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Förbundsstyrelsen
Socialdemokrater för tro och solidaritet politik är byggd runt tre områden: ”Ett samhälle för alla”,
”Internationell solidaritet” och ”Hållbar utveckling”. Vi tror på dialog som verktyg, har ett starkt
engagemang för mänskliga rättigheter och social rättvisa och vill aktivt motverka antisemitism,
islamofobi och annan rasism.
Förbundsstyrelsen har vid sina sammanträden antagit följande uttalanden:
•
•
•
•

Tillsätt en nationell samordnare för islamofobi och antisemitism.
Efter 50 års ockupation, uttalande om Israel & Palestina – mer dialog, inte mindre.
Aurora 17 är en övning i misslyckande.
#metoo: Tillsätt en sanningskommission.

Därutöver har enskilda företrädare gjort uttalanden i aktuella frågor. Inte minst har Ulf Bjerelds
engagemang i migrationsfrågan, särskilt gällande ensamkommande ungdomar från Afghanistan,
fått stort genomslag. Socialdemokrater för tro och solidaritets ställningstaganden i dessa frågor har
fått enskilda socialdemokrater att stanna kvar som partimedlemmar trots deras djupa besvikelse
över regeringens politik på detta område. Det är ett bra exempel på hur sidoorganisationerna kan
bidra till att visa på bredden i vårt stora parti.
Förbundsledningen var också tidigt ute med en särskild markering med anledning av att #metoorörelsen också letade sig in i politiken. Ett extra nyhetsbrev gick ut till medlemmar och andra
intresserade med budskapet att vi inte tolererar sexism eller sexuella trakasserier i STS och att vem
som helst som kan ha blivit utsatt är välkommen att kontakta förbundsledning om det skulle vara
svårt att få stöd via den lokala partiorganisationen.
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt fyra gånger. Styrelsen har sedan förbundsårsmötet
2016 haft följande sammansättning1:
Ledamöter: Ulf Bjereld (ordförande), Mariam Osman Sherifay (vice ordförande), Yusuf Abdow,
Anna Ardin, Joe Frans, Eva-Lena Gustavsson, Eva Hedesand Lundqvist, Carin Larsson, Jonas
Magnusson, Aurora Pirraku Eriksson och Thomas Strand.
Ersättare i inträdesordning: Abebe Hailu, Carina Svedenberg Widqvist, Adrian Kaba, Klas
Corbelius och Rafael Waters.
Förbundssekreterare Hans Josefsson har varit adjungerad vid samtliga sammanträden med
förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Även övrig personal på förbundskansliet deltar på
sammanträdena.

Våren 2018 lämnade Yusuf Abdow och Jonas Magnusson förbundsstyrelsen. Abebe Hailu och Carina Svedenberg
Widqvist inträdde som ledamöter.
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Riksdagen
Socialdemokrater för tro och solidaritet i riksdagen har under 2017 omfattat 18 medlemmar. Före
valet 2014 bestod gruppen av 25 medlemmar. Trots den numerära minskningen är STS-gruppen i
riksdagen större än hela Kristdemokraternas partigrupp.
I samband med den allmänna motionstiden inbjöd gruppen S-ledamöter till att delta i
motionsskrivande. Några av de motioner som lämnades in i början av oktober 2017 följde upp
motioner från STS förbundsårsmöte 2016. Nedan följer en sammanställning på de motioner som
lämnades in hösten 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Religion och utveckling.
Sociala medier och alkoholreklam.
Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet.
Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet.
Säkerhet i rättssalen.
Bostadstillägg och deklaration.
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp.
Förbud mot införsel av kärnvapen.
Spelreklam och spelberoende.
50 år av ockupation måste få ett slut.

Det är glädjande att flera ledamöter har skrivit under motionerna, även ledamöter som formellt
inte är medlemmar i STS-gruppen i riksdagen. Det visar på den betydelse vi har som grupp i
riksdagen.
Förutom motionsskrivande har gruppens medlemmar en större möjlighet att påverka politiken
genom en direktkontakt med regeringens ministrar. Den möjligheten är mer begränsad i
opposition.

