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1. Inledning 
Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett förbund av föreningar och enskilda som inspirerade av 

gudstro eller livsåskådning engagerar sig politiskt för ett okränkbart människovärde, respekt för 

skapelsen, ett jämlikt samhälle och därmed en rättvis värld. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet är en självständig organisation inom Sveriges Socialdemokratiska 

Arbetareparti. Våra lokalföreningar ingår i den socialdemokratiska arbetarekommunen och våra 

medlemmar är fullvärdiga medlemmar av det socialdemokratiska partiet. 

Arbetet består i huvudsak av opinionsbildning och stöd till distrikt och lokalföreningar. Den 

politiska inriktningen fokuserar starkt på jämlikhet, människovärde, internationell solidaritet och 

klimat/miljöfrågor. Inom ramen för det internationella engagemanget finns ett Sidafinansierat 

samarbete med Civitas Institute, en civilsamhällesorganisation i Gaza, Palestina. 

2020 har kännetecknats av omställning. Dels det omställningsarbete som blev en effekt av 

Coronapandemin, vilket bl.a. tog sig uttryck i flera digitala opinions- och mobiliseringsmöten samt 

en digital förbundskongress. Dels byte av förbundsordförande i augusti och rekrytering av ny 

förbundssekreterare (som tillträdde i januari 2021). 

Förbundets ekonomiska ställning framgår av separat årsredovisning, samt i avsnittet Ekonomi 

nedan. 

2. Vårt växande hem 
I valrörelserna 2018 och 2019 togs konceptet Vårt växande hem fram. Det är ett tema som bidrar till 

ett offensivt och positivt anslag i ett politiskt debattklimat som i hög utsträckning präglas av den 

nya högerns destruktiva samhällssyn. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet talar istället om Sverige som vårt växande hem. Där nya 

och gamla svenskar ska känna sig hemma. Där de som bor i hemmet är behövda och kan bidra 

efter sin förmåga. Där vi bedriver en offensiv miljöpolitik som inte bara begränsar skadeverkningar 

utan också visar vägen in i framtiden med innovativa lösningar som bidrar både till tillväxt och till 

ett värnande om planeten. 

2020 inleddes ett arbete med syfte att producera en skrift på detta tema under våren 2021. Vidare 

har skriften Liten handbok mot den nya högern, som producerades 2019, uppdaterats och utkommer 

med sin andra upplaga under våren 2021. 

3. STS asylpolitiska program 
Ett annat uttryck för tematiken Vårt växande hem är det asylpolitiska programmet, som utgår från 

att invandring och flyktingmottagning är en överlag positiv kraft i samhället. 
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I november 2019 sändes ett första underlag till en rad organisationer inom arbetarrörelsen och 

civilsamhället, till de socialdemokratiska partidistrikten, till förbundets distrikt och föreningar samt 

till enskilda medlemmar och sympatisörer. 

Med hjälp av de synpunkter som kom in färdigställdes programmet och lanserades under våren 

2020. Det var tänkt som ett inspel till den parlamentariska migrationspolitiska kommittén, samt att 

mobilisera de socialdemokrater som demobiliserats av de senaste årens retorik. 

Programmet låg också till grund för en debatt i Sveriges Radios Studio Ett med tankesmedjan Tiden, 

som kom ut med en egen migrationspolitisk rapport i början av juli. Det var förbundets politiske 

sekreterare Mattias Irving som diskuterade med Tidens chef Daniel Färm. En liknande diskussion 

hölls i ett öppet seminarium arrangerat av vår lokalförening i Norrköping. Även där medverkade 

Mattias Irving, den här gången tillsammans med kommunalrådet Lars Stjernqvist som var en av 

författarna till Tidens rapport. 

