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Verksamhetsplan för 2020
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de planerade verksamheterna 
2020. Detta är vår vision för kommande åren:

Vänsterpartiet behöver spela en ny roll och ta större utrymme i svensk politik. Det är detta 
sammanhang som vår partiförening måste hitta sin del att bidra till en vänsterutveckling för 
framtiden. Många människor har fått sitt hopp om ett bättre samhälle stukat av en ekonomisk 
politik som präglas av åtstramningar och passivitet inför samhällsproblemen. Det har gett 
ett utrymme för aggressiva högerkrafter att kanalisera människors frustration till nya delvis 
konstruerade konfliktlinjer, till exempel utifrån klassförakt, rasism eller motsättningar mellan 
stad och land. 

Socialdemokratiska partier runt om i Europa har samtidigt sett sitt stöd falla i takt med att de 
tappat intresset för att faktiskt förändra samhället i en riktning som gagnar den stora majo-
riteten av oss invånare. Kapitalismen skapar ekonomiska, ekologiska, politiska och sociala 
kriser. Vänsterpartiet är däremot på många sätt i god form. Vi har fler medlemmar, fler aktivi-
teter, bättre stämning och tydligare politiska strategier. Det kommer vi behöva, för det är en 
utmanande situation vi behöver navigera i.

Det närmaste decenniet avgörs mänsklighetens viktigaste överlevnadsfråga – huruvida vi i 
tid kan avvärja en klimatkatastrof. Allt talar för att det kommer vara en central fråga inter-
nationellt, nationellt och lokalt de närmaste åren, men exakt hur det påverkar det politiska 
landskapet är precis som med andra stora kriser, svårt att förutse. 

För Vänsterpartiets del kommer det att krävas politikutveckling, agerande i parlament och 
utanför, men också att vi bygger ett betydligt starkare Vänsterparti. Denna verksamhetsplan 
2020 för Vänsterpartiet Hammarby Skarpnäck fokuserar på det sistnämnda.

Vi kommer att göra föreningen till en stark aktör och ett brett vänster alternativ i vår lokala 
kontext. För att uppnå detta måste vi välja, arbeta på ett flertal alternativa inriktningar.

En organisation för förändring
Sverige behöver bli ett land som bestämmer sig för jämlikhet. Därför behöver Vänsterpartiet 
ta en ny och större roll i svensk politik. Vi behöver bli en politisk kraft som är bra på att föra 
ideologiska diskussioner med människor som idag inte har en tydlig politisk grundsyn.

Framförallt är det bland arbetare, i den unga generationen och på platser som idag drabbas 
hårdast av högerpolitiken som det ideologiska skiftet har bäst möjligheter att växa fram. Det 
arbetet gör vi bäst tillsammans med andra rörelser och med skarpa, radikala förslag. För att 
axla den politiska rollen behöver vi förändras också som organisation.

Vänsterpartiet Hammarby Skarpnäck ska vara en organisation där det är enkelt att dras med i 
ett roligt och effektivt politiskt arbete.



3

För att spela en större roll i lokal politik måste vi prioritera organisatoriska satsningar där 
föreningens förtroendevalda blir bättre på personliga, ideologiska samtal samt bli bättre på 
att politisera människors missnöje och tydliggöra skiljelinjerna i samhället.

Vi vill inte bredda vänstern åt ett håll genom att stänga dörrar för andra. Du ska känna dig 
hemma precis som du är i vänstern, oavsett vad du äter, vilken musik du lyssnar på eller vad 
du gör på fritiden. Det kräver ibland en del eftertanke, för oss fungerar som vilken social 
grupp som helst: det uppstår hela tiden små markörer som skiljer ut vilka som hör hemma 
här och vilka som inte gör det. Vi kan bli bättre på att se de signalerna och ta itu med dem 
tillsammans.

Skapa förtroende

För att uppnå ett bredare förtroende för Vänsterpartiet ska vi föra fler och bättre ideologiska 
diskussioner med människor som idag är ideologiskt osäkra och stärka de lokala representan-
ter för föreningen som idag har förtroende där de bor och verkar. 

