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Protokoll för årsmöte med Solidaritetsföreningen i NordOst  

Tid: Lördagen 7 mars 2020 kl. 10.00 -11.30   
Plats: Studierummet, plan 2, Tibble kyrka, Täby centrum 
 
Deltagande medlemmar 
Fredrik Walstam, Pär Lewin Ronnås, Malin Diallo, Marcus Granström, Marina A Davidsdotter, 
Amirkhan Yasinzada, Anita Börlin, Gun-Britt Wattenström, Sven Norén, Ulf Sellgren, Meit 
Krakau, Samia Tliili, Janne Boman, Matts Mattsson 
 
Övriga deltagare 
Inbjuden gäst Eva Lenke, Klimatsmart Vallentuna 
 
Introduktion Eva Lenke berättade om Klimatsmart Vallentuna. Därefter följde en diskussion 
om begreppet solidaritet med utgångspunkt i Evas introduktion.  

1. Mötets öppnade 
Matts öppnade mötet. 
 

2. Val av ordförande för mötet  
Matts valdes till ordförande för mötet. 
 

3. Val av sekreterare och justerare av mötesprotokollet 
Malin valdes till sekreterare för mötet och Meit och Fredrik valdes till justerare. 
 

4. Godkännande av kallelsen till mötet  
I stadgarna står ”Årsmötet skall hållas senast i mars månad. Kallelse med dagordning skall 
skickas ut senast 3 veckor före årsmötet.” Årsmötet beslutade, att godkänna kallelsen.  
 

5. Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar (röstlängd) 
I stadgarna står ”För medlemskap krävs att man stöder föreningens syfte och betalar den 
fastställda medlemsavgiften. Medlem är röstberättigad vid årsmöten.”  Listan över 
deltagande ovan utgör röstlängd. Årsmötet beslutade, att fastställa röstlängden.  
 

6. Godkännande av dagordning 
Årsmötet beslutade, att godkänna dagordningen. 
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7. Föredragning av (a) verksamhetsberättelsen, (b) kassarapport och (c) revisorernas 
berättelse samt godkännande av rapporterna 
Anita föredrog verksamhetsberättelsen (utsänd i förväg), Fredrik föredrog kassarapporten 
(utsänd i förväg) och Marcus föredrog revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen 
rekommenderades årsmötet att fastställa resultat och balansräkning och att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för 2019. 

Årsmötet beslutade, att lägga verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse 
till handlingarna. 

Årsmötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning. 
 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Matts lämnade över ordförandeskapet för mötet till Meit under punkt 8. 
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2019. 
 

9. Förslag från styrelsen  
Ska föreningar kunna bli medlemmar i Solidaritetsföreningen? Frågan togs upp av styrelsen. 
Årsmötet ville att stödmedlemskap för föreningar ska införas. Detta kräver ändring av 
stadgarna. Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda hur stödmedlemskap för 
föreningar ska utformas och komma med förslag på stadgeändringar till nästa årsmöte. 
 

10. Motioner från medlemmar 
Inga motioner har inkommit. 
 

11. Verksamhetsplan och budget för den kommande perioden 
Anita föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan (utsänd i förväg). Årsmötet antog 
verksamhetsplanen efter följande två tillägg: 
Under rubriken A. Föreningssamarbete  
att utforma ett stadgeändringsförslag som visar att föreningar kan vara stödmedlemmar. 
Under rubriken C. Medlemmar, opinionsbildning, sociala medier 
att utforma en mediapolicy och strategi som inkluderar sociala medier. 

Årsmötet delegerade till styrelsen att utforma budget för 2020. 
 

12. Beslut om årsavgift 
Årsavgiften fastställdes till 150 kr. 
 

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter - ordinarie samt ersättare  
Antalet styrelseledamöter fastställdes till 7 ordinarie och 3 ersättare. 
 

14. Val av styrelse (styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör) 
Årsmötet valde följande personer till ordinarie styrelseledamöter: 
Valda på två år 2019 och sitter kvar: Matts Mattsson, Fredrik Walstam, Marina A 
Davidsdotter, Pär Lewin Ronnås. 
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Valda på två år 2020: Anita Börlin, Ulf Sellgren, Gun-Britt Wattenström. 
 

15. Val av ersättare i styrelsen 
Årsmötet valde Amirkhan Yasinzada, Janne Boman och Samia Tliili till ersättare i styrelsen. 
 