4. Studier och samtal 
Under året har studiekommittén, under ledning av styrelseledamoten Klas Corbelius, utvecklat ett 

koncept för medlemsutbildning som genomfördes av några distrikt under 2020. Ambitionen är att 

samtliga distrikt ska ha arrangerat utbildningsdagen före 2021 års utgång. Därutöver har 

kontakterna med ABF odlats och förstärkts. Mot slutet av året deltog studiekommittén och 

ytterligare några medlemmar i partiets studiekonferens. 

Samtalen i riksdagshuset med företrädare från Judiska Centralrådet, Islamiska samarbetsrådet och 

Svenska kyrkan har fortsatt under ledning av riksdagsledamoten Per-Arne Håkansson och 

styrelseledamoten Joe Frans. Under året genomförde gruppen två digitala seminarier med 

riksdagsledamöter som målgrupp – ett om samfundens begravningsverksamhet under pandemin, 

där bl.a. kulturministern deltog, och ett där olika aspekter på att förbjuda rasistiska organisationer 

diskuterades. 

5. Arrangemang 

Israel/Palestina 

I mars arrangerade STS tillsammans med ABF Stockholm och Palmecentret ett seminarium om 

Israel/Palestina, med förbundssekreterare Hans Josefsson som moderator. Medverkande var Ann 

Dismorr (MENA-chef på UD), Thomas Hammarberg (förbundsstyrelseledamot, riksdagsledamot 

mm) och Evin Incir (EU-parlamentariker). 

S-kvinnors hundraårsjubileum 

I februari firade S-kvinnor 100 år, med ett hundratal deltagare och medverkan av bl.a. 

partiordföranden. Förbundssekreterare Hans Josefsson deltog, höll en kort appell och lämnade en 

gåva från Socialdemokrater för tro och solidaritet 
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Första maj 

I slutet av april arrangerades ett peppmöte inför ett digitalt förstamajfirande. Riksdagsledamoten 

Olle Thorell höll ett föredrag om att organisera sig på nätet, förbundets nya förstamajsång Längtans 

löfte hade smygpremiär och en workshop om nya sätt att aktivera arbetarrörelsen online 

genomfördes. 

Många tal hölls digitalt under Första maj, av olika företrädare för Socialdemokraterna. 

Förbundssekreterare Hans Josefsson valde istället att hålla ett Andramajtal, som publicerades på 

hans Facebooksida. 

Så agerar den nya högern under pandemin 

I maj genomfördes ett Zoomseminarium där kansliets politiske sekreterare Mattias Irving gjorde 

en genomgång av utvecklingen i den populistiska, auktoritära högern i Europa och USA. 

En kväll i asylrättens tecken 

I juni arrangerades ett Zoomseminarium där förbundsordförande Ulf Bjereld talade om asylrätten 

och förbundets asylpolitiska program. 

Almedalsveckan 

Socialdemokrater för tro och solidaritet brukar vara närvarande under Almedalsveckan, bl.a. som 

seminariearrangör. 2020 ställdes emellertid Almedalsveckan in på grund av pandemin. 

Medlöperi och motstånd 

I planeringen inför förbundskongressen, som ursprungligen var tänkt att hållas i Norrköping, ingick 

ett studiebesök på Norrköpings stadsmuseums utställning Medlöperi och motstånd. Eftersom 

kongressen istället blev digital genomfördes även studiebesöket digitalt, om än först i november 

och med lokalföreningen i Norrköping som formell arrangör. Förbundsstyrelsens vice ordförande 

Jesper Eneroth inledningstalade och mötet kom att bli en försmak av de mobiliseringsmöten för 

demokratin som beskrivs nedan. 

Mobiliseringsmöten för demokratin 

I november-december arrangerades tre digitala seminarier på temat Nu eller aldrig – försvara 

demokratin, dels för att mobilisera till engagemang i kampen mot den framväxande nya högern, dels 

för att värva nya medlemmar till förbundet. Antalet nya medlemmar blev begränsat, ca tio, men 

engagemanget på mötena var stort. Planen är att genomföra liknande möten också under 2021. 

