från f.d. Sollentunamässan till 
mötet intill Malmparken. Ett 100-tal personer deltog.  
 
Huvudtalare var riksdagskandidaten tillika partidistriktets facklige ledare Leif Nyberg.  
Dessutom talade Freddie Lundqvist (oppositionsråd), Juwanro Haddad (Seko), Anna 
Vikström (toppkandidat i riksdagsvalet) och Katarina Roa Godoy (SSU). Gunilla Hultman 
var konferencier för första maj-firandet. I styrelsen ansvarade Lars Vestberg för 
genomförandet av 1:a maj-firandet. 
 
Inför första maj avgjordes den årliga slogantävlingen om vad det borde stå på plakaten. 
Årets vinnare var följande bidrag:  
 
1:a plats  ”Varje sosse stolt och glad! När Stefan flyttar in i Rosenbad” av Maj Sjöberg 
2:a plats  ” Tänk på jobben och klimatet! Rösta (S) i EU-valet” av David Ask 
2:e plats  ”Svensk, Polack och Lett – alla har samma rätt” av Stig Nyman 
4-5:e plats  ”35 år under borgerlig press! Byt regim rösta (S)” av Maj Sjöberg 
                   ”Ge sjukvården en injektion! Rösta (S)” av Lars Vestberg 

14. Representation 

Partidistriktets kongresser 

Partidistriktets kongress var förlagd till Täby Park Hotell i april 2014. I november 
genomfördes en valkonferens för att utse landstingsföreträdare på ABF-huset i Stockholm. 
Arbetarekommunen representerades på kongresserna av följande ombud: 

 
Freddie Lundqvist 
Swapna Sharma 
Roger Sjöberg 
Gunilla Hultman 
Robin Sjöberg 
Mette Hildingsson 
Joakim Jonsson 
Kjell Ekdahl 
Anna Vikström – endast distriktskongressen i april 
Lilian Lama – endast distriktskongressen i april 
Siv Enström  - endast distriktskongressen i april 
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Richard Meyer – endast valkonferensen i november 
Karin Lundqvist – endast valkonferensen i november 

Deltagande på partidistrikts nivå 

Kommunala gruppen  Freddie Lundqvist  

15. Uppföljning av motioner från årsmötet 2014 

Det fanns inga motioner från årsmötet 2014 att följa upp. 

 
16. Uppföljning av verksamhetsplan 2014 och strategi med sikte på valet 2015 
På årsmötet 2011 antogs en strategi för mandatperioden 2011-2014. Den är en grund för 
verksamhetsplanen för 2014. Den strategiska inriktningen ska gälla för hela 
mandatperioden och  brytas ned i årliga verksamhetsplaner. 
 
Strategi med sikte med valet 2014 
Strategin var indelad i fyra olika huvudområden som innehöll några punkter vardera. 
Nedan följer en beskrivning om hur långt arbetet kommit med punkterna under 2014. För 
varje punkt anges om de är avklarade, påbörjade eller ej påbörjade samt en kommentar. 
 

Politiskt budskap och kommunikation 

 Kommentar om dagsläget 

1) Prioritera vilka politiska 
frågor/politikområden som vi ska 
driva med sikte på valet 2014 tidigt 
under mandatperioden 

Status: Avslutat 

Vi valde att anta vårt kommunala 
handlingsprogram redan i november 2013. 
Vi beslutade också att följa de prioriteringar 
som partiet antagit central om jobb, skola, 
vård och bostäder. Inför valet antogs 
framtidsplaner för de prioriterade 
områdena. Inför valrörelsen presenterades 
också en plan för vad vill ville åstadkomma 
de första 100 dagarna efter ett maktskifte. 

2) Fastställa en modell för 
”kommunikationskedjor” som 
genomsyrar vårt politiska och 
utåtriktade arbete  

Status: Avslutad 

Antogs under 2011 och reviderades i 
oppositionsstrategin under 2012. Den 
valplan som antogs i november 2013 
fullföljde de tidigare tankarna. 

3) Fastställa en strategi för sociala 
media 

Status: Avslutad 

Strategi antagen och en redaktionsgrupp 
började jobba under våren 2014 och blev 
ett viktigt inslag i kommunikationen under 
valrörelsen. 

4) Prioritera utåtriktat arbete i 
rosa/röda valdistrikten enligt bilaga 
1 

Status: Avslutad 

Under kampanjmånaderna i 
mellanvalsperioden betades kommunen av 
utifrån de olika färgerna i prioriterad 
ordning. Under valrörelserna 2014 
fullföljdes planen. 