Internationell verksamhet
Internationella fonden
De pengar som samlas in till vår internationella fond används stor utsträckning som tioprocentig
egeninsats i projekt som i övrigt finansieras av biståndsmedel. Därmed mångdubblas varje gåva till
fonden.
Fonden syfte är att samla in medel för att finansiera STS internationella solidaritetsarbete som t.ex.
egeninsatser i projektverksamhet, studieresor och annat arbete med internationella frågor. Det
innebär att fonden inte är begränsad till separata biståndsprojekt utan också avser att möjliggöra
politiskt utvecklingsarbete. Under året har fonden, förutom egeninsatsen till projektet i Gaza, också
bidragit till en av våra medlemmars projektresa till ett dialogcenter i Israel för att studera hur judar
och muslimer kan samverka för att motverka antisemitism och islamofobi.
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Palestina
Arbetet i Gaza för ett stärkt civilsamhälle bedrivs av vår samarbetspartner Civitas Institute. Civitas
arrangerar kurser i kapacitetsbyggnad och bistår många av de internflyktingar som förlorade sina
hem i samband med kriget 2014. En väsentlig del av verksamheten handlar om att ge stöd till unga
människor.
Förbundssekreterare Hans Josefsson besökte Gaza i november tillsammans med Palmecentrets
generalsekreterare Anna Sundström. Besöket genomfördes strax efter det att Hamas börjat lämna
ifrån sig makten i Gaza till den palestinska myndigheten, i enlighet med den överenskommelse som
slutits tidigare under hösten. Den humanitära situationen är mycket svår, särskilt för
internflyktingarna. Människorna i Gaza lever under hårt tryck och med en frustration som riktar
sig både mot den israeliska ockupationen, det palestinska ledarskapet och omvärlden. Samtidigt
finns en försiktig förhoppning om att maktskiftet ska innebära förbättringar, även om
grundproblemet är ockupationen och blockaden.
Projektet i Gaza genomförs med huvudsakligt ekonomiskt stöd av Sidamedel via Olof Palmes
Internationella Center. Hans Josefsson representerar Socialdemokrater för tro och solidaritet i
Palmecentrets styrelse.

International League of Religous Socialists (ILRS)
Exekutivkommittén har haft ett sammanträde, i Bryssel, och i övrigt inlett förberedelser inför sin
kongress 2018 då ny ordförande ska väljas efter Cecilia Dalman Eek från Sverige.

Bokutgivning, studier och andra samtal
I december 2017 utkom boken Mitt namn är Evert – folkvald med förtroende. Det är
Broderskapsrörelsens förre ordförande Evert Svensson som skrivit en bok om sitt liv. Boken är
inte utgiven av Socialdemokrater för tro och solidaritet men förbundskansliet har bidragit med
innehållsmässigt och praktiskt stöd.
Förbundets egna böcker Framtidsarvet – svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död (utg. 2016)
och Antirasism i politiken (utg. 2015) röner fortfarande ett stort intresse och används av flera
lokalgrupper och andra S-föreningar som studiematerial.
Framtidsarvet består av reflektioner från en rad skribenter om hur svensk utrikespolitik åter kan bli
en radikal röst som står upp för frihet, jämlikhet och solidaritet. Antirasism i politiken är inspirerad
av genomförda samtal i Malmö med företrädare för judiska, muslimska och kristna organisationer.
Samtalen utgick från frågan om hur Socialdemokraterna kan arbeta för mångfald, mot antisemitism
och islamofobi.
Samtal motsvarande de i Malmö har under 2017 inletts på nationell nivå under ledning av
riksdagsledamoten Thomas Strand. Under rubriken Lokala politiska samtal har förbundskansliet
besökt lokalgrupper för att hjälpa dem att i samverkan med arbetarekommunen utveckla metoder
för politiskt arbete, med Malmösamtalen som förebild.
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I oktober deltog Socialdemokrater för tro och solidaritet i en studiehelg på Bommersvik, som
arrangerades av ABF, partiet och alla sidoorganisationer.