6. Internationell verksamhet 

Palestina 

Arbetet i Gaza för ett stärkt civilsamhälle bedrivs av vår samarbetspartner Civitas Institute. Civitas 

arrangerar kurser i kapacitetsbyggnad och utbildar unga människor till arbete i civilsamhället. De 

utbildar i frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt hur civilsamhället kan 
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upptäcka korruption. Civitas deltar aktivt i stöd till interna flyktingar i Gaza, de genomför politiska 

samtal med (främst) ungdomar och producerar Youtube-filmer med bland annat politisk satir. 

Projektet genomförs med stöd av Sidamedel via Olof Palmes Internationella Center. 

Förbundssekreterare Hans Josefsson har representerat Socialdemokrater för tro och solidaritet i 

Palmecentrets styrelse. 

Inom ramen för projektet finns medel avsatta för resor till regionen, för relationsbygge och 

kunskapsinhämtning. Dessa resor ger i sin tur underlag för opinionsbildning och annat 

påverkansarbete. På grund av pandemin har några resor inte kunnat genomföras under 2020. 

Följeslagarprogrammet 

Socialdemokrater för tro och solidaritet är medlem i den svenska delen av det ekumeniska 

följeslagarprogrammet SEAPPI. Det har sedan tidigt 2000-tal varit ett framgångsrikt arbete som 

bidragit till att brott mot mänskliga rättigheter i Palestina undvikits eller uppmärksammats. Det har 

också hjälpt människor att se något av situationen på plats. Margoth Sonnebo har representerat 

Socialdemokrater för tro och solidaritet i SEAPPIS styrgrupp, med Hans Josefsson (våren) och Ulf 

Carmesund (hösten) som suppleanter. 

International League of Religous Socialists (ILRS) 

ILRS fortsätter arbetet med att hitta en rimlig ambitionsnivå för arbetet. Under året har 

exekutivkommittén, där Ulf Carmesund ingår, inlett ett planeringsarbete för den kongress som 

ursprungligen var tänkt att genomföras under hösten 2021 men nu är flyttad till 2022 på grund av 

pandemin. 

Internationella fonden 

Fondens 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 även i år har finansierat egeninsatsen i Gazaprojektet, men på grund av 

pandemin har några studieresor inte kunnat genomföras under 2020. 

7. Kommunikation och media 
Kommunikation pågår hela tiden och i hela verksamheten. Uppgifterna nedan innehåller några 

mätbara delar. För långsiktig utveckling kring dessa, se tidigare års verksamhetsberättelser. 

Förbundets Facebooksida, som ”gillas” av drygt 3 600 personer, publiceras nästan dagligen 

kommentarer och uttalanden om aktuell politik. Det finns också en sluten Facebookgrupp med nära 

450 medlemmar som ger möjlighet för medlemmarna att kommunicera med varandra. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet finns även på Twitter med drygt 2 800 följare och Instagram 

med drygt 500 följare. Antalet följare i alla dessa kanaler har även detta år ökat. 
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167 pressrapporter har inkommit med information om artiklar som innehåller sökord kopplat till 

förbundet och dess företrädare. Det kan gälla såväl debattinlägg som intervjuer och andra 

uttalanden. Också pressrapporterna har ökat jämfört med förra året. 

22 digitala nyhetsbrev har sänts till medlemmar och andra intresserade med information om 

verksamhet och politiska ställningstaganden. 

13 förbundscirkulär med i huvudsak organisatorisk information har sänts via e-post till ordförande i 

lokalföreningarna, ledamöter i distriktsstyrelserna och företrädare på förbundsnivå. 

8. Medlems- och organisationsutveckling 
Under 2010-talet (2009-2019) ökade medlemstalet, om än marginellt. Detta i en tid då 

Socialdemokraterna som helhet har sjunkit i både opinion och antal medlemmar. Det kan också 

jämföras med att medlemstalet under 1990-talet minskade med ca 2 000 och under 2000-talet med 

ca 1 500. 

