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Förslag till val- och arbetsordning för 
Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts 
årskongress 1-2 april 2022 

Ramtider 
Fredag 
17.00 Registrering och kaffe. Påverkanstorg 
18.00 Förhandlingar enligt dagordning 
21.00 Slut för dagen 

Lördag 
09.00 Registrering och kaffe. Påverkanstorg 
10.00 Förhandlingar enligt dagordning  

Kulturinslag 
Anförande av partistyrelsens representant Magdalena Andersson 

11.45 Lunch 
12.45 Förhandlingar enligt dagordning  
17.00 Slut (senast) 

After kongress  

Arbetsordning 
Ordet begärs skriftligt. upptas till behandling, vara skriftliga och bör överlämnas i början av 
debatten. 

Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till två minuter om kongressen inte 
beslutat annat. Möjlighet finns även att begära replik, då är talartiden begränsad till en minut. 
Distriktsstyrelsens föredragande har obegränsad tid.  

Den som begär ordet för första gången under en punkt har företräde före den som redan talat 
tidigare under punkten. 

Presidiet skall föreslå streck i debatten om fyra personer av samma kön står i rad på 
talarlistan. 

Valen förrättas efter det att valkommittén eller valberedningen har framlagt sina förslag. 
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Personval sker när någon så begär med slutna sedlar. Godkänd valsedel ska uppta det antal 
personer som ska väljas. Valsedel upptagande fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de 
som fått högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Övriga omröstningar sker öppet. Uppstår lika röstetal avgör tjänstgörande ordförandes 
utslagsröst.  

Närvarande 
Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ som består av 251 ombud, 
distriktsstyrelsen och distriktets revisorer. Ombud som lämnar mötet i förtid ska meddela det 
till registreringen. 

Särskilt inbjuda är bland annat vissa förtroendevalda och styrelseledamöter i sidoorganisationer 
(se distriktsstadgans paragraf 5, moment 7). Dessa äger rätt att deltaga i distriktskongressens 
sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt och kan delta på plats. 

Samtliga medlemmar i till partidistriktet ansluten partiorganisation har närvaro- och yttranderätt 
vid distriktskongressens sammanträden.  

Påverkanstorg  
För att underlätta beslut på mötet och ge ombuden möjlighet att möta styrelsen arrangeras 
påverkanstorg på fredagen kl 17.00-18.00 samt lördagen kl 09.00-10.00. Där finns möjlighet att 
diskutera eventuella synpunkter på styrelsens förslag på Lokalpolitiskt handlingsprogram, 
Stadgar för Göteborgs partidistrikt, Reglemente för Göteborgs partidistrikt eller Stadgar för 
KF- gruppen. 

Partistyrelsens representant 
Partiordförande Magdalena Andersson talar lördag kl 10.45. 

After kongress 
Efter kongressens avslut på lördagen ges möjlighet för intresserade gå på ”after kongress” på 
Radisson Blu Riverside, Lindholmspiren 4, 417 56 Göteborg 

Kontakt 
Ombud eller medlemmar som behöver komma i kontakt med partidistriktet inför mötet kan 
göra det på telefonnummer 031-339 63 00 eller epost info.goteborg@socialdemokraterna.se 

mailto:info.goteborg@socialdemokraterna.se
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1. Verksamhetsberättelse 2021
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 2021 och hur väl 

uppsatta mål har uppnåtts. 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), Birgitta Nesterud, (t o m 

1/3 2021, andre viceordförande), My Alnebratt, Hans Aronsson, Jonas Attenius, Kristofer 

Bergman, Johan Büser, Dženan Čišija, UllaKarin Näslund, Claudia Nistor-Pedrini, Jack Rolka, 

Kerstin Brunnström (fr o m 10/4), Tanja Josic (fr o m 10/4). 

Adjungerade till styrelsen 

Oskar Andersson (t o m 1/5), Joakim Berlin, Jesper Jinesjö (fr o m 1/5), Annelie Schagerström, 

Simon Schönbeck (fr o m 1/1), Per Tenggren, Shadiye Heydari. 

Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträdde 23 gånger under året: 

18 januari, 1 mars, 16 mars, 22 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 31 maj, 12 juni, 18 juni, 21 juni, 28 

juni, 2 augusti (extra) 9 augusti, 23 augusti (extra) 6 september, 12 september (extra) 27 

september, 6 oktober (extra), 16-17 oktober, 8 november (extra) 15 november, 6 december. 

2.2 Revisorer 
Torbjörn Rigemar, Joakim Hagberg, Britt-Marie Törngren 
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Revisorsersättare 

Sara Teclezion, Sofi Bringsoniou och Kamil Sha-Mohammed 

2.3 Valberedningen 
Sammansättning: Gunilla Carlsson (sammankallande) Karl-Henrik Rosberg, Siw Wittgren Ahl, 

Roshan Yigit, och Abbas Zarrinpour. Ersättare: Saida Hussein Moge och Jim Tellefsdal 

Valberedningen har haft 7 möten under 2021. I arbetet med att ta fram kandidater har man bl.a.  

arbetat med intervjuer och skriftliga frågeställningar. Det har handlat om hur man uppfattar att 

arbetet fungerar, vilka utmaningar man ser framöver, sitt eget engagemang och om det är några 

kompetenser som man ser saknas m.m. Valberedningen föreslog några nya personer på 

förtroendeposterna i partidistriktet, och dessa valdes av distriktskongressen. Valberedningen såg 

inte heller i år att det fanns några behov av stora förändringar. Det är viktigt att stabilitet, gott 

samarbete, engagemang och framåtblickande präglar arbetet, när vi nu går in i ett intensivt valår. 

2.4 Valkommittén 
Sammansättning: Kerstin Billmark, ordförande, Henrik Nilsson, Vice ordförande, Mattias 

Jonsson, Annelie Schagerström, Boris Ståhl, Emma Gustavsson, Ulf Johansson, Lena Malm, 

Christer Gustafsson, Jane Åberg, Diako Sheikh Aghaei, Ingrid Andreae, Oskar Andersson, 

Kristofer Bergman, Jan Ripa, Arvid Hedborg, förste ombudsman (sjukskriven fr.o.m. 1/7), Claes 

Wennberg, tf förste ombudsman fr om 8/8 och Eva Olofsson, bisittare. 

Valkommittén har till uppgift att föreslå medlemmar till politiska uppdrag i nämnder, bolag, 

stiftelser, nämndemän och medborgarvittnen samt ta fram kandidater till valsedlar. 

Under verksamhetsåret har det genomförts avstämningssamtal med 220 ledamöter och ersättare 

som har förtroendeuppdrag beslutade av region- och kommunfullmäktige samt våra 

riksdagsledamöter på göteborgbänken. Till kyrkovalet tog valkommittén, efter 

föreningsnomineringar och i samråd med kyrkopolitiska utskottet, fram förslag till kandidater på 

kyrkomötesvalsedeln, stiftsfullmäktigevalsedlarna Göteborgs Södra och Göteborgs Norra samt 

till nio kyrkofullmäktigevalsedlar. Alla nominerade signerade kandidatförsäkran. 

Under november uppmanades föreningar och medlemmar att inkomma med nomineringar till 

valsedlarna 2022. Valkommittén har haft två möten med föreningsordföranden under året. 
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Personal 

Arvid Hedeborg (förste ombudsman sjukskriven fr o m 1/7), Alfred Johansson (ombudsman), 

Silvia Nörbäk (ekonomiassistent), Eva Olofsson, (ombudsman, HR-ansvarig fr.o.m. 8/8), Britt 

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

(verksamhetsassistent), Claes Wennberg (ombudsman, tf förste ombudsman fr.o.m. 8/8), Anton 

Åvall (ombudsman), Jesper Hallén (ombudsman), Tamara Nesic (vikarierande ombudsman fr o 

m 8/8), Sofia Kodelja (verksamhetsassistent, tjänstledig) och Viktoria Tryggvadottir Rolka 

(ombudsman, tjänstledig). 

3. Aktivitetsberättelse

3.1 Kyrkovalet 
2021 var ett valår och partidistriktet och dess kretsar och föreningar tog sig an uppgiften att 

stoppa de högerkonservativa från att använda kyrkan till att vrida klockan tillbaka och fortsätta 

bygga en folkkyrka för alla. Pandemin gjorde att valrörelsen på många sätt blev okonventionell, 

men vi ställde om. Vi pratade med göteborgare via telefon, genomförde nätkampanjaktiviteter 

och satte upp valskyltar, men vi genomförde också de första torgmötena sedan pandemin 

startade, om än med restriktioner. Totalt pratade 

vi med 7500 göteborgare. 

Totalt sett nådde vi inte upp till framgångarna från 

rekordvalet 2017 men lyckades ändå bra med att 

stoppa de högerkonservativa. 

I valet till kyrkomötet backade vi från 30,3% till 

27,5% men behöll en progressiv majoritet. I stiftet 

backade vi från 24,2% till 21,9% men även här 

behölls en progressiv majoritet. I de olika 

församlingarna och pastoraten höll vi totalt sett ställningarna och behåller samma nivå av 

inflytande som innan valet.  
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Valrörelsen blev även ett nyttigt genrep inför valåret 2022. Exempelvis blev det den 

organisatoriska valledningens första test. 

Mer om kyrkovalet kan ni läsa i andra avsnitt i denna verksamhetsberättelse. 

3.2 Förberedelser för valåret 2022 
Självklart var ett viktigt fokus under året förberedelser inför valåret. Nedan följer några axplock: 

Organisatoriska valledningen 

Den organisatoriska valledningen kom igång med sitt arbete på allvar. I den sitter två personer 

från varje områdeskrets, och dessa två har huvudansvaret för organisering av samtalskampanj 

inom sitt område. Kyrkovalrörelsen blev det första stora testet. Under november sammanträdde 

gruppen på Aspenäs konferenscenter i Lerum för gemensam planering och kompetensutveckling. 

I övrigt har gruppen sammanträtt ett flertal gånger på det digitala mötesverktyget Zoom. 

Strategigrupp 

Under hösten tillsattes en grupp med uppdrag att ta fram förslag på en lokal valstrategi. Gruppen 

bestod av ombudsmännen Alfred Johansson och Anton Åvall, Josef Akar som är stadssekreterare 

på S-kansliet i stadshuset, Ingrid Andreae från LO Göteborg och Camilla Widman från SEKO.  

Annonsplan 

Under hösten bokades annonsytor till valåret. 

Kampanjutrustning 

Som en förberedelse för samtalskampanjen beställdes ny kampanjutrustning. Däribland 

kampanjjackor, beachflaggor, kampanjbord och rollups. Kretsar och föreningar hade möjlighet 

att beställa via partidistriktet. 

3.3 Utåtriktade kampanjer 

Kampanjperioder 

På grund av det fortsatta pandemiläget dominerades kampanjinsatserna under vintern och våren 

av dörrknackning via telefon. Mellan 21 januari till 30 maj genomfördes 1889 samtal. Utöver 
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dörrknackning via telefon genomfördes bland annat digitala öppna möten med statsråd, 

hushållsutdelningar och affischeringar. Merparten av aktiviteterna under våren genomfördes 

under Vårkampanjen 21 april-21 maj.  

Under hösten genomfördes en regionkampanjdag med tema ”Sälj inte ut våra sjukhus!” med 

namninsamling emot högerns planer på att sälja ut akutsjukhus i regionen.  

Kyrkovalet  

Till en början var målet att genomföra 5 500 samtal i den geografiska valrörelsen fördelat på 550 

samtal per krets (tio kretsar). Dessa skulle vara utöver samtal med egna medlemmar. Under 

kampanjens gång höjdes målet till 13 000 samtal totalt i valrörelsen eftersom vi behövde få 

13 000 röster. Vi nådde 7 500 redovisade samtal i Walk- 

och Go-apparna.  

Kyrkovalskampanjen samlade över 130 

kampanjarbetare som tillsammans genomförde ca 150 

kampanjaktiviteter. Varje krets har hållit i minst en egen 

kampanjaktivitet. Samtliga tio (10) kretsar har också 

utsett två (2) valorganisatörer var som har fått ta en 

större roll i kyrkovalskampanjen. Föreningar och 

kretsar har under augusti och september ringt sina egna 

medlemmar och påminna dessa om att gå och rösta.  

Huvudaktiviteterna har varit digitala dörrknackningar och torgmöten. I den geografiska 

valrörelsen genomfördes 36 digitala dörrknackningar och 48 passiva torgmöten. Det omfattande 

arbetet med att få in fler kampanjarbetare i kampanjverktyget Walk har varit lyckat då nästan samtliga 

deltagare på de digitala dörrknackningarna har använt verktyget. En låg svarsfrekvens genomsyrar 

nästan samtliga digitala dörrknackningar. Inför de allmänna valen 2022 behöver däremot ett ryck göras 

för att få in kampanjarbetare i verktyget. Samtliga digitala dörrknackningar har haft en Walk-stödjare och 

en ombudsman närvarande för stöd. 
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Höstkampanj i samband med partikongressen  

I samband med att partikongressen hölls i Göteborg 

genomförde vi vår Höstkampanj med sju aktiviteter mellan 

3-7 november. Fem av dessa var torgaktiviteter utanför

Svenska mässan, en i Brunnsparken och en

frukostpåseutdelning på Hjalmar Brantingsplatsen. Två av

aktiviteterna genomfördes tillsammans med LO Göteborg

och en tillsammans med SSU Göteborg.

Temat för kampanjen var dels vår lokala kampanj ”Sälj inte ut 

Göteborg!”, dels den nationella ”Rädda trygghetspensionen!”. En ny 

metod infördes i kampanjarbetet då vi startade med 

namninsamlingar vid våra aktiviteter, både på papper och online. 

