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1.  Verksamhetsberättelse 2022 

Verksamhetsberättelsen är indelad i flera delar. Den första delen innehåller uppgifter om styrelse, 

revisorer, valberedning, valkommitté och personal. Den andra delen är en aktivitetsberättelse där 

målet är att ge en lättöverskådlig bild över partidistriktets verksamhet under 2022. I den tredje 

delen lämnar styrelsen sitt slutord. 

 

Verksamhetsberättelsen följs av ekonomisk berättelse och revisionsberättelse, rapporter från 

kommunfullmäktigegruppen, regionfullmäktigegruppen, riksdagsbänken och socialdemokrater i 

Svenska kyrkan, rapporter från sidoorganisationer samt nyckeltal. 

 

2.  Styrelse, revisorer och personal 
2.1 Styrelsen 

Ledamöter i styrelsen 

Mattias Jonsson (ordförande), Amalia Rud Pedersen (vice ordförande), My Alnebratt, Hans 

Aronsson, Jonas Attenius, Kristofer Bergman, Johan Büser, Dženan Čišija, Claudia Nistor-

Pedrini, Jack Rolka, Kerstin Brunnström, Tanja Josic, Lena Landén-Olsson (fr o m april 22). 

 

Adjungerade ledamöter 

Hilda Andersson, SSU (fr o m 22/04), Joakim Berlin, Tro & Solidaritet, Hamza Jamous, GSHF 

(fr o m 22/05 t o m 22/11), Jesper Jinesjö, SSU (t o m 22/03), Axel Olsson, GSHF (fr o m 

22/12), Annelie Schagerström, HBT-S, Simon Schönbeck, GSHF (t o m 22/03), Susanne Sillberg 

Ligander, S-kvinnor (fr o m 22/04), Per Tenggren, S i VGR (t o m 22/03), Shadiye Heydari, S-

kvinnor (t o m 22/03). 

 

Styrelsemöten 2022 

10 januari, 7 februari, 28 februari, 14 mars, 25 april, 9 maj, 11 juni (Styrelseöverläggning), 8 

augusti, 19 september, 22-23 oktober (Styrelseöverläggning), 14 november, 12 december. 
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Personal 

Arvid Hedeborg (förste ombudsman sjukskriven), Alfred Johansson (ombudsman), Silvia Nörbäk 

(ekonomiassistent), Eva Olofsson, (facklig-politisk ombudsman, HR-ansvarig), Britt Palmgren 

(verksamhetsassistent), Carina Ring (ombudsman), Eleonor Schüler (verksamhetsassistent), Claes 

Wennberg (ombudsman, tf förste ombudsman), Anton Åvall (ombudsman), Jesper Hallén 

(ombudsman), Tamara Nesic (valanställd 1/1-31/12 2022), Begmohammed Derakshande 

Tomadj (vikariat kommunikationsombudsman 14/2-24/7 2022, valanställd 25/7-30/9 2022), 

Carina Oskarsson (ombudsman 1/3-31/5 2022), Linnéa Wikström (valanställd 8/1-13/9 2022), 

Adam Jallow (valanställd 1/4 – 15/9 2022), Oskar Andersson (valanställd 1/3 – 15/9 2022), 

Anduena Resica (valanställd 1/8 – 15/9 2022), Hannes Hurtig (valanställd 1/8 – 13/9 2022), 

Sofia Kodelja (verksamhetsassistent, tjänstledig) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (ombudsman, 

tjänstledig). 

 

2.2 Revisorer 
Torbjörn Rigemar (sammankallande), Britt-Marie Törngren, Joakim Hagberg (t o m 20220523), 

Sara Teclezion (fr o m 20220523), Kamil Sha-Mohammed (ersättare), Vivi-Ann Nilsson 

(ersättare) 

 

2.3 Valberedningen 
Sammansättning: Gunilla Carlsson (Sammankallande), Björn Ivarsson, Siw Wittgren Ahl, Jim 

Tellefsdal, Saida Hussein Moge, Suppleanter Aslan Akbas och Anna Skarsjö.  

 

Valberedningen har till uppgift att föreslå kandidater till uppdrag inom Socialdemokraterna i 

Göteborg. 

 

Valberedningen har haft sex möten inför distriktsårskongressen där bland annat ett antal 

ledamöter till styrelsen skulle väljas. Vid ett uppstartsmöte lades arbetsplanen upp inför arbetet. 

Valberedningen har arbetat med intervjuer och skriftliga frågeställningar. Det har bland annat 

handlat om hur arbetet fungerar, hur man själv kan bidra, vilka kompetenser som saknas och 

vilka utmaningar man ser framöver. Distriktsårskongressen beslutade i enlighet med 

valberedningens förslag. 
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2.4 Valkommittén 
Sammansättning: Kerstin Billmark, ordförande (BU), Henrik Nilsson, Vice ordförande (BU), 

Annelie Schagerström, Boris Ståhl (BU), Christer Gustafsson, Diako Sheikh Aghaei, Emma 

Gustavsson, Ingrid Andreae t.o.m. augusti 2022, Jan Ripa, Jane Åberg, Jonas Attenius fr.o.m. 

september 2022, Kristofer Bergman, Lena Malm, Mattias Jonsson, Oskar Andersson, Ulf 

Johansson, Claes Wennberg, t.f. förste ombudsman och Eva Olofsson, bisittare. 

 

Valkommittén har till uppgift att 

föreslå medlemmar till politiska 

uppdrag i nämnder, stiftelser, 

bolagsstyrelser, revisorer, 

nämndemän, medborgarvittnen, 

Borgerliga vigselförrättare, 

Borgerliga begravningsförrättare 

samt ta fram kandidater till valsedlar.  

 

Till partidistriktets distriktsårskongress föreslog valkommittén 20 personer till riksdagsvalsedeln, 

72 personer till regionfullmäktigevalsedeln och 71 personer till kommunfullmäktigevalsedeln. 

Årsmötet fattade ett positivt beslut över förslagen.   

 

En kandidatträff arrangerades 12 juni på Hotel Riverton med 103 deltagare. På kandidatträffen 

gavs möjlighet till individuell fotografering och vi gick igenom den personliga säkerheten, 

hantering av förmåner och bidrag, dörrknackning som bästa metoden, uppförandekod på sociala 

medier med mera.  

 

Alla kandidater på regionfullmäktigevalsedeln har erbjudits information om regionpolitiska 

programmet för kommande mandatperiod.  

 

Alla kandidater på valsedlarna har erbjudits argumentationsutbildning, utbildning av ringverktyget 

och Ecanvasser. 
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En nomineringsanmodan har under verksamhetsåret varit utlyst mellan 2022-04-22 – 2022-06-20 

för förtroendeuppdrag beslutade i region- och kommunfullmäktige. Totalt inkom det 679 

nomineringar till 340 politiska förtroendeuppdrag. Valkommittén har haft uppåt 600 samtal inför 

förslaget till förtroendeuppdragen samt med de som innehaft uppdrag och varit nominerade men 

inte blivit föreslagna på nytt.  

 

Alla som föreslagits till politiskt förtroendeuppdrag har signerat en kandidatförsäkran där de 

bland annat förbinder sig att verka för partiets program och strategier, ha hög närvaro på möten, 

betala kansliavgift med mera. De flesta signerades via Bank-ID. 

 

På partidistriktets höstrepresentantskap fattades beslut om 59 gruppledare till förtroendeuppdrag 

beslutade i kommunfullmäktige. 

 

Valkommittén har under året haft 19 möten samt tre (3) möten med föreningsordförandena och 

Valkommitténs Beredningsutskott har haft 26 möten. 
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3.  Aktivitetsberättelse 
3.1 Valresultat 

I kommunvalet i Göteborg stad ökade väljstödet för Socialdemokraterna från 72 514 röster 2018 

till 92 752 röster 2022. I procent är det en ökning med mer än 6%-enheter från 20,3% till 

26,4%.  

 
I regionvalet i Göteborg till Västra Götalandsregionen ökade väljstödet för Socialdemokraterna 

från 79 808 röster 2018 till 97 573 röster 2022. I procent är det en ökning med mer än 5%-

enheter från 22,75% till 27,9%.  
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I riksdagsvalet i Göteborg ökade väljstödet för Socialdemokraterna från 83 097 röster 2018 till 

95 980 röster 2022. I procent är det en ökning med nästan 4%-enheter från 23,77% till 27,65%. 

 
Resultatet möjliggjorde att Socialdemokraterna nu är med och styr i både Göteborgs stad och 

Västra Götalandsregionen. I riksdagen har antalet S-mandat från Göteborg ökat från fyra till fem 

mandat. 

 

3.2 Valstrategi 
Den nationella valstrategin slog fast att valrörelsen skulle vara budskapsdriven med fokus på tre 

prioriterade områden; (1) Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och trycka tillbaka 

våldet, (2) återta den demokratiska kontrollen över välfärden och (3) vi ska använda 

klimatomställningen för att skapa framtidens jobb med bra villkor i hela landet. M och SD utsågs 

som huvudmotståndare och tre målgrupper skulle prioriteras att nå med våra budskap; 

Mittenväljare som väljer mellan C/L och S. Blockbytare som väljer mellan M/KD och S. Till sist 

S-nära som väljer mellan V och S. 

 

Den lokala valstrategin utgick från den nationella men förstärkte vissa delar och anpassades till 

den lokala kontexten. Därmed stipulerade bland annat den lokala valstrategin att fokusera den 

lokalt producerade kommunikationen utifrån de två första prioriterade områdena och inkludera 

väljare från Demokraterna i målgruppen blockbytare.   
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Ur valenkäten på frågan om man tyckte att vi fokuserade på rätt frågor i Göteborg: 

 
 

Förarbetet av den lokala strategin startade tidigt hösten 2021. En strategigrupp tillsattes som tog 

fram en rad frågor vad rör strategiska vägval och arbetade fram förslag till strategi utifrån dessa. 

Efter beslutad lokal valstrategi av både partidistriktets styrelse och LO Göteborg togs ett 

mötespaket fram för att sprida strategin intern i distriktet. Två konferenser anordnades med 

respektive fullmäktigegrupp för att diskutera strategin och valet i allmänhet med våra folkvalda 

företrädare. Till sist anordnades argumentationsutbildningar för medlemmar som ville fördjupa 

sig inom de prioriterade politikområdena och om strategin samt att öva på argument utifrån 

budskapen. 
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Ur valenkäten på frågan ifall de uppfattade och förstod de prioriterade sakfrågorna:   

 
 

I början av året pågick politikutvecklingen och framtagande av förslag till lokalpolitiskt 

handlingsprogram. Efter distriktsårskongressens beslut togs förslag på vallöften fram utifrån 

programmet och arbetet med lokalt och regionalt valmanifest påbörjades. Utspelsplan fastställdes 

med utgångspunkt i handlingsprogrammet, valde ut politik utifrån strategin och beskrev de utspel 

som skulle genomföras under valrörelsen. Totalt genomfördes nio vallöftessläpp varav ett var 

delvis nationellt löfte med central företrädare. 

 

3.3 Politiska valledningen 
Den politiska valledningen utgjordes av Mattias Jonsson, Amalia Pedersen, Jonas Attenius, 

Kristofer Bergman, Anna-Lena Claesson och Jesper Jinesjö (Jesper ersattes under våren av Hilda 

Andersson). Leif Andersson, ombudsman på LO, och Claes Wennberg, tf förste ombudsman, 

var tjänstepersoner. Valledningen hade 26 dokumenterade möten från 14 januari till 12 

september. 

 

Den politiska valledningen följde strategins och valplanens genomförande och tog beslut när det 

behövde göras större avsteg från den. Valledningen hanterade bland annat vallöftessläpp, 
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reklamens placering och utformning, debattinbjudningar, kandidatärenden, Första maj-paroller 

och fick återkommande rapporter om bland annat planerade aktiviteter, medlemsutveckling och 

måluppfyllelse av de prioriterade metoderna. 

 

3.4 Organisatoriska valledningen 

Delar av organisatoriska valledningen på plats på partiets valvinnardagar i Solna i februari. 

 

Den organisatoriska valledningen bestod av totalt 35 personer med representanter från varje 

områdeskrets, stadshus, region och fack samt ombudsmän. Syftet med organisatoriska 

valledningen var att organisera valrörelsens fältkampanj. Den planerade, genomförde och följde 

upp fältaktiviteter, löste problem och tog initiativ för att förstärka det politiska budskapet i 

valrörelsen. Områdeskretsarnas lokala valplaner togs fram i den organisatoriska valledningen och 

genomfördes enligt plan.  

 

Organisatoriska valledningen genomförde 30 möten under 2022 till och med 28 september. Från 

och med januari 2022 till juni 2022 hade gruppen möten en gång i månaden på onsdagar och från 

15 augusti – 11 september tre digitala möten i veckan på tisdagar, torsdagar och söndagar klockan 

21.00. 
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Under mötena fick den organisatoriska valledningen ta del av partidistriktets planering, gå igenom 

tekniska verktyg och planeringsmaterial samt ge återkoppling på det som presenterats för att 

underlätta och samordna valplaneringen. Organisatoriska valledningen informerades också om 

särskilt riktade insatser och strategiska beslut, samt besök av ministrar och toppkandidater. 

Gruppens sammansättning ändrades några gånger under våren, men var i stora drag stabil.  
 

3.5 Fältkampanj 
Prioriterade metoder och prioriterade områden 

Inför valrörelsen antogs en valstrategi som fastställde prioriterade metoder för att samtala med 

göteborgare: samtal via dörrknack, samtal via ringkampanj och samtal via arbetsplatserna. Genom 

fältkampanj skulle samtal genom dörrknack och ringkampanj genomföras. Göteborgs partidistrikt 

lyckades genom dörrknack och telefon registrera 34 549 samtal och totalt under valrörelsen 

genomfördes samtal med var sjätte göteborgare genom våra prioriterade metoder. 

 

I de tio områdeskretsarna registrerades och administrerades 337 aktiviteter, varav 233 var 

dörrknackningsinsatser.  

 

Som digitalt redskap använde vi 

kampanjverktyget Ecanvasser 

Walk som är en applikation för 

mobiltelefon för att organisera 

kampanjaktiviteter och registrera 

väljarstamtal. Det var totalt 139 

valarbetare som använde 

kampanjverktyget. Under 

valrörelsen användes två tekniska 

verktyg för att ringa göteborgare: 

Ecanvasser Walk och CallHub, 

båda två applikationer för 

mobiltelefon. CallHub användes 

när större grupper valarbetare skulle ringa från samma plats, och Ecanvasser Walk användes för 
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att ringa själv från valfri plats. Totalt har 121 valarbetare genomfört väljarsamtal via apparna 

CallHub och Ecanvasser Walk. Totalt ringde vi till 12 728 personer via CallHub, och ca 450 

samtal via Ecanvasser Walk. Partidistriktet har samordnat och administrerat utskicken av 

bekräftelser till anmälda deltagare som skötts av Anduena Recica som var valanställd. Flest 

valarbetare dök upp på de större aktiviteterna, de så kallade superknackningarna. 

  

Kampanjaktiviteter på gator och torg genomfördes. Torgaktiviteter bedrevs under valrörelsen 

över hela staden och de flesta arrangerades av kretsar och föreningar. Partidistriktet arrangerade 

kampanjaktiviteter som till exempel kaffeutdelningar på mornar, after work-påseutdelning, 

specialkampanjer utanför Ullevi vid Håkan Hellströmkonsert, nattkampanjer med våffelutdelning 

och strandkampanjer på badplatser. Tillsammans med Socialdemokraterna i Göteborgsområdet 

arrangerades två lyckade utdelningsaktiviteter vid pendeltågsstationerna. 