16. Val av revisorer 
Årsmötet valde Marcus och Malin till revisorer. 
 

17. Val av valberedning jämte sammankallande  
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse valberedning. 
 

18. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden fanns. 
 

19. Mötet avslutas 
Mötet avslutades med några reflektioner. 
Marina berättade om en ensamkommande som saknar mat, boende och kläder. 
Matts tog upp en bok han läst om resiliens. Ordet resiliens används oftast av psykologer och 
miljöforskare för att beteckna motståndskraft och förmåga till återhämtning. Många 
människor har stor resiliens! Boken heter Ensamkommandes upplevelser & professionellas 
erfarenheter. 
Janne Boman påminde oss om slutorden i vår verksamhetsberättelse: Att bygga upp en 
solidaritetsförening är ett långsiktigt projekt. Visionen är att de barn och ungdomar som 
växer upp i nordostkommunerna ska kunna välja att engagera sig solidariskt för en bättre 
framtid. Det ska finnas människor, erfarenheter och föreningar som de kan ta stöd av. 
Föreningen vill vara en motkraft till "satsa-på-dig-självkulturen" och den främlingsfientlighet 
som breder ut sig i våra kommuner, i Sverige och i resten av världen. Med en 
solidaritetsförening vill vi visa vad det innebär att möta världen som världsmedborgare.  För 
att lyckas krävs samarbete med alla goda krafter oavsett partipolitisk eller religiös hemvist. 
Föreningen är ny men har ändå åstadkommit en hel del på kort tid. Styrelsen är därför 
hoppfull inför det kommande verksamhetsåret och hoppas att många fler människor 
framöver väljer att bli medlemmar i Solidaritetsföreningen. 
Matts tackade för deltagarnas engagemang och förklarade mötet avslutat.   

 Sekreterare           Ordförande Justerare            Justerare  
   
 
 …………………           …………………  …………………       …………………  
  Malin Diallo           Matts Mattsson  Meit Krakau       Fredrik Walstam 
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Verksamhetsberättelse för Solidaritetsföreningen i Nordost 2019 version 200130   

Inledning 
Solidaritetsföreningen bildades 2017 av deltagare i en studiecirkel som handlade om den 
våldsamma utvecklingen i Mellanöstern och dess internationella konsekvenser. Föreningens 
syfte är ”att främja solidaritet med människor i andra länder men också med människor i 
Sverige till exempel flyktingar och invandrare som försöker få fotfäste i det svenska 
samhället.” Föreningen är partipolitiskt obunden och vänder sig i första hand till medborgare 
i Stockholms nordostkommuner dvs. Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och 
Norrtälje. 

Styrelse 
Styrelsen har under 2019 bestått av Matts Mattsson (ordf), Petra Ludwig (sekr), Fredrik 
Walstam (kassör), Marina A Davidsdotter, Pär Lewin Ronnås, Anita Börlin och Gun-Britt 
Wattenström. Suppleanter har varit Amir Yasinzada, Jan Boman och Ulf Sellgren. Amanullah 
Mohammadi, som tidigare ingick i styrelsen, tvingades i slutet av 2018 fly utomlands. 

Revisorer har varit Johan Brisman och Marcus Granström. Under året avsade sig Johan 
Brisman revisorsuppdraget av hälsoskäl. Malin Diallo (sammankallande) och Göran Sallnäs 
utsågs på årsmötet till valberedning. Styrelsen har under 2019 haft 12 styrelsemöten, 
genomfört två offentliga möten och dessutom deltagit i flera andra sammanhang. Ulf 
Sellgren och Marina A Davidsdotter har haft i uppdrag att utveckla föreningens 
kommunikation på Facebook. De har särskilt bevakat frågan om tiggeriförbud i 
nordostkommunerna. 

Årsmötet 2019 
Inför årsmötet 2019 hade alla medlemmar i förväg fått möjlighet att lämna synpunkter på 
styrelsens förslag på verksamhetsplan. Planen var långsiktig och innehöll bl a följande  

A. Föreningssamarbete 
att utveckla samarbetet med föreningar, organisationer, nätverk och personer som kan ha 
liknande intresse som Solidaritetsföreningen 

B. Möten, studier, principprogram 
att arrangera offentliga möten om internationella frågor, solidaritet och integration 
att utarbeta ett principprogram i vilket begreppet internationell solidaritet förtydligas.  