Dessvärre har den positiva trenden inte hållit i sig i början av 2020-talet. Skälen är sannolikt tre: 

− Svag nyrekrytering från föreningarna, vilket märkts särskilt under pandemin, då de lokala 

mötena blivit färre. 

− Föreningarnas svaga inkludering av nya medlemmar, som till slut inte ser någon vits med att 

fortsätta vara medlem. 

− Medlemmars besvikelse över partiets ställningstaganden inom t.ex. migrationspolitiken, där det 

för allt fler enskilda inte längre är tillräckligt att STS är en viktig motvikt. 

Nedgången 2020 är inte unik för STS. Vi delar den med såväl övriga sidoorganisationer som partiet 

i sin helhet. Relativt sett är vår nedgång mindre än partiets som helhet – 10 procent respektive 

17 procent. 

Behovet av att värva nya medlemmar, och verka för att behålla de gamla, är således fortsatt stort. 

Det är en stor utmaning, inte minst för lokalföreningarna, att stärka sitt politiska påverkansarbete 

och synlighet också under tider då de traditionella mötesformerna förändras. 
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Medlemsantal distriktsvis1 

 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Dalarna 48 52 55 52 54 42 43 40 43 49 61 

Gotland 11 6 5 6 7 6 6 3 3 3 6 

Gävleborg 83 89 90 92 96 95 100 109 111 111 97 

Göteborg 93 104 115 113 112 109 106 98 101 117 116 

Jämtland 10 12 10 10 7 2 2 3 3 2 3 

Jönköping 174 194 201 187 201 200 213 221 227 235 246 

Kalmar 30 34 34 34 32 24 22 20 21 21 17 

Kronoberg  18 16 19 20 14 16 16 13 10 10 9 

Norrbotten 68 72 84 85 106 100 103 118 136 141 143 

Skarab./Älvsb.S/Halland 123 139 150 137        

Halland    16 14 9 9 7 6 2 3 

Skaraborg     57 55 52 53 57 49 52 

Älvsborg Södra     83 85 86 92 101 109 111 

Skåne/Blekinge 183 195 208 215        

Skåne     167 130 130 125 129 134 130 

Blekinge     54 50 47 46 50 53 53 

Stockholms län 216 243 230 217 223 209 242 247 261 287 296 

Stockholms stad 220 264 275 275 282 244 245 260 245 263 226 

Södermanland 115 126 137 137 135 113 128 133 144 123 97 

Uppsala 132 148 153 153 154 141 147 144 151 168 171 

Värmland 53 61 70 67 72 68 73 71 72 77 77 

Västerbotten 72 87 91 97 94 93 113 108 120 125 127 

Västernorrland 51 52 48 50 51 55 55 59 67 70 67 

Västmanland 115 137 155 170 194 193 196 172 165 187 214 

Västsvenska 134 156 160 161        

Bohuslän     101 97 106 108 101 111 116 

Älvsborg norra     50 45 48 61 78 92 95 

Örebro 102 116 119 123 119 117 118 121 129 141 134 

Östergötland 111 114 116 118 108 109 107 102 104 108 110 

Hela landet 2162 2417 2525 2535 2587 2407 2513 2534 2635 2795 2773 

Organisationsutveckling 

2020 omstartade distrikten Gotland och Kronoberg. Det är två distrikt som saknat distriktsstyrelse 

men som mot slutet av året tillsatte interimsstyrelser med ambitioner att med STS som bas stärka 

socialdemokratin i respektive region. Motsvarande omstart genomfördes i lokalföreningen 

Huddinge. 