Arrangemang
Framtidsforum
Framtidsforum – Mer hjärta i politiken var en konferens för idédebatt och politikutveckling som
Socialdemokrater för tro och solidaritet genomförde den 14 oktober på Sveavägen 68 i Stockholm.
Syftet var att lämna vårt bidrag till en progressiv och solidarisk socialdemokrati, mitt i samhället.
Drygt 100 personer deltog, varav ungefär hälften inte var medlemmar i Socialdemokraterna.
Bland föreläsarna kan nämnas Daraka Larimore Hall, vice ordförande för Demokratiska partiet i
Kalifornien, och Carl Söderbergh, policychef Minority Rights Group.
Programmet tog upp ämnen som framtidens folkrörelse, att motverka högerextremism, samernas
rätt, Palestina, muslimsk feminism, funkisfrågor mm.
Framtidsforum är ett nytt koncept, som är möjligt att genomföra nu när förbundet övergått från
årsmöten varje år till kongress vartannat år. Det frigör tid och ekonomiska resurser för att hålla ett
mer öppet möte under de år det inte är förbundskongress.

Almedalsveckan
Under Almedalsveckan i månadsskiftet juni/juli arrangerade Socialdemokrater för tro och solidaritet
fem seminarier:
1. Nonviolence and International Law – Tools for a Just Peace in the Conflict on Palestine.
(Här medverkade bl.a. den israeliske journalisten och Palmepristagaren Gideon Levy)
2. Vad händer med EU:s migrationspolitik?
3. Lokala politiska samtal - tillsammans beskriver vi dagens och morgondagens Sverige.
4. Vilka krafter utmanar en öppen och demokratisk folkkyrka?
5. Gaza i våra hjärtan - om blockad, moralpoliser och femtio års ockupation av Palestina.
Företrädare för förbundet gick också med i den stora mångfaldsmarsch som fick särskild aktualitet
mot bakgrund av att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen hyrde mark på central plats under
Almedalsveckan.
Almedalsveckan är ett viktigt forum för politisk reflektion och kontaktskapande. Förbundets
aktiviteter, såväl egna arrangemang som aktivt deltagande i andras, bidrar till att öka synligheten i
folkrörelsesverige och påverkan på den politiska debatten.

Partikongressen
Partikongressen 2017 fick en värdig inramning trots dådet på Drottninggatan i Stockholm dagen
före invigningen. Stämningen var god, ombuden kunde mötas med sina olika perspektiv och i
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konstruktiva samtal komma överens om en samlad socialdemokratisk politik för ett jämlikare
samhälle.
Före kongressen identifierade förbundsstyrelsen några frågor av särskilt intresse. Ett material
sammanställdes och sändes till de ca 20 STS-medlemmar som var ombud. Materialet spreds också
via nyhetsbrev och andra kanaler, samt fanns i förbundets utställningsmonter under kongressen.
Flera av dessa frågor fick ett i huvudsak positivt utfall. Det gällde bl.a. migrationspolitiken där
skrivningarna i de politiska riktlinjerna stärktes väsentligt jämfört med ursprungsförslaget.
Exempelvis markerades att permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening anses principiellt
viktiga för trygghet och etablering, att Socialdemokraterna ska verka för fler lagliga vägar för
människor i behov av skydd och att Sverige ska vara en pådrivande kraft såväl inom EU som
globalt. Det är synpunkter som Socialdemokrater tro och solidaritet framfört under lång tid och nu
blivit skarpa delar av socialdemokratisk migrationspolitik.
Partikongressen biföll också den motion som ursprungligen kom från vår lokalgrupp i Jönköping,
om att tandvården på sikt ska bli en del av den allmänna hälso- och sjukvården med ett
högkostnadsskydd av liknande karaktär som denna.

Medverkan och närvaro vid andra större arrangemang
På Första maj var Ulf Bjereld (Alingsås), Hans Josefsson (Skene) och Thomas Strand (Värnamo)
huvudtalare.
Ulf Bjereld närvarade under Järvaveckan i juni, där även företrädare för Stockholmsdistriktet fanns
med i Socialdemokraternas utställningsmonter.
Hans Josefsson representerade förbundet vid Prideparaden under Stockholm Pride i juli och vårt
material fanns i HBT-socialdemokraters utställningsmonter (som vi också sponsrade).
I anslutning till Bokmässan i september deltog Ulf Bjereld och Hans Josefsson vid den stora
manifestationen med anledning av Nordiska Motståndsrörelsens demonstration. På själva mässan
deltog vår internationelle sekreterare Ulf Carmesund i ett samtal om rasismens inverkan på det
politiska samtalet.