5) Genomföra en ordentlig 
kartläggning av hur Sollentuna ser 
ut socioekonomiskt och 
värderingsmässigt ner på 

Vi har under de tre senaste åren samlat in 
åsikter från Sollentunaborna för att få en 
bättre bild av hur vår kommun ser ut. Nu 
har vi fått in  runt 2000 åsikter spridda över 
kommunen vilket gör att vi har en god bild 
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valdistriktsnivå 

Status: Påbörjad 

över läget i de olika delarna av kommunen. 
De inkomna åsikterna blev en grund när 
valledningen formulerade våra lokala 
valbudskap. 

6) Förstärka den politiska 
samordningen mellan AK-styrelsen 
och kommunfullmäktigegruppen  

Status: Avslutad 

Varje år hålls ett antal gemensamma möten 
mellan AK-styrelsen och KF(S). 
 
Kommunala gruppens återrapportering på 
AK-mötena förstärktes fr o m april 2011 

7) Vi ska bli bättre på att dra lärdom 
av andra arbetarekommuner om hur 
de jobbar med politik och politisk 
kommunikation 

Status: Påbörjad 

Under mandatperioden bjöd 
arbetarekommunen vid flera tillfällen in 
företrädare från andra kommuner för att 
dela med sig av sina erfarenheter. Under 
2014 deltog Jonas Nygren från Sundbyberg 
vid en valarbetarutbildning. Sollentuna 
Arbetarekommun genomförde också en 
gemensam valarbetarutbildning tillsammans 
med Sigtuna, Upplands Väsby och 
Upplands-Bro. Vid denna var Khashayar 
Farmanbar från Nacka en av 
föredragshållarna.  
 

 

Balans mellan parlamentariskt arbete och folkrörelsearbete 

 Kommentar 

1. Genomföra förändringar av 
medlemsmötena så att de får en ny 
starttid 18.30 och en senaste sluttid 
21.00. En ny fast punkt på 
dagordningen blir ”Aktuella 
kommunala frågor”, där kommunala 
gruppen återrapporterar och lyfter 
frågor till diskussion.  

Status: Avslutad 
 

Nyordningen införd fr o m med 
medlemsmötet den 11 april 2011 

2. Genomför fler öppna möten i 

kommundelarna om aktuella lokala 

frågor  

Status: Påbörjad 

 

Vi har under året genomfört sjutton 
torgaktiviteter i de olika kommundelarna. 
Inför dessa har hushållsutdelningar 
genomförts. 

 

3. Samordning AK-KF(s) förbättras 

vad gäller politiskt budskap och 

utåtriktad arbete 

Status: Avslutad 

Varje år hålls ett antal gemensamma möten 
mellan AK-styrelsen och KF(S). 
 

4. Genomför en försöksverksamhet Berit Forsberg försökte bjuda in  
medlemmarna att diskutera miljöfrågor vid 
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med att ”adjungera” medlemmar till 

nämndgrupperna  

Status: Ej påbörjad 

några tillfällen utan större framgång. 

I övrigt är inte punkten prioriterad bl a 
eftersom vi har gemensamma gruppmöten 
med andra partier och dessa genomförs ofta 
samma dag som nämndmöten. 

 

Medlemsvärvning och medlemsvård 

 Kommentar 
1. Prioritera medlemsvärvning i 

samband med dörrknackning och 
annat utåtriktat arbete i rosa/röda 
valdistrikt  

Status: Påbörjad 
 

En plan för medlemsvärvning har antagits. 
Under valrörelserna värvades ett betydande 
antal nya medlemmar. 
 
 

2. Förbättra rutinerna för inskrivning 
av nya medlemmar samt att följa 
upp inskrivna medlemmar bättre 

Status: Påbörjad 
 

En plan för hantering av nya medlemmar 
har antagits. 
 

3. Genomföra ett faddersystem för 
nya medlemmar i 1-1½ år i hela 
kommunen även där det inte finns 
föreningar 

Status: Ej påbörjad 
 

Punkten har inte prioriterats. Det finns med 
vissa formuleringar i antagen plan för 
medlemsvärvning, medlemsvård och 
medlemsmottagning. 

4. Bli bättre på att uppmärksamma nya 
medlemmar på t ex AK-möten, 
särskilda möten eller andra lämpliga 
sätt 

Status: Påbörjad 

En punkt nya medlemmar är införd på 
dagordningen vid AK-mötena för att 
anmäla nya medlemmar. Närvarande nya 
medlemmar ges möjlighet att presentera sig. 
 