Medverkande heltidspolitiker vid aktiviteterna var bland andra 

statsminister Stefan Löfven som gjorde sin sista kampanjinsats som 

partiordförande och Magdalena Andersson som gjorde sin första 

insats som partiordförande. Därutöver medverkade nyvalda 

partisekreteraren Tobias Baudin, utrikesminister Ann Linde, socialminister Lena Hallengren med 

flera statsråd. Av våra lokala företrädare medverkade Mattias Jonsson, Jonas Attenius, Marina 

Johansson, Blerta Hoti och Gunilla Carlsson med flera.  

3.4 Föreningsutveckling 
Partidistriktets arbete under året har vart inriktat på att stärka de socialdemokratiska föreningarna, 

kvinnoklubbarna, SSU-klubben, Tro och Solidaritets-föreningarna, HBT-föreningen och 

områdeskretsarna. 

Från 71 till 69 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. Två s-föreningar har lagts ner 

under året: Iranska sdf och SSU i Centrum sdf. En ny S-förening har startats upp, Adallet sdk. 

Två S-föreningar slogs samman: Hammarkullen sdf och Hjällbo sdf blev Hammarkullen-Hjällbo 

sdf. Två s-föreningar har gjort en omstart: Tuve-Säve och Avant Garde. Totalt har antalet S-

föreningar minskat från 71 till 69. 
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Partidistriktet har genomfört 7 föreningsordförande-träffar och 3 träffar för medlemsansvariga 

under året. 

Omfattande digitalisering  

Samtliga S-föreningar och områdeskretsar har under året fortsatt använda partiets intranät Rosen 

för informationsutbyte, verksamhetsplanering och dialog. Även intranätet ”Rosen för alla” har 

under året kommit i gång och möjliggör informationsutbyte, verksamhetsplanering och dialog 

mellan föreningen och medlemmen. Även chattappen Signal har i större utsträckning börjat 

användas för snabbare och säkrare utskick i syfte att minska antalet mail. Under året har även 

aktivitetsårshjulet och styrelseårshjulet introducerats till föreningsstyrelserna.   

Om föreningarna  

Nedan ser ni partidistriktets 69 S-föreningar och klubbar den 31 december 2021. 

Medlemssifforna visar alla medlemmar (både betalande och inte betalande) och betalande 

medlemmar 211231. 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 63 medlemmar där störst är Kommunal S-förening med 258 

medlemmar. 

53 s-föreningar fick minst en helt ny medlem under året. 25 s-föreningar ökande i antalet 

medlemmar under året, 9 s-föreningar hade oförändrat antal medlemmar och 35 s-föreningar 

minskade i antalet medlemmar.  

S-föreningarna har rapporterat in 356 genomförda medlemsmöten under året.

Förening 

Alla 
medlemmar 
201231 

Alla 
medlemmar 
211231 

Förändring 
alla 
medlemmar 

Betalande 
medlemmar 
211231 

Nyvärvade 
medlemmar 

Adallet sdk 28 28 10 27 
Agnesberg sdf 12 12 0 11 
Alma sdk 71 76 5 74 3 
Angered C-Rannebergen 
sdf 36 35 -1 31 5 
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ASSY 11 10 -1 10 
Askim sdf 44 51 7 45 5 
Avant Garde Gbg 14 12 -2 11 
Backa sdf 120 112 -8 103 9 
Backa sdk 21 18 -3 18 
Bergsjön sdf 61 74 13 60 22 
Bergum Gunnilse sdf 28 27 -1 27 
Biskopsgården sdf 79 73 -6 60 8 
Biskopsgårdens S-
kvinnor 13 11 -2 8 
Bjurslätt sdf 58 59 1 51 4 
Bosniska sdf 28 30 2 28 2 
Byggnads sdf Göteborg 89 83 -6 77 
Elektrikerna sdf 
Göteborg 41 39 -2 37 
Fastighetsarbetarna sdf 
Göteborg 28 27 -1 21 5 
Framtidens sdk 24 24 0 22 2 
GS sdf i Göteborg 24 21 -3 20 
Gårdsten sdf 17 17 0 15 1 
Göteborgs 
Internationella sdf 44 42 -2 40 2 
Göteborgs s 
Högskoleförening 109 99 -10 90 1 
Göteborgs 
Transportarbetare sdf 34 34 0 32 1 
Hammarkullen-Hjällbo 
sdf 45 45 37 5 
Handels sdf Göteborg 130 124 -6 122 
HBT Socialdemokrater 
Göteborg 94 101 7 96 1 
Hotell och restaurang sdf 25 24 -1 21 
Härlanda sdf 91 108 17 100 19 
Högsbo sdf 83 89 6 81 14 
IF Metalls Fria grupp 
Göteborg 129 122 -7 110 
Kommunal sdf 
Göteborg 259 258 -1 235 21 
Kortedala sdf 67 70 3 63 12 
Kulturarbetarna sdf 
Göteborg 85 87 2 85 2 
Kurdiska sdf Göteborg 59 55 -4 43 5 
Kärra sdf 56 49 -7 46 1 
Linnéstaden sdf 156 149 -7 138 10 
Livsmedelsarbetarnas sdf 33 30 -3 28 
Lundby sdf 72 76 4 68 15 
Lundby sdk 29 35 6 31 4 
Lövgärdet sdf 34 34 0 28 6 
Majorna sdf 140 164 24 152 35 
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Målarna sdf Göteborg 19 20 1 19 
Mångkulturella sdf i 
Göteborg 13 12 -1 11 
Nylöse sdf 41 42 1 38 4 
PES Göteborg 17 29 12 29 2 
Röda Rosor sdk 37 39 2 38 2 
S för Tro o Solidaritet, 
Göteborg 73 77 4 74 4 
S för Tro och Solidaritet 
Hisingen 20 19 -1 18 1 
S i Centrum sdf 203 214 11 190 25 
S i Örgryte sdf 79 76 -3 70 8 
SEKO sdf Göteborg 72 72 0 68 3 
Sjöfolkets socialdem 
riksförbund 27 25 -2 22 
SKF sdf 84 79 -5 77 1 
Socialdemokratiska 
föreningen 95 87 -8 85 2 
Stampen sdf 35 36 1 34 5 
Södra Skärgården sdf 27 26 -1 26 1 
Tjänstemännens sdf 
Göteborg 133 133 0 129 4 
Torslanda sdf 45 44 -1 43 5 
Turkiska sdf Göteborg 21 15 -6 11 2 
Tuve-Säve sdf 32 32 0 32 1 
Tynnered sdf 105 96 -9 77 8 
Unga Socialdemokrater 
Göteborg 57 140 83 82 69 
Utopia sdf Göteborg 11 31 20 25 18 
Vildrosorna sdk 14 14 0 12 2 
Volvo sdf Göteborg 187 178 -9 167 11 
Västra Frölunda sdf 83 87 4 78 10 
Älvsborg sdf Göteborg 46 45 -1 44 2 
Älvstrandens sdf 
Göteborg 78 72 -6 66 5 

Om områdeskretsarna 

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

Områdeskretsarna har till partidistriktet rapporterat 48 medlemsmöten under året. Partidistriktet 

har genomfört 3 områdeskretsordförande-träffar under året. Under 2021 har kretsarna vänt den 

negativt gående trenden från 2020 och visar nu på en uppåtgående förändring i medlemssiffror.  
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Stadsdelskretsar 
Medlemmar 

201231 
Medlemmar 

211231 
Förändring 

  
Angered 233 245 12 
Askim-Frölunda-Högsbo 211 231 20 
Centrum 191 206 15 
Lundby 247 247 0 
Majorna-Linné 341 356 15 
Norra Hisingen 250 273 23 
Västra Göteborg 190 194 4 
Västra Hisingen 173 171 -2 
Örgryte-Härlanda 244 251 7 
Östra Göteborg 292 286 -6 

 

Styrelsekonferens 

Förenings- och områdeskrets-styrelsekonferensen genomfördes digitalt lördag den 21 augusti 

med 104 deltagare. Inbjudna var ledamöter och ersättare i styrelserna för S-föreningarna, 

områdeskretsarna och sidoorganisationerna samt distriktsstyrelsen, det facklig-politiska utskottet, 

partidistriktets organisatoriska valledning och heltidspolitiker. På programmet stod 

medlemsvärvning, opinionsbildning, föreningsutveckling och utveckling av medlemskapets värde. 

Västra Frölunda s-förening, Älvsborg s-förening och Bergsjön s-förening vann varsina egna 

heldags-styrelsekonferenser. Utvärderingen efteråt visade att 84% av deltagarna var nöjda med 

konferensen. 

 

Föreningsstyrelseutbildning 

107 ledamöter i föreningsstyrelser deltog under september till december i partidistriktets 

föreningsstyrelseutbildningar för ordföranden, sekreterare, kassörer eller studieansvariga, 

revisorer och valberedare. Den avslutande träffen hölls den 4-5 december i Alingsås där 48 av de 

anmälda deltagarna deltog. Utvärderingen efteråt visade att 94 % av deltagarna var nöjda med 

utbildningen.  
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3.5 Evenemang 
Internationella kvinnodagen 

För att uppmärksamma den internationella kvinnodagen så producerade partidistrikten en film till 

sociala medier med socialdemokrater som pratade om varför denna dag är viktig. Den sponsrades 

för att nå extra bra spridning och delades även 20 gånger. Partistyrelsens kansli producerade ett 

program om internationella kvinnodagen som sändes 

bland annat via partidistriktets Facebooksida. Utöver 

detta genomfördes ett utspel om gratis menskoppar till 

alla skolelever. Även det sponsrades på sociala medier. 

Partidistriktet tillsammans med S-kvinnor och ABF i 

Göteborg arrangerade ett gemensamt digitalt möte på 

temat ”Att försörja sig själv hela livet”. Teresa 

Carvalho, riksdagsledamot samt ledamot i 

Socialförsäkringsutskottet, pratade om 

Socialdemokraternas strategi för höjda pensioner med 

fokus på jämställdhet. Partikamrat Lisbeth Stenberg och redaktör för boken ”Att ge upp har inte 

övervägts” som handlar om kvinnors organisering i Göteborg från 1884 till idag hade digitalt 

boksläpp. Boken överlämnades till Göteborgs stads 400 år-jubileum. 

Första maj 

2021 hade vi liksom 2020 ingen möjlighet att träffas fysiskt för att fira första maj. Men vi ställde 

om för andra året i rad! Huvudnumret var ett 28 minuter långt TV-program med bland annat 

anföranden av partidistriktets ordförande Mattias Jonsson, SSU Göteborgs ordförande Jesper 

Jinesjö och partidistriktets facklig-politiska ledare Kristofer Bergman. Det sändes på 

partidistriktets och LO Västsveriges Facebook-sidor samt på Öppna Kanalen. Direkt efter detta 

sändes partiets nationella första maj-program på partidistriktets Facebooksida. Ett vykort med 

info om dessa program skickades till alla medlemmar. 

Utöver dessa TV-program samlade partidistriktet digitalt in pengar till Anna Lindhs minnesfond, 

sände på sociala medier ett anförande av förstanamnet Jesper Eneroth om höstens kyrkoval samt 

olika inslag med medlemmar på temat ”Detta är mitt första maj-plakat” där de berättade om det 

budskap som de vill sprida på första maj. 
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Stora årsmötesdagen 

Söndag 28 februari genomförde 15 föreningar och 2 kretsar sina digitala årsmöten. Partidistriktet 

erbjöd praktisk hjälp innan mötet och supporthjälp under möten där det behövdes.  

3.6 Utskott och arbetsgrupper 
Politikutvecklingsutskott 

I början av året rullade politikutvecklingsutskottens föreläsningsserie på i de utskott som 

genomförde digital verksamhet. Under våren beslutade distriktsstyrelsen att uppdatera 

politikutvecklingsutskotten för att mer ta sikte på valet 2022 med tillhörande förtydligat uppdrag. 

Från att ha bildande verksamhet till att samla in idéer från medlemmar för att gå till val på 2022.  

De fem uppdaterade utskotten hanterade två breda politikområden var och försökte efterfölja 

den demokratiska strukturen i staden och ansvariga var två ordinarie ledamöter från styrelsen; 

Utbildning- och för arbetsmarknadspolitik med UllaKarin Näslund och Kristofer Bergman, 

Kultur- och besökspolitik med Tanja Josic och Johan Büser, 

Hälso- och sjukvårdspolitik med Kerstin Brunnström och Dženan Čišija, 

Social- och äldrepolitik med Claudia Nistor-Pedrini och Hans Aronsson, 

Klimat- och stadsutvecklingspolitik med My Alnebratt och Jack Rolka. 

Under hösten genomförde alla utskott förutom utskottet 

för hälso- och sjukvårdspolitik en kretsturné där varje 

krets fick tillfälle att träffa varje utskott en gång under 

hösten och diskutera politikområdet utifrån kretsens 

geografiska perspektiv. Alltså genomfördes 16 stycken 

möten runt om i Göteborg där alla var välkomna att 

diskutera och forma vår framtida politik. Hälso- och 

sjukvårdsutskottet anordnade istället tre temamöten på 

partidistriktsnivå så att deras verksamhet kunde samla in inspel till processen inom 

Socialdemokraterna i regionen. Utöver denna verksamhet som alltså syftade att samla in 

medlemmarnas och göteborgarnas synpunkter träffade de utskottsansvariga även andra aktörer 

för att samla in värdefulla inspel.  
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Internationella utskottet 

Partidistriktets internationella utskott bestod under verksamhetsåret av: Johan Büser, Tamara 

Nesic, Göte Karlsson, Diako Sheikh, Claudia Nistor-Pedrini, Birgitta Nesterud, Ann-Marie 

Ljungberg, Cenab Turunc, Willy Kiela, Cristian Delgado, Sanna Moradi och Renas Mustafa. 