Kyrkoval och allmänna val
Kyrkovalet
Socialdemokrater för tro och solidaritet engagerade sig aktivt inför valet till Svenska kyrkans
beslutande organ i september. Dels genom många medlemmar som ställde upp på lokala listor men
också på förbundsnivå.
Kyrkovalet blev en stor framgång. Dels genom att valdeltagandet ökat – runt en miljon människor
röstade, dels genom att Socialdemokraterna gick framåt både i kyrkomötet på nationell nivå och i
stift och församlingar.
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Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och många av våra medlemmar är
kyrkopolitiskt engagerade. Här finns en möjlighet att lansera Socialdemokrater för tro och
solidaritet som ett nätverk för troende Socialdemokrater, som också kan vara ett stöd för de många
kyrkopolitiskt engagerade medlemmarna i vårt parti. Utöver det rent innehållsmässiga finns här en
betydande potential för att värva nya medlemmar till förbundet.

Valrörelsen 2018
Förbundsstyrelsen har under året lagt en del tid på att förbereda valåret 2018. Det finns en önskan
om att gå i takt med partistyrelsens valstrategi samtidigt som Socialdemokrater för tro och
solidaritet bidrar med sin särskilda kompetens och profil. Det innebär att vi särskilt kommer att
fokusera på frågor kopplade till migration/integration och klimat/miljö. En löpande dialog förs
med partistyrelsens valledning, med start 2017 och över hela valåret.

Kommunikation och media
Trots att kommunikatörstjänsten inte varit fullt bemannad under året har ett omfattande
kommunikationsarbete pågått.
På Facebooksidan Socialdemokrater för tro och solidaritet, som ”gillas” av ca 2 900 personer, publiceras
nästan dagligen kommentarer och uttalanden om aktuell politik. Det finns också en Facebookgrupp
med knappt 300 medlemmar som används i ganska låg utsträckning. Socialdemokrater för tro och
solidaritet Twitter (@trosolidaritet) med ca 2 300 följare och på Instagram (S för Tro och Solidaritet)
med ca 270 följare. Antalet följare i alla tre kanalerna har ökat jämfört med 2016, vilket även
aktiviteterna på Twitter har gjort (på Facebook var den redan mycket hög).
Under året har webbplatsen trosolidaritet.se bytt utseende och webbhotell. I det nya formatet finns
en tydligare koppling till Facebook och Twitter än tidigare, och formuläret för att bli medlem har
uppdaterats. I övrigt består hemsidan av grundläggande information om förbundet och vissa
aktuella kommentarer utöver de som görs i sociala medier. I samband med förändringen flyttade
den tidigare bloggen in på hemsidan. Förändringen gjordes under stor tidspress och med små
resurser, varför utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2018.
127 pressrapporter har inkommit med artiklar som innehåller sökord kopplat till förbundet och dess
företrädare. Det kan gälla såväl debattinlägg som intervjuer och andra uttalanden. Antalet
pressrapporter är högre än 2016.
24 elektroniska nyhetsbrev har sänts till medlemmar och andra intresserade med information om
verksamhet och politiska ställningstaganden. Även antalet nyhetsbrev är högre än 2016.
Sex förbundscirkulär har sänts via e-post till ordförande i lokalgrupperna, ledamöter i
distriktsstyrelserna och företrädare på förbundsnivå. Förbundscirkuläret innehåller mestadels
organisatorisk information men ibland också aktuella debattinlägg, som därmed är möjliga att
anpassa och använda i lokal debatt.
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Medlems- och organisationsutveckling
Vid årsskiftet 2017/18 var antalet medlemmar 2 535. Det är en minskning med 52 (2 %) jämfört
med förra årsskiftet och beror i huvudsak på större rensningar av gamla uppgifter i
medlemsregistret. Sett över en tvåårsperiod ökar medlemstalet med 128 (5 %). Antalet nyinskrivna
medlemmar 2017 är det hittills största under 2010-talet, valåret 2014 undantaget.