 

 
 

Valstugorna hade fortsatt en stor betydelse i valrörelsen, inte minst i de fall där vi placerade 

valstugan på väl befolkade knutpunkter samt nära en förtidsröstningslokal. Att stå i valstuga var 

också en populär kampanjmetod bland våra medlemmar. I årets val hade vi valstugor på Hjalmar 

Brantingsplatsen, i Angered Centrum och i Nordstan. Valstugan i Nordstan var en del av ett 

”valtorg” där alla kommunfullmäktigepartier deltog. Ett välbesökt och populärt 

partiöverskridande arrangemang som Socialdemokraterna initierade och höll samman.  
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Projektet ”Röststarka områden” 

Inför valet 2022 fattade distriktsstyrelsen beslut om att rikta extra insatser mot de 

bostadsområden i Göteborg där partiet historiskt haft högt stöd men där väljarstödet de senaste 

valen minskat. Projektet kallades därför ”Röststarka områden”. Projektet omfattade områdena 

Bergsjön, Biskopsgården, Tynnered, Lövgärdet, Gårdsten Hammarkullen och Hjällbo.  

 

Stort fokus var på personliga samtal med målgruppsväljare, främst genom dörrknack och 

telefonkampanjer, och ibland torgmöten. Den kontinuerliga närvaron över längre tid uppnåddes, 

och aktiviteter såsom superknack, gårdsfester och föreningsbesök har varit i fokus.  

 

Sociala aktiviteter var en stor framgång och väldigt uppskattat bland medborgarna i dessa 

områden. Sociala aktiviteter som vi genomfört är bland annat gårdsfester med grillning och roliga 

aktiviteter för unga i form av tävlingar, fotbollsturneringar samt att vi hyrde in mekanisk tjur.  

 

Den politiska fokuseringen var på de göteborgska och nationella frågorna. Boende i områdena 

har fått möta våra politiker genom dörrknack, sociala utåtriktade aktiviteter och när vi besökte 

etniska föreningsmöten. Vi hade en valstuga i Angered Centrum. Det var en viktig mötesplats för 

väljare och företrädare men den rullande valstugan som skulle användas kom att i stället vara en 

kampanjbuss vilket var ett effektivt sätt att arbeta på.  

En särskild grupp för att bevakar partiet Nyans tillsattes med Johan Büser som sammankallande. 

Gruppen hade en viktig funktion i att fånga upp frågor som det nya partiet lyfte, att följa deras 

aktiviteter och att bemöta deras påståenden.  
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Totalt genomfördes 190 aktiviteter inom ramen för projektets områden varav 143 var 

dörrknackningar. Det var ett mycket gott samarbete med SSU, kommunstyrelsegruppen, fackliga 

organisationer och kretsvalsorganisatörerna i områdena. Aktiviteterna inom projektet nådde de 

målgruppsväljare de var ämnade att nå. De aktiviteter som mobiliserat flest valarbetare har varit i 

våra röststarka områden.  

3.6 Valcenter Mötesplats 
Partidistriktet hyrde lokalen Mötesplats, Södra Allégatan 1B, 12 augusti – 12 september samt 

avropade fika med Caféet som finns i anslutning till lokalen. Valcentret bemannades måndag-

fredag klockan 10.00 – 17.00 samt lördag-söndag klockan 09.00-15.00 under valhelgen. 

 

SSU-distriktet hade ett kvällsschema för callcentrets ringningar: tisdag, onsdag och torsdag från 

klockan 17.00. På Valcentret förvarades valsedlar, valtavlor och utdelningsmaterial. Många kom 

till valcentret och hämtade valmaterial, valtavlor och buntband.  

 
Totalt packades det 22 000 påsar med utdelningsmaterial, festis och knäckebröd eller chipspåse 

av 19 volontärer. De påsar som delades ut av facken var vit och hade antingen LO-loggan eller 

Ros- och LO-loggan, stadsdelsföreningarnas och partidistriktets påsar var röda med ros-loggan. 
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Större delen av påsarna levererades strax innan utdelningstillfället, oavsett om utdelningen var  

klockan 05.00 eller 15.00. 

 

3.7 Föreningsutveckling 
Partidistriktets arbete med föreningarna under året har vart inriktat på att stärka de 

socialdemokratiska föreningarna, kvinnoklubbarna, SSU-klubben, Tro och Solidaritets-

föreningarna, HBT-föreningen och områdeskretsarna. Föreningsåret har präglats av 

valrörelsearbete i första hand. 

 

Från 69 till 66 S-föreningar 

Medlemmar, och inte minst nya medlemmar, har rätt att tillhöra en förening som har verksamhet 

och som ger dem möjlighet att diskutera politik på föreningsmöten. Under året har vissa 

förändringar skett: två s-föreningar har lagts ner under året: Bergum-Gunnilse sdf och GS sdf. 

Två S-föreningar slogs samman: Seko sdf och Sjöfolk som blev Seko Göteborg sdf. Totalt har 

antalet S-föreningar minskat från 69 till 66. 

 

Partidistriktet har genomfört sex (6) föreningsordförandeträffar och två (2) träffar för 

medlemsansvariga under året. Partidistriktet har också genomfört två (2) 

områdeskretsordförandeträffar 

och enskilda 

styrelsefunktionsträffar. 

 

Om föreningarna  

Nedan ser ni partidistriktets 66 

S-föreningar och klubbar den 

31 december 2022. 

Medlemssifforna visar alla 

medlemmar (betalande, inte 

betalande, extra och 

huvudmedlemmar) och 

betalande medlemmar per den 
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31 december. Summan är större än partidistriktets antal medlemmar då en medlem i genomsnitt 

är med i 1,4 S-föreningar. Med ”nyvärvade medlemmar” menas helt nya medlemmar till partiet. 

 

I genomsnitt har föreningarna 71,5 medlemmar där störst är Kommunal S-förening med 254 

medlemmar. 

 

56 s-föreningar fick minst en helt ny medlem under året. 43 s-föreningar ökande i antalet 

medlemmar under året, 1 s-föreningar hade oförändrat antal medlemmar och 22 s-föreningar 

minskade i antalet medlemmar.  

 

S-föreningarna har rapporterat in 120 genomförda medlemsmöten under året. 

 

Förening Betalt 211231 Totalt 211231 Betalt 
221231 

Totalt 
221231 

Förändring 
Betald 

Adallet sdk 10 28 4 9 -6  
Agnesberg sdf 11 12 7 11 -4  
Alma sdk 74 76 79 83 5  
Angered C-Rannebergen 
sdf 

31 35 36 49 5  

ASSY 10 10 9 9 -1  
Askim sdf 45 51 54 64 9  
Avant Garde Gbg 11 12 18 18 7  
Backa sdf 103 112 115 131 12  
Backa sdk 18 18 17 19 -1  
Bergsjön sdf 60 74 64 82 4  
Biskopsgården sdf 60 73 73 96 13  
Biskopsgårdens S-
kvinnor 

8 11 7 9 -1  

Bjurslätt sdf 51 59 59 64 8  
Bosniska sdf 28 30 28 29 0  
Byggnads sdf Göteborg 77 83 75 76 -2  
Elektrikerna sdf 
Göteborg 

37 39 43 44 6  

Fastighetsarbetarna sdf 
Göteborg 

21 27 27 35 6  

Framtidens sdk 22 24 19 23 -3  
Gårdsten sdf 15 17 25 31 10  
Göteborgs 
Internationella sdf 

40 42 34 37 -6  
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Göteborgs s 
Högskoleförening 

90 99 104 138 14  

Göteborgs 
Transportarbetare sdf 

32 34 30 32 -2  

Hammarkullen-Hjällbo 
sdf 

37 45 59 83 22  

Handels sdf Göteborg 122 124 123 124 1  
HBT Socialdemokrater 
Göteborg 

96 101 120 127 24  

Hotell och restaurang sdf 21 24 21 22 0  
Härlanda sdf 100 108 114 127 14  
Högsbo sdf 81 89 93 100 12  
IF Metalls Fria grupp 
Göteborg 

110 122 105 115 -5  

Kommunal sdf 
Göteborg 

235 258 228 254 -7  

Kortedala sdf 63 70 67 82 4  
Kulturarbetarna sdf 
Göteborg 

85 87 80 81 -5  

Kurdiska sdf Göteborg 43 55 42 48 -1  
Kärra sdf 46 49 47 50 1  
Linnéstaden sdf 138 149 163 182 25  
Livsmedelsarbetarnas sdf 28 30 26 28 -2  
Lundby sdf 68 76 76 85 8  
Lundby sdk 31 35 32 32 1  
Lövgärdet sdf 28 34 32 40 4  
Majorna sdf 152 164 186 214 34  
Målarna sdf Göteborg 19 20 16 18 -3  
Mångkulturella sdf i 
Göteborg 

11 12 13 14 2  

Nylöse sdf 38 42 46 52 8  
PES Göteborg 29 29 27 28 -2  
Röda Rosor sdk 38 39 47 48 9  
S för Tro o Solidaritet, 
Göteborg 

74 77 65 71 -9  

S för Tro och Solidaritet 
Hisingen 

18 19 21 21 3  

S i Centrum sdf 190 214 207 242 17  
S i Örgryte sdf 70 76 83 88 13  
SEKO sdf Göteborg   91 96 91  
SKF sdf 77 79 73 75 -4  
Socialdemokratiska 
föreningen 

85 87 90 93 5  

Stampen sdf 34 36 40 43 6  
Södra Skärgården sdf 26 26 30 31 4  
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Tjänstemännens sdf 
Göteborg 

129 133 127 134 -2  

Torslanda sdf 43 44 49 54 6  
Turkiska sdf Göteborg 11 15 8 10 -3  
Tuve-Säve sdf 32 32 38 42 6  
Tynnered sdf 77 96 85 98 8  
Unga Socialdemokrater 
Göteborg 

82 140 83 110 1  

Utopia sdf Göteborg 25 31 24 34 -1  
Vildrosorna sdk 12 14 15 16 3  
Volvo sdf Göteborg 167 178 171 183 4  
Västra Frölunda sdf 78 87 88 97 10  
Älvsborg sdf Göteborg 44 45 47 53 3  
Älvstrandens sdf 
Göteborg 

66 72 75 85 9  

 

Om områdeskretsarna 

Medlemssiffror över alla medlemmar (både betalande och inte betalande) nedan. 

Områdeskretsarna har till partidistriktet rapporterat 27 medlemsmöten under året. Partidistriktet 

har genomfört två (2) områdeskretsordförande-träffar under året. Under 2022 har kretsarna 

fortsatt vända den negativt gående trenden från 2020 och fortsätter visa på en positiv förändring i 

medlemssiffror.  

 

Stadsdelskretsar 
Medlemmar 

221231 
Medlemmar 

211231 
Förändring 

  
Angered 283 245 38 
Askim-Frölunda-Högsbo 309 231 36 
Centrum 279 206 32 
Lundby 276 247 25 
Majorna-Linné 421 356 65 
Norra Hisingen 309 273 23 
Västra Göteborg 200 194 6 
Västra Hisingen 197 171 26 
Örgryte-Härlanda 253 251 47 
Östra Göteborg 262 286 31 

 

Röst(s)tarka områden 

Under 2022 har valrörelsens delprojekt ”Röst(s)tarka områden” tagit stor del. Stödet till våra 

röststarka områden innehöll bland annat stöd till föreningarna i området. Föreningarna i fråga 
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som fått extra stöd under 2022 är Bergsjön sdf, Biskopsgården sdf, Tynnered sdf, Hammarkullen-

Hjällbo sd, Gårdsten sdf och Lövgärdet sdf. I det organisatoriska stöd som erbjudits dessa 

föreningar ingår hjälp med att anordna aktiviteter och kontinuerliga samtal för att stärka 

föreningen utöver ekonomiska och personella resurser som riktats.  

 

Styrelsekonferens 

För att stötta styrelserna i föreningar och kretsar erbjuder partidistriktet årligen en 

styrelsekonferens. Förenings- och områdeskrets-styrelsekonferensen genomfördes lördag den 12 

november med 102 deltagare på Quality Hotel The Weaver i Mölndal. Inbjudna var ledamöter 

och ersättare i styrelserna för S-föreningarna och områdeskretsarna. På programmet stod 

medlemsvärvning, opinionsbildning, föreningsutveckling och utveckling av medlemskapets värde, 

punkter som följde stadgarna. Utvärderingen efteråt visade att 86% av deltagarna var nöjda med 

konferensen. 

 

3.8 Evenemang 
Stora årsmötesdagen 

Partidistriktet erbjuder årligen föreningar och kretsar hjälp med att genomföra sina årsmöten och 

erbjuder därför olika typer av paket: stora årsmötesdagen är ett av dessa. På stora årsmötesdagen 

samlas de föreningar som önskar runt järntorgskvarteret och får av partidistriktet hjälp med 

årsmöten, mötesfika, mötesordförande och utskrivna handlingar. Under 2022 genomfördes på 

söndagen 19 februari stora årsmötesdagen där tio (10) föreningar och en (1) krets genomförde 

sina årsmöten. Partidistriktet erbjöd praktisk hjälp innan mötet och supporthjälp under möten där 

det behövdes. Lokaler erbjöds på AFIG, Mötesplats och partidistriktets expedition. Under stora 

årsmötesdagen erbjöds även stöd med att hålla i och genomföra ett politiskt mötespaket som 

handlade om valet. 

 



21 
 
 

 

 

Valarbetarefest 11 juni  

Som en del i mobiliseringen av våra 

valarbetare hölls en valarbetarefest i 

samarbete med LO Göteborg. Festen 

lockade ungefär 120 medlemmar och hölls i 

lokalen Berg211 i Gamlestaden. Det var ett 

lyckat arrangemang med mat, musik, quiz, 

presentation och lättsam utfrågning av 

förstanamnen Jonas Attenius, My Alnebratt 

och Mattias Jonsson. Under festen 

uppmärksammades valarbetare som utmärkt 

sig lite extra under våren och utmärkelsen ”Vårens valarbetare” delades ut. Övervägande positiva 

omdömen strömmade in från besökarna. 

 

Internationella kvinnodagen 8 mars 

Socialdemokraterna i Göteborg och Röda Rosor kvinnoklubb delade ut rosor och flygblad på 

Frölunda torg tillsammans med Jonas Attenius under lunchtid. På kvällen genomfördes ett 

panelsamtal med temat ”Ukrainakriget ur ett kvinnoperspektiv” med 41 deltagare som kom till 

Hotell Riverton. Medverkande: Shadiye Heydari, ordförande S-kvinnor Göteborg, Mattias 

Jonsson, ordförande Socialdemokraterna i Göteborg, Agneta Wirén, Kvinnofolkhögskolans 

stödförening för Ukraina, Johan Büser, ordförande OSSE-delegationen, Linnea Hallkvist, SSU-

distriktet, Musik av Amanda Andréas (sång) och Erik Björksten (gitarr), Cecilia Dalman Eek, 

ledamot i Europarådets kongress för kommuner och regioner (moderator). 

 

Första maj 

Firandet började med att partidistriktet på morgonen sände ett förinspelat TV-program med 

ledande företrädare och partivänner. Programmet sändes på Öppna kanalen Göteborg samt på 

partidistriktets Facebook-sida. Det går inte att mäta tittarsiffrorna på Öppna kanalen men på 

Facebook hade programmet 650 visningar.  
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Därefter var det äntligen var det dags för ett fysiskt demonstrationståg igen efter två års 

pandemiuppehåll! Vi räknade till 1500 deltagare i tåget och 2500 på Götaplatsen. Med en lite 

ringrostig partiorganisation lyckades vi få ut 12 internationella fanor och 18 Ukrainaflaggor, samt 

två textsegel vardera med valsloganen ”Sverige kan bättre” samt ”Alla folks frihet” i solidaritet 

med Ukraina.  

 

Veckan innan Första maj hade partidistriktets expedition öppet hus för föreningarna med 

möjlighet att texta plakat. Det var ett mycket uppskattat inslag med många kreativa partivänner 

som textade och ritade.  