Utskottet har under året arrangerat sex ordinarie möten och tre öppna möten. Det mesta av 

utskottets arbete skedde digitalt med hänsyn till pandemin.  

Utskottet hade redan 2020 arrangerat en rad möten för att samla in inspel till partiets 

arbetsgrupper som skrev ett förslag till internationellt program till partikongressen 2021.  

Detta projekt med rådslag som påbörjades under 2020 genomfördes och avslutades i början av 

2021.  

Seminarier som har genomförts under året: 

Seminarium om Tanzania i mars 2021 med Jonas Ewald. 

Seminarium om norska valet i oktober 2021 med Åsmund Aukrust.  

Seminarium om situationen i Afghanistan i december 2021 med Saleem Javed och Sharifa Sahar. 

Utskottet deltog även i den internationella inspirationsdagen som arrangerades av GOS-distriktet 

den 25/9 med deltagare från västdistrikten via Zoom, under vilket bland andra Palmecentrets 

Anna Sundström pratade om kärnvapenförbudet. En demonstration arrangerades för att 

uppmärksamma händelserna i Afghanistan under hösten 2021 där ledamöter från utskottet 

deltog.  

Claudia Nistor-Pedrini och Staffan Lindström var kongressombud från Göteborg till den 

nationella partikongressen. De var även ansvariga för internationella frågor i delegationen och 

medverkade därför under ett möte och informerade utskottet om arbetet. Internationella 

utskottet fick då möjlighet att ge inspel om prioriterade frågor.   

För Palestina-projektet har Eva-Marie Rasmusson varit projektledare. Eftersom hon har flyttat 

har Internationella utskottet kontaktat Palmecentret om att ansvara för det ekonomiska och 

administrativa arbetet för detta projekt en tid framöver.  
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Några insamlingar har gjorts under året framför allt i samband med kongresserna. Insamlingarna 

har gått till vårt Palestinaprojekt och till Svenska Afghanistankommittén. En insamling till förmån 

för det mycket utsatta läget i Jemen har också genomförts. 

Kyrkopolitiska utskottet 

Ordförande: Sara Waldenfors. Ledamöter: Ann-Marie Ericson, Ing-Marie Gustafsson, Jane 

Åberg, Jens Lindström, Joakim Hagberg, Karin Greenberg Gelotte, Lars Skoglund, Magnus 

Hermansson Adler, Marie Blomstrand och Ulf Nilsson. Från Distriktskongressen förstärktes 

utskottet med de gruppledare som utsåg på valsedlarna. Hans TO Nilsson, Ingbritt Backlund, 

Inger Blixt, Jeanette Borssén, Tommy Johansson. 

Joakim Dahlberg som flyttade och då ersattes av 

Joakim Berlin, samt vårt stora stöd Lars-Ola 

Dahlquist. Under hösten avgick Sara som ordförande 

och efterträddes av Hans Aronsson. 

Det kyrkopolitiska utskottet består av S-

representanter från samtliga 9 pastorat/församlingar 

inom Göteborgs tidigare kyrkliga samfällighet. Även 

begravningssamfälligheten är representerad liksom 

den socialdemokratiska stiftsgruppen via dess 

gruppledare från Göteborg. Detsamma gäller indirekt 

för kyrkomötet genom de representanter som är 

kyrkopolitiskt aktiva även i Göteborg.  Det har varit 

ett intensivt arbetsår under pandemin, med fokus på 

valrörelse och att hitta på lösningar för att göra det bästa av läget. Ett stort arbete lades på att ta 

fram lokala valprogram. De blev väldigt snygga och delades flitigt på Facebook och andra sociala 

medier.  

Utskottets ordförande Sara Waldenfors har ingått såväl i den politiska valledningen som i den 

organisatoriska valledningen. 
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Seniorutskottet 

Utskottets sammansättning 

Seniorutskottet sammansättning till och med juni: 

Ordförande Christina Holmqvist, vice ordförande Bernt Sabel, sekreterare Lars Wenander, Siw 

Wittgren-Ahl, Lennart Alverå, Ann-Christine Andersson, Christer Westberg, 

Eva Nihlblad, Claes-Göran Brandin, Kerstin Billmark, Gert Bohlin, Olle Ludvigsson, Marina 

Johansson (kommunalråd, adjungerad). 

Utskottets sammansättning från och med juni: 

Ordförande Siw Wittgren Ahl, vice ordförande Bertil Hallén, sekreterare Ulf Johansson, Kerstin 

Billmark, Christer Westberg, Eva Nihlblad, Abbas Moosavi, Ann-Christine Andersson, Gert 

Bohlin och Ann-Christin Alexandersson, Marina Johansson (kommunalråd, adjungerad) och 

Gunilla Carlsson (riksdagsledamot, adjungerad). 

Marina Johansson, oppositionsråd med ansvar för äldreomsorgsfrågor, och Gunilla Carlsson, 

riksdagsledamot, är adjungerade till Seniorutskottet och har deltagit flitigt i utskottet och dess 

verksamheter. Mycket värdefulla kontakter, vi byter och delar med oss av erfarenheter samt att 

utskottet blir uppdaterat med vad som händer i kommunen och i riksdagen. Utskottet lämnade 

synpunkter på S-budgeten för Göteborg 2022 genom Marina. 

Ann-Christine Andersson, vice ordförande i Hälso-sjukvårdsnämnden, uppdaterar oss på 

frågorna som står på dagordningen i regionen på ett förtjänstfullt sätt. 

Siw Wittgren Ahl representerar S-seniorerna i stadens pensionärsråd. 

En representant från utskottet har varit inbjuden till distriktsstyrelsen där vi rapporterade vår 

verksamhet och lyfter frågor som oroar och påverkar oss seniorer i vardagen. 

Utskottets verksamhet 

Utskottet har haft 11 protokollförda sammanträden samt arrangerat två möten i månaden. Varje 

möte brukar ha en inbjuden gäst som talar på ett aktuellt ämne. Totalt har 20 sådana ordinarie 

utskottsmöten arrangerats. Bland exemplen finns mötet med tidigare statsrådet och 

partisekreteraren Ingela Thalén som pratade om äldreomsorgslagen, mötet med 
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riksdagsledamoten Gunilla Carlsson om riksdagsarbetet och mötet med partidistriktets 

delegationsledare Andreas Sjöö om arbetet med partikongressen. 

Därutöver har ett par möten arrangerats tillsammans med ABF. Om pandemiläget i vården med 

sjukvårdspolitikern Ann-Christina Andersson samt om internetsäkerhet med Jens Isaksson, ABF. 

Stipendium 

Utskottet har mottagit ABF:s stipendium tillägnat Rikard Sandler på 5000 kronor som delas ut till 

organisation som har bra studieverksamhet. 

Nomineringssynpunkter 

Seniorutskottet har tillskrivit partidistriktets valkommitté och styrelse inför arbetet med 

nomineringar och fastställande av nomineringslistor till kommunfullmäktige, regionfullmäktige 

och riksdagen inför valet 2022 i september. Skrivelsen påtalade att personer över 65 år måste 

återfinnas och synliggöras på valbara platser i kommande val.  

S Seniora 

Utskottet har en egen grupp på Facebook för medlemmar. Administratörer är Siw Wittgren-Ahl 

från utskottet och Carina Ring som är ombudsman på partidistriktet. Syftet är att informera 

seniorer om verksamheter och vad som är aktuellt i partiet. Gruppen har i dagsläget 155 

medlemmar. 

Slutord 

Utskottet vill rikta ett tack till seniorerna i partiet som deltar i seniorutskottets verksamhet och 

gör våra sammankomster till reflekterande och givande möten med många bra diskussioner. Det 

har varit speciellt viktig under pandemin då vi behöver varandra. 

Jämställdhets- och mångfaldsutskottet 

Ordförande: Milyon Tekle-Haile. Ledamöter: Joakim Berlin, Marina Fransson, Wandi Lundgren, 

Susanne Sillberg Ligander, Magnus Thorén, Anneli Eriksson, Anders Nordberg Markhede, 

Elisabeth Borg. Adjungerade: SSU Götebrogs jämställdhets- och mångfaldsansvarige, Tro och 

solidaritet Göteborgs ordförande, S-kvinnor Göteborgs ordförande, HBTS Göteborgs 

ordförande, seniorutskottets ordförande. 
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Utskottets uppgifter är att: 

• Stödja genomförandet av handlingsplanen på alla nivåer i organisationen. Syftet med

handlingsplanen är att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och

rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det

gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande

identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.

• Utskottet ska i sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform.

• Utskottet ska analysera och utifrån det konkretisera en plan i paritet med utskottets övriga

uppdrag, för att bidra till partidistriktets medlemsvärvningsmål.

Aktiviteter i urval under året: 

• Seminarium, ”Hudfärgsbaserad diskriminering och Afrofobi – kunskapsöversikt och

behov behovsanalys”, Milyon Tekle-Haile.

• Seminarium, ”Mångfald – nyttja olika erfarenheter och kunskaper”, Diversity Board.

• Möten med områdeskretsarna Centrum, Majorna/Linnés och Norra Hisingen samt

partidistriktets seniorutskott med genomgång av plan och uppdrag samt

gruppdiskussioner.

Vidare har utskottet under året bjudit in externa aktörer till öppna möten med partimedlemmar 

och haft Zoommöten. Utskottet beslutade att adjungera in sidoorganisationer i utskottet för att 

kunna samverka på ett mer effektivt sätt i frågor som berör mångfald och jämställdhet. Utskottet 

har uppfattat att det är viktigt att identifiera utmaningar som berör oss alla då vi idag lever i en tid 

där demokratin är starkt ifrågasatt på många sätt. Det är viktigt att synliggöra de utmaningar vi 

upplever för att kunna arbete för inkludering och icke diskriminering. Inkludering är en 

förutsättning för att människor ska må bra och nå sin största möjliga potential. 

Facklig-politiska utskottet 

Partidistriktets facklig-politiska utskott bestod under verksamhetsåret av: Facklig ledare: Kristofer 

Bergman, IF Metall. 
Ordinarie ledamöter: Camilla Widman, Seko Sdf, Ronny Johansson, Målarnas Sdf, Ulla-Britt 

Thor, Handels Sdf, Tomas Emanuelsson, Byggnads Sdf, Sladjana Gustavsson, Kommunals Sdf, 

Jimmy Sand, Tjänstemännens Sdf och Nina Forsberg, Livs Sdf. 
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Ersättare: Zarko Djurovic, SKF Sdf, Madlén Gunnarsson, Fastighets Sdf, Lars Pettersson, 

Elektrikernas Sdf, Lena Dahlqvist, Kommunals Sdf, Lars Sjöberg, Transports Sdf, Sofia Rodin, 

Volvo Sdf och Claes Söderling, Seko Sdf. 
Adjungerade: Mattias Jonsson, riksdagsledamot, Gunilla Carlsson, riksdagsledamot, Jesper 

Jinesjö, ordförande SSU-distriktet, Felix Oderth, facklig ledare SSU-distriktet, Maria Thörnqvist, 

ABF Göteborg, Leif Andersson, LO-distriktet i Västsverige, och Eva Olofsson, ombudsman på 

partidistriktet. 

Facklig-politiskt har även detta verksamhetsår varit mycket 

turbulent och omdanande, Covid-19 som gjorde sitt 

intrång i människor vardag i början av mars 2020 har 

fortsatt sin framfart under året och många utav LO-

medlemmarna har hållit Sverige flytande då de inte haft 

möjligheten att arbeta hemma. 

För att stärka och utveckla facklig-politiska diskussioner 

även under pandemin har utskottet genomfört en rad 

digitala öppna möten under året: 

14 januari hölls mötet ”Trygghet på gator och torg”. 

Medverkade gjorde Jonas Attenius, gruppledare i 

kommunstyrelsen, och Nadim Ghazale, polis. Mötet 

samarrangerades med Linnéstadens Sdf. På 

Kollektivavtalets dag 17 mars genomfördes mötet ”Den 

växande Gig-ekonomin i Sverige och hotet mot den 

svenska modellen”. Medverkade gjorde Christine Marttila, 

ordförande LO Västsverige och Torbjörn Johansson, 

avtalssekreterare LO. 19 maj genomfördes ett möte om 

regeringens nya förslag till arbetsmiljöstrategi. Medverkade 

gjorde Anna Johansson, riksdagsledamot. 

Facklig-politiska utskottet har också arrangerat en rad 

frukostmöten som varit öppna för alla som vill att delta. 21 

mars: ”Demokrati och mänskliga rättigheter” med Johan Büser, riksdagsledamot. 12 maj: 
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”Business Region Göteborg” med Bengt Forsling, distriktschef LO Västsverige. 25 augusti: 

”Kyrkovalet ur ett facklig-politiskt perspektiv” med Jesper Eneroth, kyrkopolitisk talesperson. 21 

november: ”Besluten som fattades på Partikongressen i Göteborg 3 – 7 november” med Camilla 

Widman, partikongressombud och ordförande Seko Göteborg. 

De fackliga S-föreningarna har under året haft ett medlemsvärvningsmål på 98 nya medlemmar. 

Tyvärr nådde vi inte ända fram, 43 nya medlemmar värvades. Det beror till stor del på att vi inte 

kunnat träffats på fikapauser och medlemsmöten på grund av pandemin. 

Till kyrkovalrörelsen tog utskottet fram en facklig-politisk valplan och två utdelningsmaterial, 

”Varför ska en undersköterska rösta i kyrkovalet” samt ”Varför ska en hantverkare rösta i 

kyrkovalet”. 