Medlemsantal distriktsvis2
2017 2016 2015 2014 2013 2012
52
54
43
40
43
42
6
3
3
6
7
6
111
92
96
95 100 109
113 112
98 101
109 106
9
7
6
16
14
9
2
3
3
10
7
2
187 201
227
200 213 221
22
20
21
34
32
24
16
13
10
20
14
16
85 106
136
100 103 118

2011 2010 2009 2008
49
61
43
49
3
6
4
2
111
97
87 116
117 116 103 105
2
3
3
2
2
3
0
0
235 246 230 251
21
17
13
15
10
9
8
7
141 143 120 129

Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg/S Älvsborg
137
Skaraborg
52
53
57
49
52
41
57
57
55
Södra Älvsborg
83
86
92 101 109 111
97 106
85
Skåne/Blekinge
215
Skåne
129 134 130 109 120
167
130 130 125
Blekinge
54
47
46
50
53
53
47
48
50
Stockholms län
261 287 296 254 337
217 223
209 242 247
Stockholms stad
245 263 226 203 242
275 282
244 245 260
Södermanland
137 135
144 123
97
86
77
113 128 133
Uppsala
151 168 171 144 177
153 154
141 147 144
Värmland
73
71
72
77
77
62
71
67
72
68
Västerbotten
97
94
120 125 127 120 134
93 113 108
Västernorrland
55
59
67
70
67
65
70
50
51
55
Västmanland
165 187 214 182 179
170 194
193 196 172
Västsvenska
161
Bohuslän
101 111 116 109 128
101
97 106 108
Älvsborgs norra
48
61
78
92
95
91 113
50
45
Örebro
123 119
129 141 134
87 124
117 118 121
Östergötland
104 108 110
99 120
118 108
109 107 102
Hela landet
2535 2587 2407 2513 2534 2635 2795 2773 2404 2771

Vid ändrad distriktsindelning redovisas de tidigare distriktens namn och historiska medlemstal på raderna under det
nya distrikt till vilket deras verksamhet numera hör.
2
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Organisationsutveckling
Under 2017 bildades formellt inga nya lokalgrupper, men den i Solna/Sundbyberg nystartade och
bytte namn till ”Hjärta – Socialdemokrater för tro och solidaritet i Stockholms län”. Gruppen är
nu en del av det mer tematiska ”Hjärtakonceptet” som för närvarande finns i Stockholm och
Göteborg.
Diskussioner har pågått på ytterligare några platser om att nystarta eller omstarta grupper och i
början av 2018 startade en lokalgrupp på Norra Öland av några nyblivna medlemmar som
tillsammans med berörd arbetarekommun är imponerade av STS värderingar och
ställningstaganden. De ser föreningsbildningen som en vitamininjektion för partiet och ett sätt att
värva nya, inte minst unga, medlemmar.
En arbetsgrupp med uppdrag att se över STS organisation på alla nivåer har inlett sitt arbete men
tagit en paus för att inte störa valarbetet. Med översynen vill förbundsstyrelsen söka efter former
som bättre än idag främjar verksamhet, politisk utveckling och personligt engagemang. När arbetet
återupptas kommer det att göras i nära samverkan med partistyrelsens organisationsöversyn.
Under året har den av förbundsårsmötet 2016 beslutade sammanläggningen av några distrikt
implementerats. Även det är ett led i arbetet med att frigöra resurser från administration till
verksamhet. Förändringen består i att STS-distriktet ”Västsvenska distriktet” bildades av de två
nybildade partidistrikten Fyrbodal och Göteborgsområdet, STS-distriktet ”Skaraborg/Älvsborgs
Södra” bildades av partidistrikten i Skaraborg och Södra Älvsborg och STS-distriktet
”Skåne/Blekinge” bildades av partidistrikten i Skåne och Blekinge.
Socialdemokrater för tro och solidaritets medlemsregister är integrerat med partistyrelsens. 2016
bytte partistyrelsen ut det gamla systemet mot ett nytt, vilket var både efterlängtat och nödvändigt.
I implementeringsarbetet har flera tidigare brister i registervården uppdagats och under 2017 har
som nämns ovan flera medlemmar avregistrerats som inte hade betalt sin avgift på många år.
Under året har ett omfattande arbete pågått för att förenkla flödet av medlemsintäkterna. Nu har
den gamla krångliga ordningen upphört, där lokalgrupperna skulle vidareförmedla delar av intäkten
till distrikts- och förbundsnivån. Dessa får nu istället sina medlemsintäkter direkt från
partistyrelsen.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet av verksamheten framgår av separat årsredovisning. Resultatet före
bokslutsdispositioner blev 568 tkr (budget 20 tkr och föregående år 353 tkr). De huvudsakliga
skälen till budgetavvikelsen är följande:
1. En extraordinär intäkt på 130 tkr från Folksam (utdelning av överskott).
2. Medlemsintäkterna 60 tkr högre än budgeterat. Delvis engångshändelse i samband med
byte av medlemsregister.
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3. Personalkostnaderna 216 tkr lägre än budgeterat. Det beror i huvudsak på en tjänstledighet
som blev längre än planerat.
4. Överskott i internationella fonden och lägre kostnader för internationell verksamhet,
sammanlagt 57 tkr (merparten ändamålsdestineras till kommande år).
5. Därutöver smärre överskott i olika delar av övrig verksamhet.
Merparten av kostnaderna avser personalkostnader och transfereringar av bidrag till internationella
projekt. Under året har en längre tjänstledighet medfört lägre personalkostnader.
Den huvudsakliga intäkten utgörs av partianslaget som under många år var 3 500 tkr. Efter
partistyrelsens beslut 2015 om en ny modell där nivån på anslaget styrs av medlemstalet vid
årsskiftet ett år tidigare, blev årets intäkt 3 175 tkr (tack vare ökat medlemstal 2016 höjs intäkten
2018 till 3 569).