Partiet är ett verktyg 

Att göra partiet till ett verktyg för alla sorters människor, särskild till för den arbetande 
klassen leder oss till att synliggöra fler förtroendevalda med arbetaryrken, bli bättre på att 
prata politik med utgångspunkt i människors vardag samt fortsätta satsningen på ett fackligt 
organisationsbygge lokalt och kommunalt. 

Att bli språkrör för vänsterrörelsen i parlamenten innebär att vi behöver finnas med i de sam-
manhangen där det frodas nya rörelser för förändring, lyssna på tankegångarna och vara ett 
stöd i organiserandet. Det är genom att kämpa tillsammans och vinna strider tillsammans vi 
bygger ett gott förtroende för varandra. För föreningen betyder det att vi behöver se den här 
sortens strategiska samarbeten som en av våra långsiktiga huvuduppgifter. Det betyder också 
att vi behöver bli bättre på att lyssna.

I praktiken är det oftare lättare sagt än gjort, till exempel för att tiden ofta är knapp i det par-
lamentariska arbetet. Just därför behöver vi medvetet ta fram bra arbetssätt som gör lyssnan-
det till en del av en långsiktig, strategisk plan. Fler människor som organiserar sig öppnar för 
en ny politisk dagordning. Genom att arbeta sida vid sida med andra rörelser kan vi tillsam-
mans flytta debatten och göra saker politiskt möjliga imorgon som var omöjliga igår.

Föreningen kommer att prioritera att bygga långsiktiga, stöttande och lyssnande relationer 
med lokala progressiva rörelser. Lyfta utomparlamentariska organisationers kamp i parla-
menten genom enkla frågor interpellationer och motioner. Bli bättre på omvärldsbevakning 
genom att lyfta erfarenheter och information från kamrater aktiva i andra delar av progressiva 
rörelser, utveckla samordningen av det kommunalpolitiska och det lokala arbetet.
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En organisation för digitala aktivister: 
Sociala medier och digitala verktyg spelar en mycket större roll idag än tidigare. Det ställer 
nya krav på oss som rörelse, bland annat eftersom det är ett arbete som hela tiden behöver 
förändras för att fungera bra. Vi behöver ta fram en fast organisation som svarar mot det. Den 
som vill vara digital aktivist för föreningen behöver enkelt kunna komma in i en välfungeran-
de struktur, som prioriterar, utbildar och peppar.

Det handlar om att ta fram en konkret form för den strukturen, utveckla den allt eftersom 
och leda det löpande arbetet politiskt och organisatoriskt. Arbetet i sociala medier behöver 
få kosta mer än det gör idag. Det behövs till exempel regelbundna fysiska träffar för digitala 
aktivister, för att vi tillsammans ska kunna utveckla vårt sätt att arbeta effektivt med sociala 
medier. Vi behöver också finansiera saker som spridningen av bra inlägg, ordna bättre bilder 
eller deltagande på kurser för digitala aktivister.

Föreningen kommer att ta fram en organisationsstruktur för arbetet i sociala medier, erbjuda 
nyckelpersoner såsom kommunikatörer, förtroendevalda och sociala medier-aktivister utbild-
ning i kommunikation. Vi kommer även att lägga resurser på att skapa eget innehåll för att 
distribuera i egna kanaler.

Mobilisering, rekrytering och våra interna kommunikationskanaler

Vi är en av de största partiföreningarna i Sverige med 552 (sept 2019) medlemmar. Under 
vår styrelseperiod har det uppstått vissa svårigheter med struktur och att få ihop arbetet på ett 
optimalt sätt. Inför 2020 bör fokuset ligga på att hitta och bygga en stabil grund i föreningen.  
Vår fritid har inte alltid räckt till för att mobilisera och få ihop arbetet.

Därför vill vi med distriktets hjälp anställa en person några timmar i veckan för att jobba 
med administrationen och förberedelser.

Våra kommunikationsmedel såsom Zetkin är ett verktyg som ska fortsätta verka för att samla 
ihop och engagera medlemmar. Att vidare jobba med detta och andra sociala medier är av 
vikt. Att hitta strategier och optimera detta användande är något som bör ses över inför det 
nya året. Vidare kan tillgängligheten till vår lokalförening undersökas, hur ska vi anpassa 
lokalen så att den kan vara fysisk tillgänglig för alla?

