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Verksamhetsplan 
Boo socialdemokratiska förening 2023 

Styrelsen föreslår att Verksamhetsplanen huvudsakligen följer det av föreningen fastställda 
handlingsprogrammet för Boo Socialdemokratiska förening för 2023-2026 och det likaledes 
antagna valmanifestet för 2022 år valrörelse med målet att fullfölja det politiska arbete som 
lagts fast och därigenom driva en bred och allsidig dialog och lokal samhällsdebatt där vi 
arbetar för allas möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar för samhällsutvecklingen och 
främst lokalsamhället. Saltsjö-Boo ska vara ett tryggt, hållbart och jämlikt samhälle på 
feministisk grund. Vi ska tillvarata varje möjlighet under mandatperioden att överta den 
politiska majoriteten i Nacka kommun.

Nätverksskapande 

För att förbättra dialogen med lokalsamhället och bli mer relevanta för väljarna och deras 
vardag behöver vi fortsätta att utveckla samarbeten med andra föreningar och 
organisationer i Saltsjö-Boo. 

Utåtriktad information 

Styrelsen avser att genom öppna möten, tipspromenader, egen hemsida, Facebook, artiklar 
i lokalpressen i dialog med väljarna och genom nätverksskapande stärka sin oppositionsroll 
för att bromsa, stoppa och därefter vända utvecklingen av lokalsamhället från 
marknadskrafternas påverkan till ett varmt, och mänskligt inflytande på feministisk grund 
över våra liv, vardag och framtid. En viktig förutsättning för att lyckas är att 
socialdemokraterna i Saltsjö-Boo är en aktiv och medlemsorienterad och engagerande 
kommundelsförening med fokus på klimatförändringen.  

Politiska mål

Vi ska vända på varje sten för att bekämpa gängkriminaliteten, verka för en grön miljö och 
arbetsmarknad och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. De lokala frågor vi 
ska driva framgår av vad som enligt vår valanalys skapade en historisk framgång i valet. Se 
vidare i verksamhetsberättelsen eller i valanalysen som finns publicerad på 
www.sossariboo.se

Organisatorisk utveckling 

Socialdemokraterna har ett mycket viktigt uppdrag i att återta det politiska inflytandet över 
samhällsutvecklingen. Vi måste verka för att bli tydligare i nämnder, styrelser och 
fullmäktige samt driva en mycket kraftfullare utåtriktad debatt.  

Det passar moderaterna bra att mycket att vårt inflytande är koncentrerat till få politiker. 
Deras modell är hämtad från näringslivet. 
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Men socialdemokratin är en folkrörelse där en av grunderna att många delar på inflytandet. 
Därför vill vi att så många som möjligt engagerar sig fackligt och politiskt och verkar för att 
uppdrag sprids så att politik blir lokalt förankrad och en motvikt till kommersiella krafters 
påverkan. 

Medlemsutveckling 

Verka för en framgångsrik medlemsutveckling. 

Politiska frågor att driva konkret  

Styrelsen föreslår att föreningen ska:  

• verka för att prognoser om befolkningsökning, trafikutveckling etc är tillförlitliga
• verka för en jämlik fördelning av idrottsanläggningar i Nacka kommun baseras på

antalet invånare i allmänhet och 7-20-åringar i synnerhet
• verka för likvärdig och minskad segregation i skolan
• verka för att det krävs miljökonsekvensutredningar för all byggnation och antagande

av detaljplaner
• beakta att miljö- och ekosystem bevaras för framtida generationers hälsa och

livskvalitet.
• verka för att det som beslutats i planprogrammet för Ormingeprojektet  och

Översiktsplanen också följs i verkligheten
• driva att parkeringshus och bussterminal blir föremål för offentlig debatt och att det

kommer till stånd snarast
• verka för att samtliga miljökonsekvenser vid byggandet av Skurubron och andra

större projekt analyseras, offentliggörs och därefter beaktas vid brons byggande
• Verka för att vår tids ödesfråga, klimatförändringen följer regeringens klimatlag och

griper in i alla politikerområden. Föreningen vill särskilt driva frågor om Saltsjö-Boos
infrastruktur såsom installation av laddstolpar/uttag och krav på elektrifierad
ringledsbuss i Boo:s ytterområden samt krav på utökad kollektivtrafik från
bussterminalen i Orminge Centrum.

• Boo-föreningen vill engagera medlemmarna i folkrörelsen för ett fossilfritt och
rättvist samhälle.

Styrelsen                  Saltsjö-Boo                            2023-02-26 

Förslagen är identiska med förra årets verksamhetsplan. Men då de med stor framgång 
mottagits mycket väl av väljarna i Saltsjö.Boo i 2022  års val kan vi med förtröstan fortsätta 
att driva dessa frågor - och motsvarande som kommer att dyka upp - med stor tillförsikt.