 

Huvudtalare var LO:s ordförande Susanna Gideonsson. Hon höll på Götaplatsen ett lite kortare 

tal till förmån för att dela ut LOs Feministiska stipendium till ett nätverk inom Kommunal 

Sektion Södra Örebro Län. Talade gjorde också SSU Göteborgs ordförande Hilda Andersson. 

 

IDAHO-dagen 

Partidistriktet uppmärksammade IDAHO-dagen (International Day Against Homophobia, 

Transphobia and Biphobi) 17 maj genom kampanj i Brunnsparken. En mycket uppskattad 

aktivitet av besökare med många bra samtal.  

 

West Pride 

West Pride 13-19 juni genomfördes liksom 2021 i Eriksbergshallen. Partidistriktet hade en 

gemensam monter med LO.  Det var bra dagar med många besökare och samtal under parollen 

”För den självklara rätten att få älska den en vill”. Alla uppmanades att gå med oss i paraden på 
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lördagen. Där var en god uppslutning av ledande företrädare, partikamrater och fackliga kamrater 

som gick bakom Socialdemokraternas textsegel. 

 

Valupptakt 

Valupptakt med S i Göteborgsområdet 14 augusti blev en stor dag. Förmiddagsvalupptakten på 

Posthotellet samlade 250 partivänner från Göteborg och Göteborgsområdet som lyssnade på S i 

Göteborgs ordförande och riksdagsledamoten Mattias Jonsson, S i Göteborgsområdets 

ordförande och riksdagsledamoten Aylin Fazelian, LO:s förste vice ordförande Therese Gouvelin 

och partisekreterare Tobias Baudin. Därefter presenterades kampanjmetoder, 

argumentationstrimningsmaterial och presentation av valmanifestet. 

 

Magdalena Anderssons sommartal  

Magdalena Anderssons 

sommartal på eftermiddagen 

14 augusti drog cirka 2 000 

åhörare till ett kokhett Gustaf 

Adolfs Torg. Värmen var 

påfrestande men många 

samlades ändå för att lyssna 

på partiordföranden. 

Partidistriktet bjöd på gratis 

fika, glass och värvade 

medlemmar. SSU hade 

barnaktiviteter. Vattenflaskor 

delades ut för att hålla humöret uppe i väntan på Magdalena samt tal av vår kandidat till 

kommunstyrelseordförande Jonas Attenius, partidistriktets ordförande riksdagsledamoten Mattias 

Jonsson och musik med artisten Erika Bitanji. Efteråt gick det kampanjbussar till Biskopsgården 

och Hammarkullen för dörrknackning. 

 

Valfinal  

Partidistriktet anordnade en valfinal i form av en slutspurtsknack 10 september. Det var 

gemensam samling med frukost på mötesplatsen Galaxen i det röst(s)tarka området Bergsjön. 



24 
 
 

 

 

Det blev en energiinjektion med tal bland annat av utbildningsminister Anna Ekström, 

regionrådskandidaten My Alnebratt och partidistriktets ordförande tillika förstanamn på 

riksdagslistan Mattias Jonsson.  

 

Valarbetarna spred sig över staden. Några stannade i Bergsjön och andra kördes till i Tynnered, 

Biskopsgården och Angered. Det knackades dörr ända till klockan 16 och partidistriktet såg till 

att utfodra alla tappra valarbetare med pizza till lunch. Efter dörrknackandet fortsatte kampanjen 

på kvällen med våffelkampanj på Järntorget. Det blev en lång men energifylld dag. 

 

Valvaka 

 

Ungefär 200 partivänner samlades till valvakan i Restaurang Matsmaks lokaler i Gårda. Lokalen 

pyntades med röda flaggspel, valaffischer och specialtryckta runda skyltar med motiv av Magda 

och S-ros. Det delades ut utmärkelser till valrörelsehjältar och spelades livemusik. Under kvällen 

bjöds det på buffé, valrörelsebingo, photo booth, valvaka på storbildsskärm och ett särskilt rum 

för de som ville följa valresultatet i lugn och ro. Tal av ordförande Mattias Jonsson, gruppledare i 

kommunen Jonas Attenius och SSU:s ordförande Hilda Andersson.  
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3.9 Utskott och arbetsgrupper 
Facklig-politiska utskottet  

Facklig ledare: Kristofer Bergman, IF Metalls fria sdf. Ledamöter: Camilla Widman, Seko sdf, 

Jack Rolka, Byggnads sdf, Jimmy Sand, Tjänstemännens sdf, Madlén Gunnarsson, Fastighets sdf, 

Ronny Johansson, Målarnas sdf, Sladjana Gustavsson, Kommunals sdf och Ulla-Britt Thor, 

Handels sdf. Ersättare: Claes Söderling, Seko Göteborg sdf, Gustav Öberg, Hotell och 

Restaurang sdf, Jonas Eriksson, Elektrikernas sdf, Lars Sjöberg, Transportarbetarnas sdf, Lena 

Dahlqvist, Kommunals sdf, Malin Sjunneborn, Kommunal sdf, Sofia Rodin, Volvo Sdf och 

Zarko Djurovic, SKF sdf. Adjungerade ledamöter: Eva Olofsson, partidistriktet, Gunilla 

Carlsson, riksdagsledamot, Isak Larsson, SSU Göteborg, Leif Andersson, LO-distriktet i 

Västsverige, Maria Thörnqvist, ABF Göteborg och Mattias Jonsson, riksdagsledamot. 

 

En facklig-

politisk valplan 

togs fram av 

facklig-politiska 

utskottet och 

implementerades 

hos de fackliga 

S-föreningarna 

25 april. 

Valplanen 

innehöll bland 

annat medlemsvärvningsmål på minst 50 nya medlemmar och mål om utåtriktade aktiviteter till 

exempel på kollektivavtalets dag 17 mars. Alla aktiviteter genomfördes klockan 06.00 på 

Backaplan samt enstaka gång på Marklandsgatan och Kortedala Torg, totalt delades 18 000 

frukostpåsar ut.  

 

Ett frukostmöte med Therese Guovelin, förste vice ordförande LO genomfördes 23 mars och 8 

april var partidistriktet representerat på LO Västsveriges valupptakt för alla förbundsavdelningar. 
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Partidistriktet fanns även representerade på Kommunal Väst valupptakt 21–22 april på 

Bohusgården i Uddevalla. På upptakten höll partidistriktet tillsammans med LO Göteborg i ett 

pass om valrörelsen 2022 lokalt. 

 

IF Metall, Handels, Kommunal, HRF och 6 F (Seko, Fastighet, Byggnads, Elektrikerna och 

Målarna) tog fram egna lokala valplaner med bland annat samtalsmål via ringning till egna 

medlemmar och besök på/utanför arbetsplatser och frukostpåseutdelning vid knutpunkter. 

 

Under valrörelsen genomfördes flera utdelningar med valmaterialet ”Rädda hyresrätterna – Låt 

inte högern sälja ut göteborgarnas hem!”, ”Rösta! På måndag är det för sent” och det centrala 

facklig-politiska valmaterialet ”Rött eller blått”. Flertalet utdelningar var på Hjalmar 

Brantingsplatsen tillsammans med bland annat Lundbykretsen. Aktiviteter genomfördes också 

utanför grindarna på Postterminalen, Sahlgrenska, SKF, Volvo Lastvagnar och på Volvo 

personvagnar.  

Till valrörelsens utåtriktade aktiviteter togs t-shirts fram med ros-logga och LO:s respektive 

Tjänstemännens loggor på.  

 

Under valrörelsen värvades 46 nya medlemmar till en facklig S-förening, vilket är 92% av 

medlemsvärvningsmålet. Totalt värvades det 72 nya medlemmar under verksamhetsåret till en 

facklig S-förening, vilket är 72% av det totala medlemsvärvningsmålet på 100 nya medlemmar 

2022. 

  

Förening Totalsumma 
Byggnads sdf Göteborg 1 
Elektrikerna sdf Göteborg 8 
Fastighetsarbetarna sdf Göteborg 12 
Göteborgs Transportarbetare sdf 1 
Handels sdf Göteborg 2 
Hotell och restaurang sdf Göteborg 2 
IF Metalls Fria grupp Göteborg 3 
Kommunal Göteborg sdf 18 
Målarna sdf Göteborg 1 
SEKO Göteborg sdf 1 
SKF sdf 2 
Tjänstemännens sdf Göteborg 4 
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Kyrkopolitiska utskottet 

Ordförande Hans Aronsson. Ledamöter: Ann-Marie Eriksson, Ingbritt Barcklund, Jane Åberg, 

Joakim Berlin, Lars-Ola Dahlqvist, Marie Blomstrand, Tommy Johansson, Ulf Nilsson, Ellen 

Mitikka (ersatte Joakim Hagberg 

under året) Inge Blixt, Hans TO 

Nilsson och Magnus Hermansson 

Adler. 

 

I utskottet ingår representanter från 

samtliga nio församlingar och 

pastorat inom Göteborg samt 

Göteborgs stiftsfullmäktige. 

 

Utskottets uppgifter är att: 

• Samordna partidistriktets arbete inom den Svenska kyrkan  

• Samla och utveckla våra kyrkopolitiker  

• Att vara en kunskapsbank inför partiets valrörelser i kyrkovalen 

• Att knyta kyrkopolitiken närmare partiets organisation 

 

Utskottet har under året haft fyra sammanträden samt ett möte för samtliga kyrkopolitiker. 

Vidare har utskottet genomfört en digital utbildning i mötesteknik för gruppledare, ordförande 

och vice ordförande i församlingar och pastorat under ledning av Hans Aronsson och Lars-Ola 

Dahlqvist.  

 

Vid partiets höstkongress beslutades att från och med 2022 ska förtroendevalda med 

helårsarvode inom Svenska kyrkan betala 10 % av sina fasta arvoden i kansliavgift till 

partidistriktet.  

 

 

Volvo sdf Göteborg 17 
Totalsumma 72 
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Internationella utskottet  

Ordförande: Hans Aronsson. Ledamöter: Ann-Marie Eriksson, Torslanda församling, Ingbritt 

Barcklund, Carl Johan pastorat, Jane Åberg, Västra Frölunda pastorat, Joakim Berlin, Lundby 

församling, Lars-Ola Dahlquist, Domkyrkopastoratet, Marie Blomstrand, Backa pastorat, Tommy 

Johansson, Askim församling, Ulf Nilsson, Örgryte pastorat, Ellen Mitikka, Nylöse pastorat, 

Inger Blixt, Stiftsfullmäktige södra valkretsen, Hans TO Nilsson, Stiftsfullmäktige norra 

valkretsen och Magnus H Adler, Stiftsstyrelsen 

 

Det internationella utskottet ska initiera och driva internationella projekt, hjälpa till vid 

internationella besök och initiera aktiviteter. Utskottet har ansvarat för partidistriktets projekt i 

Palestina i samverkan med Olof Palmes Internationella Center som handlar om att stöda 

utbildningar för unga och kvinnor. I övrigt pausades verksamhet under valåret för att ge utrymme 

till valarbete.  

 

Seniorutskottet  

Ordförande: Siw Wittgren Ahl. Vice ordförande: Bertil Hallén. Sekreterare: Ulf Johansson. 

Ledamöter: Abbas Moosavi, Christer Westberg, Ann Christine Alexandersson, Ann Christine 

Andersson, Eva Nihlblad, Gert Bohlin och Kerstin Billmark. Adjungerade ledamöter: 

Riksdagsledamot Gunilla Carlsson och kommunalrådet äldrefrågor Marina Johansson. 

 

Det gånga verksamhetsåret har präglats av att det varit ett valår. Verksamheten för seniorerna har 

bedrivits med två sammankomster i månaden. Utskottets möten är populära med föredrag och 

gruppdiskussioner med kaffe mitt i månaden med runt 30 personer. Sista måndagen i månaden 

har vi ett större möte med talare eller forskare som informerar om samhällsfrågor eller 

partifrågor. Då brukar 50-70 personer delta. 

 

Vi har gästats bland annat av före detta partiordföranden Stefan Löfven och hans fru Ulla Löfven 

som pratade om livet som statsminister och av utrikesminister Ann Linde. Bägge dessa 

sammankomster samlade många besökare och även nya medlemmar.  

 

Många av våra lokala förtroendevalda har också gästat oss, då vi har haft kommunalpolitiska 

frågor på dagordningen.   
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Utskottet ansvarade för partiets medverkan på Seniormässan på Svenska mässan den 14-16 mars. 

Vi samtalade och delade flygblad tillsammans med våra politiska företrädare i partiet. 

 

I maj gästade ett femtiotal seniorer stadshuset och kommunalrådet Marina Johansson. 

Stadssekreterare Johannes Hulter bjöd på rundvandring i stadshuset där vi också bjöds på kaffe 

med kaka. Marina informerade om kommunens äldrepolitik samt vilka frågor som var aktuella i 

valrörelsen. 

 

Seniorernas valupptakt ägde rum på Hönö 10 augusti med 45 personer deltagare. Gästade gjorde 

partidistriktets ordförande Mattias Jonsson, kommunalrådet Marina Johansson och 

partiombudsman Jesper Hallén. En lyckad dag med mycket inspiration inför valrörelsen.  

 

S-seniorer ansvarade för valstugan i Nordstan tillsammans med partiföreningarna i centrum. Ett 

stort tack till alla som bidrog och gjorde detta åtagande möjligt. 

 

En julmarknad arrangerades i slutet av november med stort deltagande. Temat var Zanzibar och 

vi samlade in över 7000 kronor som skänktes till kulturföreningen Backa-Zanzibar. 

  

Jämställdhets- och mångfaldsutskottet 

Ordförande: Milyon Tekle-Haile. Ledamöter: Susanne Sillberg Ligander, Anders Nordberg 

Markhede, Elisabeth Borg, Abdullah Baalbaki, Fadila Bajraktarevic och Leena Ainali Olsson. 

 

Jämställdhets- och mångfaldsutskottet stödjer partidistriktets föreningar i att motverka 

diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt. 

Verksamhet pausades under valåret för att ge utrymme till valarbete.  

   

Integrations- och segregationsutskottet 

Ordförande: Dženan Čišija. Ledamöter: Anna Johansson, Elisabet Linde, Hanan Baalbaki, Hewa 

Cardoi, Mariya Voyvodova, Micael Bomark, Petr Chadraba, Roshan Yigit, Saida Hussein och 

Soraya Zarza Lundberg. 
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Integrations- och segregationsutskottet ska öka kunskapen om integration och segregation inom 

Göteborgs partidistrikt. Utskottet som utsågs under 2022 hade sitt första fysiska möte i slutet av 

året, efter att valrörelsen var avklarad, där vi gick igenom uppdraget, lärde känna varandra och 

bollade idéer. 

 

3.10 Kommunikation 
Kommunikationen präglades i hög utsträckning av valet, men även av kriget i Ukraina. Under 

början av året låg mycket fokus på frågor om välfärd och trygghet som vi prioriterat under 

mellanvalsperioden. Kommunikationen under mars till mitten av maj präglades till stor del av 

kriget i Ukraina. Först i juni kunde partidistriktet på allvar börja kommunicera om vår politik 

inför valet. Från dess till valdagen gjorde distriktet sitt bästa för att kommunicera utefter den 

valstrategi som antagits och lyckades hålla i det bra. 

 

Partidistriktet bedrev en bred annonskampanj som spände över sociala medier, hemsidor, 

papperstidningar, radio, kollektivtrafik och storbildsskärmar/billboards. Den stora tyngdpunkten 

i annonskampanjen låg under valrörelsens sista månad med crescendot de sista två veckorna. 

Totalt spenderades drygt tre miljoner kronor. Några tusen kronor användes efter valet till sociala 

medie-annonser främst för medlemsvärvning. 