C. Medlemmar, opinionsbildning, sociala medier 
att rekrytera fler medlemmar till Solidaritetsföreningen för att öka möjligheterna att stärka 
solidaritetsarbetet i nordostkommunerna. 
att utveckla informationen om Solidaritetsföreningen och solidaritet på Facebooksidorna. 

D. Avslutande reflektioner 
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Med varje program och initiativ vill vi utveckla vårt kontaktnät och synen på solidaritet.  

Verksamheten 
Under 2019 har fyra uppgifter varit framträdande: Att etablera föreningen, att bedriva 
opinionsbildning, att genomföra offentliga seminarier och att åstadkomma en översiktlig 
beskrivning av solidaritetsarbete i Nordost.  

För föreningen är det fortfarande en angelägen uppgift bli etablerad ekonomiskt och 
administrativt samt att utveckla kommunikationsvägar och kontaktnät. Solidaritets-
föreningen har under året blivit mer synlig på Facebook, se den öppna sidan 
https://www.facebook.com/solidaritetnordost/ 

Tillsammans med föreningen Folkbildning för Frihet - Eduardo Madariaga har Solidaritets-
föreningen protesterat och bildat opinion mot Österåker kommuns beslut att återkräva 
statliga medel (ca 500 000) från Frivilliga Familjehem. Pengarna hade använts till stöd för 
ensamkommande unga flyktingar (som befann sig i asylprocessen). Syftet var att göra det 
möjligt för dem att stanna kvar på sin vistelseort för att kunna gå klar sin gymnasie-
utbildning. Frågan är av principiell karaktär. Det fanns ingen saklig grund för återbetalnings-
kravet. Kravet blev ett slag mot det integrationsarbete som bedrivits av Frivilliga Familjehem 
i Österåker och mot civilsamhällets solidaritet med flyktingar. Efter flera insändare och 
överläggningar återtog Österåker kommun sitt krav på Frivilliga Familjehem. Detta var en 
viktig framgång också generellt dvs för allt solidaritetsarbete som har sin bas civilsamhället. 

Tillsammans med föreningen Folkbildning för Frihet har Solidaritetsföreningen protesterat 
och bildat opinion mot de tiggeriförbud som kommunerna Danderyd och Täby under året 
förberedde och sedan beslutade om. Vi utformade ett upprop som anknöt till Amnesty 
Internationals kampanj ”Också människa” och uppropet fick stöd av många lokala 
föreningar. Vi fick en insändare publicerad i lokalpressen och har fortsatt arbetet i syfte att 
motverka de inhumana attityder som vänder sig mot den lilla gruppen tiggare i Täby och 
Danderyd. Det rör sig endast om 10 till 20 personer i vardera kommunen; ingen av dem har 
blivit föremål för någon polisanmälan. Det fanns alltså inget konkret underlag till stöd för 
misstankarna att dessa tiggare har ofredat kommuninvånare. Det fanns ingen saklig grund 
för att ändra på kommunernas lokala ordningsföreskrifter. Sveriges behandling av tiggande 
EU-migranter bryter mot mänskliga rättigheter, hävdade Amnesty International i en rapport 
2018.  När tiggeriförbuden beslutades i oktober 2019 av kommunfullmäktige i Täby och 
Danderyd var det ett bakslag för allt solidaritetsarbete. Möjligtvis har våra protester, 
tillsammans med många andras protester, bidragit till att övriga nordostkommuner hittills 
avstått från att införa tiggeriförbud. 

Solidaritetsföreningen och Folkbildningsföreningen har vidare genomfört ett par välbesökta 
och uppskattade seminarier. Ett hade rubriken Trassel, fotfäste, framgång - Tre exempel på 
integration. Det andra handlade om praktisk solidaritet och hade rubriken Framgång, 
Motgång Lärdom. Innehållet i dessa möten och de kontakter som Solidaritetsföreningen 
därmed fick med andra lokala föreningar och nätverk gjorde att styrelsen påbörjade ett 
arbete med en publikation: Vägvisare till solidaritetsarbete i nordost. Det rör sig om en 

https://www.facebook.com/solidaritetnordost/
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översiktlig beskrivning av olika typer av solidaritetsarbetet. Syftet är att underlätta 
förståelsen för solidaritetsarbetets villkor och karaktär i nordostkommunerna och att 
underlätta för fler människor att engagera sig i praktiskt solidaritetsarbete.  

Följande tablå ger en bild av föreningens verksamhet. 