Under året har vi velat driva frågor som vi ansett varit viktiga, vi har många drivna med-
lemmar som lyft och haft möten kring olika frågor bland annat, miljö, bostadspolitik, om-
bildningar och nedskärningen av personal i våra offentliga miljöer etc. Dessa frågor anser vi 
fortfarande är viktiga och detta arbete skulle med fördel kunna fortsätta. Vidare får den nya 
styrelsen hitta de frågor som ska drivas 2020 och undersöka hur vi bästa ska jobba och mobi-
lisera våra medlemmar kring dessa. 

Representantskapet består av ombud från de 16 lokala partiföreningarna i kommunen. På 
årsmötet väljs ombud och ersättare som ska representera föreningens medlemmar i represen-
tantskapet och vara länken mellan förening och kommunal grupp. Representantskapet brukar 
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ofta kallas för repskapet. I repskapets stadgar står det att repskapets möten ska innehålla 
rapport från fullmäktigegruppen, diskussion och beslut i principiellt viktiga frågor. Vi har 5 
ordinarie och 5 ersättare som valts in. I dagsläget har vi inte haft någon bra eller tydlig länk 
mellan repskapet och medlemmarna. Att tydligare hitta en struktur för att ta med informatio-
nen från repskapet till styrelsen för att sedan förmedlas till medlemmarna bör utarbetats 

Kongress 

Vänsterpartiets 43:e kongress går av stapeln i Västerås 21-24 maj 2020. Våra kongresser är

Vänsterpartiets högsta beslutande organ och därmed alltid viktiga, men denna kongress be-
handlar många viktiga framtidsfrågor. Vi är ett växande Vänsterparti med självförtroende och 
fler medlemmar än vi haft på årtionden.

Men vi har också större utmaningar än tidigare – klimatkrisen, ett hårdare klassamhälle och 
en höger som öppnar för samarbete med främlingsfientliga krafter. På kongressen ska två 
dokument behandlas.

Programkommissionen kommer att lägga fram ett förslag till ett helt nytt partiprogram där 
Vänsterpartiets politiska grund och ställningstaganden i ett längre perspektiv slås fast.

Andra frågor är val av ny partistyrelsen, val av ordförande, valberedning, olika kommis-
sioner, revisorer, osv. Till det finns det också att diskutera allmänna motioner och mycket 
annan politik.

Inför kongressen kommer vår förening och Farsta- föreningen att samordna olika aktiviteter 
som tex. val av ombud. Vi räknar få 7 ombud för båda föreningar. Farsta har 355 medlemmar 
och Hammarby-Skarpnäck 552 medlemmar (sept 2019).

Kom med att engagera dig i kongressdiskussioner och förberedelser! Tisdagen den 18 febru-
ari-medlemsmöte, motionsbehandling till kongressen, nominering av ombud till kongressen, 
ordinarie och ersättare, nominering partistyrelse, ordförande. Föreningslokalen 18.00-21.00. 
Någon gång mellan 9-14 mars kommer vi att hålla ett medlemsmöte med kongressombudsval 
för Farsta och Hammarby Skarpnäcks medlemmar.

Verksamhetsplanen beskriver hur vi ser på framtiden. Det finns många utmaningar men 
tillsammans är vi starka. Tillsammans fortsätter vi kampen för solidaritet och jämlikhet. Ett 
Sverige för alla - inte bara för de rikaste.
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Årsberättelse 
för verksamhetsåret 2019
Vänsterpartiet
Hammarby-Skarpnäck

Inledning

Året började med distriktsårskonferens och därefter drog arbetet med valrörelsen för 
EU-valet igång med full kraft. Inför första maj ordnade vi en plakatverkstad tillsammans med 
andra partiföreningar som var välbesökt. På första maj samlades vi i lokalen och brunchade 
inför avfärden till demonstrationen. Vi arrangerade en EU-valskola där vi fördjupade oss i 
olika ämnen. Under EU-valskampanjen ordnade vi att antal flygbladsutdelningar och mobila 
valstugor. Kampanjen avslutades med en gårdsturné i Bagarmossen med blåsorkestern och 
Karin Rågsjö. På valdagen kom Malin Björk och delade valsedlar vid vallokalen Bagarmos-
sens Folkets hus.