 

På sociala medier valde partidistriktet ut Facebook och Instagram som de två sociala medier att 

fokusera på. Under våren publicerades ungefär ett inlägg varje vardag på vardera plattform och 

under slutspurten ungefär ett om dagen, närmare två om dagen sista två veckorna. Utöver detta 

användes Instagrams funktion ”storys” flitigt. Strategiskt utvalda inlägg sponsrades. Ca 15% av 
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sponsringsbudgeten spenderades under våren och resten under slutspurten. Efter valet riktades 

kommunikationen in främst på medlemsvärvning, granskning av nya regeringen samt 

kommunikation av våra satsningar i kommun och region där vi övertog styret. 

 

En rad utdelningsmaterial och valtavlor producerades. Utdelningsmaterialen höll sig i linje med 

de övergripande politiska prioriteringarna samt begränsades inte till en specifik nivå (kommun, 

region, nationell) utan kommunicerade all relevant politik kopplat till budskapet. 7 000 valtavlor 

producerades, 4 000 med nationellt och 3 000 med lokalt motiv. Samtliga hade en ledande 

företrädare på med ett strategirelevant budskap.  

 

Internkommunikationen till medlemmar sköttes under valrörelsen främst via veckomailet 

”Valnytt” men även via partidistriktets interna FB-grupp. Före och efter valrörelsen gick vårt 

nyhetsmail till medlemmarna ut varannan vecka och till styrelser varannan vecka. 

 

Efter valet lanserade partidistriktet en ny hemsida, goteborg.socialdemokraterna.se, som ersatte 

den gamla. I och med detta harmoniserade vi oss med partistyrelsens verktyg vilket ger större 

tekniska möjligheter och möjligheter till samarbete till en betydligt lägre kostnad. 

 

3.11 Talarförmedling 
Under valrörelsen inkom och hanterades totalt 112 förfrågningar om talare från 

Socialdemokraterna i Göteborg. Det har rört sig om allt från panelsamtal och debatter till 

arbetsplatsbesök och AW-mingel. Företrädare på kommunnivå har representerat partiet vid 74 

tillfällen, företrädare på regionnivå vid fem 

tillfällen och företrädare på nationell nivå vid 27 

tillfällen. Resterande tillfällen har andra personer 

med partitillhörighet såsom förtroendevalda inom 

partiorganisationen och SSU representerat partiet.  

 

Talarförfrågningar hanterades under valrörelsen av 

styrelseledamoten Hans Aronsson under 

samordning av en ombudsman. 
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Efter valrörelsen sjunk antalet talarförfrågningar drastiskt. De som inkom hanterades. 

 

3.12 Studier 
Medlemsutbildningarna har genomförts kontinuerligt. För att tillmötesgå efterfrågan på olika 

kurser att välja på fortsättes med kurser på kvällstid, dagtid samt att vi provade ett nytt grepp med 

att köra en intensivkurs med upplägget en kväll-en helg-en kväll.  

 

Partidistriktet genomförde en bokslutsutbildning för kassörer och revisorer under ledning av 

partivännerna Torbjörn Rigemar och Vivi-Ann Nilssons. 15 medlemmar deltog. 

 

Partidistriktet genomförde även en cirkel tillsammans med S-kvinnor med boken ”Att ge upp har 

inte övervägts” om kvinnorörelsen i Göteborg. Den var mycket uppskattad och välbesökt av 

såväl nya som gamla partivänner.  

 

Bolagsnätverket som utbildar partivänner som sitter i bolag har rullat på med intressanta tema 

med inriktning på valrörelsen.  

 

Argumentationsutbildningar för valarbetare genomfördes i valrörelsen i alla väderstreck. 

 

För dem som önskade fördjupningsutbildningar tog vi hjälp av stadshuskansliet och politiker. 

Det gav stor framgång och utbildningarna var mycket uppskattade.  
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Inrapporterade aktiviteter till ABF Göteborg (valarbetarkurserna är inte redovisade till ABF): 

Organisation Kurser Kultur 

Askim- Frölunda- Högsbo socialdemokratiska stadsdelskrets 0 1 

Centrums Socialdemokratiska stadsdelskrets 0 3 

Kortedala soc.dem 1 0 

Majornas soc dem förening 7 3 

Älvstrandens soc dem förening 0 2 

Seniorutskottet-SAP GBG 0 13 

Göteborgs soc dem partidistrikt 8 6 

Tynnereds soc dem förening 2 0 

Lundby soc. Dem kvinnoklubb 0 2 

Alma Soc Dem kvinnoklubb 1 0 

Örgryte Härlanda soc dem stadsdelskrets 2 0 

Totalt 2022 21 30 

 

Tankeverksamheten 

Partidistriktet har tillsammans med LO Göteborg, ABF Göteborg och Göteborgs 

arbetareförening tankesmedjan ”Tankeverksamheten”. Verksamheten var under 2022 vilande. 

 

3.13 Priser och stipendier 
Ernst Wigforss stipendiefond 

Ledamöter är Mattias Jonsson, ordförande, partidistriktet, Leif Andersson, Kassör, LO-distriktet i 

Västsverige, Jesper Jinesjö, ledamot, LO-distriktet i Västsverige, Felix Oderth, ledamot, SSU 

Göteborg och Eva Olofsson, sekreterare, partidistriktet. Revisorer är Torbjörn Rigemar, 

partidistriktet och Ulf Johansson, LO-distriktet i Västsverige. 
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Arbetet med att registrera stiftelsen i stiftelseregistret påbörjades under 2021 och fortsatte under 

2022, efter att Länsstyrelsen gjort bedömningen att Ernst Wigforss Stipendiefond är en sådan 

stiftelse som ska registreras. Fondens ledamöter och revisorer är utsedda av Länsstyrelsen tills en 

sådan registrering är gjord. Fonden har under verksamhetsåret varit under permutation hos 

Kammarkollegiet. Partidistriktets medlem Ulf Ahlstedt, advokat, har varit behjälplig i kontakten 

med Länsstyrelsen och Kammarkollegiet. 

 

Tage Erlanders hedersmedalj 

Tage Erlanders hedersmedalj utdelas av partistyrelsen till medlemmar som representerat partiet i 

samhälleliga organ och/eller i vår egen organisation under minst 30 år. Under 2022 delades 

medaljen ut till Marianne Carlström och Arne Hasselgren. Medaljerna delades ut under 

partidistriktets årsmöte på Lindholmen Conference Center 1-2 april. Både mottog även en ros 

och stående ovationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjalmar Branting-medaljen 

Hjalmar Branting-medaljen delas ut av arbetarekommuner till medlemmar som de tycker har gjort 

sig förtjänta av en utmärkelse. Det finns inga bestämda kriterier. Medaljen delades inte ut under 

2022. 
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Richard Sandler-priset  

Varje år sedan 2009 delar ABF Göteborg och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg ut 

Rickard Sandler-priset i syfte att synliggöra, vidmakthålla och stärka god kultur- och 

studieaktivitet inom Göteborgs 

socialdemokratiska partidistrikt. 2022 gick 

priset till Ove Theliander, studieorganisatör i 

Majornas socialdemokratiska förening, för 

hans förtjänstfulla arbete med att bedriva 

studiecirklar. Priset delades ut under 

partidistriktets årsmöte på Lindholmen 

Conference Center 1-2 april. Ove kunde inte 

medverka personligen så Claes Söderling, 

Majornas S-förenings ordförande, mottog 

det i hans ställe.  

 

 

3.14 Medlemsvärvning- och mottagande 
Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen avgörs av värvningstakten, hur väl mottagandet av nya medlemmar sköts, 

hur bra organisationen är på att ta hand 

om befintliga medlemmar och hur 

många medlemmar som lämnar partiet. 

Medlemsutvecklingen är vår kanske 

viktigaste fråga då medlemmarna utgör 

grunden för vårt parti. Det är 

medlemmarnas perspektiv, insikter och 

engagemang som ligger till grund för vår 

politik och vår gemensamma förmåga 

att förändra samhället.  

 

Medlemmar är de som har betalat sin medlemsavgift, nyvärvade som ännu inte betalat 
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medlemsavgiften samt medlemmar som ligger högst 12 månader efter med betalningen av 

avgiften. Det är bara betalande medlemmar som är röstberättigade vid partiinterna val och som är 

ombudsgrundande till kongresser. Huvudmedlemmar är de som har sitt primära medlemskap i en 

S-förening inom Göteborgs partidistrikt (man kan även vara ”extramedlem” i en förening). En 

medlem (en individ) kan alltså ha flera medlemskap – både i flera partidistrikt och i flera 

föreningar. När medlemmar i föreningar omnämns är det därför oftast medlemskap som avses, 

inte enskilda individer.  

 

Målet om att öka antalet medlemmar uppfylldes då utfallet av totala antal medlemmar ökade (279 

fler medlemmar jämfört med 31 dec 2021). Även antalet betalande medlemma ökade under året 

(195 fler jämfört med 31 dec 2021).  

 

Antal                                   31 dec 22 Sedan 31 dec 21 
Alla  3 500 +279  

Varav betalande 3 031 +195  

Huvudmedlemmar 2 857 0  

Varav betalande 2 434 -59  

Nya medlemmar 609 sedan 1 jan 22. 73 % har betalat avgiften.   

Kön:   57 % män och 43 % kvinnor    

Av nyvärvade:  47 % män och 53 % kvinnor      

Åldrar:   Medelålder 56 år, medianålder 57 år, typålder 69 år  

  

Åldrar nya medlemmar:  Medelålder 46 år, medianålder 44 år, typålder 24 år   
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Utifrån den redovisade medlemsutvecklingen i tabellen går det att konstatera att partidistriktet 

under året minskade i antal betalande 

huvudmedlemmar. Trots det är det 

ett gediget arbete inom 

organisationen som gjorts för att 

drastiskt dra upp betalningsgraden i 

medlemskåren – både vad gäller 

nytillkomna och befintliga 

medlemmar. Betalningsgraden under 

året har ökat och landar på 73 

procent hos nya medlemmar och 86 procent bland alla medlemmar. 

 

Medlemsvärvning 

Partidistriktets värvningsmål för 2022 var satt till 700 nya medlemmar. Under helåret erhöll 

distriktet 609 nya medlemmar. Nettomålet om att öka 500 medlemmar uppnåddes inte då siffran 

landade på 279. 

 

Under året har flera insatser gjorts för att öka värvningstakten i distriktet genom att föreningar får 

ett tydligt värvningsmål, verktyg för att värva, tillfällen att värva på och priser för att öka viljan att 

värva. 

 

I början av året inför föreningarnas årsmöten erhöll föreningarna ett förslag på ett värvningsmål 

att anta i förenings verksamhetsplan. Förslaget togs fram genom att bryta ner distriktets 

värvningsmål på respektive förening utefter storlek. Sedan följdes respektive förenings 

värvningsmål upp per kvartal så att föreningsstyrelsen kunde följa sin medlemsutveckling. 

Sporadiskt under året har tips via styrelsemejl gått ut kring hur man kan värva.  
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Som en metod för att åstadkomma både ökad värvningstakt och positiv medlemsutveckling 

fortsatte erbjudandet om en biobiljett vid nyregistrering av autogiro. Totalt har partidistriktet 774 

medlemmar med autogiro vilket är 22 procent. Bland de nya medlemmarna ligger siffran på 12,4 

procent under 2022. 

 

I huvudsak är det S-föreningarna som utför värvningsaktiviteter men expeditionen försöker stötta 

genom att skapa tillfällen där föreningar och medlemmar kan delta och värva. Under vårkampanj 

och höstkampanj samt fem dagar varje månad under tidig vår och sen höst har distriktet anordnat 

utåtriktade aktiviteter som föreningar kan delta på.  

 

En annan metod för att öka värvningstakten är att följa upp S-föreningars värvningsmål. Detta 

mål var satt till 542 nya medlemskap i föreningarna (en individ kan räknas flera gånger vid 

medlemskap i flera föreningar) varav 130 för de fackliga S-föreningarna. Totalt erhöll 

föreningarna 613 nya medlemskap. De fackliga S-föreningarna erhöll under året 72 nya 

medlemskap.  

 

Av de 69 S-föreningarna vid årsskiftet startades två nya föreningar upp under året och hade 

således inte ett värvningsmål. 11 föreningar fick inga nya medlemskap, 21 föreningar fick nya 

medlemskap men nådde inte sitt mål och 35 föreningar nådde eller slog sitt värvningsmål.  
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Medlemsmottagande - Ökning av betalande nya medlemmar från 64 % till 73 % 

2022 betalade 73 procent av nya medlemmar medlemsavgiften det första året. Att behålla de nya 

medlemmarna är viktigt för partidistriktet varför ett systematiskt medlemsmottagande inleddes 

2020. Det byggde på prioritering, ett nära samarbete mellan föreningarnas medlemsansvariga och 

partidistriktet, öppenhet om föreningsplaceringar, snabb respons samt uppföljning av vad som 

faktiskt blir gjort.  

 

Det systematiska medlemsmottagandet i siffror: 

Bara S-föreningar med verksamhet fick nya medlemmar Ja 

Nya medlemmar ringdes av partidistriktet inom två veckor Ja 

Nya medlemmar ringdes upp av sin S-förening 40 S-föreningar av 62 * har ringt 

Utskick av ebrev och pappersbrev Ja 

Välkomstträffar för nya medlemmar Ja, 14 genomfördes. 

Medlemmar som inte betalat medlemsavgiften ringdes upp av 
sin S-förening 

30 S-föreningar av 62* har ringt1 

 

Att betalningsgraden minskade beror i högsta grad på att många nya, unga medlemmar i partiet 

gått med i partiet av misstag i samband med inträde i SSU som ju är avgiftsfritt. När dessa inte 

betalar medlemsavgiften sjunker andelen betalande medlemmar i procent. 

 

3.15 Representantskapet 
Representantskapet är partidistriktets högsta beslutande församling och består av ombud från S-

föreningarna. Representantskapet bytte under året namn från distriktskongressen till 

representantskapet. 

 

Distriktsårskongressen 

Distriktsårskongressen 1-2 april på Lindholmen Conference Center tog bland annat beslut om 

verksamhetsberättelsen för 2021; godkände en rapport från valkommittén; beslutade om 

valsedlarna i valet 2022 till riksdagen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad; valde Jonas 

Attenius till gruppledare för kommunstyrelse-gruppen; antog ett lokalpolitiskt handlingsprogram; 

 
1 *62 av 66 föreningar har rapporterat att de genomfört dessa ringningar 
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beslutade om stadgar och reglemente; valde en styrelse; utdelade Tage Erlanders hedersmedalj till 

Marianne Carlström och Arne Hasselgren samt lyssnade till ett tal av partiordförande Magdalena 

Andersson. 309 ombud närvarade. Vid en enkät efter mötet uppgav 66 procent av ombuden att 

helhetsintrycket av mötet var ”Mycket bra” och 32 procent att det var ”Bra”. 

 
 

Höstrepresentantskapet 

Söndagen 27 november hölls partidistriktets höstrepresentantskap på Lindholmen Conference 

Center. Då fattades beslut om gruppledare i nämnder och bolag i Göteborg stad, rapporter om 

det politiska läget av förstanamnen på respektive politisk nivå lämnades, en hälsning från 

partiledare Magdalena Andersson mottogs och motioner behandlades.  

 

Under dagen genomfördes även en insamling till organisationen ”Help Ukraine Gothenburg”. 

Två företrädare från organisationen var på plats för att berätta om deras verksamhet och även 

årets kulturinslag hade ukrainsk koppling genom en saxofonist från Ukraina. Totalt samlades 21 

928kr in. Denna summa dubblerades av partidistriktet. 197 ombud närvarade. 
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3.16 Statsrådsbesök 
Under året genomfördes runt 50 besök av centrala företrädare varav 

44 var under valrörelsen. I valrörelsen har Göteborg genomfört 44 

statsrådsbesök fördelat på totalt 54 partidagar. Genom dessa besök 

har de centrala företrädare mött över 9 000 göteborgare och 

genererat mer mediautrymme.   