Datum Aktiviteter 

190107 Öppet styrelsemöte. Flera rapporter behandlades:  Humanitära konsekvenser av 
den tillfälliga utlänningslagen (Röda Korset, 2018); Integrationsarbetet i Täby 
kommun (Täby, 2018); Migrationsrättens framtid. En redogörelse för de juridiska 
riskerna med att förlänga lagen 2016:752 (Rådgivningsbyrån för asylsökande och 
flyktingar, 2018); Rapport om Österåkers kommuns beslut (2018) att från Frivilliga 
Familjehem återkräva bidrag använt för att möjliggöra att unga flyktingar över 18 
år ska få stanna kvar där de vistas för att kunna gå klar sin gymnasieutbildning.  

190128 Öppet styrelsemöte. Planering av offentligt möte och årsmöte. Utskick av 
årsmöteshandlingar. Värvning av nya medlemmar. 

190221  Öppet styrelsemöte. Rapport om Solidaritetsföreningen på Facebook. Rapport om 
Österåker kommuns återbetalningskrav riktat mot Frivilliga Familjehem. Motioner 
inför årsmötet. 

190227 Offentligt möte om integration Trassel, fotfäste, framgång - Tre exempel på 
integration. Deltagare från Täby, Danderyd, Österåker och Vallentuna. 
Sammanlagt 33 deltagare. Programmet annonserades på Facebook och i 
lokaltidningen, de flesta deltagarna hade fått inbjudan genom föreningar, nätverk 
och personliga kontakter.  

190309 Årsmöte. Solidaritetsföreningens utveckling, diskussion om solidaritet. En motion 
om breddad och fördjupad verksamhet. 10 deltagare. 

190309 Konstituerande styrelsemöte. 

190315 Vid årsmöte med föreningen Folkbildning för Frihet - Eduardo Madariaga i 
Åkersberga fick Matts Mattsson, Solidaritetsföreningen, i uppdrag att formulera ett 
förslag till uttalande till stöd för Frivilliga Familjehem. Mötet protesterade mot Österåker 
kommuns beslut att återkräva utbetalda statliga medel. Pengarna hade använts för att 
möjliggöra att unga flyktingar över 18 år (som befinner sig i asylprocessen) ska få 
stanna kvar där de vistas för att kunna gå klar sin gymnasieutbildning.  

190325 Öppet styrelsemöte. Rapport från 50-års jubileum med Ny Gemenskap i 
Stockholm, en ny bok (2018) Medmänsklighet.  Rapport om Facebook gruppen 
Klimatsmart Vallentuna och Arbetsgruppen för Fairtrade i Vallentuna. 

Styrelsen antog ett stöduttalande för Frivilliga Familjehem (se bilaga 1) och 
lämnade in en protestskrivelse till socialnämnden i Österåker. Diskussion om 
kampanj mot tiggeriförbud. Uppföljning av mötet i februari om integration, 
uppföljning av årsmötet.  

190425 Studiebesök och styrelsemöte på Kemistvägen 30 i Täby (K30) för att få inblick i 
det arbete som bedrivs med flyktingar av föreningen En utsträckt hand. Rapport 
om att vår tidigare styrelseledamot Amanullah Mohammadi har fått hjälp i 
Schweiz av sitt juridiska biträde att hos FN överklaga utvisningsbeslutet. Vi känner 
inte till någon tidigare liknande överklagan. 
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190514 Styrelsemöte. Arbete med Vägvisare till solidaritetsarbete i nordost.  

190618 Uppmanade av nätverket Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa besökte 
representanter för Solidaritetsföreningen Sveriges Riksdag för att visa sitt 
engagemang för flyktingar. Riksdagen diskuterade regeringens direktiv för att 
utreda migrationspolitiken framöver. 

190619 Österåkers kommun krävde i december 2018 att föreningen Frivilliga familjehem i 
Åkersberga skulle betala tillbaka ett statsbidrag avsett för ensamkommande unga 
flyktingar. Den 19 juni tog kommunens socialnämnd tillbaka sitt krav. Det skedde 
efter att frågan tidigare debatterats i fullmäktige. Folkbildningsföreningens 
ordförande, Göran Sallnäs, hade lämnat in ett medborgarförslag i saken; det 
betydde mycket för den positiva utgången. 

190902 Styrelsemöte. Arbete med publikationen Vägvisare till solidaritetsarbete i nordost 
och förberedelser av ett offentligt program om praktiskt solidaritetsarbete. 