Försäljning av hyresrätter
Året har präglats av den ombildningsprocess av våra allmännyttiga hyresrätter som ma-
joriteten startade. För Skarpnäcks del är det bagisborna som fått strida för att bevara sina 
hyresrätter. Det bildades en bostadsgrupp som främst har arbetat mot utförsäljningen av 
allmännyttan. Gruppen arrangerade ett lyckat möte med Clara Lindblom som var öppet för 
allmänheten. I övrigt har arbetet fokuserats till att stödja den lokala gruppen mot ombildning-
ar som finns i Bagarmossen.

Parklekar utan personal
Den blågröna majoriteten i stadsdelen har beslutat om nedskärningar på det förebyggande ar-
betet som riktar sig till våra ungdomar. Första dråpslaget drabbade våra parklekar – de är inte 
längre bemannade. Parklekarna har varit viktiga mötesplatser för barn och ungdomar efter 
skolan, här har funnits utbildad personal som kunnat bedriva verksamhet på eftermiddagar, 
lov och helger. Här har föräldrar mötts och nätverk byggts. Det här är en viktig del i att skapa 
ett tryggt samhälle. Fritidsgårdarna har också dragit ner på sina öppettider. Samtidigt har den 
nya majoriteten ständigt återkommit till trygghet, men deras lösning är framförallt, mobila 
kommunala ordningsvakter som patrullerar i begränsade områden. I slutet av 2019 fick även 
vår stadsdel ordningsvakter i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Föreningen organiserade 
en kampdag för bemannade parklekar i februari.

Solidaritetsafton
Vänsterpartiets solidaritetsafton för Chile och Bolivia i december samlade hundra personer. 
Träffen hölls i Folkets Hus i Bagarmossen. Temat var ”Fördöm statskuppen i Bolivia”. Och 
”Stöd de folkliga protesterna i Chile.” En panel på sju experter redovisade sina analyser och 
olika ståndpunkter kring vad som händer i Chile och Bolivia. De var inte alltid överens, men 
levererade bra med information. Kvällens höjdpunkter var när den samiske parlamentarikern 
Stefan Mikaelsson läste upp samernas uttalande till stöd för ursprungsfolken i Bolivia och 
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Chile. Via skype kunde mötet också prata direkt med kvinnoorganisationen Bartolina Sisa i 
Bolivia samt den chilenske ledaren Gustavo Ruz Zañartu i Santiago. På mötet uppmanades 
det svenska folket att öka sin solidaritet med ursprungsfolken i Bolivia och Chile.Gemensamt 
krav för båda länderna är att de ansvariga för brotten mot mänskliga rättigheter måste ställas 
inför domstol. Grupo MARKA från Bolivia och Bernt  Törnblom spelade andinsk musik och 
tolkningar av Victor Jara’s sånger.

Föreningen växer, men problem att mobilisera
Föreningen fortsätter att öka i antal medlemmar. Trots detta har styrelsen haft svårt att mo-
bilisera medlemmarna. På de möten och utåtriktade aktiviteter som har hållit har det deltagit 
få personer i förhållande till vårt stora antal medlemmar. Detta kan delvis förklaras genom 
att styrelsen som valdes under förra årsmötet till stor del bestod av nya ledamöter och till 
viss del nya medlemmar. Styrelsen har haft svårt att formera sig och hitta tid för regelbundna 
möten. Målsättningen har varit att träffas varje månad men vissa möten har skötts genom 
mailkontakt Det gångna året har visat att det är svårt att sköta det arbete som krävs på leda-
möternas fritid och att det hade behövts mer stöd för att sköta framförallt det administrativa 
arbetet.

Vår stora förening visar också att vi är den starka politiska kraften i Hammarby-Skarpnäck. 
Vi behöver stärka organisationen så att vi kan nå ut ännu mer och driva ett mer intensivt kam-
panjarbete. Tillsammans ska vi fortsätta kampen mot utförsäljning av hyresrätter, försämring-
ar i välfärden och mycket mera! 