 

Dessa partidagar har haft en stor bredd i vilka verksamhetsbesök och 

aktiviteter som utfördas. Allt ifrån att utrikesminister Ann Linde 

besökte AM4:an och fick testa ett av de vapen som Sverige bidrog till 

Ukraina med, till Magdalena Anderssons sommartal på Gustaf 

Adolfs torg. Tät kontakt med våra fackliga organisationer var 

avgörande för att planera bra arbetsplatsbesök när de centrala 

företrädarna fick samtala med fackligt engagerade och anställda på 

arbetsplatsen. Nästan varje besök hade en kampanjaktivitet med som 

att till exempel delta på dörrknackningar. I och med att prioriteringen i distriktet har legat på 

aktiviteter i röststarka områden har de flesta statsråd kampanjat där med alla oss som valarbetade. 

 

3.17 Partisamarbete 
Partidistriktet har under året samverkat nära med Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 

– partidistriktet i samverkan, Socialdemokraterna i Västsverige och den Socialdemokratiska 

partistyrelsen. Partidistriktet har även bland annat samverkat nära LO Göteborg, LO-distriktet i 

Västsverige, de fackliga avdelningarna i Göteborg och ABF Göteborg. 

4.  Styrelsens slutord  
Året började i pandemins tecken och vi ställde återigen om efter att under hösten 2021 kunnat 

ses fysiskt. Men snart kunde restriktionerna släppas och partidistriktets verksamhet återgå till ett 

normalläge. Den världspolitiska dramatiken avtog inte bara för att pandemin klingade av. Snart 

kom chockbeskedet att Ryssland lanserat en fullskalig invasion av Ukraina. Storkrig mellan stater 

mitt i Europa! Detta kom såklart att prägla året i allmänhet och våren i synnerhet. Under våren 

diskuterades NATO-frågan flitigt och partidistriktet höll stormöten för alla medlemmar på 

ämnet. I maj lämnade statminister Magdalena Andersson in landets NATO-ansökan. 
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Mitt under denna dramatiska period höll partidistriktet årsmöte 1-2 april. Världens bästa 

partiledare och statsminister Magdalena Andersson gästade och valsedlar klubbades.  

 

För något som såklart också präglade året i väldigt stor utsträckning var valet. Första maj blev det 

formella startskottet för valrörelsen. Parollerna var valsloganen ”Sverige kan bättre” samt ”Alla 

folks frihet” i solidaritet med Ukraina, talande för de teman som dominerade året.  

 

Det var fantastiskt att se allt engagemang när valrörelsen drog igång. Återigen fick vi bevis på den 

styrka vår rörelse besitter när den kraftsamlar. 7000 samtal med göteborgarna blev det under 

valrörelsens första fas mellan 1 maj och sommarsemestern. I juni hölls en uppskattad 

valarbetarfest i lokalen Berg211 där hela 120 valarbetare deltog. 

 

14 augusti startade kampanjen officiellt upp igen efter semesterveckorna. En valupptakt hölls på 

Posthotellet med besök av bland annat partisekreterare Tobias Baudin. Samma dag sommartalade 

Magdalena Andersson i ett tropiskt hett Göteborg. Trots hettan fylldes Gustaf Adolfs torg. Det 

blev startskottet på en valrörelseslutspurt där partidistriktet och våra fackliga kamrater gav allt – 

och tillsammans talade vi med var sjätte göteborgare genom våra prioriterade metoder 

dörrknackning, ringkampanj och arbetsplatsbesök. 

 

Valresultaten blev därefter. Sex procentenheters ökning lokalt, fem procentenheters ökning 

regionalt och fyra procentenheters ökning nationellt. En stor framgång sett till de senaste åren 

som vi har vår starka rörelse att tacka för! Vi får dock hålla i åtanke att det fortfarande är en bra 

bit upp till de resultat vi haft historiskt.      

 

Lokalt och regionalt innebar valframgångarna att vi tog över makten. Nationellt tvingas vi som 

bekant agera opposition trots att partiet gick framåt i valet. Glädjande för partidistriktets del var 

dock ändå att vi fick ytterligare ett riksdagsmandat och nu är fem partivänner på den göteborgska 

riksdagsbänken. Nu ska vi se till att sätta välfärden först och få igenom så mycket 

socialdemokratisk politik vi kan lokalt och regionalt medan vi nationellt inte ska låta regeringen få 

en lugn stund när de sviker både vanligt folk och sina egna vallöften! 
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För vallöftessvek blev ett av höstens bärande teman från den nya högerregeringen. Efter att ett 

Tidöavtal presenterats där texten lagts ut rejält kring straffskärpningar och kärnkraft men desto 

mindre kring välfärd och förnybar energi så kom den stora svekdebatten. Först sveks löftet om 

ett högkostnadsskydd mot höga elpriser innan 1 november. I skrivande stund är det slutet av 

januari och ännu finns inga pengar i sikte. Sedan stod det klart att de utlovade 5-10 kronorna i 

billigare bensin blev ynka 14 öre. En prissänkning som var uppäten efter bara en dag. 

 

Positivare var det när partidistriktet 12 november samlades för styrelsekonferens på nyöppnade 

hotell The Weaver i Mölndal. 112 partivänner från förenings- och kretsstyrelserna var på plats för 

att utbyta kunskap och erfarenheter av styrelsearbete. En sådan dag ser man verkligen kraften i 

vårt parti! Det gjorde man även någon vecka senare då vi 27 november höll höstrepresentantskap 

på Lindholmen Conference Center med nästan 200 ombud från S-föreningarna. Under en heldag 

togs beslut om gruppledare i Göteborg stad och diskuterades politiska förslag. En insamling till 

organisationen Help Ukraine Gothenburg hölls också som resulterade i 21 928kr, en summa som 

partidistriktet dubblerade. 

 

När vi nu går in i 2023 så är det som ett partidistrikt som på många sätt står starkare än på länge. 

En stark valrörelse ledde till framgångar i valen med maktövertagande lokalt och regionalt och ett 

extra mandat nationellt. Engagemanget är stort när partidistriktet samlas för möten och 

konferenser. Samtidigt ska inte utmaningarna underskattas där bland annat antalet medlemmar är 

något vi kämpar med, likaså valresultaten i de områden där vi tidigare varit mycket starka. Men 

det är ändå med tillförsikt om den stora styrka vi har i vår lokala folkrörelse som vi summerar 

2022 och blickar mot den nya mandatperioden.  

 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg genom Mattias Jonsson, ordförande. 
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5. Rapporter  
5.1 Kommunfullmäktigegruppen  

1. Gruppens sammansättning (namn och funktioner) 

Ordinarie ledamöter för perioden 2018–2022:    

Jonas Attenius (gruppledare), Ingrid Andreae (gruppsekreterare), Magnus Kindmark, Mats 

Arnsmar, Mariya Voyvodova, Amalia Rud Pedersen, Marina Johansson, Aslan Akbas, Håkan 

Hallengren, Viktoria Tryggvadottir Rolka, Sofi Bringsoniou, Lena Landén Ohlsson, Parisa 

Rezaeivar (ordinarie ledamot från 2022-09-15), Robert Hammarstrand, Roshan Yigit, Camilla 

Widman och Anders Moberg (ordinarie ledamot från 2022-03-24). 

 

Ersättare för perioden 2018–2022:  

Anneli Eriksson,Claudia Nistor-Pedrini, Alfred Johansson,Sören Björkman, Ulla-Karin Näslund, 

Bahman Esmailnejad, Annelie Schagerström (ersättare från 2022-03-24) och Willy Kamanzi 

(ersättare från 2022-08-18). 

 

Notis: Vi avslutade mandatperioden med en ersättare kort, detta eftersom avsägelsen för den 

ersättare som lämnade gruppen sist skedde precis innan den nya gruppen tillträdde i sin helhet. 

Under året har två ordinarie ledamöter lämnat sina uppdrag, två ersättare har blivit ordinarie 

ledamöter och en ersättare har lämnat sin plats.  

 

Ordinarie ledamöter för perioden 2023–2026:    

Jonas Attenius, Viktoria Tryggvadottir Rolka, Aslan Akbas, Blerta Hoti, Robert Hammarstrand, 

Marina Johansson, Roshan Yigit, Lena Landen Ohlsson, Håkan Hallengren, Camilla Widman, 

Andreas Sjöö, Claudia Nistor-Pedrini, Alfred Johansson, Ann-Christine Andersson, Anders 

Moberg, Linnea Wikström, Mats Arnsmar, Annelie Schagerström, Staffan Lindström, Parisa 

Rezaeivar, Magnus Kindmark (ordinarie ledamot från 2022-11-17) och Hanan Baalbaki (ordinarie 

ledamot från 2022-11-17). 
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Ersättare för perioden 2023–2026: 

Claes Söderling, Kochar Walladbegi, Oskar Andersson, Anneli Eriksson, Leif Blomqvist, Hanna 

Andersson, Christer Gustafsson, Milyon Tekle-Haile, Jim Tellefsdal, Tamara Nesic (ersättare från 

2022-11-17) och Roland Dahlström (ersättare från 2022-11-17). 

 

2. Gruppens möten under året (datum) 

24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 16 maj, 7 juni, 12 september, 3 oktober, 24 oktober, 7 

november, 24 november och 5 december.

 

Totalt har gruppen haft 12 gruppmöten, 11 ordinarie möten och ett extrainsatt. Till gruppens 

möten har förutom gruppens ordinarie ledamöter och ersättare, också stadssekreterare 

partidistriktets ordförande och förste ombudsman samt gruppledarna i nämnder och bolag kallats 

i enlighet med stadgarna. Detsamma gäller för kommunalråd som inte varit invalda i 

kommunfullmäktige.  

 

3. Sammanfattning av året 

Årets två första gruppmöten och kommunfullmäktigesammanträden genomfördes digitalt, till 

följd av den smittspridning som då fortfarande fanns. I mars övergick vi till strikt fysiska träffar 

på plats i Rådhuset, tillika fysiska kommunfullmäktigesammanträden på Börsen.  

 

Valrörelsen, de efterföljande förhandlingarna samt den nya KF-gruppens tillträde har stått i fokus 

för gruppens möten och arbete i stort.   

 

Vi hade två externa gäster som var inbjudna att tala inför gruppen under året. I april gästades 

gruppen av Per-Olof Hellqvist, polis med lång erfarenhet av arbete i stadens utsatta områden. 

Temat för dragningen var varför segregationen och gängkriminaliteten ökar och vad politiken 

borde prioritera att gå fram med för typ av förslag och åtgärder.  

 

Den 1 maj tog valrörelsen officiellt sin början, och på mötet i maj höll Claes Wennberg och 

Alfred Johansson därför en dragning om partiets valstrategi. Fokus låg på att berätta om de 

prioriterade metoderna under valrörelsen och vikten av att som förtroendevald engagera sig i 

samtalskampanjen.  
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I juni gästades vi av LO:s valledare, Dan Mattson, som var inbjuden för att tala om LO:s 

valrörelse och deras utgångspunkter för den samma.  

 

KF-gruppen informerades i början av våren om att KS-S-gruppens fokus under valrörelsen, liten 

som stor, skulle ligga på samtalskampanj och utåtriktade aktiviteter. Gruppledare och KF-

ledamöter ombads därför hålla ett extra öga på ärendelistorna till sina nämnder och inför KF, för 

att kunna flagga för viktiga saker och 

få hjälp i god tid. Jonas uppmanade 

gruppen vid flera tillfällen att 

engagera sig i valrörelsen och 

prioritera samtalskampanj framför 

annat. Med hänsyn till det försökte vi 

också hålla gruppmötena korta och 

effektiva.  

 

Efter valdagen fick gruppen 

uppdateringar om förhandlingsläget, 

och de utgångspunkter som låg till 

grund för förhandlingarna. På 

gruppmötet den 7 november 

presenterades den uppgörelse med 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet som 

partidistriktets styrelse bifallit.  I 

presentationen redovisades det 

tillträdande styrets politiska 

avsiktsförklaring, rotelansvar samt vilken mandatfördelning som gäller nämnd för nämnd. En 

fördjupad genomgång av förhandlingarnas utveckling över hösten genomfördes också.  I 

samband med att uppgörelsen presenterades meddelades att Viktoria Tryggvadottir Rolka, Blerta 

Hoti, Marina Johansson och Johannes Hulter föreslogs till kommunalråd för mandatperioden 

2023 – 2027.  På samma möte presenterades delar ur den budget som S,V,MP enats om i 

förhandlingarna. KF-gruppen beslutade därefter att godkänna budgeten i dess helhet. Mycket 
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fokus har efter förhandlingarna legat på att lösa ut frågor, diskutera och bolla hur arbetet i de 

olika nämnderna ska se ut i koalition.  

 

När den nya KF-gruppen tillträdde låg fokus på att genomföra introduktionspass för de nya 

ledamöterna. Sofia Kodelja, stadssekreterare med ansvar för KF-gruppen, hade en dragning om 

det praktiska kopplat till uppdraget med fokus arbetsformer, arvoden etcetera. Jonas Attenius, 

gruppledare, höll i en dragning med fokus på rollen, förväntningar och förpliktelser. Ruben 

Malmström, pressekreterare, höll i den sista introduktionsdragningen med fokus på press och 

kommunikation.  

 

5.2 Regionfullmäktigegruppen 

Ordinarie ledamöter för perioden 2018–2022:    

Jane Åberg, , Shilan Majid, Per Tenggren, Kerstin Brunnström, Andreas Hector, Ann-Christine 

Andersson, Olof Svensson, Cecilia Dalman Eek, Jan Ripa, , Malin Sjunneborn, och Dragan 

Dobromirovic. 

 

Ersättare för perioden 2018-2022: 

Marina Fransson, Ronny Johansson, Eva-Lena Fransson, Gunilla Josefsson, Göte Karlsson, 

Karin Greenberg Gelotte, Ingvar Svensson, Dijana Mujdzic, Mikael Svensson, Christer 

Johansson och Gladys Yannelli. 

 
Ordinarie ledamöter för perioden 2022–2026:    

My Alnebratt, Per Tenggren, Malin Sjunneborn, Andreas Hektor, Cecilia Dalman Eek, Soraya 

Zarza Lundberg, Axel Andersson, Ingrid Andreae, Olof Svensson, Marina Fransson, 

Ronny Johansson, Shilan Abdulrahman Majid, Hewa Cardoi och Kerstin Brunnström. 

Ersättare för perioden 2022-2026: 

Mahmod Bek, Eva-Lena Fransson, Göte Karlsson, Jane Åberg, Dragan Dobromirovic, Hilda 

Andersson, Lars Carlström, Karin Greenberg Gelotte, Jan Ripa, Dragana Todorovic, Magnus 

Hermansson Adler, Micaela Gillgren, Jonas Eriksson och Susanne Sillberg Ligander. 
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Det gångna verksamhetsåret innebar till slut att de restriktioner som pandemin fört med sig 

hävdes. Men budgetprocessen i gruppen fick i huvudsak skötas via digitala möten och först i april 

kunde gruppen träffas fysiskt igen. En lärdom från pandemin är att digitala möten lägger 

ytterligare verktyg i gruppens verktygslåda som gruppstyrelsen menar vi ska fortsätta att utveckla. 

Men de fysiska mötena där tankar och funderingar bryts i samtal i plenum såväl som vid 

kaffeautomaten, har kvalitéer som de digitala mötena saknar. 

 

Pandemin fortsatte dock att sätta spår i regionens verksamheter, främst inom sjukvården där en 

sliten personal skulle ta sig an de sjukvårdsköer som varit långa redan innan pandemin. Åtta år av 

moderatlett styre med återkommande sparpaket gav våra sjukhus ett riktigt uselt utgångsläge. Och 

den grönblå budgeten 2022 gav inte några bättre förutsättningar. Det socialdemokratiska 

alternativet hade gett sjukvården nära en halv miljard mer, pengar som hade behövts för att ge 

personalen bättre arbetsmiljö och fler arbetskamrater. Under året har vi sett hur flera 

sjukvårdsområden hamnat i akut kris, exempelvis förlossningsvården och BUP. 