190920  Solidaritetsföreningens medlemmar deltog i klimatdemonstration i Stockholm 
organiserad av Fridays for Future, inspirerad av Greta Thunberg.  

190924 Styrelsemöte. Rapport om att flera ensamkommande flyktingar bosatta i 
Österåker har utvisats från Sverige och flytt till Frankrike. Rapport om att vår 
styrelseledamot Amir har beviljats svenskt medborgarskap.  

190927  Solidaritetsföreningens medlemmar deltog i klimatdemonstration i Stockholm 
organiserad av Fridays for Future, inspirerad av Greta Thunberg. Genomfördes i 
flera andra städer och länder. 

191002 Solidaritetsföreningens och Folkbildningsföreningens upprop mot tiggeriförbud 
publicerades i MittiDanderyd som en insändare. Under oktober beslutade Täby 
kommunfullmäktige och Danderyds kommunfullmäktige om tiggeriförbud. 
Besluten överklagades. 

191021 Matts Mattsson medverkade vid medlemsmöte i föreningen Folkbildning för 
Frihet - Eduardo Madariaga i Åkersberga. Beslut om stöd till ett projekt i 
Betlehem, Palestina.   

191022 Styrelsemöte. Förberedelser för öppet möte på FN-dagen. 

191024 Offentligt möte på FN-dagen om praktisk solidaritet Framgång, Motgång Lärdom. 
Programmet annonserades på Facebook och i lokaltidningen, de flesta deltagarna 
hade nåtts av inbjudan genom föreningar, nätverk och personliga kontakter. 
(sammanlagt 21 deltagare). I erfarenhetsutbytet deltog följande föreningar, 
nätverk, grupper och verksamheter:  
Solidaritetsföreningen i Nordost, Föreningen Folkbildning för frihet i Österåker, Välkomstcenter i 
Danderyd, Fair Trade i Vallentuna, SOS, stöd och samverkan i Vallentuna, Medpratare, Täby, 
Kyrkans Prata-Svenska-Café i Täby, Internationellt kvinnocafé i Täby, En Utsträckt Hand i Täby-
Danderyd, Tro och Solidaritet i Norrtälje, Klimatsmart Vallentuna, Frivilliga Familjehem i 
Österåker, IFEN, Intresseföreningen för ensamkommande och nyanlända i Österåker, Tillsammans 
Åkersberga, Gemenskapet i Åkersberga.  

191120   Styrelsemöte. Rapporter från mötet 24 oktober samt uppropet mot tiggeriförbud. 
Rapport om föreningen Alla tillsammans i Danderyd. Rapport om Vägvisare till 
solidaritetsarbete i nordost. 

https://www.facebook.com/vistarinteut/?eid=ARAzfHYseVX_0u3CB0fk2h1fcwpKQVf4GqEATGLV7XF7DhzzEq2OvKc4pmIaMRFdGCZVSW2Unfk9RmZt
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191124 Ljusmanifestationen för asylrätten i Åkersberga och på ett 60-tal andra platser i 
Sverige. Anledningen var att Riksdagen 24 november 2015 tog beslut om tillfälliga 
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Manifesta-
tionerna initierades av nätverket Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa. 

191216  Styrelsemöte. Uppropet mot tiggeriförbund (se bilaga 2) har undertecknats av 12 
föreningar. 

191231 Publikationen Vägvisare till solidaritetsarbete i nordost innehåller beskrivningar 
av 15 föreningar, nätverk, grupper och verksamheter.    

  

Som framgår av tablån har verksamheten haft ett fokus på integration och praktisk 
solidaritet. De möten som genomförts har inneburit erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, de 
har fungerat opinionsbildande och de har bidragit till fördjupad kunskap om hur solidaritets-
arbete bedrivs i olika nordostkommuner, främst i Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker.  

Frågan om integration har dominerat. Det beror på att flykting- och integrationspolitiken 
generellt sett är svag i nordostkommunerna jämfört med andra regioner i Sverige. Som 
exempel kan nämnas att Täby och Österåkers kommun har haft stora svårigheter att 
använda de medel som regeringen fördelade 2017 till kommunerna för att underlätta för 
ensamkommande flyktingar som fyllt 18 år att bo kvar i respektive kommun under 
asylprocessen. 