 

5. Ta fram en plan för att hålla kontakt 
med befintliga medlemmar, t ex 
genom att ringa dem en gång om 
året 

Status: Påbörjad 
 

En plan för medlemsvård har antagits. 
 

6. Jobba med medlemsutbildning, t ex 

genom att fortsätta med att 

genomföra en kandidatskola per 

termin 

Status: Påbörjad 

 

En kandidatskola genomfördes under 
hösten 2013. Under våren 2014 
genomfördes valarbetarutbildning vid flera 
tillfällen. 

7. Införa kommittéer för fester samt 
service vid medlemsmöten för att 
öka trivseln 

Status: Påbörjad 

En kaffekommitté för medlemsmöten 
inrättades när vi var kvar i Tunbergsskolan.. 
Mette Hildingsson och Jennie Hertzman 
ordnade en fest i samband med 1:a maj. Det 
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 är i stort allt. 

8. AK-styrelsen får, i samråd med S-
föreningarnas styrelser, i uppdrag att 
analysera medlemssituationen i 
respektive förening genom 
telefonsamtal, besök eller brev. 

Status: Påbörjad 
 

En plan för bl a medlemsvård har antagits 
 
 

 
Organisatoriska frågor 

 Kommentar 
1. Genomföra en stadgeöversyn inför 

årsmötet 2012 
Status: Avslutad 
 

Nya stadgar antogs på årsmötet  2012. 

2. Fastställa plan för hur medlemmar 
som inte tillhör en (S)-förening ges 
samma möjlighet till t ex 
information, nomineringar och 
inflytande som övriga medlemmar 

Status: Påbörjad 
 

En policy för nomineringar och utveckling 
av förtroendevalda har antagits. 
 
Ett arbete med valdistriktsansvariga har 
inletts men inte lett till praktiskt 
genomförande p g a dåligt gehör från 
medlemmar i dessa områden. 

3. Fastställa en plan för inrättande av 
valdistriktsansvariga 

Status: Påbörjad 
 

Ett arbete med valdistriktsansvariga har 
inletts men inte lett till praktiskt 
genomförande. 

4. Skapa en 
sossetryckspackningskommitté 

Status: Avslutad 
 

Kjell Ekdahl är ansvarig för packningen av 
Sossetrycket 

5. Ta fram en lista som kontinuerligt  
uppdateras på arbetsuppgifter som 
medlemmar kan anmäla sig till att 
utföra   

Status: Påbörjad 
 

Detta har ej prioriterats. 

6. Fackliga utskottet utvecklas, i 
enlighet med bilaga 2 

Status: Påbörjad 
 

Årsmötet 2014 beslutade att avveckla 
fackliga utskottet. 

7. Göra en jämställdhets- och 
mångfaldsanalys av organisationen 
och att utifrån denna utarbeta en 
strategi med syfte att skapa en 
organisation som präglas av 
jämställdhet och mångfald  

Status: Påbörjad 
 

En jämställdhets- och mångfaldsanalys är 
genomförd och presenterad. Ytterligare en 
arbetsgrupp har presenterat förslag som 
styrelsen arbetar med. 
 

 
 
Verksamhetsplan 
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I verksamhetsplanen för 2014 angavs följande mål och förslag: 
 
Verksamhetsplan 2014 

 Kommentar 
Genomföra två valrörelser utifrån den i 
november 2013 antagna valplanen för dessa 
två val 
 
Status:   Uppfyllt 
 

Arbetet har skett enligt plan. 

Fungera som valberedning för 
nomineringsarbetet efter valet. Det arbetet 
ska utgå från tidigare fastställda riktlinjer 
 
Status: Uppfyllt 
 

Arbetet har skett enligt plan 

Tillsätta en valanalysgrupp 
 

Status: Uppfyllt 
 

Gruppen tillsattes i oktober 2013 och 
lämnar slutrapport till styrelsen i mars 2015. 

Initiera ett arbeta med en strategisk 
inriktning för kommande mandatperiod 
som kan antas på årsmötet 2015 
 
Status: Uppfyllt 
 

Förslag till strategisk inriktning föreläggs 
årsmötet för beslut.  

Hitta nya former för att bedriva det fackligt-
politiska arbetet 

 
Status: Ej uppfyllt 
 
 

Arbetet har inte prioriterats under året. 