 

Året präglades också av den ryska olagliga invasionen av Ukraina. Regionen planerade återigen 

för en ökad press på sjukvården då en flyktingvåg förväntades. Nu uteblev detta, men invasionen 

märks ändå tydligt i att inflationen ökat markant och med det ett ökat kostnadstryck på regionens 

samtliga verksamheter. 

 

Valet den 11 september innebar att vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet kunde 

bilda ett minoritetsstyre i regionen. Tillsammans ska vi arbeta för att korta köerna och öka 

tillgängligheten i sjukvården, flytta fram regionens positioner när det gäller miljö- och 

klimatarbetet och motverka segregation. Redan i den kompletteringsbudget som Rödgrön ledning 

la fram i november, satsas det extra på sjukvården, de lägst avlönade samt en frysning av 

biljettpriserna i kollektivtrafiken. Frågor som vi drivit i valrörelsen. 

 

I riksdagsvalet gick det också bra. Socialdemokraterna gick fram med 2 procentenheter. Men det 

räckte inte för att kunna bilda en regering utan vi fick i stället en moderatledd regering 

tillsammans med KD och L samt med stöd av SD. Regeringens minst sagt bristande ambitioner 

vad gäller stöd till välfärden och kompletta ointresse för miljö- och klimatpolitik, tillsammans 
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kriget i Ukraina och med kvardröjande effekter av pandemin kommer att göra de kommande fyra 

åren till en stor utmaning. 

 

Nu tar vi nya tag inför 2023 med en ny Rödgrön ledning i regionen. Vi har en stark politisk 

plattform och genom en öppenhet mot övriga partier ser vi stora möjligheter att lösa de problem 

som regionen står inför. 

 

Gruppstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla förtroendevalda ledamöter, ersättare, s-kansliet för 

allt engagemang som samtliga visat under året. Gruppstyrelsen vill särskilt tacka Maria Nyström 

för engagemang och all hjälp hon bistått med under 2022. 

 

5.3 Riksdagsbänken  
Under 2022 hade Göteborgs riksdagsledamöter följande uppdrag kopplade till sina 

riksdagsuppdrag: Anna Johansson var ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott och 

ledamot av krigsdelegationen. Mattias Jonsson var ledamot i näringsutskottet, suppleant i 

försvarsutskottet och ersättare i riksdagsstyrelsen. Gunilla Carlsson var ledamot av 

finansutskottet, ersättare i trafikutskottet, 

vice ordförande för Nordiska rådets 

svenska delegation samt suppleant i 

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens 

Jubileumsfond. Johan Büser var ledamot i 

trafikutskottet, ordförande för den svenska 

OSSE-delegationen och ersättare i 

Domarnämnden.  

 

Under valåret var riksdagsbänken en aktiv 

del av partidistriktets planering och deltagande i valarbetet. Under valrörelsen genomförde 

bänken som helhet eller enskilda ledamöter verksamhetsbesök, medverkan utifrån 

talarförmedling, träffar med representanter från fackliga organisationer, näringsliv och 

civilsamhället samt deltog i flertalet kampanjaktiviteter så som dörrknackningar och bemanning 

av valstugor.  
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Valresultatet innebar att Socialdemokraterna i Göteborg fick ett femte mandat från de tidigare 

fyra. Våra fem tjänstgörande riksdagsledamöter fick följande ansvarsområden i riksdagen: 

Mattias Jonsson: Gruppledare i Europarådet, ledamot i näringsutskottet och energipolitiskt 

ansvarig, ledamot i SGU:s 

insynsråd, ledamot i partiets 

riksdagsgruppsstyrelse och dess 

arbetsutskott. 

Amalia Rud Pedersen: Ledamot 

i konstitutionsutskottet och 

ersättare i EU-nämnden. 

Johan Büser: Gruppledare i 

Sveriges OSSE-delegation, 

arbetande ersättare i 

utrikesutskottet, ersättare i arbetsmarknadsutskottet och ersättare i domarnämnden. 

Gunilla Carlsson: Ledamot i finansutskottet, ledamot i Nordiska rådet och ersättare i 

konstitutionsutskottet. 

Dženan Čišija: Arbetande ersättare i socialutskottet. 

 

De nya göteborgska riksdagsledamöterna skrev under hösten en rad motioner till riksdagen. Dels 

motionerades det utifrån de bifallna motionerna som höstkongressen antagit året, dels utifrån 

egna förslag och till sist tillsammans med övriga (S) riksdagsledamöter i Västsverige. Under 

hösten genomfördes även verksamhetsbesök och träffar med representanter från olika 

organisationer. 

 

5.4 Kyrkogrupperna   
Göteborg stift 

Under 2022 har Göteborgs stift liksom många pastorat och församlingar haft en gynnsam 

ekonomi att arbeta med. Därför kan vi med stöd av en ekonomisk hållbarhet i form av fonder, 

jordbruk och skogar möta såväl räntehöjningar som ökade energikostnader med tillförsikt. 

Avkastningen av fonder, jordbruk och skogar benämns Prästlönetillgångar, som varje år ger ett 
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stort bidrag till pastoratens och församlingarnas drift. Men då avkastningskraven inte får drabba 

en miljömässigt hållbar skogsdrift har S-gruppen i stiftet initierat en genomgripande diskussion 

om stiftets framtida skogsskötsel baserad på ekologisk hållbarhet.  

 

Stiftets huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över församlingarnas verksamheter samt främja 

deras arbete med gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. Vi har därför lagt en stor tyngd 

vid att främja en andlig hållbarhet genom att exempelvis satsa på pedagogiska verksamheter kring 

evangelietexterna för en avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet. Av tradition har vi även lagt 

flera förslag för att öka den sociala hållbarheten i kyrkans verksamheter genom främst 

ekonomiska stöd till de organisationer som arbetar med diakonala uppgifter i en uppsökande 

verksamhet. Inom ramen för vårt aktiva stöd till en folkkyrka med låga trösklar har vi med kraft 

givit stöd till stiftskansliets och stiftsstyrelsens nu avslutade utbildningsinsats kring HBTQ-frågor 

med rubriken ”Regnbågsmärkningen”.  

 

Den kyrkopolitiska majoriteten i Göteborgs stift utgörs av en nära samverkan mellan S, MP, Visk, 

ÖKA och C under namnet ”Folkkyrkan”. Och den kyrkopolitiska verksamheten styrs årligen av 

sju möten med stiftsstyrelsen och tre möten med stiftsfullmäktige. 

 

Askims församling 

Församlingsledningen har vinnlagt sig om att upprätta och implementera olika administrativa 

”rutiner”. Detta för att ge bättre förutsättningar för ett gemensamt arbetssätt för församlingens 

olika kyrkoenheter. Men också som ett sätt att definiera roll och ansvar för församlingens olika 

intressenter, som till exempel mellan församlingsledning och förtroendevalda. 

 

Arbetsinsatserna relaterat till församlingens omfattande renoveringsarbete av kyrkbyggnaderna 

har varit betydande. Under verksamhetsåret inträffade små och stora problem relaterat till 

renoveringarna. Församlingsledningen har ändå klarat att hantera dessa på ett förtjänstfullt sätt. 

Som en del av pågående planering inför renovering/ombyggnad av församlingens norra 

kyrkbyggnad vill man ta tillfället i akt för att åstadkomma en ”kyrka på nytt sätt”. Kyrkan 

kommer att utgöra en del i ett expansivt bostadsområde. Församlingsledningens ambition är att 

utforma ”kyrkobyggnadens rum” på ett sådant sätt att den ska tillhandahålla bästa möjliga 
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förutsättningar för att möta den nya stadsdelens innevånare med dess nya församlingsmedlemmar 

på ett sådant sätt att den blir ”en kyrka mitt i byn”. 

 

Den socialdemokratiska gruppen har under året, i olika sammanhang, markerat betydelsen av 

församlingens diakonala arbete. Vi har sett till att hålla ”miljöfrågan” aktuell. Gruppens ledamöter 

har synliggjort demokratiaspekten genom att ha motionerat om ekonomisk ersättning för 

förtroendevalda. Vi har varit aktiva i fastighetsutskott, presidiet, Act-gruppen och i församlingens 

informationsgrupp. Nomineringsgruppen har haft egna möten med inbjudna gäster. Vi har under 

året haft ett gott samarbete med Askims S-förening. 

 

Backa pastorat 

Backa pastorat har under året gjort om organisationen och slagit ihop de två distrikten i Tuve-

Säve församling så att hela pastoratet har samma organisation. De två församlingarna har två 

församlingsråd som är valda på två år och de börjar hitta sina former samt vilka frågor som ska 

diskuteras. 

 

Tuve-Säve församling har en stor ungdomsverksamhet som vi satsar resurser på. Den diagonala 

verksamheten har vi också sett över så att den ska vända sig till fler målgrupper i våra 

församlingar och vi samordnar dessa resurser. 

 

En satsning vi gjorde under pandemin var andakter på nätet som vi har fortsatt med för det når 

både nya målgrupper och är ett komplement till de andakter och gudstjänster som vi har i våra 

kyrkor.  

 

Till sist har vi sett över vår underhållningsplan och kommer påbörja några stora underhåll på våra 

kyrkor. Vi kommer att behöva fortsätta att se över vår ekonomi för att rusta oss för framtiden 

och för att vi behöver fortsätta våga satsa på de anställda för att fortsätta vara en attraktiv 

arbetsplats. De har till exempel fått en utbildning i kommunikation. 

 

Carl Johans Pastorat 

Ekonomin har varit ett aktuellt ämne under hela perioden. Just nu är ekonomin god och i balans, 

men vi förväntar oss minskade intäkter och ökade kostnader och vill vara väl förberedda. En 
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åtgärd är att slå samman arbetsgrupper i Oscar Fredriks och Masthuggs församlingar. På sikt 

kommer också en eventuell sammanläggning av de båda församlingarna. 

 

Renoveringen av våra stora kyrkor är kostsam. Oscar Fredriks kyrka är i stort sett klar och Carl 

Johans kyrka står på tur. Fastighetsutskottet arbetar intensivt med att undersöka hur vi kan 

använda alla lokaler på bästa sätt. 

 

Sjömanskyrkan är en viktig samlingsplats och är flitigt utnyttjad till olika aktiviteter. 

 

Vårt parti har representanter i presidierna i KF och KR, i tre av de fyra församlingsråden, i 

begravningsdelegerade och i valnämnden. 

 

Domkyrkopastoratet 

Den nya mandatperioden inleddes i praktiken vid valfullmäktige hösten 2021. På förslag av 

valberedningen minskades då kyrkorådet till minimistorlek enligt kyrkoordningen, sex ledamöter 

och tre ersättare, jämte domprosten, som är självskriven ledamot. Avsikten var att få ett litet, 

arbetande kyrkoråd, varför också det tidigare arbetsutskottet avvecklades och ersattes med ett 

presidium med relativt begränsade arbetsuppgifter, främst planering och utvärdering. 

 

Arbetet har inriktats på att förverkliga ett tidigare beslut om att få en budget i balans för år 2023, 

vilket även lyckades. Detta skedde till priset av en neddragning av personalstyrkan med ca 14 

procent, vilket förstås har frestat på de anställda på flera sätt. Emellertid var det bara en 

halvtidstjänst som sades upp, medan övrig neddragning kunde ske med naturlig avgång och i viss 

rad avtal om utvecklingsinsatser för dem som sökte nya arbeten utanför pastoratet.  

Under året har ett närmare samarbete mellan kyrkorådet och församlingsråden etablerats på  

S-gruppens initiativ. Som alltid det första verksamhetsåret under en mandatperiod har ett antal 

styrande dokument setts över och beslutats i ny version. 

 

Budgetarbetet har skett med utgångspunkt från den nya personaldimensioneringen och budgeten 

kunde fastställas i enighet samt med oförändrad kyrkoavgift. Pastoratet är nu ekonomiskt väl 

rustat för att möta framtiden under mandatperioden. 
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De socialdemokratiska kyrkofullmäktigegruppen ha sammanträtt inför varje 

fullmäktigesammanträde och har även haft ett särskilt möte för att gå igenom valprogrammen, 

med sikte på att identifiera vilka politiska frågor som ska prioriteras under mandatperioden; ett 

arbete som fortsätter under våren 2023. Under år 2022 har en av gruppens medlemmar väckt en 

motion om att pastoratet bör tillhandahålla arbetsträningsplatser genom utveckling av samverkan 

med Arbetsförmedlingen Centrum i Göteborg. 

 

Lundby församling 

Vi har under året arbetat med hur vi ska behålla finskspråkiga gudstjänster på något sätt då avtalet 

löpte ut då Carl Johans finskspråkiga verksamhet lades ner. Det arbetet lyckades vi med och vi 

kunde på sätt ha två språkiga gudstjänster och begravningar på finska och svenska sedan i höstas.  

Då vi anställde en finskspråkig musiker och genom samarbete med Backa pastorat och Nylöse 

skapa ett system där vi kan låna en finsktalande präst och de kan låna vår nya musiker.   

 

Vi har fortsatt vårt arbete med vår diakonimottagning som inriktas på människor som faller 

igenom samhällets skyddsnät. Människor som lider verklig nöd och kanske inte kan få hjälp 

någon annanstans. Diakonimottagningen är ett uttryck för hur vi socialdemokrater prioriterar 

bland församlingens grundläggande uppgifter. 

 

Vi har under året tagit emot Regnbågsnyckeln i en ceremoni till första advent i alla våra kyrkor.  

Den är en processmodell som syftar till att ge församlingen kompetens kring inkludering och 

HBTQI, så att församlingen kan bli en mer inkluderande plats för HBTQI-personer och andra. 

Regnbågsnyckeln är samarbete med Sensus och omfattar all personal (62 personer) och alla 

förtroendevalda för att bli en regnbågsmärkt församling. 

 

Vi har också fortsatt fått miljöcertifiering godkänd för det goda arbete vi genomgår fortlöpande i 

församlingen.  

 

Vi har också arbetat med lokalförsörjningsplan och dess konsekvenser. Frågan återremitterades 

av kyrkofullmäktige i december för att tas upp igen under våren. I samband med detta beslutade 

kyrkorådet om en organisationsförändring för att få robusta arbetslag och mer närhet till 

medlemmarna genom verksamhetsråd istället för distriktsråd i vårt dagliga arbete i församlingen. 
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Nylöse pastorat 

Under året har vi arbetat med projektet Mötesplats Gunnared. Projektet riktar sig mot människor 

som står långt bort från arbetsmarknaden och kan få stöd i detta genom praktikplatser.   

 

Vår diakonimottagning som startade i våras har uppskattats och är en stor del av vårt 

socialdemokratiska arbete som syftar till att hjälpa människor i utsatta situationer som behöver 

stöd och rådgivning. Det finns därför tankar om en utökning av den verksamheten.  

 

Vi har fortsatt följt upp personal- och arbetsmiljöfrågor inom pastoratet.  

 

Under hösten och framåt kommer fokus att vara att titta på om det går att göra besparingar 

avseende fastigheter. 

 

Socialdemokraterna yrkade på att anslaget för Kyrkans SOS, familjerådgivning samt 

Stadsmissionen ska vara på samma nivå som föregående år. Detta beviljades. 

 

Torslanda-Björlanda församling 

Vi har drivit frågor som ”öppen folkkyrka”, hållbarhet och mångfald. Församlingen präglas av att 

vi glädjande nog har många konfirmander och ungdomar. Vid Skra Bro i Björlanda-delen och vid 

Amhults centrum pågår nybyggnation och en viktig uppgift är att möta nyinflyttade. För att göra 

detta strategiskt kommer ett arbete i projektform att genomföras. Församlingen satsar på att 

erbjuda samtal, det finns en samtalsmottagning, men även i det kyrko/arbetslivsarbete som 

bedrivs främst på Volvo men även på andra företag erbjuds samtal samt krisstöd. Församlingen 

har förhållandevis hög medlemstillhörighet och god ekonomi. 