I Solidaritetsföreningens stadgar står att ”verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med 
lokala organisationer och grupper som har liknande syfte”. Under året har Solidaritets-
föreningen utökat sitt samarbete med flera föreningar och grupper. Här bör också nämnas 
att enskilda medlemmar i föreningen har varit aktiva i olika funktioner till exempel som god 
man för ensamkommande flyktingar, genom att upplåta sin bostad åt flyktingar och 
invandrare eller fungerat som familjehem, utgjort stöd för enskilda asylsökande, medverkat i 
prata-svenska café och fört fram solidaritets- och integrationsfrågor kommunalpolitiskt. 
Föreningens medlemmar är också engagerade i olika internationella frågor t ex de 
våldsamma konflikterna i Mellanöstern, den militära kapprustningen och det växande hotet 
mot klimatet, naturen och mänsklighetens framtid. Det finns många olika sätt att praktisera 
solidaritet. 

Oavsett vilka organisatoriska former som utvecklas framöver behövs ett starkt och brett 
engagemang bland många människor och föreningar om man ska kunna påverka politiken 
lokalt, nationellt och internationellt i solidarisk riktning.  

Ekonomi 
Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och gåvor för att finansiera särskilda 
program. Kostnaderna är främst knutna till genomförda möten. Under året har Social-
demokraterna i Täby upplåtit en sammanträdeslokal. Solidaritetsföreningen hade vid årets 
slut 24 medlemmar varav 3 med reducerad avgift. Se bilaga 3. 

 

https://www.facebook.com/vistarinteut/?eid=ARAzfHYseVX_0u3CB0fk2h1fcwpKQVf4GqEATGLV7XF7DhzzEq2OvKc4pmIaMRFdGCZVSW2Unfk9RmZt
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Slutord  
Att bygga upp en solidaritetsförening är ett långsiktigt projekt och föreningen har inte 
lyckats fullfölja alla delar av verksamhetsplanen. Den långsiktiga visionen är att de barn och 
ungdomar som växer upp i nordostkommunerna ska kunna välja att engagera sig solidariskt 
för en bättre framtid. Det ska finnas människor, erfarenheter och föreningar som de kan ta 
stöd av. Föreningen vill vara en motkraft till "satsa-på-dig-självkulturen" och den främlings-
fientlighet som breder ut sig i våra kommuner, i Sverige och i resten av världen. Med en 
solidaritetsförening vill vi visa vad det innebär att möta världen som världsmedborgare.  

För att lyckas krävs samarbete med alla goda krafter oavsett partipolitisk eller religiös 
hemvist. Föreningen är ny men har ändå åstadkommit en hel del på kort tid. Styrelsen är 
därför hoppfull inför det kommande verksamhetsåret och hoppas att många fler människor 
framöver väljer att bli medlemmar i Solidaritetsföreningen.  

Täby 29 januari 2020 

Matts Mattsson (ordf) 
 

Petra Ludwig  Fredrik Walstam (kassör) 

Marina A Davidsdotter Anita Börlin Gun-Britt Wattenström  
 

Pär Lewin Ronnås Amirkhan Yasinzada (suppl)  
 

Jan Boman (suppl) 

Ulf Sellgren (suppl) 
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Bilaga 1 

 

Till socialnämnden i Österåker kommun     2019-03-25   

  

Protest mot återbetalningskravet  

Vi, undertecknarna av detta upprop, protesterar mot socialnämndens beslut i december  
2018 att återkräva utbetalda medel till den ideella föreningen Frivilliga Familjehem i  
Österåker. Återbetalningskravet avser 483 750 kr av det tillfälliga kommunbidraget på 1 080 000 kr 
som beviljades föreningen i januari 2018. Efter allt vad vi vet har Frivilliga Familjehem utfört ett 
viktigt integrationsarbete som ligger helt i linje med det tillfälliga kommunbidragets syfte – ett bidrag 
som för övrigt staten ställt till kommunens förfogande.   

Baserat på kommunens riktlinjer och information har Frivilliga Familjehem möjliggjort för berörda 
ungdomar att under pågående asylprocess få bo kvar i Österåkers kommun och därigenom också 
kunnat fortsätta sin skolgång och ha fortsatt nära kontakt med vänner, lärare och andra trygga vuxna 
i sin närhet för att bl a minska risken för psykisk ohälsa hos målgruppen.  