3.7 Kommunikation 
Grunden för partidistriktets kommunikativa arbete under året var den mellanvalsstrategi som 

distriktsstyrelsen antog hösten 2019. Den pekar ut välfärds- och trygghetsfrågor som prioriterade 

och kopplat till strategin finns en checklista med åtgärder som ska genomföras varje kvartal för 

att säkerställa att den inte enbart blir en pappersprodukt. Arbetet förlöpte under året väl. De 

planerade åtgärderna har genomförts 

kvartal för kvartal med undantag som 

kan förklaras med pandemin; 

verksamhetsbesök och 

samtalsaktiviteter med företrädare har 

varit färre än planerat. 

En prioritet för partidistriktets 

kommunikation har varit att 

genomföra kommunikativa insatser 

för att nå invånarna i våra 

prioriterade områden Tynnered, 

Biskopsgården och Gårdsten. Detta har skett genom att många inlägg på sociala medier sponsras 

mot dessa områden, genom en enkätundersökning i Tynnered som marknadsfördes med en 

sponsrad film mot området och genom ett extra fokus på dessa områden i kyrkovalrörelsen. 
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Ett annat fokus för kommunikationsarbetet har varit att växa på Instagram och Facebook. På 

Instagram växte vi under året med drygt 19%. Vår totala tillväxt på Facebook under året kan vi 

tyvärr inte mäta då plattformens statistikverktyg förändrades under året så att det inte är möjligt 

att se tillväxt över tid. Dock vet vi att sidan från 18 augusti till årsskiftet växte med 62 följare. 

Förutsatt att den tillväxten är representativ för helåret så har sidan vuxit med 165 följare. Det 

skulle motsvara drygt 2% ökning. 

Under året har partidistriktet arbetat med att aktivt nyttja de digitala kampanjmetoder som tagits 

fram under mandatperioden. Resultatet av detta är främst att kampanjsidor för namninsamlingar 

och enkäter nu används aktivt samt att film används mer aktivt. Under året har vi t.ex. haft en 

namninsamling mot utförsäljningen av allmännyttan och filmer har använts vid flera större utspel. 

Ny kampanjutrustning i form av tält, bord, jackor, beachflaggor och rollups köptes in under året 

och gammal kampanjutrustning fasades ut. Detta för att säkerställa att all utrustning följer grafisk 

profil. Föreningar och kretsar fick möjlighet att beställa utrustning via partidistriktet. 

Slutligen; under året genomfördes en kartläggning av våra annonseringsmöjligheter. Ett resultat 

av detta är en preliminär annonsplan för valåret och ett annat att vårt förstanamn i Göteborg 

Jonas Attenius marknadsfördes på en billboard vid Oskarsleden i december efter att vi dragit 

slutsatsen att detta är en av stadens bästa annonsytor. 

Talarförmedling  

Antalet talarförfrågningar har under året varit lågt, antagligen till stor del på grund av pandemin. 

De talarförfrågningar som kommit in har hanterats. Exempelvis har vårt förstanamn i Göteborg 

Jonas Attenius talat på Frihamnsdagarna och vi har haft återkommande närvaro på Almegas 

panelsamtal om besöksnäringens situation, ”Fredagar på Fratellis”. 

3.8 Studier 
Partidistriktet anordnade följande kurser under året: funktionsutbildningar för styrelser, 

styrelseutveckling, argumentationsutbildningar inför kyrkovalet, valstudier inför valåret samt 

medlemutbildningar. Samtalsledarna (kursledarna) har därutöver deltagit på tre kurser för att lära 

sig att hålla den nya medlemsutbildningen.  
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Partidistriktet har på olika sätt stöttat organisationen med kompetensutveckling. Alla 136 

kandidater i kyrkovalet fick materialen ”Att vara kyrkopolitiker”, kyrkovalmanifestet samt 

kyrkopolitiska programmet till kandidatutbildningen hemskickat till sig. Förening- och 

områdeskretsarnas valberedare har fått häftet ”Valberedningshandledning” samt möjlighet till 

utbildning. Styrelsernas funktionsutbildning genomfördes under augusti-december med 107 

deltagare. Föreningar och kretsar har fått tillgång till studiematerialet ”Valseger 2022” som syftar 

till att få föreningar/områdeskretsar att komma igång inför valet 2022 med att värva, göra valplan 

och planera valrörelse.  

I samband med 100 års-jubiléet av det första valet med allmän och lika rösträtt anordnade 

partidistriktet tillsammans med kvinnodistriktet och Röda Rosor SDK en bokcirkel utifrån boken 

”Att ge upp har inte övervägts” som skildrar kvinnorörelsen i Göteborg från 1880-talet till idag.  

Partiets intranät för alla medlemmar ”Rosen för alla” har introducerats under året och utbildning 

i dess funktioner har erbjudits föreningsstyrelserna.  

Utöver detta har partidistriktet deltagit i ett flertal utbildningar utanför partidistriktet: 

• Funktionsutbildning för föreningsstyrelseledamöter, S i Västsverige: 1 handledare och 6

deltagare.

• Avancerad ledarskapsutbildning, Bommersvik: 1 deltagare.

• Ledarskapsutbildning – Påbyggnad, Bommersvik: 4 deltagare.

• Att vara lokalpolitiker, Viskadalen: 8 deltagare.

Men en stor del av studierna sker i föreningarna, kretsarna och i seniorutskottet. Nedan är 

statistiken över den studieverksamhet som S-föreningarna rapporterat till ABF: 

Kurser Kulturarrangemang/ 
Seminarium 

Förening Antal Tim Antal 

ALMA soc.dem kvinnoklubb 1 24 1 
Angereds Socialdemokratiska krets 1 10 1 
Backa soc dem 1 
Backa soc.dem. kvinnoklubb 1 10 
Biskopensgårdens soc. dem. Kvinnoklubb 1 
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Centrums Socialdemokratiska stadsdelskrets 1 15 
Göteborgs internationella socialdemokratiska förening 1 
Kommunal Väst socialdemokratiska förening 1 
Kortedala soc.dem 1 15 0 
Majornas soc dem fören 7 108 1 
Norra Älvstrandens sdf 2 
Röda rosor 1 18 
Seniorutskottet-SAP GBG 1 2 15 
Göteborgs partidistrikt 30 141 53 
Socialdemokraterna södra skärgården SDF 1 
Tjänstemännens soc dem fören 1 
Tynnereds soc dem 1 
Vildrosorna 1 30 
Västra Göteborg Soc-dem stadsdelskrets 1 
Örgryte-Härlanda Socialdemokratiska stadsdelskrets 3 
Totalt 44 373 84 

Mycket glädjande var att partidistriktet hade äran att bli tilldelat partistyrelsens pris ”Årets 

Folkbildning” med motiveringen: Arbetarekommunen har under flera år envist upprätthållit en 

hög folkbildningsnivå, såväl kvantitativt som med fokus på kvalitet. Under pandemin har man 

framgångsrikt ställt om detta till digitalt genomförande. Man har genomfört medlemsutbildningar, 

funktionsutbildningar för styrelserna samt ett antal bokcirklar med lyckat resultat, och allt i 

samarbete med ABF. Göteborg har, på ett tydligt sätt, visat att tålamod och struktur är viktiga 

ingredienser i ett framgångsrikt bildningsarbete. 

3.9 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. 

Arbetet med att registrera stiftelsen i stiftelseregistret har påbörjats under året 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 är nu under permutation hos Kammarkollegiet. 
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Rickard Sandler-priset  

Rickard Sandler-priset delas ut av ABF Göteborg och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg 

”i syfte att synliggöra, vidmakthålla och stärka god kultur- och studieaktivitet inom Göteborgs 

socialdemokratiska partidistrikt”. Det tilldelades Majornas Socialdemokratiska förening med 

följande motivering: ”Med folkbildning online om samhällsviktiga ämnen och digitala 

studiecirklar som verktyg, och källa för kreativitet och glädje lyckas föreningen trotsa pandemin 

och skapa rätt förutsättning och motivation för att lyfta medlemmarnas förmågor.”  

Hjalmar Branting-medaljen 

Hjalmar Branting-medaljen delas ut av den lokala partiorganisationen och har inga särskilda regler 

avseende vad man ska ha åstadkommit för att tilldelas det. Den delades inte ut under 2021. 

Tage Erlanders Hedersmedalj 

Tage Erlanders Hedersmedalj delas ut av den nationella partistyrelsen till medlemmar som 

representerat partiet i samhälleliga organ och/eller i vår egen organisation under minst 30 år, efter 

ansökan från den lokala partiorganisationen. Endrick Schubert tilldelades under året denna 

hedersmedalj. Partidistriktets ordförande Mattias Jonsson delade ut den till honom under 

partidistriktets höstkongress med följande motivering: 

”Endrick är en av de tydligaste och rakaste personer som finns. Hans rättspatos men också 

känslan för vanliga människors villkor är genuin.  

Under sina år som 

kommunalråd i Göteborg 

slängde Endrick sällan 

några papper, utan hans 

rum var minst sagt 

belamrat med handlingar, 

protokoll och diverse 

skrifter. Utöver detta har 

han alltid läst flera 

nyhetstidningar både 

svenska och internationella. Under sina år i stadshuset och kommunfullmäktige här i Göteborg 



10. Verksamhetsberättelse
13.-17. Rapporter 

sid.26 

satte sig Endrick i respekt för att alltid vara påläst, ha fakta och kunna argumentera för sin och 

partiets sak. Vi är många som med beundran fått uppleva när Endrick i kommunfullmäktiges 

talarstol tagit debatten mot de invandrarfientliga och rasistiska krafterna, med en enorm tydlighet 

har han stått upp för alla människors lika värde och demokratins betydles för vårt land och stad.  

Självklart grundar sig detta i Endricks egna upplevelser från sin barndom och uppväxt i 

efterkrigstidens Tyskland med förebilder som Willy Brandt och andra.  

Men det sägs att det var slumpen som spelade in när Endrick som varvsarbetare just kommen 

från Tyskland gick med i facket. En dag kom en fackligrepresentant och frågade om Endrick 

skulle gå med i fackklubben… men Endrick tolkade detta som att han skulle gå med i 

schackklubben, och schack gillade han ju. Men oavsett om detta stämmer eller inte är vi väldigt 

glada för all den tid och kraft Endrick under alla år har lagt ner i vårt parti som bland mycket 

annat ombudsman, region- och kommunalråd. Att räkna upp alla uppdrag han haft skulle ta för 

lång tid. Det är många. 

En annan reflektion på Endricks ledarskap är att han gav respekt till och fick respekt ifrån alla de 

människor som var eller är anställda i Göteborg stad. Under sin kommunalrådstid hade Endrick 

hand om personalfrågorna, han var tidigt ute med att jobba för att låglönegrupper inom 

kommunen skulle få mer betalt. När han sedan blev ordförande i Spårvägen fick han från både 

ledningen och de fackliga en stor respekt för sin tydlighet men också sitt sätt att lyssna och föra 

spårvägens talan i en ibland tuff tid.   

Många av de yngre kommunalråden eller stadssekreterarna som jobbat i stadshuset kan också 

vittna om Endricks hjälpsamhet. Inget daltande men alltid beredd att ställa upp, dela med sig eller 

stötta. En annan egenskap är Endricks alla ordspråk – det finns till och med en bok från 

kommunstyrelsegruppen där alla citaten är nedtecknade – men denna skatt behåller alla de nära 

kollegor som fick glädjen att jobba med Endrick för sig själva.  

Endrick Schubert har gjort stora insatser för vårt parti och för Göteborg. Att han tilldelas Tage 

Erlanders hedersmedalj av nationella partistyrelsen är mycket välförtjänt. Det är därför en stor ära 

att få lämna över den till dig Endrick.” 
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Endrick tackade och höll ett mycket uppskattat tacktal. Han fick även en ros samt en blombukett 

av Socialdemokratiska föreningen som nominerat honom. 

3.10 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.  

Målet om att öka antalet medlemmar uppfylldes då utfallet av totala antal medlemmar ökade (82 

fler medlemmar jämfört med dec 2020). Även antalet betalande medlemma ökade under året (52 

fler jämfört med dec 2020).  

Antal  31 dec 21      Sedan 1 jan 21 

Alla 3 221 + 82 (+ 2,6 %) sedan 1/1

Varav betalande 2 836 + 36 (+ 1 %) sedan 1/1

Huvudmedlemmar 2 857 + 66 (+ 2,4 %) sedan 1/1

Varav betalande 2 493 + 52 (+ 2 %) sedan 1/1

Nya medlemmar 449 sedan 1/1. 64 % har betalat avgiften. 

Kön: 59 % män och 41 % kvinnor 

Av nyvärvade: 52 % män och 48 % kvinnor 

Åldrar: Medelålder 56 år, medianålder 57 år 

Åldrar nya medlemmar: Medelålder 41 år, medianålder 39 år 
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Utifrån den redovisade medlemsutvecklingen i tabellen går det att konstatera att partidistriktet 

under året ökade i antal betalande 

medlemmar. Det är ett gediget arbete 

inom organisationen som drastiskt 

har fått upp betalningsgraden i 

medlemskåren – både vad gäller 

nytillkomna och befintliga 

medlemmar. Betalningsgraden under 

året har förblivit oförändrad och 

landar på 88 procent. Den positiva 

medlemsutvecklingen vad gäller betalande huvudmedlemskap ledde till att partidistriktet erhöll ett 

trettonde mandat till partikongressen vilket var målet för medlemsutvecklingen.  

Medlemmar är de som har betalat sin medlemsavgift, nyvärvade som ännu inte betalat 

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.