 

Västra Frölunda Pastorat 

Några av de frågor som behandlats till november 2022 är följande: 

 

När det gäller kollekthantering så rekommenderar pastoratet att församlingarna ska övergå till 

Swish-betalningar. Alla församlingsråd har fattat beslut att fortsätta med manuell hantering av 

kollekten och informera i gudstjänsten om att det är möjligt att skänka kollekt via Swish. 
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I december 2021 blev vi miljödiplomerade. 

 

I början av året utreddes Frivillighetscentralen M43, det är en verksamhet där det är deltagarna 

som bestämmer om vilken verksamhet som ska bedrivas där. Det har fattats beslut om att flytta 

verksamheten till församlingshemmet vilket beräknas ske i juni 2023. 

 

Arrendetomten i Furåsens församling har köpts loss från kommunen för 3 000 000 kr.  

 

Socialdemokraterna har lämnat in två motioner under året vilka godkändes av kyrkofullmäktige. 

Den ena motionen var att pastoratet ska genomgå Regnbågsnyckeln och den andra handlar om 

att köpa in kyrkoordningen med kommentarer för utlån till nomineringsgrupperna vid behov. 

 

Örgryte pastorat 

Örgryte pastorat består av fyra församlingar, Björkekärr, Härlanda, St Pauli och Örgryte. 

Pastoratet har ca 30 000 medlemmar som vilket är drygt 50 % av innevånarna. Pastoratet har hög 

andel kyrkobesökare jfr resten av Göteborg i alla församlingarna. Området sammanfaller med 

partiets Örgryte-Härlanda krets. Vid valet 2021 tappade vi tre mandat, men har ändå kunnat 

skapa en majoritet tillsammans med Öka, Vänstern i svenska kyrkan o Miljöpartister i svenska 

kyrkan de gröna. Vi har efter förhandlingar med övriga behållit vice ordförandeposten i 

kyrkorådet. Vi har nu också ordförandeskapet i valnämnden. Trots nomineringsgrupperna olika 

syn på kyrkan har vi ett bra samtalsklimat mellan grupperna, vilket gör att vi kan vara 

konstruktiva i vårt arbete. Pastoratet har en stabil ekonomi men får tänka framåt så vi kan minska 

våra utgifter när medlemsskaran minskar och då även intäkterna. Pastoratet har idag sex kyrkor 

och två fristående församlingshem. Pastoratet hyr även externa lokaler för förskola och 

frivilligcentralen Knuten. Pastoratet har även ansvar för sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset. Under 

året har alla anställda i pastoratet genomgått utbildning i Kommunikation som mission. Vi har 

även genomfört en medarbets undersökning där vi nu bland annat ser att motståndet att vara ett 

pastorat minskar. Vi har under året kunnat skapa gemensamt ansvar för oplanerade kyrkliga 

handlingar i pastoratet. Tidigare har detta varit ojämnt fördelad mellan församlingarna. Vi har 

under året fått göra en del reperationer på våra fastigheter, bland annat ny hiss i Härlanda kyrka. 

Vi har fortsatt att driva frågan med Regnbågsnyckel och genomför nu utbildningen i en 

församling till. Utöver att driva diakoni i pastoratet har vi under året kunnat stödja Ukrainas folk 
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med 150 000 delvis på förslag från S. Pastoratet stöder också verksamheten hos Göteborgs 

kyrkliga stadsmisson med 800 000. 

 

Pastoratet står inför en del utmaningar i framtiden. Bland annat behöver några av våra kyrkor 

större reperationer. En annan fråga är hur vi får fler de ideella in i verksamheten. Vi får nu också 

rätt många nya invånare i Kallebäck och frågan är hur vi når dem? Skårskyrkan ligger nära 

Kallebäck och vi diskuterar hur vi gör den anpassad för mer verksamhet samtidigt. Vi har idag en 

fin förskoleverksamhet som är mycket omtyckt, men med sina två avdelningar är den för liten för 

att kunna få en bra ekonomi.  Vi står nu i ett vägskäll att antingen göra en del satsningar för fler 

avdelningar eller avveckla verksamheten. 

 

Göteborgs begravningssamfällighet 

Göteborg har en sammanhållen begravningsverksamhet för hela staden. Uppdraget att ansvara 

för den har Svenska kyrkan. Högsta beslutande organ är Begravningsdelegerade som består av 

valda ledamöter från de nio kyrkliga enheterna i staden. Begravningsdelegerade utser i sin tur 

begravningsstyrelsen. Begravningsstyrelsen arbetet med markfrågor, skötsel av alla kyrkogårdar 

och begravningsplatser, krematoriet och kapellen på begravningsplatserna. Begravningsdelegerade 

har även utarbetat riktlinjer för verksamheten. 

6. Rapporter från sidoorganisationer  
6.1 SSU-distriktet Göteborg 

SSU Göteborgs distriktsstyrelse har under verksamhetsåret 2022 bestått utav Hilda Andersson 

(ordförande), Oskar Andersson (kassör), Sanna Moradi, Felix Oderth, Dan Oraham, Vincent 

Siekkinen Franzén, Isak Larsson, Felicia Hermann & Kim Son Ngo.  

 

SSU Göteborg fick anordna en extra Distriktårskonferens då före detta ordförande Jesper Jinesjö 

fick jobb på SSU-förbundet. Där valdes Hilda Andersson till ny ordförande för SSU Göteborg. 

Nyvalda till styrelsen för 2022 var Vincent Siekkinen Franzén, Isak Larsson, Felicia Hermann & 

Kim Son Ngo. 
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Under första halvan av verksamhetsåret låg fokus på valet. SSU-distriktet deltog i 

Socialdemokraternas dörrknackningskampanj och under sommaruppehållet arrangerade vi egna 

dörrknackningskampanjer i våra röststarka 

områden. Dessutom höll SSU i partidistriktets 

ringkampanj och samtalade med både unga och 

äldre väljare i Göteborgs alla områden. SSU 

deltog även i skoldebatter och genomförde 

skolbesök för att nå ut till så många första 

gångsväljare som möjligt. Vår närvaro på 

skolorna visade sig i skolvalresultatet. 

 

Efter valrörelsens studieuppehåll startade 

klubbarna under hösten med sina möten igen. 

Aktiviteten i våra klubbar har ökat drastiskt 

efter valet. Distriktet har kontinuerligt under året anordnat introträffar för nya medlemmar som 

fortsatt fungerat riktigt bra. Dessutom har det anordnats regiongemensamma grundkurser där 

Göteborg tillsammans med Värmland och Halland arbetat tillsammans.  

 

SSU-distriktets internationella arbete har under året växt. Utöver att delta i förbundets 

internationella konferenser och resor så har Göteborg tillsammans med Halland anordnat ett eget 

utbyte med Jonge Socialisten in the PdvA. I maj månad tog vi emot en delegation från 

Nederländerna och i juni åkte vi ner till Amsterdam och Haag för att besöka dem. Vi hade även i 

valet besök av fyra från AUF (Norge) som hjälpte till under slutspurten.  

 

Medlemsmålet för 2022 var 1500 medlemmar och trots en motig start där vi hade svårt att 

återvärva och inte kom ut på skolorna så var det ett mål vi lyckades nå. Vid årsskiftet var SSU-

distriktet 1655 medlemmar, det är större än vi någonsin vart i modern tid!  

 

Det har varit ett händelserikt år med både valrörelse, internationellt arbete och många nya 

medlemmar. Även om valresultatet nationellt inte blev som vi hoppats är vi mer än taggade på att 

vara en stark opposition under 2023. 
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6.2 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening 
Inledning 

I samband med valet i september hade GSHF en historisk återstart som aktiv förening. Som 

klubb kom vi sent in i valrörelsen men drev en rörelse som från Göteborgs 

socialdemokratiska partidistrikt beskrivs som den bästa i modern tid. Efter det har våra 

medlemmar träffas varje onsdag för att gästas av professorer, lokalt och nationellt valda 

politiker eller andra sakkunniga. Några onsdagar har vi haft sociala aktiviteter i form av 

julsittning och pub-quiz. 

 

Föreningsstyrelsen 

Hamza Jamous - Ordförande 

Axel Olsson - Tillförordnad 

ordförande (Sedan december) 

Julius Ramberg - Kassör (Sedan 

september) 

Bagher Broman - Kassör 

(Avgick i september) 

Elvira Möller - Ledamot (avgick i 

september) 

Johanna Eriksson - Ledamot 

Ghadir Ehssan - Ledamot 

Lejla Grebic - Ledamot 

Oscar Linde Svedestad - 

Ledamot 

Shabnam Zamani – Ledamot 

 

Valrörelsen 

I mitten av augusti inledde GSHF sin valrörelse som koordinerades och leddes av 

valsamordnare Axel Olsson. De sista tre veckorna innan valet kampanjande GSHF mycket 

intensivt med upp till högst sex olika kampanjer per dag. Under vardagarna var det mellan 

1-3 campuskampanjer per dag. Centralt i valrörelsen var även dörrknack och call center. 
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Under några få tillfällen arrangerades även våffel-kampanj på Järntorget. Totalt medverkade 

22 olika GSHF-medlemmar på någon eller fler kampanjer. 

 

Valrörelsen skedde i mycket god samklang med partiexpeditionen och SSU. SSU stödde upp 

med förstärkning på kampanjer på universitetet, samtidigt skedde även uppbackning i 

motsatt riktning. De flesta dörrknack arrangerades tillsammans med partidistriktet. 

 

Under valrörelsen och tiden kort därpå värvades väldigt många medlemmar. 

Medlemsantalet ökade från 72 till 122. 

 

Medlemsaktiviteter 

Under 2022 har vi haft 16 medlemsaktiviteter vare sig 11 medlemsmöten, tre statsrådsbesök 

till högskolan, en bokcirkel och en avslutande sittning. 

 

Påverkan 

GSHF har fått återta sin centrala roll som studenternas röst bland arbetarrörelsen i 

Göteborg. Under året har vi lyckats etablera nära kontakter till SSU Göteborg och 

partidistriktet och samarbetat med lokala S-kvinnor och Tro och Solidaritet. Genom vår 

adjungerade plats i partidistriktsstyrelsen har vi lyckats lyfta samhällsfrågor som 

berör studenterna i staden som bostadsfrågor och kollektivtrafik.      

 

6.3 Unga Örnar Väst 
Styrelsens sammansättning 

Ordförande: Liza Kettil 

Kassör: Fredrik Forssén  

Ledamöter: Joakim Hagberg, Therese Mancini, Malin Stål och Jan Andersen 

Adjungerad: Lovisa Söderholm, ledamot i förbundsstyrelsen  
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Distriktets verksamhet 

Efter pandemiåren ligger allt fokus på att bygga upp distriktet igen både vad gäller verksamhet 

och ekonomi. Distriktet har tagit ett strategiskt beslut att prioritera Göteborg eftersom vi ser att 

vi i Göteborg har förutsättningar att bygga långsiktig verksamhet och stabilitet. Vi har under året 

fått ett gott stöd från örnförbundet med att fokusera på verksamhet i Göteborg. Några av 

aktiviteterna som genomförs under året har varit medverkan i 

Tynneredsdagen där vi hade lekar och tävlingar med barn, unga 

och vuxna samt spred information om Unga Örnar. Vi 

deltog under Hammarkullekarnevalen i två dagar och hade 

även då aktiviteter för barn och information om örnarna. 

Den största satsningen under året var Musikhjälpen 2022 då 

vi hade ett tält under sex dagar där vi hade aktiviteter, 

värvade in ett stort antal medlemmar, bjöd på fika och 

samlade in pengar till Musikhjälpen. Vår 

förhoppning under året var att starta upp 

avdelningen Unga Örnar Göteborg men nådde 

inte hela vägen fram. Det blir i stället en start under våren 2023. Idag har distriktet aktiva 

avdelningar i Stigen, Sotenäs, Örby, Borås och Hammarkullen. Avdelningen i Borås driver ett 

eget internationellt projekt med ett ungdomsutbyte med Zimbabwe. 

 

Personal 

Distriktet har under 2022 inte haft någon anställd personal.  

 

Medlemmar 

Unga Örnar Väst hade vid utgången av 2022 ett medlemstal på 310 

 

Namibiaprojektet 

Sedan flera år tillbaka driver Unga Örnar Väst ett projekt via Olof Palme internationella center 

med Childrens Movement i Namibia. 2021 och 2022 var vi tyvärr tvungna att ställa in 

globalskolorna i både Windhoek och i Västsverige. Under 2023 kommer vi åter att genomföra 

globalskolor i Göteborg och i Windhoek. 
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Läger 

Eftersom rikslägret ställdes in med kort varsel blev det inte något läger för distriktet sommaren 

2022. 

 

Unga Örnars Vänner Väst 

Vännerna har under året lanserat en egen hemsida ww.vannervast.se där de informerar om 

Örnarna och Vännerna och där det är möjligt att bli både medlem och fadder för verksamheten. 

 

Avslutande ord 

Unga Örnar Väst har gjort en lång resa med några riktigt tuffa år men där vi nu äntligen kan 

fokusera på verksamheten igen. Genom Unga Örnar skapar vi möjligheten att barn får en aktiv 

och meningsfull fritid. Våra läger kan vara skillnaden mellan att ha varit hemma hela sommaren 

eller att ha en rolig aktivitet att berätta om. Jämlika barn leka bäst! Det är något vi i Unga Örnar 

tror på och arbetar för inom all vår verksamhet. 

 

6.4 Tro och Solidaritet Göteborg 
Under året som gått har vi haft många stora debatter kring miljö och klimat samt kring 

upprustning och militarisering. Vår ordförande har deltagit på distriktstyrelsemötena och våra 

föreningar har vart representerade på partiets distriktskongresser samt vi hade fyra delegater på 

förbundskongressen i 

Norrköping i maj.  

 

Vi har som organisation på 

distriktsnivå inte haft möten 

under året då vi fortfarande hade pandemin att ta hänsyn till men sedan också valet under hösten. 

Vi överlät till föreningarna att hålla medlemsaktiviteter under året digitalt och på plats. Vi höll 

vårt årsmöte, den 26 februari digitalt. 

 

Under året har vår ordförande debatterat om miljöfrågorna och särskilt uppmärksammat blev det 

kring gruvnäringen och Gàllok gruvan där ordförande och en medlem med flera skrev en 

debattartikel i ETC.  
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Internationellt startade Ryssland krig mot Ukraina under våren. Där frågan om att gå med i Nato 

blev en stor fråga som pågick under hela våren 2022.  Där vår ordförande drev vårt förbunds 

åsikter om att säga nej till Nato i SVT Agenda. Något som vår kongress igen i slutet av maj åter 

fastslog att vi ”Socialdemokrater för tro och solidaritet är starka anhängare av militär alliansfrihet. 

Sveriges militära alliansfrihet har möjliggjort för Sverige att spela en viktig roll inom den globala 

freds- och nedrustningspolitiken. Ett svenskt medlemskap i NATO får inte innebära att Sverige 

kompromissar i arbetet för nedrustning, folkrättens principer och för främjandet av mänskliga 

rättigheter. Vi ser att Sverige också framgent har en viktig roll att spela som en internationell 

fredsmäklare.” 

 

 Vi strävar även efter en kärnvapenfri värld. Kärnvapen är ett av de allvarligaste hoten mot 

mänskligt liv på planeten. Idag finns det en internationell lag som innebär ett förbud mot att 

utveckla, testa, producera, äga och lagra kärnvapen. Det är bra men fler länder, Sverige inkluderat, 

behöver ratificera FN konventionen om förbud mot kärnvapen. Jämte en obsolet uppfattning om 

att landets försvarsförmåga ensidigt utgår från det militära budgetanslaget, växer insikten om att 

fred och säkerhet har flera dimensioner. Militära investeringar bör därför i högre grad vägas mot 

demokratistärkande insatser, såsom utökat bistånd, fattigdomsbekämpning och 

jämställdhetsfrämjande arbete”.  