Alla kommuner är beroende av solidariska medborgare som gör frivilliga insatser i civilsamhället. Den 
principiella frågan i Österåkerfallet är att en kommun i efterhand, på mycket diffusa grunder, 
återkräver utbetalda medel som redan använts i avsett syfte. Vi ser det som ett slag mot 
civilsamhället generellt och mot människors engagemang i ideella organisationer. Andra ideella 
föreningar i andra kommuner skulle kunna drabbas av ett liknande förfarande. Det vill vi förhindra 
och därför kräver vi att Österåkers kommun släpper återbetalningskravet.  

  
Solidaritetsföreningen i Nordost  
  
Matts Mattsson  
Ordförande  

  Föreningen Folkbildning för Frihet - 
Eduardo Madariaga  
  
Göran Sallnäs  
Ordförande  
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Bilaga 2 Upprop  

VI SÄGER NEJ TILL TIGGERIFÖRBUD! 

I Danderyd och Täby förbereds tiggeriförbud. Tiggeriet betraktas här som en ordningsfråga. 
Man anser att de få personer det handlar om stör gatubilden. Tiggeriförbud är på gång i fler 
nordostkommuner. 

Vi protesterar mot denna brist på humanism. Människor i svåra situationer måste kunna få 
be en medmänniska om en solidarisk handling. I sin aktuella kampanj mot tiggeriförbud 
säger Amnesty International: 

Varje dag sitter EU-medborgare från östra Europa på gatorna här i Sverige. Många har inte 
haft något annat val än att lämna sitt hemland och sina barn för att hitta försörjning. De är 
människor. Med rättigheter. Trots det saknar de tak över huvudet, tillgång till sjukvård, 
vatten och sanitet och blir bortkörda av polisen. De utsätts dagligen för omfattande 
kränkningar och diskriminering. Därför driver vi nu kampanjen “Också människa”. Vi 
kräver att svenska myndigheter lever upp till sina rättsliga åtaganden och garanterar att 
mänskliga rättigheter gäller för alla, alltid! (https://www.amnesty.se) 

Vi ställer oss helhjärtat bakom Amnestys kampanj. En tiggare är också en människa. Vi säger 
nej till tiggeriförbud! 

Solidaritetsföreningen i Nordost, Matts Mattsson 
Föreningen Folkbildning för Frihet – Eduardo Madariaga, Göran Sallnäs 
Frivilliga Familjehem i Österåker, Tomas Tydén 
IFEN, Intresseföreningen för ensamkommande och nyanlända i Österåker, Sakhi Mohibi 
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrtälje, Marcus Granström  
Vänsterpartiet i Österåker, Christina Wulff  
Rädda Barnen, Österåker, Jenny Helsing 
Socialdemokraterna i Österåker, Mats Larsson 
Miljöpartiet i Österåker, Mathias Lafvar 
Tillsammans Åkersberga, Peter Schön 
Vänsterpartiet i Vallentuna, Lena Lundgren 
Vänsterpartiet i Täby-Danderyd, Susanne Fallqvist 
 
FAKTA 

Enligt Stadsmissionens uppskattning befinner sig ca 900 utsatta EU-medborgare i Stockholms län. Polisen 
beräkning är 2 500. Hur många av dem som tigger är oklart. I en aktuell utredning genomförd av Länsstyrelsen i 
Stockholm på regeringens uppdrag uppskattas totalt ca 4 800 utsatta EU-medborgare befinna sig i Sverige. I 
Danderyds kommun beräknas antalet tiggare uppgå till 10-15 personer, i Täby kommun till 15-20 personer. 

 

 

 

 

 

https://www.amnesty.se/
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Bilaga 3 

Ekonomisk rapport för Solidaritetsföreningen 2019 

     
Ingående saldo   5 291,50    
     
Intäkter under 2018   Kostnader 2018  
Medlemsavgifter     3 960,00 
Bidrag till program  2 500,00 

 
6 460,00 

 Lokal- och möteskostnader            1 392,40  
Bank- och kontorskostnader          1 052,00 
 

 
2 444,40 

   Årets överskott 
6 460,00 – 2 444,40 = 4 015,60 

 

     
   Utgående saldo 9 307,10 
     

 

 

Kommentarer 
En del medlemsavgifter inbetalda i slutet av 2018 avsåg 2019 och en del medlemsavgifter inbetalda i 
december 2019 avser 2020. Socialdemokraterna i Täby har upplåtit sina möteslokaler utan kostnad, 
två offentliga möten har finansierats med särskilda bidrag. Antalet transaktioner på föreningens 
bankkonto har under året uppgått till sammanlagt 29 stycken. 