Kamratliga hälsningar
Styrelsen
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Aktiviteter 2019
Sammanställning av årets händelser:

16-17/2 2019 Vänsterpartiets stora valkonferens inför EU-valet 

18/2 2019 Kampdag för en bemannad parklek i Skarpnäck SDF

•  Bagarmossens t-bana kl. 07.30 – 08.30 

•  Parkleken Brödkaveln i Bagarmossen kl. 16.00 

•  Parkleken Peters Park i Björkhagen kl. 16.15 – 18 

8/3 2019 Feministisk morgon kl. 07.00 – 08.00. Vi delade ut frukostpåsar vid T-banan i Bagis 

10/3 2019 Möte, organisering mot utförsäljningen av allmännyttan kl. 10.00-11.30 

13/3 2019 Organisering inför EU-valet kl. 18.30 – 20.00 

14/3 2019 Möte i föreningslokalen mot utförsäljningen av allmännyttan kl 18.00 – 19.30 

17/3 2019 Medlemsmöte i föreningslokalen med brunch tema: DÅK kl 11.30 – 14.00 

23-24/3 2019 Distriktsårskonferens (Vänsterpartiet Storstockholm) 

28/4 2019 kl. 13.00-17.00 Plakatverkstad med fika inför 1 maj, föreningslokalen 

29/4 2019 kl. 14.00-16.00 EU-VAL flygbladsutdelning, Bagarmossens T-bana 

29/4 2019 kl. 17.30-20.00 EU-valskola del I, föreningslokalen 

1/5 2019 Frukost och demonstrationspepp inför gemensam avmarsch 
med Vänsterpartiets 1majtåg från Medborgarplatsen, föreningslokalen 

4/5 2019 kl. 11.00-13.00 EU-VAL Mobil valstuga i Kärrtorp, T-banan 

4/5 2019 kl. 12.00 Uppstart bostadspolitisk grupp, föreningslokalen 

5/5 2019 kl. 9.30 EU-VAL affischeringsstart, utgick från föreningslokalen

6/5 2019 kl. 17.30-20.00 EU-valskola del II, föreningslokalen 

8/5 2019 kl. 18.00-20.00 Medlemsmöte EU-valpepp, föreningslokalen 

8/5 2019 kl. 17.00-18.00 EU-VAL flygbladsutdelning Skärmarbrinks T-bana 
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11/5 2019 k. 11.00-13.00 EU-VAL Mobil valstuga i Skarpnäck, T-banan 

14/5 2019 Virgin Mojitos, pizza och skrivarverkstad av EU-valsvykort i föreningslokalen

15/5 2019 kl. 17.00-18.00 EU-VAL flygbladsutdelning, Hammarbyhöjdens T-bana 

18/5 2019 kl. 11.00-13.00 EU-VAL Mobil valstuga i Bagarmossen, T-bana 

22/5 2019 kl. 17.00 -18.00 EU-VAL flygbladsutdelning, Kärrtorps T-bana 

23/5 2019 kl. 17.00 -18.00 EU-VAL flygbladsutdelning Björkhagens T-bana 

24/5 2019 kl. 17.00 -18.00 EU-VAL flygbladsutdelning Skarpnäcks T-bana 

25/5 2019 kl. 14.00-16.00 EU-VAL slutspurt med blåsorkestern Bagarmossen 

26/5 2019 EU-VALET, röstsedelsutdelning vid valstugor

1/6 2019 kl. 12.00 Möte m. Clara Lindblom, Bagarmossens folkets hus 

20/8 2019 Medlemsmöte med lokalföreningen, genomgång av höstens aktiviteter samt info 
till nya medlemmar. Mackor och gazpacho!

28/9 2019 Flygbladsutdelning med kaffe och kaka mot ombildningar av allmännyttan utanför 
tunnelbanan i Bagarmossen

1/10 2019 Ringkväll med pizza för att välkomna nya medlemmar i föreningslokalen

17/10 2019 Ideologiträff I i Bagarmossen folkets hus. Samarrangerat med partiföreningen 
Farsta

29/10 2019 Ideologiträff II i Skarpnäck. Samarrangerat med partiföreningen Farsta

7/11 2019 Ideologiträff III i Farsta gård. Samarrangerat med partiföreningen Farsta

11/11 Filmvisning, den bostadspolitiska filmen ”PUSH” och panelsamtal med Nabila Abdul 
Fattah, Barbro Engman, Momodou Malcolm Jallow och Clara Lindblom. Moderator America 
Vera Zavala. Reflexen i Kärrtorp. Samarrangerat med Vänsterpartiet Storstockholm. 