Bokslutsdispositioner och eget kapital
Reservfonden tillförs 30 tkr (värdesäkring), Internationella fonden tillförs 97 tkr (årets överskott
om 32 tkr samt halva den extraordinära intäkten från Folksam), Civitasprojektet tillförs hittills
outnyttjade Sidamedel om 14 tkr och kvarvarande överskott om 427 tkr tillförs balanserat resultat.
Vid årets slut uppgår det egna kapitalet till 2 510 tkr, varav 1 288 tkr är ändamålsbestämt och 1 222
tkr fritt. Därmed är det möjligt att fullfölja den planerade satsningen under valåret 2018.

Förbundskansliet
Förbundskansliet har sina lokaler i ”Socialdemokraternas hus” på Sveavägen 68 i Stockholm, i ett
öppet kontorslandskap som delas med redaktionen för Aktuellt i Politiken, S-kvinnor,
Socialdemokraternas Hus AB, Unga Örnar Stockholm och medarbetare från partistyrelsens kansli
som tillfälligt förlägger arbetet där. Under valåret 2018 flyttar partistyrelsens kansli in igen och det
innebär att förbundskansliet tillfälligt delar våningsplan med kommunikationsavdelningen.
Kansliet har de senaste åren genomfört ett omställningsarbete där arbetet med politisk utveckling,
opinionsbildning, kommunikation och stöd till lokal verksamhet har förstärkts medan en del
administrativa stödfunktioner lagts ut på externa leverantörer.
Vid årsskiftet 2017/18 var följande medarbetare anställda:
–
–
–