För styrelsen 2020-01-29 

 

Matts Mattsson                              Fredrik Walstam  

Ordförande    Kassör 
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Syfte och verksamhetsplan för solidaritetsarbete 2020 (200308)  

Syfte  
Solidaritetsföreningens syfte är att främja solidaritet med människor i andra länder men 
också med människor i Sverige till exempel flyktingar och invandrare som försöker få fotfäste 
i det svenska samhället. Föreningen är partipolitiskt obunden och vänder sig i första hand till 
medborgare i Stockholms nordostkommuner. 

Verksamhet 
Föreningen ska bedriva opinionsbildande verksamhet genom till exempel studiecirklar, 
föreläsningar, seminarier, kulturprogram, namninsamlingar och andra utåtriktade aktioner. 
Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med lokala organisationer och grupper som har 
liknande syfte. 

Det kommande årets verksamhet redovisas under tre rubriker: (A) Föreningssamarbete      
(B) Möten, studier, principprogram (C) Medlemmar, opinionsbildning, sociala medier  

 

A. Föreningssamarbete  
Solidaritetsföreningen försöker förverkliga sina syften genom 

att utveckla samarbetet med de föreningar, organisationer, nätverk, grupper och personer 
som vi redan kommit i kontakt med.   

att undersöka möjligheter till samarbete med andra föreningar, nätverk och personer som 
kan ha liknande intresse som Solidaritetsföreningen. 

att utforma ett stadgeändringsförslag som visar att föreningar kan vara stödmedlemmar. 

att fortsätta det arbete som påbörjats med publikationen Vägvisare till solidaritetsarbete i 
nordost.  

 

B. Möten, studier, principprogram 
Solidaritetsföreningen försöker förverkliga sina syften genom 

att ta initiativ till offentliga möten och studiecirklar om internationella frågor, solidaritet och 
integration.  



14 
 
att delta i informella möten och solidaritetsfester för att stärka integration och samarbete.  

att i anslutning till varje möte försöka fördjupa föreningens syn på solidaritet.  

att, tillsammans med lokala föreningar, utarbeta ett principprogram i vilket begreppet 
solidaritet förtydligas (se publikationen Vägvisare till solidaritetsarbete i nordost).  

 

C. Medlemmar, opinionsbildning, sociala medier  
Solidaritetsföreningen försöker förverkliga sina syften genom  

att värva fler medlemmar som vill stärka solidaritetsarbetet i nordostkommunerna.  

att följa upp de krav som ställdes genom namninsamling och manifestationen utanför 
kommunhuset i Täby 2017: ”Låt de unga stanna i Täby!”  

att delta i kampanjer för att stoppa utvisningarna av ensamkommande flyktingar.  

att fortsätta opinionsbildningen mot ”tiggeriförbud” (se vårt upprop 2019).  

att utforma en mediapolicy och strategi som inkluderar sociala medier. 

att utforma informationsmaterial om föreningen och ett handlingsprogram som visar vad vi 
vill, vad vi gjort och vad vi ska göra framöver. 

att försöka få större genomslag i massmedia till exempel genom korta inlägg regelbundet i 
lokaltidningarna. 

att öka aktiviteten och synligheten i sociala medier, speciellt Facebook. 

att skapa en hemsida (www.solidaritetnordost) för mera statisk information om föreningen 
och länkar till samarbetsorganisationer. 

 

Avslutande reflektioner   
Några av verksamhetsmålen ovan handlar om vad vi vill ska hända politiskt på nationell nivå 
till exempel att stoppa utvisningarna till Afghanistan.  

Andra mål handlar om vad vi vill ska hända på kommunal nivå till exempel ”Låt de unga 
stanna i Täby” eller ”Säg nej till tiggeriförbud”.  

Flera mål handlar om civilsamhället dvs. vad vi vill ska hända och vad vi själva kan göra 
individuellt och tillsammans, till exempel knyta kontakter med flyktingar som behöver få 
fotfäste i Sverige eller att bojkotta varor producerade på ockuperad mark.  

Solidaritetsföreningen arbetar strukturinriktat, gruppinriktat och individinriktat.  

Verksamheten förutsätter ett nära samarbete med föreningar, grupper och individer med 
liknande syn på innebörden av solidaritet. Med varje program och initiativ vill vi utveckla vårt 
kontaktnät och vår syn på solidaritet.  

http://www.solidaritetnordost/