30/11 2019 Antirasistisk filmvisning med soppa. Vi tittade på filmen ”The hate U give” med 
efterföljande samtal om trygghetsfrågor i föreningslokalen 

10/12 2019 Informationsmöte om stadsdelens budget i föreningslokalen. 

13/12 2019 Röd Lucia, fredag morgon, flygbladsutdelning med pepparkakor, Skarpnäcks 
T-bana 
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17/12 2019 Solidaritetsafton för Chile och Bolivia i Bagarmossens Folkets hus, samarrange-
rat med partiföreningen i Farsta. 

18/1 2020 Motionsskrivarverkstad i Bagarmossens Folkets hus. Samarrangerat med partiför-
eningen Farsta. 

Litteraturcirkel
Under året har Vänsterpartiets litteraturcirkel träffats cirka 7 gånger och läst och diskuterat 
sex böcker med olika tema kring klass, kön, rasism och klimat. Exempelvis Göran Therborns 
nya bok om dagens samhälle, kapital och klasser. Cirkeln har också startat en insändargrupp 
som skriver inlägg kring aktuella frågor och som även fått in några i lokaltidningarna. 
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Rapport från stadsdelsnämnden 
Nu har vårt första år i opposition gått. Den nya majoriteten vill gärna kalla sig grönblå men 
deras politik är framförallt präglade av de klassiska moderata skattesänkningarna. För Vän-
sterpartiets del var valresultatet en framgång och vi har nu en dubbelt så stor grupp i stads-
delsnämnden, med 2 ledamöter och 2 ersättare.

Året har tyvärr främst präglats av den blågröna majoritetens nedskärningar på det förebyg-
gande arbetet som riktar sig till våra ungdomar. Första dråpslaget drabbade våra parkle-
kar – de är inte längre bemannade. Parklekarna har varit viktiga mötesplatser för barn och 
ungdomar efter skolan, här har funnits utbildad personal som kunnat bedriva verksamhet 
på eftermiddagar, lov och helger. Här har föräldrar mötts och nätverk byggts. Det här är en 
viktig del i att skapa ett tryggt samhälle. Fritidsgårdarna har också dragit ner på sina öppet-
tider. Samtidigt har den nya majoriteten ständigt återkommit till trygghet, men deras lösning 
är framförallt, mobila kommunala ordningsvakter som patrullerar i begränsade områden. I 
slutet av 2019 fick även vår stadsdel ordningsvakter i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet.

Året har också präglats av den ombildningsprocess av våra allmännyttiga hyresrätter som 
majoriteten startade. För Skarpnäcks del är det bagisborna som fått strida för att bevara sina 
hyresrätter. Det är en fråga som ofta debatterats både på nämndmöten och i lokaltidningarna, 
även av oss i stadsdelsnämndgruppen.

I den senaste budgeten för stadsdelen kommer majoritetens rekorddåliga schablonhöjning 
inom förskolan. Förskolan har redan idag alltför stora barngrupper, Skarpnäck ligger på i 
snitt 17 barn, ett över kommunfullmäktiges mål. Med den budget förskolan nu har är risken 
överhängande att det kommer fortsätta öka, med allt vad det innebär för barnen och persona-
lens arbetsmiljö.

Vänsterpartiet var ensamma om att stödja det medborgarförslag som föreslog att Skarpnäck 
skulle skapa ett långtidshärbärge för utsatta EU-medborgare. Vi ansåg att Skarpnäck kunde 
gå före för värdigare insatser.
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Ekonomi
Medlemmar 

Vi är en av Vänsterpartiet stockholmsdistrikt största lokalföreningar! Med 479 medlemmar.