Ulf Carmesund, Politisk sekreterare med inriktning på internationellt arbete och lokal
verksamhetsutveckling.
Mattias Irving, Politisk sekreterare med inriktning på kommunikation och media.
Hans Josefsson, Förbundssekreterare.
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Slutord
Socialdemokrater för tro och solidaritet är en unik kraft i det svenska politiska landskapet. Med vår
långa erfarenhet av att samla människor som är inspirerade av sin tro och har socialdemokratiska
värderingar är vi särskilt bra på att förstå det samhälle som håller på att växa fram – ett samhälle
som alltmer har kommit att berikas av människor med olika trosinriktningar och traditioner. Vi har
också en uppgift att markera mot de etiska och politiska ställningstaganden som kommer ur den
religiösa högerns kontext.
Vi är en liten organisation med små resurser. Det hindrar inte att vi har ett stort engagemang för
våra kärnfrågor och ett ansvar att påverka vårt parti att alltid ha solidaritetstanken i fokus. Som
förbund och enskilda medlemmar ska vi kämpa för människovärdet och bidra till ett rättvisare
samhälle. Vi har en särskild uppgift att lyfta blicken från plånboksfrågorna och visa på
värderingarnas betydelse i politiken.
Utöver de rent politiska utmaningarna gäller det nu för oss att fortsätta söka vägar för att förverkliga
vår inriktning som socialdemokrater för tro och solidaritet. Vi behöver fortsätta utveckla vår
breddade profil. Vi behöver få fler medlemmar. Vi behöver stärka vår relation till partiet – som
sidoorganisation kompletterar vi med särskild kompetens och engagemang.
Det finns en stor kraft i alla de enskilda människor som engagerar sig för vår sak och som
tillsammans – i form av grupper och distrikt – utgör vårt förbund. Nu lägger vi ännu ett
verksamhetsår bakom oss och riktar blicken skarpt framåt mot ett jämlikare samhälle där tanken
om människors lika rätt och lika värde tar sig konkreta uttryck.

Förbundsstyrelsen, mars 2018
***
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Bilaga: Uppföljning av årsmötesbeslut 2016
Proposition/motion

Beslut

Åtgärd

Proposition 1: Riktlinjer för
politik och verksamhet 2016–
2018.
Proposition 2: Medlemsavgift
2017–2018.

Att fastställa riktlinjer för politik och
verksamhet 2016–2018 enligt
förbundsstyrelsens förslag.
1. Att fastställa medlemsavgift till
förbundet år 2017 till 100 kronor per
medlem.
2. Att fastställa medlemsavgift till
förbundet år 2018 till 100 kronor per
medlem.
3. Att bemyndiga förbundsstyrelsen
att vid behov justera medlemsavgiften
neråt.
Att justera stadgarna enligt
förbundsstyrelsens förslag.
1. Att fr.o.m. 2017-01-01 bilda ett
gemensamt STS-distrikt av de två
nybildade partidistrikten i västra delen
av Västra Götaland.

Se verksamhetsberättelsen

Proposition 3: Återgång till
kongress vartannat år.
Proposition 4: Ny
distriktsindelning.

Justering neråt har inte varit aktuellt.

Stadgarna justerade och distribuerade.
Beslutet implementerat. Avslutande
och nystartande årsmöten har hållits.

2. Att fr.o.m. 2017-01-01 bilda ett
gemensamt STS-distrikt av
partidistrikten i Skaraborg och Södra
Älvsborg.
3. Att fr.o.m. 2017-01-01 bilda ett
gemensamt STS-distrikt av
partidistrikten i Blekinge och Skåne.

Motion 1: Äldrefattigdom.

1. Att pensionssystemet förändras så
att garantipensionen höjs.
2. Att bostadstillägget för pensionärer
beräknas på bostadskostnad upp till
7 000 kronor per månad.
3. Att pensionärer under 65 års ålder
ges möjlighet till bostadstillägg.
4. Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokraternas pensionsgrupp.
5. Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokrater för tro och
solidaritets grupp i riksdagen.
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1–3: Genomfört genom 4-5.
4–5: Genomfört.

Proposition/motion

Beslut

Åtgärd

Motion 2: Gratis kollektivtrafik Att Socialdemokrater för tro och
för pensionärer.
solidaritet uthålligt och med fantasi
driver frågan om gratis kollektivtrafik
för pensionärer utanför rusningstid.

Motion 3: Sjukvård på lika
villkor.

1. Att sjukvården i landet blir på lika
villkor i hela landet.
2 Att likvärdig vård blir standard i
hela landet.

Uppmaning till distrikten om att
genomföra lokala kampanjer gentemot
sina kommuner, med stöd från
förbundet.
1–2: Genomfört genom 3-4.
3–4. Genomfört.

3. Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokraterna i SKL.
4. Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokrater för tro och
solidaritets grupp i riksdagen.

Motion 6: Stärk samernas
rättigheter i Sverige.

1. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet ger uttalat ansvar till någon
i förbundsstyrelsen att hålla kontakt
med det samiska civilsamhället.