Medlemsvärvning 

Partidistriktets värvningsmål för 2021 var satt till 392 nya medlemmar. Under helåret erhöll 

distriktet 449 nya medlemmar vilket är långt över värvningsmålet. Omställningen från fysiska 

värvningsaktiviteter som ledde till ett färre värvade 2020 gav alltså frukt under 2021. Detta i 

kombination med lättade restriktioner i kortare perioder och att föreningar anordnade 

värvningsaktiviteter förklarar varför Göteborg slog sitt värvningsmål med råge. 
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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 om 392 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 digitalt under pandemin.  

Som en metod för att åstadkomma både ökad värvningstakt och positiv medlemsutveckling 

fortsatte erbjudandet om en biobiljett vid nyregistrering av autogiro. Autogirokampanjen 

genererade under året 110 ansökningar om autogiro. Totalt har partidistriktet 656 medlemmar 

med autogiro. 

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 partikongressen samt fem dagar varje månad under hösten har distriktet anordnat utåtriktade 

aktiviteter som föreningar kan delta på. Under vårkampanjen hölls en individuell värvningstävling 

i samband med det värvarlöfte som varje medlem kunde avlägga, en värvningsinsats som partiet 

nationellt höll i. Ett annat exempel är att distriktet värvade på flera platser i staden under 

partikongressen. Både partidistriktet och partiet nationellt spred därutöver värvningsfilmer på 

Facebook som även sponsrades.  

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

mål var satt till 472 nya medlemskap i föreningarna (en individ kan räknas flera gånger vid 
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medlemskap i flera föreningar) varav 98 för de fackliga S-föreningarna. Totalt erhöll föreningarna 

442 nya medlemskap. De fackliga S-föreningarna erhöll under året 41 nya medlemskap.  

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

således inte ett värvningsmål. 16st (23,5%) fick inga nya medlemskap, 29st (42,6%) fick nya 

medlemskap men nådde inte sitt mål och 23st (33,8%) nådde eller slog sitt värvningsmål.  

Medlemsmottagande - Minskning av betalande nya medlemmar från 82 % till 64 % 

2021 betalade 64 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 Alla 

Nya medlemmar ringdes upp av sin S-förening 41 S-föreningar av 67* har ringt 

Utskick av ebrev och pappersbrev Alla 

Välkomstträffar för nya medlemmar Ja. 10 genomfördes. 

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

40 S-föreningar av 67* 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. 

1 *67 av 69 föreningar har rapporterat att de genomfört dessa ringningar 



10. Verksamhetsberättelse
13.-17. Rapporter 

sid.31 

3.11 Distriktskongresser 
Under året höll partidistriktet tre distriktskongresser. 

Distriktsårskongress 10 april 

10 april höll partidistriktet sitt årsmöte över det digitala mötesverktyget Zoom. Uppemot 230 

ombud närvarade. Under dagen valdes en ny distriktsstyrelse, Mattias Jonsson omvaldes som 

partidistriktets ordförande och valsedlar till kyrkovalet fastställdes, bland annat. Kongressen 

gästades även av dåvarande partisekreterare Lena Rådström Baastad som tog emot förslag från 

det rådslagsarbete som genomförts över hela landet och av artisten Love Antell som bjöd på 

musik. 

Extrakongress 17-18 april 

Redan nästa helg var det dags för kongress igen, även denna gång över det digitala 

mötesverktyget Zoom med anledning av pandemin. Denna gång stod motioner till den nationella 

partikongressen i fokus. Bland de förslag som skickades vidare fanns bland annat att tillföra mer 

resurser till välfärden genom högre skatter på kapital och att göra tandvård billigare. Dessa förslag 

fick vi även genomslag för under den partikongressen senare under året. 

Över 200 ombud deltog. 

Höstkongress 20-21 november 

20-21 november var det dags för den första fysiska distriktskongressen på två år! Med anledning

av pandemin erbjöds dock även möjligheten att delta via Zoom. Det var den första

distriktskongressen någonsin som hölls ”semifysiskt”.
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Runt 200 ombud, varav de allra flesta var på plats på Eriksbergshallen, debatterade och beslutade 

under två dagar om motioner 

gällande partidistriktets 

verksamhet och politik. Det 

fattades flera beslut för ett 

starkare och jämlikare Göteborg, 

däribland att Socialdemokraterna 

i Göteborg ska arbeta för rätten 

till bra arbetskläder, för rimliga 

hyror och för att hela Göteborgs 

energiförsörjning ska komma 

från förnyelsebara källor. 

3.12 Partikongressen 
Partikongressen med temat ”Vi bygger landet” hölls på Svenska Mässan i Göteborg den 3-7 

november. Partikongressen var unik på många sätt men framförallt för att både partiledare och 

partisekreterare valdes på 

samma kongress och att endast 

ombud med delegationsstöd 

fick närvara fysiskt.  

Göteborg lyckades genom 

ökad värvningstakt och 

förbättrat medlemsmottagande 

erhålla ytterligare ett ombud 

och hade därför en delegation om 13 ombud med Andreas Sjöö som delegationsledare. 

Partikongressen behandlade alla politiska områden genom att hantera 7 000 attsatser i över 2 000 

motioner och tog ett cirka 33 sidor långt handlingsprogram.  
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Sammanlagt bidrog 97 

volontärer från Göteborgs-, 

Göteborgsområdets och 

Skånes partidistrikt till att 

partikongressen fungerade 

logistiskt och säkerhetsmässigt. 

3.13 Statsrådsbesök 
Under verksamhetsåret besöktes partidistriktet 25 gånger av statsråd både digitalt och fysiskt. Av 

dessa var 19st digitala besök. Bland annat träffade Magdalena Andersson närmare 100 

kommunalare för att diskutera politik och utbildningsminister Anna Ekström gästade ett digitalt 

hemma hos-möte. 6 av statsrådsbesöken genomfördes fysiskt. Bland annat besökte Stefan Löfven 

en ICA-handlare i början av året och Mikael Damberg besökte Göteborg för att presentera 

statsbudgeten. 

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

– partidistriktet i samverkan, Socialdemokraterna i Västsverige liksom med partistyrelsen.

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

Västsverige och de fackliga avdelningarna i Göteborg.

4. Styrelsens slutord
2021 inleddes i pandemins tecken. Men med god vana av digitala lösningar har verksamheten 

kunnat fortgå, om än med andra metoder. Såväl föreningar som kretsar och partidistrikt har hållit 

mängder av möten via videolänk, ministrar har gästat oss digitalt, första maj firades återigen på 

distans med ett lokalt och ett nationellt tv-program som huvudnummer, med mera. 

Under sommaren skedde en rad förändringar på partidistriktets expedition till följd av 

försteombudsman Arvid Hedeborgs sjukskrivning. De tydligaste förändringarna blev att 

organisationsombudsmannen Claes Wennberg blev tillförordnad försteombudsman och att SSU:s 

dåvarande ombudsman Tamara Nesic anställdes som vikarie för honom. 



10. Verksamhetsberättelse
13.-17. Rapporter 

sid.34 

Efter semesterperioden gick vi med full kraft in i kyrkovalrörelsen. Pandemin gjorde den till en 

valrörelse utan like, men tillsammans visade vi återigen att vi inte låter något stoppa oss! Stora 

insatser gjordes runtom i staden och partiorganisationen fick ett genrep inför valåret. Istället för 

dörrknackning ringde vi tillsammans 2000 samtal och vi förde en aktiv valrörelse på sociala 

medier med bland annat våra första digitala nätkampanj-aktiviteter. Därtill kunde vi också 

genomföra de första torgmötena sedan pandemin startade, om än med tydliga restriktioner, samt 

sätta upp mäklarskyltar med våra budskap och genomföra brevlådedelningar. Vi må totalt sett ha 

backat något från rekordvalet 2017 men målet att stoppa de högerkonservativa från att vrida 

klockan tillbaka var överlag framgångsrikt. 

Under hösten kunde vi äntligen ses igen! 3-7 november hade vi förmånen att välkomna 

hundratals partivänner från hela vårt avlånga land till Göteborg för att välja ny partiledning och 

besluta om partiets politik. Vårt partidistrikt hade en väldigt duktig delegation som kunde fira 

flera triumfer. Exempelvis fick de igenom att partiet ska verka för att tandvård ska ingå i 

högkostnadsskyddet samt flera förstärkningar av den ekonomiska politiken, däribland att partiet 

ska verka för en skattereform med högre skatter på förmögenheter för att säkra framtidens 

välfärd. Båda två var krav som partidistriktets medlemmar ställt genom distriktskongressen. 

Engagemang gör skillnad! En annan framgång var att partidistriktet på kongressen fick två platser 

i partistyrelsen – undertecknad samt vårt förstanamn i kommunen Jonas Attenius. Där ska vi göra 

allt för att värna göteborgarnas intressen! En stor eloge till delegationen och dess ledare Andreas 

Sjöö för deras oförtröttliga och mycket goda arbete såväl inför som under kongressen. 

När det under sensommaren stod klart att det skulle väljas ny partiordförande och 

partisekreterare vid partikongressen startade ett omfattande arbete i partidistriktet för att ta fram 

nomineringar. Alla medlemmar fick genom sina föreningar möjlighet att nominera namn och 

skicka med önskemål på egenskaper för nästa partiledning. Resultatet blev ett överväldigande 

stöd för att nominera Magdalena Andersson till partiledare och Tobias Baudin fanns med bland 

de vi nominerade till partisekreterare. Vi ska vara stolta över den gedigna demokratiska process 

som låg till grund för dessa nomineringar. 

Bara två veckor senare höll vi den första fysiska distriktskongressen sedan pandemin startade. 

Över 200 partivänner samlades i Eriksbergshallen för att under två dagar besluta om 
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partidistriktets politik. Vad härligt det var att återigen få träffa så många partidistriktsvänner och 

att från en alldeles riktig talarstol få diskutera politiska visioner tillsammans! 

Självklart innebar 2021 också att valårsförberedelserna gick in i en än mer intensiv fas. Under året 

har den organisatoriska valledningen kommit igång på allvar. Två personer från varje 

områdeskrets samlas där för att tillsammans organisera samtalskampanjen. Den fick sitt första 

stora test under kyrkovalet och den har sammanträtt vid flera tillfällen. När vi nu är inne i valåret 

är den redo för vad som komma skall. Ett annat exempel på valårsförberedelser är den serie av 

möten som partidistriktets politikutvecklingsutskott under hösten anordnade över hela staden för 

att samla in tankar och förslag till arbetet med valmanifestet. Genom dessa möten fick alla 

medlemmar möjlighet att bidra. Resultatet kommer distriktskongressen att fastställa i vår. 

2021 var ett turbulent politiskt år med inte mindre än två regeringskriser. Under sommaren fällde 

V tillsammans med SD, M och KD regeringen för att stoppa det förslag till marknadshyror i 

nyproduktion som ännu inte var utformat. Under hösten blockerade de länge tillträdet av landets 

första kvinnliga statsminister trots att ingenting förändrats sedan sommaren förutom ledarbytet i 

vårt parti. Vänsterpartiets agerande under året kan man säga mycket om, men under dessa 

turbulenta tider höll vi extra avstämningar vid flera tillfällen med ordföringarna för partidistriktets 

föreningar. Det är en styrka för vårt partidistrikt att vi har ett så välfungerande samarbete med 

varandra. Det ska vi värna när det nu är valår och mycket kommer att hända. 

Det är ett sammansvetsat och väl förberett partidistrikt som nu går in i det viktiga valåret 2022. 

Styrelsen genom ordförande Mattias Jonsson. 
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5. Ekonomisk berättelse för räkenskapsåret 2021

Årsredovisning
för

Socialdemokraterna i Göteborg
857200-0639

Räkenskapsåret

2021
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Styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2021. 

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 2021 2020 2019 2018 2017 

Resultat (tkr) 
Verksamhetens intäkter 10 694 11 014 13 357 14 619 13 679 
Verksamhetens kostnader -14 709 -13 374 -16 517 -20 107 -15 162
Verksamhetens resultat -4 016 -2 360 -3 160 -5 489 -1 483
Resultat från finansiella investeringar 3 516 3 513 3 504 3 506 2 500
Årets resultat -500 1 153 345 517 517 

Ekonomisk ställning 

Definitioner 
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnader mellan tillgångar och skulder. 

Förändring av eget kapital 
Ändamåls- Balanserat Årets Summa 
best. medel kapital resultat kapital 

Belopp vid årets ingång 2 325 252 4 611 871 1 152 760 8 089 883 

Omdisponering av eget 
kapital 3 109 013 -1 956 253 -1 152 760 0 

Årets resultat -499 778 -499 778

Belopp vid årets utgång 5 434 265 2 655 618 -499 778 7 590 106

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med noter.