Styrelsen får i uppdrag att efter valet 
anordna utbildning för våra framtida ledare 
för Socialdemokraterna i Sollentuna 

 
Status: Ej uppfyllt 
 

Styrelsen har antagit en studieplan för 2015 
där utbildningar för såväl nya 
förtroendevalda som gruppledarutbildning 
finns med i planen. 

 
17. Jämställdhets- och mångfaldsarbete 
Styrelsen har under året främst jobbat med frågor kring jämställdhet och mångfald i 
nomineringsarbetet. Styrelsen har strävat efter att få en mångfald bland våra 
förtroendevalda inför den kommande mandatperioden. 
 
18. Slutord 
Supervalåret har präglat arbetet i styrelsen under 2014, med start och mobilisering inför  
EU –valet ( valet till Europaparlamentet ) som genomfördes redan i maj. Samtidigt 
påbörjades förberedelserna  för höstens val till riksdagen, kommunen, och landstinget där 
valrörelsen startade i augusti Ett omfattande valarbete, där många engagerade 
socialdemokrater deltog, genomfördes och målet, att ha över 7 500 samtal med väljare, 
uppnåddes.  Valarbetarena mötte medborgare vid dörrknackningar, via telefonsamtal, och   
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i valstugan, Arbetarekommunen intog alla Sollentunas torg och valarbetarna  sprang i 
trappor och delade material.  På detta sätt diskuterades politik med Sollentunabor på många 
sätt i syfte att vinna de eftertraktade rösterna. En person granskade och reparerade dagligen 
de affischtavlor som vält omkull eller utsatts för klotter. Under 2014 skapades också  en 
grupp bestående av skickliga personer, som introducerade arbetarekommunen i sociala 
medier, vilket innebar en större spridning av partiets politik och verksamhet.  Syftet var att 
nå de väljare som annars inte aktivt sökt information om den socialdemokratiska politiken.  
Arbetarekommunens egen tidning ” Sollentuna Tidning” kommer ut varje fredag med 
information och bilder om aktuella frågor i kommunen, tidningen når ca; 600 personer 
varav hälften inte är medlemmar. Socialdemokraterna i nämnder och styrelser har också 
varit flitiga med att skicka in insändare till de två lokala tidningar som ges ut i kommunen.  
 
Fler medlemmar har anslutit sig till Socialdemokraterna under året och styrelsen ser fram 
emot att lägga mycket engagemang på dessa personer så att de kommer att känna sig 
delaktiga i partiarbetet. 
 
En valanalysgrupp tillsattes under hösten , för att analysera valarbetet och valresultatet från 
de allmänna valen., Slutrapport skall lämnas till styrelsen i mars 2015. 
Ett stort arbete har under hösten ägnats åt att nominera kandidater till alla nämnder och 
styrelser i Sollentuna kommuns organisation . Valframgången gjorde att socialdemokraterna 
fick fler uppdrag att bemanna.  
 
Trots oppositionsrollen i kommunfullmäktige,, i nämnder och styrelser har de  
Socialdemokratiska förtroendevalda genom ett mycket aktivt och strategiskt arbete kunnat 
driva på politiken. Detta gäller även de förtroendevalda i landstinget och kyrkan, som 
mycket energiskt och kunnigt drivit Socialdemokratisk politik. Styrelsen är stolt över den 
kompetens som finns hos våra företrädare i de olika politiska organen. 
 
Arbetarekommunens styrelse riktar nu ett varmt tack till alla förtroendevalda i 
folkrörelserna, i kommunen, landstinget och kyrkan för ett mycket väl genomfört arbete 
under året. Styrelsen vill också tacka alla de övriga medlemmar som på olika sätt deltagit i 
arbetarekommunens verksamhet. Inte minst riktas detta tack till de engagerade valarbetare 
som genom flitigt spring i trappor, utdelningar vid pendeltågsstationerna, dörrknackningar, 
medverkan i valstugan och samtal med väljarna medverkade till att socialdemokraterna nu 
har ytterligare ett mandat i Sollentunas kommunfullmäktige. Avslutningsvis vill styrelsen 
tacka för förtroendet att leda arbetarekommunen under verksamhetsåret 2014. 
 
 
Sollentuna i februari 2015 
 

Ordinarie ledamöter: 
 
 
 
              Gunilla Hultman       Swapna Sharma     Per Malmquist  Siv Gustavsson          
   

 
 

Nemanja Kovacevic Lars Vestberg        Anne-Marie Leijon 
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Ersättare: 
 
 
 

Bashar Tancro Hussein       Julia Mäkitalo Blent           Mohamed Musa         Ridvan Bozan 
 