1: Ansvar för kontakter tas av den i
styrelsen som ansvarar för området ”
Religionsfrihet, minoriteters rätt,
hatbrott”.

2. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet ska ta initiativ för att driva
frågan framåt i samarbete med en
eller flera samiska organisationer i
syfte att öka medvetenheten om
samers rättigheter idag och historiskt.

2: Ännu ej genomfört, kvarstår till
kommande kongressperiod.

3. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet ska ta som sin ståndpunkt
att Sverige ska ratificera ILO
konventionen 169.
4. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet ska verka för att
Socialdemokratiska arbetarepartiet
ska ta som sin ståndpunkt att Sverige
ska ratificera ILO konventionen 169.
5. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet ska verka för att Sverige
påbörjar arbetet med att tillförsäkra
och tillämpa konventionens
skrivningar för samtliga samer.
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3: Ståndpunkten antagen i och med
beslutet.
4–5: Genomfört genom 6.
6: Genomfört.

Proposition/motion

Beslut

Åtgärd

6. Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokrater för tro och
solidaritets grupp i riksdagen.

Motion 7: Europas historia och 1. Att uppmärksamma romernas
romerna.
situation i historisk och innevarande
tid.
2. Att verka för att EU tar upp
romernas historia och nuvarande
situation och uppmanar varje
medlemsland att värna om romerna.

Vi har varit aktiva i debatten om
utsatta EU-medborgare och i den lyft
upp romers situation i EU kopplad till
fattigdomsbekämpning och
antiziganism. I samband med
förintelsens minnesdag har vi också
lyft upp romernas lidande och
utsatthet.

3. Att se till att romernas lidande tas
med då förintelsen manifesteras.

Motion 9: Lyckad integration.

1. Att årsmötet ställer sig bakom det
som anförs i motionen om att
regelverket inom kommunala
verksamheter tolkas på ett positivt
sätt så att asylsökande och nyanlända
med utbildning och yrkeserfarenhet
kan anställas eller få praktik.

1: Ställningstagandet gjort i och med
beslutet.
2: Genomfört via möten med
lokalgrupper samt är en bärande del i
STS valstrategi 2018.

2. Att uppdra åt förbundsstyrelsen att
följa frågan om integration i stort och
från tid till annan informera och
inspirera distrikten till ett aktivt lokalt
arbete och engagemang.

Motion 10: Påskynda
processen för ett erkännande
av staten Västsahara.
Motion 11: Erkännande av
Västsahara.

1. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet verkar för att det
socialdemokratiska partiet ska
påskynda processen för ett svenskt
erkännande av staten Västsahara.
2. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet verkar för att det
socialdemokratiska partiet tydliggör
hur förutsättningarna kan stärkas för
ett erkännande av staten Västsahara.
3. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet uppmuntrar regeringen att
ta fram en strategi för att öka graden
av frihet och rättvisa för Västsaharas
folk, i väntan på erkännandet och för
att stärka de möjligheter som kan
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Argumenterat i partistyrelse och
verkställande utskott samt diskuterat
saken med berörd minister.

Proposition/motion

Beslut

Åtgärd

göra att ett erkännande blir
verklighet.
4. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet verkar för att det
socialdemokratiska partiet återigen
uttrycker sin intention om att ett
framtida erkännande av staten
Västsahara ska komma till stånd.
5. Att förbundet verkar för att de
beslut som partikongressen fattat att
erkänna Västsahara blir verklighet.

Motion 13: Vegetarisk mat.

1. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet ska anta som sin åsikt att
köttkonsumtionen ska minska i
offentlig verksamhet.
2. Att Socialdemokrater för tro och
solidaritet ska ha som ambition att
servera mat vid sina aktiviteter och
evenemang som är klimatanpassad,
hälsosam, producerad på ett
ansvarsfullt sätt, samt är inkluderande
och tar hänsyn till religiösa och
kulturella olikheter.

***
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1: Åsikten antagen i och med beslutet.
2: De cateringfirmor som anlitas är
upphandlade av Socialdemokraternas
hus, med krav på ett etiskt
förhållningssätt i linje med
förbundsårsmötets beslut. Vid de
offentliga arrangemang som
genomförts har uteslutande vegetarisk
kost serverats.