 
       

          

Resultaträkning Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

  

  

10. Verksamhetsberättelse 
13.-17. Rapporter  

sid.38 

Föreningens intäkter           
Medlemsavgifter    358 370   208 377   
Anslag & övriga intäkter 1 186 831   557 419   
Partistöd 2 10 090 729   9 950 756   
Diverse försäljning   52 706   287 807   
Övriga verksamhetsintäkter    4 870   9 701   
Summa föreningens intäkter    10 693 506   11 014 060   
           
Föreningens kostnader           
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster   0   -2 500   
Övriga externa kostnader 3 -5 936 537   -4 096 336   
Personalkostnader 4 -8 654 467   -9 127 687   
Avskrivningar och nedskrivningar   -118 369   -147 294   
Summa verksamhetskostnader   -14 709 373   -13 373 817   
            
Verksamhetsresultat    -4 015 867   -2 359 757   
            
Resultat från finansiella poster           
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar   3 500 000   3 500 000   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   17 023   14 109   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -934   -1 591   
Summa resultat från finansiella poster    3 516 089   3 512 518   
            
Resultat efter finansiella poster   -499 778   1 152 761   
            
Resultat    -499 778   1 152 761   
            
Årets resultat   -499 778   1 152 760   

 



 
       

          

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31   
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TILLGÅNGAR 
          

           
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier, verktyg och installationer 5 217 382   196 322   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 6 1 001   11 001   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 5 248 579   5 231 659   
Summa finansiella anläggningstillgångar   5 249 580   5 242 660   
Summa anläggningstillgångar   5 466 962   5 438 982   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   42 792   76 652   
Aktuella skattefordringar   186 065   186 065   
Övriga fordringar   138 126   204 307   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   640 304   399 007   
Summa kortfristiga fordringar   1 007 287   866 031   
            
Kassa och bank   6 991 937   3 764 421   
Summa omsättningstillgångar   7 999 224   4 630 452   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   13 466 186   10 069 434   
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

          
Eget kapital           
Årets resultat   -499 777   1 152 760   
Balanserat kapital   2 655 618   4 611 871   
Ändamålsbestämda medel   5 434 265   2 325 252   
Summa eget kapital   7 590 106   8 089 883   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   1 547 735   477 029   
Aktuella skatteskulder   100 278   125 713   
Övriga skulder   627 273   473 950   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 3 600 794   902 859   
Summa kortfristiga skulder   5 876 080   1 979 551   
           
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   13 466 186   10 069 434   
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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 

  2021 2020   
        
Anslag Kommunal Väst & IF Metall Göteborg 0 300 000   
Kansliintäkter 186 831 196 744   

Övriga intäkter 0 
6 151 

54 524   
Summa Anslag & övriga intäkter 186 831 557 419   
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Not 2 Partistöd 

  2021 2020   
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i 
resultaträkningen       
Regionalt Partistöd 4 084 306 4 004 222   
Kommunalt Partistöd 5 545 400 5 510 450   
Valkretsstöd 461 023 436 084  
Summa Partistöd 10 090 729 9 950 756   
        

  
Not 3 Övriga externa kostnader 

  2021 2020   
Lokalkostnader 1 447 499 1 585 327   
Hyra/Leasing anläggningstillgångar 327 756 307 421   
Förbrukningsinventarier 57 009 195 436   
Reskostnader 85 506 63 361   
Informationskostnader 887 757 439 485   
Konferenskostnader 1 163 946 375 367   
Kontorsmaterial, tidningar, tidskrifter, facklitteratur 343 691 347 131   
Telefon & datakommunikation 148 806 108 233   
Postbefordran 88 666 112 046   
Gåvor, uppvaktningar 78 013 88 057   
Externa tjänster 184 281 150 736   
Förvaltningskostnader 26 007 11 179   
Anslag 720 660 200 765   
Övriga kostnader 370 969 102 439   
Summa övriga externa kostnader 5 930 566 4 096 335   
        

  
Not 4 Anställda och personalkostnader 

  2021 2020   
Medelantalet anställda       
Kvinnor inkl tjänstlediga 7,82 7,00   
Män inkl tjänstledig 5,00 5,00   
  12,82 12,00   
        
Löner och andra ersättningar       
Löner och andra ersättningar 6 178 025 6 442 591   
Sociala kostnader och pensionskostnader 2 476 442 2 685 096   
  8 654 467 9 127 687   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 8 654 467 9 127 687   
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

  2021-12-31 2020-12-31   
Ingående anskaffningsvärden 1 375 521 1 288 286   
Inköp 139 429 87 235   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 514 950 1 375 521   
        
Netto anskaffningsvärde 1 514 950 1 375 521   
        
Ingående avskrivningar -1 179 199 -1 031 905   
Årets avskrivningar -118 369 -147 294   
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 297 568 -1 179 199   
        
Utgående redovisat värde 217 382 196 322   
        

  
Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 

        
  2021-12-31 2020-12-31   
Ingående anskaffningsvärden 11 001 11 001   
Försäljning av andelar -10 000 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 001 11 001   
        
Utgående redovisat värde 1 001 11 001   

Vingen Kulturhuset i Torslanda - 10 st 
Aktier - Förvaltnings AB Järntorgskvarteret - 50 000 
  
  
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

 
Fonder Anskaffn.värde    Markn.värde
  
Förbundsräntefond  2 593 033 2 592 587 
Transition Swed Swedbank  2 440 073 3 881 710 
Swedbank förbundsfond  215 473 750 291 
Summa  5 248 579 7 224 588 
  
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2021-12-31 2020-12-31   
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 417 543 -19 296   
Upplupna semesterlöner -900 359 -672 319   
Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter -282 893 -211 243   
  -3 600 795 -902 858   
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6. Rapporter

6.1 Kommunfullmäktigegruppen 
1. Gruppens sammansättning (namn och funktioner)

Ordinarie ledamöter:

Magnus Kindmark (sedan 30 september 2021), Mats Arnsmar, Mariya Voyvodova, Jonas

Attenius (gruppledare), Ingrid Andreae (gruppsekreterare), Amalia Rud Pedersen, Marina

Johansson, Aslan Akbas, Shadiye Heydari, Håkan Hallengren, Viktoria Tryggvadottir Rolka, Sofi

Bringsoniou, Lena Landén Ohlsson, Saida Hussein Moge (sedan 22 april), Robert Hammarstrand

(sedan 25 mars),

Roshan Yigit och

Camilla Widman.

Ersättare: 

1. Anders Moberg.

2. Parisa Rezaeivar.

3. Anneli Eriksson.

4. Joakim Hagberg.

5. Claudia Nistor-

Pedrini.

6. Alfred Johansson

(sedan 25 mars).

7. Sören Björkman

(sedan 20 maj).

8. UllaKarin Näslund (sedan 26 augusti).

9. Bahman Esmail Nejad (sedan 30 september).

Det har varit ruljangs i gruppen under 2021, med tre ordinarie ledamöter som lämnat samt en 

ersättare. Tre ersättare har då blivit ordinarie samtidigt som fyra nya ersättare valts in i gruppen. 

2. Gruppens möten under året (datum)
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25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 7 juni, 13 september, 11 oktober, 25 oktober 

(extrainsatt med anledning av budgetfullmäktige), 22 november, 7 december. Totalt har gruppen 

haft 11 gruppmöten, 10 ordinarie möten och ett extrainsatt.  

 

3. Sammanfattning av året 

Majoriteten av årets möten, både gruppmöten och kommunfullmäktigesammanträden, har 

genomförts digitalt till följd av pandemin. Under oktober och november hade gruppen fysiska 

möten på plats i stadshuset innan vi i december återgick till det digitala formatet när 

smittspridningen ökade i samhället igen.   

  

Under året har externa gäster bjudits in till KF-gruppens möten för att prata om teman som 

bedömts relevanta och aktuella samt viktiga för KF-gruppen att lära sig mer om och diskutera 

tillsammans. Det har varit uppskattat och vi har som målsättning att fortsätta med det under 

2022.  

 

I februari var Ann-Marie Lindgren inbjuden gäst för att prata om hur våra livs- och arbetsvillkor 

påverkas av politiken och vilken roll staten har i politiken. I april var Lukas Memborn inbjuden 

gäst för att tala om arkitekturhistoria och stadsutveckling. Lukas är miljöstrateg och arkitekt på 

Fastighetskontoret. I maj var Peter Esaiasson inbjuden gäst för att tala om utvecklingen i våra 

utsatta områden samt vad han hade önskat av politiken för att vända utvecklingen. Peter är 

professor i statsvetenskap och författare.   

 

I juni var Linnea Lindquist inbjuden gäst för att tala om friskolornas etablering och expansion i 

Sverige samt hur det påverkar det svenska skolsystemet. Linnea är rektor och skoldebattör.  

Budgetprocessen har också under verksamhetsåret 2021 tagit mycket av gruppens tid och fokus i 

anspråk. Budgetprocessens förankring i partiet har varit mycket prioriterad från KS-gruppens sida 

och både gruppledare och föreningsordföringarna involverades tidigt i processen.  

 

Andra stora frågor som gruppen hanterat under det gångna året är:  

- Fullmäktige föreslogs att besluta om massiva ombildningar i hela Göteborg efter uppdrag från 

högerstyret och Demokraterna till Förvaltnings AB Framtiden om att öka arbetet med 

ombildningar i områden där hyresrätten dominerar.  
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- En överenskommelse om ersättning för Scandinavium och blandstad i evenemangsområdet

slöts under början av året med de borgerliga partierna, Demokraterna, Vänsterpartiet och

Feministiskt initiativ. Till överenskommelsens genomförande knöts en politisk styrgrupp och en

politisk referensgrupp.

- Uppgörelse med Alliansen efter ny och förbättrad skatteprognos. Genom avtalet fick

socialnämnderna, som tidigare varit eftersatta och dragits med underskott, mer resurser till sina

viktiga verksamheter. Vi säkerställde också att trygghetsarbetet i staden fick 35 miljoner kronor

ytterligare samt fler sommarjobb sommaren 2021 och sommarlovskort för stadens

skolungdomar.

- Facknämndsöversyn av de planerande nämnderna, vilket resulterade i beslut om en ny

organisation för stadsutveckling (NOS).

- Tystnadskultur inom stadens organisation efter rapportsläpp om dess utbreddhet i Göteborg.

Vi har fortsatt betonat vikten av samordning inom temagrupperna för att varje ledamot ska känna

sig involverad i besluten, ha en direkt och nära kontakt med respektive ansvarigt råd samt öka

möjligheterna för alla ledamöter att komma till tals i KF:s talarstol. Det här är ett arbete som vi

kommer fortsätta arbeta med under 2022.

Gruppen har under året inkommit med följande frågor, motioner och interpellationer: 

• Motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och

stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg (dnr 0136/21).

• Fråga av Marina Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande om avgiftsbeläggning av

stadens offentliga toaletter (dnr 0188/21).

• Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta

programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön (dnr 0232/21).

• Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S)

om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända.

6.2 Regionfullmäktigegruppen 
Ledamöter i Göteborgs regionfullmäktigegrupp 

Ledamöter: Andreas Hector, Ann-Christine Andersson, Cecilia Dalman Eek, Dragan 

Dobromirovic, Håkan Linnarsson, Jan Ripa, Kerstin Brunnström, Malin Sjunneborn, Shilan 

Majid, Per Tenggren. 
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Ersättare: Conny Jervhäll, Eva-Lena Fransson, Gunilla Josefsson, Göte Karlsson, Ingvar 

Svensson, Jane Åberg, Jonathan Pašić, Karin Greenberg Gelotte, Marina Fransson, Olof 

Svensson, Ronny Johansson, Dijana Mujdzic. 

 

Sammanfattning av året 

Ännu ett år är genomfört. Ännu ett år i pandemins spår. Men trots det digitala livet som vi levt de 

senaste två åren så har vi drivit politik. Vi har drivit på för att sjukhusen skulle få bättre 

förutsättningar för sina uppdrag genom att kräva 1 miljard extra till sjukvården. Vi har drivit på 

för att de som arbetar i förlossningsvården ska få en bättre arbetsmiljö då de ska klara sina viktiga 

uppdrag.  

 

Vi ser att det står över 100 000 personer i kö till sjukvården i Västra Götalandsregionen. En kö 

som till stor del fanns redan innan pandemin. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gett 

regionen statsbidrag av aldrig tidigare skådad omfattning och just nu är överskottet över 3,3 

miljarder kr centralt i regionen. Samtidigt har den moderatledda ledningens budget under de 

senaste åren inneburit besparingskrav på sjukhusen där konsekvenserna är minskning av personal 

och besparingar på verksamheten. Samtidigt lägger Grön-Blåa 700 mnkr på en modell där 

sjukhusen i egen regi bara har tagit del av knappt 10 miljoner kr. Detta är oacceptabelt. 

Sjukvården behöver tillräcklig finansiering och långsiktiga förutsättningar. 

 

Under året har Västra Götalandsregionen antagit flera viktiga övergripande dokument. Den 

regionala utvecklingsstrategin som förkortas RUS anger riktningen för det regionala 

utvecklingsarbetet mellan 2021 och 2030. Strategin tar sin utgångspunkt i de stora 

samhällsutmaningarna och behovet av att ställa om mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt 

samhälle. Det behövs innovativa lösningar, tvärsektoriella angreppsätt och en konsekvent 

integrering av de tre hållbarhetsdimensionerna – ekonomiska, sociala och miljömässiga – i allt 

utvecklingsarbete. 

 

Dessutom har regionen antagit Mål för social hållbarhet 2030 samt Miljömål 2030. Mål för social 

hållbarhet 2030 handlar om hållbar utveckling och det goda livet – för varje människa. Miljömål 

2030 syftar till att de övergripande miljömålen ska bidra till ett ekologisk hållbart samhälle enligt 

Agenda 2030 och Parisavtalet. Tillsammans skapar vi ett starkare och mer hållbart samhälle.  
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Nu lägger vi året 2021 bakom oss och går in i ett valår. Vi står starka, enade och med ett enormt 

driv för att föra fram vår socialdemokratiska politik. Förhoppningsvis ska vi under 2022 åter 

kunna träffas som vanligt igen. 

 

6.3 Riksdagsbänken 
Under 2021 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.  

 

De göteborgska riksdagsledamöterna 

skrev en rad motioner under den allmänna 

motionstiden 2021. Dels motionerades det 

utifrån de bifallna motionerna som 

höstkongressen antagit året innan men även en motion som handlade om att reglera elsparkcyklar 

lämnades in och rönte medial uppmärksamhet. Året har präglats av pandemin och tillhörande 

restriktioner. Som ett sätt att fortsätt träffa relevanta aktörer i Göteborg trots restriktioner har 

gäster aktivt bjudits in till digitala samtal under året. Under hösten, när restriktionerna så tillät 

under en kortare period, genomfördes en rad fysiska arbetsplatsbesök så som besöket hos ett 

företag som utvecklar elektriska flygplan.  