Förbundet håller fortlöpande kontakt med lokalföreningar och distrikt för att bidra till deras 

utvecklingsarbete. Ett särskilt stöd har lämnats till distriktsstyrelsen i Örebro, som arbetat med 

 
1 Vid ändrad distriktsindelning redovisas de tidigare distriktens namn och historiska medlemstal på raderna under det 
nya distrikt till vilket deras verksamhet numera hör. 
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Tankesmedja 2022, ett ideologiskt politiskt arbete som syftar till att förnya STS och S politik. 

Motsvarande arbete pågår i Västsvenska distriktet där förbundets internationelle sekreterare Ulf 

Carmesund är distriktsordförande. I Uppsaladistriktet har ett arbete påbörjats för att identifiera 

kontaktpersoner i arbetarekommuner där det inte finns någon lokalförening. Det kan öppna för 

nybildning av föreningar eller på annat sätt synliggöra STS på fler platser. 

9. Ekonomi 
Resultat och ekonomisk ställning redovisas översiktligt här. Detaljer framgår av separat 

årsredovisning. 

Resultatet efter bokslutsdispositioner blev +179 tkr (budget -465 tkr, resultat föregående år +82 

tkr). Den positiva budgetavvikelsen om 644 tkr beror i huvudsak på lägre personalkostnader och 

omställning på grund av pandemin (digital förbundskongress, digitala styrelsemöten, färre resor, 

lägre arbetsgivaravgifter mm). 

Merparten av kostnaderna avser personalkostnader och transfereringar av bidrag till det 

Sidafinansierade projektet i Gaza. Den huvudsakliga intäkten utgörs av det årliga partianslaget på 

3 000 tkr. Detta har emellertid minskat med en halv miljon kronor under 2020 och kommer att 

minska med ytterligare en halv miljon under 2021. Mot den bakgrunden har en tjänst dragits in på 

kansliet, vilket verkställs under våren 2021. 

Bokslutsdispositioner och eget kapital 

Som bokslutsdisposition har 95 tkr tillförts Internationella fonden (årets överskott i fonden). 

Eget kapital uppgår vid årets slut till 2 755 tkr, varav 1 342 tkr fritt (Balanserat resultat) och 1 412 tkr 

ändamålsbestämt (Reservfonden 1 110 tkr och Internationella fonden 302 tkr). 

Därutöver finns 300 tkr i Sandvikenfonden, som dock inte redovisas inom ramen för Eget kapital utan 

som Mottagna ej använda bidrag. Sandvikenfondens syfte är att genomföra aktiviteter och projekt som 

syftar till att utbilda unga människor politiskt, i enlighet med Socialdemokrater för tro och 

solidaritets stadgar och politiska riktlinjer. 

10. Förbundskongressen 
Den 22 augusti genomförde Socialdemokrater för tro och solidaritet sin första digitala 

förbundskongress någonsin. Ombud och andra deltagare samlades distriktsvis på 18 platser medan 

presidium, teknisk ledning och delar av förbundsstyrelsen fanns på Sveavägen 68 i Stockholm. 

Förbundskongressen beslutade om politiska riktlinjer och antog en ny ändamålsparagraf i 

stadgarna. Den lyder nu som de två första styckena i denna verksamhetsberättelse, men eftersom 

beslut om förändringar av ändamålsparagrafen måste fattas av två på varandra följande 

förbundskongresser står de gamla formuleringarna parallellt kvar till kongressen 2022. 
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Hälsningar lämnades bl.a. från partiordförande/statsminister Stefan Löfven, och en av 

säkerhetsskäl icke namngiven människorättsaktivist i Belarus. Kongressen antog ett uttalande till 

stöd för demokratins bevarande i Belarus. 

I samband med förbundskongressen avtackades Ulf Bjereld, som efter fem år som 

förbundsordförande avböjt omval. Till ny förbundsordförande valdes Sara Kukka-Salam. Även i 

övrigt valdes flera nya ledamöter in i förbundsstyrelsen. 

Ursprungsplanen var att genomföra förbundskongressen i juni, i Norrköping, men 

förutsättningarna ändrades på grund av pandemin. Förbundsstyrelsen har preliminärt beslutat att 

förbundskongressen 2022 ska genomföras i Norrköping. 