Resultat

Föreningen har under året haft intäkter på 154 324 kr. Där verksamhetsbidrag och medlems-
avgifter står för huvuddelen. 

Vi har haft utgifter på  97 927 kr, där den största kostnaden har varit lokalen som kostat 41 
897kr. 

Vi har lagt en betydande summa på externa hyror under året för att kunna ha större möten 
(10 140 kr). Föreningen har också lagt en större kostnad än tidigare på ombud (Distriktårs-
konferens och Vänsterdagarna) där summan uppgår till 13 900 kr.   

Resultatet för året är positivt och hamnar på 56 396 (jämfört med 64 956 för 2018). Av de här 
pengarna har 25000kr fonderats till valet 2022. 

Bidrag från medlemmar som vi har fått in under året är en bidragande faktor till det positi-
va resultatet. Med hjälp av medlemmar har vi fått in 20 165 kr till i bidrag till lokalen och 
verksamheten.    
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Styrelsens sammansättning  

Ordförande
Rodrigo Arce Oliver

Vice ordförande
Martina Pereira Norrman

Kassör
Olle Kristoffersson 

Ledamöter

Karolina Embring

Kajsa Heinberg

Ida Segerstedt 

Ruben Westfeldt

Suppleanter

Anders Byström

Tina Kratz 

Maria Sedemark

Revisorer

Birthe Karlsson
Christopher Eriksson

Valberedningen 

Sanna Olsson
Ola Lundström, sammankallande

Representantskapet

Ordinarie 

Ronny Öberg, sammankallande

Anders Byström

Maria Hannäs

Sanna Olsson

Ida Segerstedt

Ersättare 

1.     Tim Schnoor

2.     Anki Rosén

3.     Ola Lundström

4.     Birthe Karlsson

5.     Ruben Westfeldt 

Styrelsens sammansättning, 
uppdrag och ombud 2019
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Förtroendevalda
Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäcks förtroendevalda under 2019

Alfabetiskt register
 
A 
Rodrigo ARCE
Tätorpsvägen 15 B, 128 31 Skarpnäck
Mobil: 070 918 86 10, rodrigo.arce@vansterpartiet.se 

Uppdrag
Ledamot Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030, Ledamot Stockholm International 
Water Institut (Stiftelsen Stockholm Water Foundation), Ersättare Kommunfullmäkti-
ge, Ersättare Kulturnämnden, Ersättare Storstockholm

E 
Hanna EGELTOFT
Fogdevägen 26
12841 BAGARMOSSEN, hanna.egeltoft@bredband.net

Uppdrag
Ledamot Stadsdelsnämnden Skarpnäck, Ledamot Skarpnäcks sociala delegation

H 
Elisabeth RICHTER HAGERT
Resare Bengtsplan 3
121 45 Johanneshov
Mobil: 070 279 27 48, elisabeth.hagert@telia.com

Uppdrag
Ersättare Stadsdelsnämnden Skarpnäck

Stellan HAMRIN
Karlskronavägen 6 A
121 52 Johanneshov 
070–544 84 25 

Uppdrag
Ledamot Regionfullmäktige 

Ersättare Regionstyrelsens miljö- och hållbarhetsberedning, Ersättare Tillväxt- och 
regionplanenämndens klimatberedning, Ersättare Tillväxt- och regionplanenämnden
Ersättare Valberedning

Forts.
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H, forts.

Maria HANNÄS
Högbergsgatan 15, 2tr
116 20 Stockholm
Tel: 08-649 62 00, arb. 08-508 40 700, mobil 076-796 62 00 
maria.hannas@stockholm.se

Uppdrag
Vice ordförande Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade, Ledamot Stadsbygg-
nadsnämnden, Suppleant Stockholmshem AB

K 
Tina KRATZ
Skarpnäcks Allé 54
128 33 Skarpnäck
Tel: 684 397 10, Mob: 070 428 44 46, kristina.kratz@stockholm.se,
kristina.kratz@edu.stockholm.se

Uppdrag
Ledamot Kommunfullmäktige, Vice ordförande Stadsdelsnämnden Skarpnäck,
Ledamot UtbildningsnämndenSuppleant SISAB, Ombud Storstockholm 