 

6.4 Socialdemokrater i Svenska kyrkan 
Den socialdemokratiska stiftsgruppens verksamhetsberättelse för år 2021 

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 med förslag på bland annat uppsökande verksamheter, och 
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krav på en avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet. Av tradition har vi även lagt flera förslag för 

att öka den sociala hållbarheten i kyrkans verksamheter. Utifrån vårt grundläggande krav att 

kyrkan ska vara en öppen folkkyrka har vi bland annat aktivt medverkat till att alla 

förtroendevalda i stiftet samt anställda vid stiftskansliet fått möjlighet att delta i en 

utbildningsinsats kring HBTQ-frågor med rubriken ”Regnbågsmärkningen”. Dessutom har vi 

markerat vikten av att den kyrkliga Stadsmissionen i Göteborg får resurser att verka för social 

välfärd bland drabbade människor. I samband med beslut kring stiftets stora skogstillgångar har 

vi tydligt tagit ställning för en ekologisk hållbarhet. 

 

Den politiska 

majoriteten i 

Göteborgs stift utgörs 

av en nära samverkan 

mellan S, MP, Visk, 

ÖKA och C under 

namnet ”Folkkyrkan”. 

Vid årets kyrkoval gick 

vi något tillbaka men 

behöll genom samverkan i ”Folkkyrkan” den politiska majoriteten i såväl stiftsfullmäktige som 

stiftsstyrelse.  Med 14 mandat i stiftsfullmäktige är S alltjämt den största nomineringsgruppen. I 

samband med årets sista möte med stiftsfullmäktige avtackades vår gruppledare Ing-Marie 

Gustavsson, som på egen begäran lämnar sina kyrkopolitiska uppdrag i stiftet för att kunna möta 

nya och omfattande utmaningar i egenskap av diakon. Till ny gruppledare har stiftspolitikern 

Magnus Hermansson Adler utsetts för den kommande mandatperioden 2022–2025. I december 

valdes han till 1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen, där biskopen enligt kyrkoordningen är 

ordförande. 

 

Askims församling  

Valresultatet i kyrkovalet innebar tråkigt nog att vi tappade två mandat jämfört med tidigare 

mandatperiod. Vi är ändå nöjda med att det att vi lyckades mobilisera så många S-röstande som vi 

gjorde. Till detta kommer att vi rekryterade flera nya medlemmar under valrörelsen. Efter 

förhandlingar så lyckades vi begränsa inflytandet från den mest högerorienterade 

nomineringsgruppen. Vi erhöll även ”representation” utöver vad mandatfördelningen annars 
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skulle gett. Med platser i b.la. kyrkoråd, presidie (adjungerad) samt posten som vice ordf. i 

fullmäktige.  

 

Politiskt har vi bl.a. lyckats få tillstånd en förbättrad tillgänglighet till Billdals kyrkogårdar genom 

utökad trafik av Flexlinjen, vilket uppmärksammats i ”lokal press”.  

 

Västra Frölunda pastorat 

Vi har inte arbetat så mycket under året med socialdemokratiska frågor specifikt utan försökt att 

få ett bra samarbete i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i kyrkans olika frågor. Pastoratets tre 

prioriterade områden är klimatet, ungdom och ideella. Socialdemokraterna vill ha med diakoni 

bland de prioriterade områden men det fanns tyvärr inget stöd för detta förslag. Vi påpekade 

under kyrkofullmäktigemötena att pastoratet jobbade för långsamt med de prioriterade 

områdena. I slutet av året hade pastoratet lagt ner mer energi i frågan. De har börjat att söka efter 

fler ideella och en komministertjänst har utlysts där en del av tjänsten är att jobba med 

ungdomsverksamheten. 

 

I kyrkovalet fick vi 21,84 % av rösterna. Detta innebär att vi går från 9 mandat till 7 mandat i 

kyrkofullmäktige. Vi vill tacka våra kyrkopolitiker i pastoratet för de insatser som har genomförts 

under mandatperioden 2017–2021. Ni har alla gjort ett bra jobb. 

 

Domkyrkopastoratet 

Det som präglat året är pandemin och att vi har kämpat med att få en budget i balans, ett stort 

besparingspaket har gått igenom. Detta har vi gjort för att ta ansvar för Domkyrkopastoratet, 

både nu och i framtiden. Det har varit ett tufft arbete men som kommer att bära frukt på lång 

sikt. 

 

Vi har startat upp och så när genomfört arbetet med regnbågscertifieringen av pastoratet. 

Pandemin har+ gjort att arbetet har dragit ut på tiden. 

 

En lokalförsörjningsplan är framtagen och antagen av fullmäktige. Vilket också kommer bidra till 

ett hållbart pastorat över tid. 

 

Efter kyrkovalet tog vi åter ordförandeskapet för de kommande fyra åren. 
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Carl Johans pastorat 

Församlingarna har genomgått utbildning avseende Regnbågsnyckeln och har certifierats. 

Detsamma gäller Miljöcertifiering. S-gruppen har varit pådrivande i det arbete.  

 

S-gruppen har aktivt stöttat kyrkoherden i arbetet med att få till stånd ett förvärvande av 

Sjömanskyrkan. Pastoratet hyr nu hela fastigheten av de nya ägarna. Vi har i vår tur hyrt ut 

Sjömanskyrkan till olika organisationer. Sjömännen har förstås en fortsatt given plats i 

Sjömanskyrkan. Kyrkoherden och administrativ personal har sina arbetsplatser i huset.  

 

Våra förtroendevalda har deltagit i flera olika verksamheter under året, inte minst under arbetet 

inför och under kyrkovalet. 

 

Örgryte pastorat 

Vi styrde innan kyrkovalet tillsammans med ÖKA som vi hade majoritet tillsammans med. S har 

haft vice ordförande i fullmäktige, kyrkorådet, valnämnden och Härlanda församlingsråd.   

 

I samband med valrörelsen har gruppen ombildats, då några har lämnat och nya har kommit 

med. Valrörelsen gick bra, men vi tappade tre mandat. Valdeltagandet i Örgryte ökade med några 

tiondelar i förhållandet mot 2017. Vi tappade nog en del röster till Vänstern i Svenska kyrkan och 

Miljöpartiet i Svenska kyrkan de gröna som var nya i lokala valet. Även Öppen kyrka tappade 

mandat. Tillsammans med Öppen kyrka, Vänstern i Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska 

kyrkan de gröna har nu S bildat majoritet. S har fortsatt vice ordförande i kyrkorådet och fick 

andre vice ordförande i fullmäktige. S har också skapat en kontakt med fackförbundet 

Kommunal i Örgryte pastorat för att kunna bli en bättre arbetsgivare. Vi fortsätter att driva 

frågorna runt HBTQ och verksamheten för barn och unga. 

 

 

 

Nylöse pastorat 

Då pastoratet över tid har tappat medlemmar innebär det fortsatt ett ekonomiskt kärvt läge, vilket 

kommer ställa krav på prioriteringar i verksamheterna. Pastoratet beslutade i budgeten för 2022 

att ge mindre pengar till de samarbeten som församlingar och pastorat har i Göteborg. Vi 
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socialdemokrater i Nylöses kyrkoråd och kyrkofullmäktige motsatte oss detta kraftfullt men fick 

ingen majoritet för detta. 

 

Kyrkovalet genomfördes och lokalt ökade valdeltagandet och Socialdemokraterna gick dessutom 

framåt. S har nu vice ordförande i kyrkorådet och ordförande i kyrkofullmäktige. Under hösten 

blev det en intensiv period då vi valde nya ledamöter i pastoratet till kyrkoråd, 

begravningsdelegerade, valnämnd och andra poster.  

 

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. Under pandemin har det varit en 

utmaning att kunna genomföra detta arbete utan att riskera medverka till smittspridning. Det 

mesta av församlingens arbete har fått ställas om och genomföras digitalt. Detta har även gällt 

våra sammanträden. 

 

Under året genomförde vi också aktiviteter för att informera om kyrkovalet. Valresultatet var 

gott, vi ökade. 

 

Lundby församling  

Vi har arbetat vidare med att utveckla vår diakonimottagning i Biskopsgårdens kyrka som startade 

i augusti 2020. Verksamheten i diakonimottagningen 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. 

 

Under året har vi bl.a. förnyat miljöcertifieringen och förnyat avtalet med Stadsmissionen. 

HBTQ-utbildningen som startade 2020 i samarbete med Sensus omfattar all personal (ca 72 

personer) och alla förtroendevalda för att bli en HBTQ -certifierad församling.  

 

Valrörelsen i Lundby blev en framgång för Socialdemokraterna, vi ökade antalet förtroendevalda 

och kunde behålla ordförandeuppdragen i både kyrkorådet och i kyrkofullmäktige.         

 

Backa pastorat 
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Backa pastorat har under året ställt om verksamheten för att möta församlingsborna trots alla 

restriktioner på ett nytt sätt. Flera verksamheter har träffats ute och nya har startat som våra 

sociala träffar ”droput fika” som nu ett exempel. Vi har arbetat fram en lokalförsörjningsplan 

med tydligt klimatmål som vår grupp drev igenom. 

 

Vi har utvecklat andakter som läggs upp digitalt som har varit populära att titta på när vi har varit 

tvungna att begränsa deltagandet på våra gudstjänster. Året som har gått har varit ett år där vi har 

fått tänka nytt. 

 

7. Rapporter från sidoorganisationer 

7.1 SSU-distriktet Göteborg 
SSU Göteborgs distriktsstyrelse har under verksamhetsåret 2021 bestått utav Jesper Jinesjö 

(ordförande), Oskar Andersson (kassör), Hilda Andersson, Märta Alnebratt (till december 2021), 

Mahmod Bek, Linnea Hallkvist, Sanna Moradi, Felix Oderth & Dan Oraham. I december 2021 

entledigades Märta Alnebratt från styrelsen för att inta en ny roll som ombudsman för SSU-

distriktet då dåvarande ombudsman Tamara Nesic påbörjade ett vikariat på partidistriktet.  

 

Även 2021 års verksamhet har präglats av pandemin. Detta innebar att distriktsårskonferensen 

genomfördes digitalt. Detta hindrade inte årsmötet att besluta om politik och en ny styrelse. Trots 

det digitala genomförandet tjänstgjorde fler 

ombud än tidigare år. SSU Göteborg valde en ny 

ordförande efter Hanna Andersson; Jesper 

Jinesjö. Även en ny kassör valdes efter tidigare 

kassör och tillförordnad ordförande Isak 

Ekman; Oskar Andersson. Linnea Hallkvist och 

Dan Oraham valdes på nyval i styrelsen.    

 

Under första halvan av året låg mycket fokus på 

den nationella SSU-kongressen som hölls 30/7-

2/8. Göteborgsdelegationen var den största 

delegationen på kongressen och bestod av 29 
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ombud. Oskar Andersson, Märta Alnebratt och Jesper Jinesjö satt som delegationsledare. 

Delegationen fick igenom många bra förslag kring de olika ämnena och svetsade samman 

distriktet ännu mer. Under sommaren lättade restriktionerna vilket betydde att vi under 

kongressen kunde samla delegationen något som uppskattades mycket. Kongressen var en bra 

väckarklocka för vårt fantastiska distrikt. 

 

Distriktet har under hösten haft stort fokus på värvning. Förbundet har haft tre långa kampanjer 

med fokus på nyvärvning. Göteborg har deltagit i alla tre och utöver det anordnat regelbundna 

återvärvningstillfällen. Totalt växte vi med 700 medlemmar under hösten vilket ledde till att vi i 

slutet av året var 1040 medlemmar i Göteborg och det näststörsta distriktet.  

 

Under hösten hjälpte SSU-distriktet även till med kampanjerna kopplade till kyrkovalrörelsen och 

mobiliserade de egna medlemmarna att gå och rösta genom sms-utskick och utspel på sociala 

medier. Även under partikongressen organiserade distriktet större insatser; bland annat samlade 

distriktet närmare 30 medlemmar utanför Svenska Mässan när Magdalena Andersson valdes till 

partiledare samtidigt som vi pratade med göteborgarna om högerns utförsäljningar av 

hyresrätterna och vikten av att rädda trygghetspensionerna.   

 

Studieverksamheten har långsamt dragit i gång efter en lång period av lågt intresse på grund av 

det digitala forumet. Med starten av fysiska möten har aktiviteten i våra klubbar ökat drastiskt och 

medlemmar känner sig återigen motiverade. Våra klubbar har haft besök från såväl kommunalråd, 

statsråd och ämnesexperter. Distriktet har utformat introträffar för nya medlemmar som under 

hösten visat sig fungera riktigt bra för att fånga upp intresse och engagera nya i våra olika 

klubbar. Dessutom har det anordnats regiongemensamma grundkurser där Göteborg tillsammans 

med Värmland haft ytterst ansvar för en i december månad.  

 

Det har varit ett händelserikt år med både roliga, intressanta men ibland även motiga stunder. 

Med en stor medlemsbas och en ny glöd känner vi oss redo och ser fram emot valrörelsen 2022. 

 

7.2 GSHF  
Styrelsen bestod 2021 av: 

Ordförande    Simon Schönbeck 

Vice ordförande   Mathilda Bandarian 
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Kassör    Marina Fransson 

Ledamot    Maya Emily Potter 

Ledamot    Lowe Elfström 

 

Sammanfattning av året 

Bildningsverksamhet 

Föreningen har genomfört en studiecirkel utifrån Reformisternas material. Vi har även haft 

föreningsmöten på olika teman, främst inför kyrkovalet.  