11. Förbundsstyrelsen 
Den nyvalda förbundsstyrelsen har under hösten fokuserat på att hitta sitt arbetssätt. Den har delat 

in sig i olika arbetsgrupper med ansvar för verksamhetsområden där medlems- och 

politikutveckling står i fokus. När förbundskansliet nu minskar med en tjänst är det av vikt att 

förbundsstyrelsen som helhet blir mer aktiv. 

Under året har förbundsstyrelsen fastställt det asylpolitiska program som beskrivs i separat avsnitt 

ovan. Styrelsen har vidare lämnat remissvar på ett förslag till nya partistadgar, och ett skriftligt 

bidrag till partistyrelsens arbete med att ta fram ett nytt internationellt program för 

Socialdemokraterna. Förbundsstyrelsen har också lämnat ett yttrande över den migrationspolitiska 

kommitténs betänkande. 

I remissvaret om partistadgar riktade förbundsstyrelsen kritik mot förslaget om att inte längre 

stadgereglera sidoorganisationernas adjungering till partistyrelsen och dess verkställande utskott. 

Det är en kritik som också framförts av övriga sidoorganisationer och några partidistrikt. 

Mot slutet av året tog förbundsstyrelsen fram fyra förslag till partikongressmotioner, vilka 

kommunicerades till lokalföreningarna runt årsskiftet och vidare under våren. Förbundsnivån äger 

inte rätt att lämna in motioner till partikongressen utan det måste göras lokalt via 

arbetarekommunerna. 

Därutöver har enskilda företrädare, inte minst förbundsordförande Ulf Bjereld och den nya 

ordförandeduon Sara Kukka-Salam och Jesper Eneroth, uttalat sig i aktuella frågor. 

Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt sex gånger, varav fyra digitalt. Styrelsen har sedan 

förbundskongressen 2020 följande sammansättning: 

Ledamöter: Sara Kukka-Salam (ordförande), Jesper Eneroth (vice ordförande), Anna Ardin, Klas 

Corbelius, Ingalill Dahlgren Nyberg, Joe Frans, Thomas Hammarberg, Adrian Kaba, Carin 

Larsson, Aurora Pirraku Eriksson och Rafael Waters. 
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Ersättare i inträdesordning: Michael Wallbom, Yvonne Stålnacke, Erik Vikström, Linda Johansson 

och Ingela Ekberg. 

Förbundssekreteraren är enligt stadgarna adjungerad vid förbundsstyrelsens sammanträden. Även 

övrig personal på förbundskansliet deltar på sammanträdena. 

I juni meddelade Hans Josefsson att han vill lämna sitt uppdrag som förbundssekreterare senast 

vid årsskiftet. Rekryteringsprocessen inleddes efter förbundskongressen i augusti och pågick fram 

till den 17 december då Hélène Sevastik utsågs till ny förbundssekreterare. Sevastik tillträdde den 

11 januari 2021 och fram till dess tjänstgjorde Hans Josefsson. 

12. Förbundskansliet 
Förbundskansliet har sina lokaler i Socialdemokraternas hus på Sveavägen 68 i Stockholm. Kansliet 

arbetar med politisk utveckling, opinionsbildning, kommunikation samt stöd till lokal verksamhet 

och förbundsstyrelsen. För att kunna utveckla denna kärnverksamhet har sedan 2015 

administrativa stödfunktioner såsom ekonomi- och löneadministration samt resebyråtjänster lagts 

ut på externa leverantörer. 

Vid årsskiftet 2020/21 var följande medarbetare anställda: 

– Ulf Carmesund, Internationell sekreterare. 

– Mattias Irving, Politisk sekreterare med inriktning på kommunikation och media. 

– Hans Josefsson, Förbundssekreterare. 
 

Förbundsstyrelsen våren 2021 

 

*** 