 

Styrelsen har bestått av:  

Joakim Berlin, ordförande, Per Ove Persson kassör, Rolf Andersson ledamot Birgitta Adler, 

ledamot, Ulla Y Gustafsson ersättare, Karin Grenberg Gelotte, ersättare, Katrin Hakopian, 

ersättare. 

 

6.5 S-kvinnor Göteborg 
Styrelse t.o.m. 23 april 

Ordförande: Shadiye Heydari. Vice ordförande: Susanne Sillberg Ligander. Kassör: Parisa 

Rezaivar.. Ledamöter: Renas Mustafa, Kochar Walladbegi, Milyon Tekle-Haile och Ann-Christin 

Andersson. Suppleanter: Sekreterare och suppleant: Pernilla Stafsén (sekreterare), Camilla 

Widman (medlemsansvarig) och Pia Rönnesjö. 
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Styrelsen fr.o.m. 23 april  

Ordförande: Susanne Sillberg Ligander. Vice ordförande: Renas Mustafa. Kassör: Siv Sandvik. 

Sekreterare: Susanne Bomark. Studieledare: Soraya Zarza Lundberg. Ledamöter: Koshar 

Walladbegi och Ann-Christine Andersson. Suppleanter: Camilla Widman (medlemsansvarig), 

Saida Hussein Moge, Pernilla Stafsén och Margaretha Hoserius. Adjungerade: Karin Greenberg 

Gelotte (mediakonsult) och Vivi-Ann Nilsson (utbildningsutskottet). 

 

Verksamhet 

Distriktet har erbjudit en engagerad verksamhet och bedrivit en aktiv valrörelse under året. 

Valrörelsen har särskilt varit i fokus under året. Den 9 augusti höll S-kvinnor sin valupptakt och 

medlemsmöte på Brännö. Från valupptakten fram 

till valdagen genomfördes fem utåtriktade 

aktiviteter, där vi bland annat delade ut S-kvinnors 

material och förde dialog med förbipasserade. 

Distriktet har haft kontinuerlig dialog och 

kommunikation med klubbarna och medlemmarna 

under valrörelsen och genomfört två 

klubbordförandemöten samt haft två 

medlemsmöten. I valrörelsen har S-kvinnor gjort 

ett utomordentligt arbete och särskilt lyft fram 

jämställdhetsfrågorna och de prioriterade frågorna 

trygghet, välfärd och miljö och klimat ur ett 

kvinnoperspektiv. Även om det inte räckte för att 

behålla regeringsmakten styr nu åter 

Socialdemokraterna i vår region och i kommunen.  

 

S-kvinnor har tagit ställning i debatten och stod upp för att säga nej till svenskt Natomedlemskap. 

Vi har stått upp för kvinnor och barn som tvingats fly kriget från Ukraina och deras rättigheter 

och för iranska kvinnors kamp för frihet och demokrati. Vi har fortsatt kampen mot mäns våld 

mot kvinnor när debatten om kriminalitet ensidigt koncentrerats på gängvåld. S-kvinnor har 

drivit krav på att kvinnor som arbetar inom välfärden ska får bättre arbetsvillkor. Distriktet har 
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också planerat en miljöutbildning med rubriken ”klimat och hållbar omställning ur ett 

feministiskt perspektiv”.  

 

På internationella kvinnodagen, 8 mars, arrangerade S-kvinnor, Socialdemokraterna, ABF i 

Göteborg och LO ett gemensamt helgdagsarrangemang med rosutdelning och ett seminarium på 

temat ”Ukrainakriget ur ett kvinnoperspektiv”.  Den 27 april var kvinnodistriktet initiativtagare 

till ett seminarium, ”#metoo -vad händer sen?”, i samarbete med C-kvinnor, Liberala kvinnor, 

Fredrika Bremer-förbundet, Västra kretsen, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Kvinnliga 

Akademikers Förening, Kvinnostrejk, Kvinnofolkhögskolans stödförening, Soroptimisterna, 

Hyresgästföreningen och Fi.  På ”Anti-trafficking day” den 16 oktober uppmärksammade vi 

ukrainska kvinnorna på flykt från kriget, som utsätts för människohandel, prostitution och 

sexuellt utnyttjande. Den 20 november uppmärksammade S-kvinnodistriktet FN:s internationella 

dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, ”Orange day”. Ett seminarium med fokus på 

iranska kvinnors kamp för frihet och demokrati anordnades i samarbete med ABF och inbjudna 

gäster från SSU och Rosenlundsstödet. Vi har också deltagit på många olika arrangemang, som 

exempelvis Hammarkullefestivalen, West Pride och Vårruset.  

 

Under året har S-kvinnor publicerat ett flertal inlägg på Facebook om exempelvis kvinnors 

pensioner, om att försvara aborträtten och om S-kvinnors krav på en nollvision gällande mäns 

våld mot kvinnor. S-kvinnor publicerade en insändare på DN:s debattsida den 19 september om 

regeringsbildningen och att S-kvinnor vill ha ett nej till regeringssamarbetet med SD. 

 

Medlemsantalet har ökat med två medlemmar och idag har vi totalt 259 medlemmar. Under 

början av året tappade vi några medlemmar men medlemsantalet ökade igen under valrörelsen. I 

likhet med föregående år fortsätter S-kvinnor att ha en positiv medlemsutveckling. Tyvärr har nya 

medlemmar från 1 december 2022 till 10 januari 2023 inte registrerats på S-kvinnors hemsida på 

grund av tekniskt fel. Vi vill naturligtvis inte förlora en enda medlem och gör nu allt för komma i 

kontakt med de personer som det gäller. 
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6.6 HBT-S Göteborg 
Styrelsen 

Ordförande Annelie Schagerström 

Vice ordförande Joakim Berlin 

Kassör Pär Johansson 

Sekreterare Andreas Hector 

Ledamot Johan Büser 

Ledamot Pia Gillerstedt      

Ledamot Marina Fransson 

Suppleant John Paulsen 

Suppleant Nalle Johansson 

Suppleant Oscar Linde Svedestad 

  

Medlemmar 

Antal betalande medlemmar i föreningen och distriktet var vid årsskiftet 22/23 - 120 personer. 

Detta är en ökning med 24 medlemmar jämfört med föregående år. 

  

Verksamhet 

Verksamheten har i stor utsträckning präglats av att det har varit valår.  

Därför har mer traditionella medlemsmöten fått stå åt sidan och mer uppsökande verksamhet har 

prioriterats. Föreningen har därför under året haft ett medlemsmöte den 30 maj som handlade 

främst om nomineringar inför valet. 

 

Årsmötet för föreningen hölls 24 februari 2022 och Mattias Jonsson medverkade som gäst och 

som ordförande för mötet.  

  

17 maj medverkade flera av distriktets medlemmar i en kampanj i Brunnsparken för 

uppmärksammandet av Idahodagen (International Day Against Homophobia, Transphobia and 

Biphobia).  
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West Pride 

Under 2022 arrangerades Westpride mellan 13-19 juni. Socialdemokraterna var representerade 

och deltog på flera sätt. Årets Pridetåg gick mellan Chalmers Johanneberg och Gustaf Adolfs 

torg. Socialdemokraterna var väl representerade i tåget med olika socialdemokratiska medlemmar 

men även kommunalråd. Under Westpride valde styrelsen för distriktet att sälja T-shirts med den 

socialdemokratiska partisymbolen i regnbågsfärger. Styrelsen valde att låta intäkterna för 

försäljningen oavkortat tillfalla RFSL:s insamling för HBTQ-personer i Ukraina. Totalt samlades 

2500 kr in utöver det som olika personer själva skickade in.  

  

Under Westpride medverkade även Jonas Attenius i HBTQ-rådets politikerutfrågning med 

partiernas gruppledare på Stadsbiblioteket.  

 

Distriktet HBTS Göteborg medverkade även på Trollhättan Pride och flertalet nya medlemmar 

värvades. 
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Ekonomisk berättelse 2022 
 
Styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2022. 
  

Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
  
Föreningen har sitt säte i Göteborg. 
  
  
Ekonomisk ställning 
Flerårsöversikt           
            
Allmänna förutsättningar 2022 2021 2020 2019 2018 
            
Resultat (tkr)           
Verksamhetens intäkter 14 223 10 694 11 014 13 357 14 619 
Verksamhetens kostnader -21 810 -14 709 -13 374 -16 517 -20 107 
Verksamhetens resultat -7 587 -4 016 -2 360 -3 160 -5 489 
Resultat från finansiella investeringar 3 476 3 516 3 513 3 504 3 506 
Årets resultat -564 -500 1 153 345 517 
            
            
Ekonomisk ställning           
            

Definitioner 
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnader mellan tillgångar och skulder. 
 
  
Förändringar i eget kapital 
  Ändamåls- Balanserat Årets  Summa 
  best. medel kapital resultat eget kapital 
Belopp vid årets ingång 5 434 265 2 655 618 -499 777 7 590 106 
Omdisponering av eget 
kapital  -3 545 944     -499 777 499 777 -3 545 944 
Årets resultat      -564 525 -564 525 
         
         
          
Belopp vid årets utgång 1 888 321 2 155 841 - 564 525 3 479 637 
          

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med noter. 
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Resultaträkning Not 2022-01-01 

-2022-12-31 
2021-01-01 

-2021-12-31   
  

 

 
Föreningens intäkter           
Medlemsavgifter    208 650   358 370   
Anslag & övriga intäkter 1 2 450 105   186 831   
Partistöd 2 10 231 115   10 090 729   
Diverse försäljning   411 814   52 706   
Övriga verksamhetsintäkter    921 283   4 870   
Summa föreningens intäkter    14 222 967   10 693 506   
            
Föreningens kostnader           
Övriga externa kostnader 3 -12 192 291   -5 936 537   
Personalkostnader 4 -9 471 863   -8 654 467   
Avskrivningar och nedskrivningar   -145 457   -118 369   
Summa verksamhetskostnader   -21 809 611   -14 709 373   
            
Verksamhetsresultat    -7 586 644   -4 015 867   
            
Resultat från finansiella poster           
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar   3 464 390   3 500 000   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   13 164   17 023   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 380   -934   
Summa resultat från finansiella poster    3 476 174   3 516 089   
            
Resultat efter finansiella poster   -4 110 470   -499 778   
            
Bokslutsdispositioner   3 545 944   0   
      
            
Årets resultat   -564 526   -499 777   
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Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31   

  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier, verktyg och installationer 5 218 786   217 382   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 6 1 001   1 001   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 3 225 909   5 248 579   
Summa finansiella anläggningstillgångar   3 226 910   5 249 580   
Summa anläggningstillgångar   3 445 696   5 466 962   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   18 102   42 792   
Aktuella skattefordringar   186 065   186 065   
Övriga fordringar   211 952   138 126   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   565 679   640 304   
Summa kortfristiga fordringar   981 798   1 007 287   
            
Kassa och bank   1 483 472   6 991 937   
Summa omsättningstillgångar   2 465 270   7 999 224   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   5 910 966   13 466 186   
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Årets resultat   -564 526   -499 777   
Balanserat kapital   2 155 841   2 655 618   
Ändamålsbestämda medel   1 888 321   5 434 265   
Summa eget kapital   3 479 636   7 590 106   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   493 417   1 547 735   
Aktuella skatteskulder   89 480   100 278   
Övriga skulder   543 755   627 273   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 304 678   3 600 794   
Summa kortfristiga skulder   2 431 330   5 876 080   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER   5 910 966   13 466 186   
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Noter 
  
 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Intäktsredovisning 
Medlemsavgifter  
Medlemsavgifterna från Partistyrelsen som tillhör föreningarna och kretsarna förs på ett 
skuldkonto.  
  
Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år   
      

  
  
  
Not med kolumner för text, innevarande/föregående år 
  
Not 1 Anslag & Övriga intäkter 
  2022 2021   
        
Anslag IF Metall Göteborg 480 000 0   
Kansliintäkter 190 105 186 831   
Anslag LO 1 780 000 0   
Summa Anslag & övriga intäkter 2 450 105 186 831   
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Not 2 Partistöd 
  2022 2021   
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i 
resultaträkningen       
Regionalt Partistöd 4 165 992 4 084 306   
Kommunalt Partistöd 5 626 950 5 545 400   
Verksamhetsstöd 438 173 461 023   
Summa Partistöd 10 231 115 10 090 729   
        

  
Not 3 Övriga externa kostnader 
  2022 2021   
Lokalkostnader 1 346 864 1 447 499   
Hyra/Leasing anläggningstillgångar 358 843 327 756   
Förbrukningsinventarier 78 768 57 009   
Reskostnader 312 446 85 506   
Informationskostnader 5 721 302 887 757   
Konferenskostnader 1 864 936 1 163 946   
Kontorsmaterial, tidningar, tidskrifter, facklitteratur 611 143 343 691   
Telefon & datakommunikation 264 024 148 806   
Postbefordran 57 364 88 666   
Gåvor, uppvaktningar 130 615 78 013   
Externa tjänster 406 801 184 281   
Förvaltningskostnader 8 491 26 007   
Anslag 899 120 720 660   
Övriga kostnader 131 574 376 940   
Summa övriga externa kostnader 12 192 291 5 936 537   
        

  
Not 4 Anställda och personalkostnader 
  2022 2021   
Medelantalet anställda       
Kvinnor inkl tjänstlediga 10,14 7,82   
Män inkl tjänstledig 8,00 5,00   
  18,14 12,82   
        
Löner och andra ersättningar       
Löner och andra ersättningar 6 790 093 6 178 025   
Sociala kostnader och pensionskostnader 2 663 088 2 476 442   
Övriga personalkostnader 18 682 0   
Summa löner och andra ersättningar 9 471 863 8 654 467   
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
  2022-12-31 2021-12-31   
Ingående anskaffningsvärden 1 514 950 1 375 521   
Inköp 146 861 139 429   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 661 811 1 514 950   
        
Netto anskaffningsvärde 1 661 811 1 514 950   
        
Ingående avskrivningar -1 297 568 -1 179 199   
Årets avskrivningar -145 456 -118 369   
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 443 024 -1 297 568   
        
Utgående redovisat värde 218 787 217 382   
        

  
Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
        
  2022-12-31 2021-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 001 11 001   
Försäljningar/utrangeringar   -10 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 001 1 001   
        
Utgående redovisat värde 1 001 1 001   

Vingen Kulturhuset i Torslanda - 10 st 
Aktier - Förvaltnings AB Järntorgskvarteret - 50 000 
  
  
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Fonder  
 Anskaffningsvärde Markn.värde 
Förbundsfond Global & Förbundsfond Sv Plus 195 001 641 203 
Förbundsräntefond 575 068 579 758 
Sverige A 2 455 840 3 094 

616  
Summa andra långfristiga värdepappersinnehav 3 225 909 4 315 577 
  
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2022-12-31 2021-12-31   
        
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -91 269 -2 417 543   
Upplupna semesterlöner -923 306 -900 359   
Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter -290 103 -282 893   
Summa upplupna kostn. och förutbetalda intäkter -1 304 678 -3 600 795   
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Revisionsberättelse  
 
Socialdemokraterna i Göteborg, org.nr 857200-0639  
2022-01-01 – 2022-12-31  
 
Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för 
Socialdemokraterna i Göteborg för år 2022. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av vår revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte 
innehåller väsentliga fel. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.  
 
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Socialdemokraterna i 
Göteborg för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot 
Socialdemokraterna i Göteborgs stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden nedan.  
 
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.  
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.  
 
Göteborg den 27 februari 2023  
 
 
 

            Sara Teclezion Woldemariam 
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