M 
Maria MUSTONEN
Finn Malmgrens Väg 30
121 38 Johanneshov
Bost: 08-640 49 80, Mob: 072–553 88 58, mariamustonen@gmail.com

Uppdrag
Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Trafiknämnden, Vice ordförande 
Stockholms stads Parkerings AB, Ledamot Regionfullmäktige, Ledamot Skärgårds-
stiftelsen i Stockholms län, Ledamot Trafiknämnden

Frida MÖRTLUND
Horisontvägen 83
128 34 Skarpnäck
Mob: 073 – 819 72 21, fmortlund@gmail.com

Uppdrag
Ledamot Arbetsmarknadsnämnden 

Forts.
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N 
Jessica NILSSON
Tätorpsvägen 21a
128 31 Skarpnäck
Mobil: 0704 827566, Arbete: 0707 374160, jesnil1@hotmail.com

Uppdrag
Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Servicenämnden, 
Vice ordförande Överförmyndarnämnden, Ersättare Storstockholm

S 
Daniel SÖDERBERG TALEBI
Paternostervägen 10
121 49 Johanneshov
Mob: 073 726 84 65, daniel.soderberg.talebi@gmail.com

Uppdrag
Ersättare Stadsdelsnämnden Skarpnäck

T 
Kerstin THELANDER
Pilotgatan 7
128 32 Skarpnäck
Mob: 073 913 66 68, thelander.kerstin@gmail.com

Uppdrag
Ledamot Äldrenämnden

Ö 
Ronny ÖBERG
Ronnebyvägen 10
121 52 Johanneshov
Mob: 0706 490901, ronny.oberg@gmail.com

Uppdrag
Suppleant Stockholms Hamn AB

Solbritt ÖSTERGREN
Kolbäcksgränd 7
128 46 Bagarmossen
Mob: 073 945 95 37, solbritt_ostergren@hotmail.com

Uppdrag
Ledamot Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Ledamot Skönhetsrådets 
delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden 



VÄNSTERPAR T IET  BOK
2019-01-01 – 2019-12-31

Resultat
Intäkter

Konto 2019-01-01 – 2019-12-31

3110 Verksamhetsbidrag 105 900,00 kr
3120 Medlemsavgifter 28 259,00 kr

3124 Hyresbidrag medlem via distriktet 15 575,00 kr
3125 Hyresbidrag medlem till konto 4 200,00 kr

3130 Mötesbidrag 390,00 kr

Summa intäkter 154 324,00 kr

Kostnader
Konto 2019-01-01 – 2019-12-31

5007 övr lokalkostnader 4 514,00 kr
5009 El lokalen 2 884,00 kr
5010 Hyra 41 897,00 kr

5011 Hyra extern lokal 10 140,00 kr
5050 Valkostnader 4 552,55 kr
6130 Hemsida 1 000,00 kr
6150 Trycksaker 6 591,00 kr
6310 Försäkring 2 066,00 kr
6570 Bankkostnader 786,00 kr
6600 Licenser 1 620,00 kr
6910 Möteskostnader 7 977,02 kr
6920 Ombudsavg.kurser 13 900,00 kr

Summa kostnader 97 927,57 kr

Resultat 56 396,43 kr



VÄNSTERPAR T IET  BOK
2019-01-01 – 2019-12-31

Balansräkning
Tillgångar

Konto 2019-01-01 +/- 2019-12-31

1800 Förutbetalda kostnader 19 046,00 kr 523,00 kr 19 569,00 kr
1910 Kassa 1 289,00 kr 80,00 kr 1 369,00 kr
1920 Bankkonto 141 288,39 kr 25 793,43 kr 167 081,82 kr

Summa tillgångar 161 623,39 kr 26 396,43 kr 188 019,82 kr

Skulder & eget kapital
Konto 2019-01-01 +/- 2019-12-31

2010 Eget kapital 66 667,35 kr 39 956,04 kr 106 623,39 kr
2019 Årets resultat 64 956,04 kr −8 559,61 kr 56 396,43 kr

2300 Valfond 30 000,00 kr −5 000,00 kr 25 000,00 kr

Summa skulder & eget kapital 161 623,39 kr 26 396,43 kr 188 019,82 kr
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