 

Kyrkovalet  

Föreningen kampanjade inför kyrkovalet, både fysiskt och digitalt. Inför kyrkovalet arrangerades 

träffar, där bl a Jesper Eneroth medverkade, för att bygga upp inför valet. Två fysiska 

flygbladsutdelningar, en brevlådeutdelning och en digital kampanj genomfördes. De fysiska 

flygbladsutdelningarna var begränsade då det var få 

studenter på plats. Brevlådeutdelningen träffade ca 

200 studenthushåll. Den digitala kampanjer bestod 

av två valfilmer som både annonserades. Totalt fick 

annonserna över 30 000 visningar. 

 

Första maj-kampanj 

På och inför första maj drev föreningen en digital 

kampanj. Tanken var att den skulle annonseras, 

men på grund av problem med Facebooks 

annonssystem så fungerade det inte. Kampanjen var 

mycket begränsad i sin spridning.  

 

Jämställdhetskampanj 

Veckan följande internationella kvinnodagen genomförde GSHF en digital kampanj för att 

uppmärksamma olika aspekter av jämställdhetspolitiken. Totalt nåddes nästan 2 000 personer och 

243 interaktioner.  
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Representation 

Föreningen skickade representanter till partidistriktens kongresser och S-Studenters kongress. 

Under året har ordförande även varit adjungerad i partidistriktets styrelse utan rösträtt och har 

däri lyft föreningens talan.  

 

Övrigt 

Under året har vi försökt lyfta våra sociala medier och vår hemsida. Hemsidan är omarbetat, men 

tyvärr har den inte alltid varit uppdaterad. Våra sociala medier har fått ett rejält lyft med flera 

större kampanjer och en tydligare grafisk profil. 

 

7.3 Unga Örnar Väst 
Styrelsens sammansättning 

Ordförande: Liza Kettil. Kassör: Fredrik Forssén. Ledamöter: Joakim Hagberg, Therese Mancini, 

Malin Stål och Jan Andersen. Adjungerad: Diana Issa, ledamot i 

förbundsstyrelsen, och Anna Palmér, LO-distriktet. 

 

Distriktets verksamhet 

På grund av det rådande läget med pandemin har det varit svårt 

att fortsätta arbetet med att bygga upp verksamheten. Trots det 

har demokratiprojektet i Göteborg kunnat fortsätta. Unga Örnars 

förbund har genom beviljade medel från arvsfonden startat upp ett 

demokratiprojekt med fokus att starta demokratiklubbar. 

Genom denna satsning har förbundet kunnat stötta upp 

distriktets verksamhet med anställd personal med bas i Göteborg och med fokus på att starta 

verksamhet just i Göteborg. Under våren låg fokus på att hålla demokratiklubbar främst i 

Tynnered. Distriktet har stöd från förbundet med verksamheten i Göteborg där det också finns 

planer på mer verksamhet i just Tynnered. Att starta upp Unga Örnar Göteborg igen är en 

gemensam prioritering från både distriktet och förbundet. Unga Örnar Väst är med i 

samverkansprojektet Folkkraft tillsammans med ABF, Hyresgästföreningen och LO. Detta är ett 

långsiktigt samarbete som vi tror kommer leda till nya avdelningar när det åter är möjligt att ha 

verksamhet. 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. 
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Avslutande ord 

Unga Örnar Väst har gjort en lång resa där vi gått från att i stort sett inte ha någon verksamhet 

och tampats med beslutet om vi skulle fortsätta kämpa eller inte. Det känns fint att vi trots alla 

motgångar står kvar och att arbetet med att bygga upp distriktet fortsätter trots pandemin som 

gjort det svårt för oss. Därför är det särskilt viktigt att vi har startat upp Unga Örnars Vänner för 

att skapa en långsiktig ekonomisk bas för örndistriktet. För oss är det helt avgörande att kunna ha 

en ombudsman som kan fokusera på att värva medlemmar, utveckla och stötta upp 

verksamheten. Detta är inte möjlig utan det ekonomiska stöd vi får från våra vänorganisationer 

inom arbetarrörelsen och vi är otroligt tacksamma för detta stöd. 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.  

 

7.4 Tro och Solidaritet Göteborg 
Styrelsen har bestått av  

Joakim Berlin, ordförande, Sofia Arvidsson, vice ordförande, Per Ove Persson, kassör, Rolf 

Andersson ledamot, Birgitta Adler, ledamot, Ulla Y Gustafsson, ersättare, Sabina Bengtsson 

ersättare. 

 

Vi har haft vårt andra år med Covid19 som har 

påverkat oss kraftigt under våren men vi har 

kämpat på.  Det är många som sinte finns med oss längre och dem skänker vi en extra tanke till. 

Isoleringen har påverkat oss mycket under året till det sämre men under hösten kunde vi börja 

ses igen i partiet.  Vår ordförande har deltagit på distriktstyrelsemötena och våra föreningar har 

vart representerade på partiets distriktskongresser.  

 

Vi har som organisation på distriktsnivå legat lugnt i båten under detta år.  Vi har överlåtit till 

föreningarna att hålla medlemsaktiviteter under året digitalt och på plats. Vi höll vårt årsmöte den 

29 februari. 

 

Nationellt fick vi en statsminister som aviserade sin avgång efter sommarens regeringskris som 

försvårade arbetet för reformer ännu mer mitt i pandemin. Efter två statsministeromröstningar 
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fick Sverige sin första kvinnliga statsminister, Magdalena Andersson, som också är ny ordförande 

för det socialdemokratiska partiet. Internationellt började Ryssland trumma och mullra mot 

Ukraina som sedan eskalerade under hösten. Samtidigt hade vi en partikongress i Göteborg där vi 

fick igenom ett jämlikare samhälle, ett grönare Sverige och en mer solidarisk värld. 23 av 

ombuden var STS:are och många var uppe i talarstolen. Vår ordförande Sara Kukka-Salam deltog 

i debatterna för en humanare migrationspolitik och en offensiv biståndspolitik. Tro och 

solidaritet fick igenom med andra partidistrikt att Sverige ska ratificera FN:s kärnvapenförbud, 

familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd kom in under stycket om 

migrationspolitiken. STS och övriga sidoorganisations får fortsatt vara adjungerade till (S) 

verkställande utskott. Det var en framgångsfaktor. Så med tanke på hur den politiska kartan ser ut 

så blev det en framgång för Tro och Solidaritet. 

7.5 S-kvinnor Göteborg 
Styrelsens sammansättning 

Ordförande: Shadiye Heydari 

Vice ordförande: Susanne Sillberg Ligander 

Kassör: Parisa Rezaivar  

Sekreterare: Pernilla Stafsén 

Studieledare: Tea Pettersson lämnade sitt 

uppdrag i slutet av sommaren.  

Medlemsansvarig: Camilla Widman 

Klubbansvarig: Shadiye Heydari 

Internationella utskottet: 

Internationella ledare: Renas Mustafa och i 

internationella utskottet ingår även Parisa 

Rezavier, Kochar Walladbegi, Milyon Tekle-Haile och Camilla Widman 

Distriktets klubbar  

Distriktet består i dagsläget av följande föreningar: 

Adallet, Alma, Avant Garde (vilande), Backa, Biskopsgården, Framtiden, Lundby, Röda Rosor, 

Vildrosorna, 
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Coronapandemin har haft stor påverkan på klubbarnas verksamhet. Vi kan vara stolta över att 

distriktet har erbjudit ett aktivt verksamhetsår trots pandemin i form av möten, seminarium, och 

även uppmärksammat viktiga dagar som 8 mars, 100 år av kvinnlig rösträtt och demokrati, anti 

trafficking-dagen samt internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Det traditionella 1 maj-

tåget blev inställt på grund av pandemin.   

 

Studier  

Under verksamhetsåret har fokus legat på seminarieverksamheten. Distriktet har startat en 

mentorskapsutbildning för kvinnor som har ett förtroendeuppdrag. Förstautbildningstillfället 

ägde rum den 23/11-21 samt det har det pågått två studiecirklar i kvinnodistriktet kring boken 

”Att ge upp har inte övervägts” kvinnor i rörelse(r).   

 

Internationella projekt  

Göteborgs socialdemokratiska kvinnodistrikt har fortfarande ett demokrati-projekt i Belarus 

(hemligtstämplat projekt) som har förnyats för Palmecentrets nästa projektcykel 2020-2024.  

 

Forumgruppen för förtroendevalda S-kvinnor 

Under verksamhetsåret har fokus legat på seminarieverksamheten. Distriktet har startat en 

mentorskapsutbildning för kvinnor som har ett förtroendeuppdrag. Förstautbildningstillfället 

ägde rum den 23/11-21. 

 

Seminarieverksamhet och övriga aktiviteter: 

- Kvinnodistriktet har under verksamhetsåret haft två större seminarier.  

- Den 8 mars på internationella kvinnodagen arrangerade Socialdemokraterna, S-kvinnor 

och ABF i Göteborg ett gemensamt möte på temat ”Att försörja sig själv hela livet”. 

Teresa Carvalho, riksdagsledamot samt ledamot i Socialförsäkringsutskottet, pratade om 

Socialdemokraternas strategi för höjda pensioner med fokus på jämställdhet och Siw 

Wittgren Ahl från Socialdemokraterna i Göteborgs seniorutskott pratade om ”kvinnor 

och yrkeslivet”. 

- 1 maj firades digitalt  

- 2 maj, konstituerande möte  

- 22 augusti S-kvinnors distriktsordförande deltog i en manifestation till stöd för det 

afghanska folket, afgaanska barn, kvinnor och för demokrati, jämställdhet, frihet och fred. 
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- 9 september seminarium om ”varför kyrkovalet är viktigt!”. Inbjuden gäst var Katinka 

Randin präst i Svenska kyrkan och präst i Johanneskyrkan Stadsmissionen. Katinka 

pratade om Svenska kyrkan och Stadsmissionens arbete och hur de arbetar för att hjälpa 

utsatta kvinnor och barn. Därtill om kyrkovalet och hur vitaktigt det är att gå och rösta.                                                                                               

- 1-3/10 -21, S-kvinnors förbundskongress valde Annika Strandhäll som ny 

förbundsordförande och Nina Ûnesi till ny förbundssekreterare. 

- 23 november seminarium om mäns våld mot kvinnor.                                                                                                                                                       

S-kvinnodistriktet i Göteborg och Partidistriktet uppmärksammade FN:s internationella 

dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Inbjudna var RSK, en ideell förening 

som jobbar för nolltolerans och förebyggande arbete i syfte att stoppa mäns våld mot 

kvinnor. RSK jobbar främst med förmedling av kunskap och information till skolor, 

myndigheter och företag med riktade utbildningsinsatser och föreläsningar.  

- 24 november delade vi/s-kvinnors distriktsstyrelse ut rosor tillsammans med PD i 

samband med att Magdalena Andersson valdes till Sveriges första kvinna som 

statsminister efter 145 år av manliga statsministrar. 

 

7.6 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 

 

Medlemmar 

Antal betalande medlemmar i föreningen och distriktet var vid årsskiftet 21/22 - 96 personer. 

Detta är en ökning med 8 fler medlemmar än föregående år.  

 

Verksamhet 
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Pandemin har även fortsatt påverkat verksamheten under året.  

 

Medlemsmöten: 

Föreningen har haft tre olika digitala medlemsmöten under året.  

 

Årsmöte med Annika Strandhäll den 25 februari som berättade om vad som händer nationellt 

gällande HBTQ frågor.  

 

Den 21 september ordnades ett möte med transpersonen Kim Plunteman. Hen berättade om sin 

resa till att bli shemale. Vid mötet resonerade Kim om vad ordet shemale betyder och hur 

människor associerar till ordet. Det berördes även hur sjukvården arbetar med dessa frågor och 

att arbete kvarstår från att ge ett fullt ut bra bemötande av transpersoner i vården. Kim beskrev 

att hen övervägt att byta till ett namn som inte varit könsneutralt. Dock beskrev Kim om sin 

upplevelse av samhällets normer är så fyrkantiga att ett könsneutral namn varit den enda 

framkomliga vägen. Kim lyfte även de juridiska aspekterna kopplat till transpersoner som ännu 

behöver fixas så som ändringar i namnlagen och könsneutrala personnummer. 

 

Den 23 november ordnades ett digitalt medlemsmöte om hur situationen ser ut i Uzbekistan för 

HBTQI+ personer. En gäst med bakgrund från Uzbekistan deltog på mötet och berättade 

övergripande om situationen i landet. Johan Büser från styrelsen var den som ordnat möjligheten 

att föra dialogen. Medlemmarna fick även chans att ställa frågor och resonera tillsammans. Det 

blev tydligt att det är omöjligt att vara öppen med sin läggning i landet överhuvudtaget. Det finns 

inte en enda registrerad HBTQ organisation i landet. Det är även vanligt att familjemedlemmar 

drabbas även den utsatte personen har flytt landet.  På detta möte nominerades även kandidater 

till listorna inför valet.  

 

Övriga föreningsaktiviteter: 

Under året har styrelsen haft en hel del kontakt mellan styrelsemöten digitalt. Nalle Johansson har 

ansvarat för föreningens Facebooksida och antalet besökare på sidan har fortsatt att öka.  

 

I juni ordnade förbundet sin kongress helt digitalt där flera ombud från föreningen deltog.  
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Årets upplaga av West Pride genomfördes inomhus i Eriksbergshallen den 27 september till 3 

oktober. Under festivalen hade arbetarrörelsen en gemensam monter som bland annat gästades 

av Cecilia Dalman Eek, regionpolitiker och vice ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset, 

som samtalade om sjukvården i Västra götalandsregionen i ett panelsamtal med vår representant i 

stadens HBTQ-råd Pär Johansson. Festivalen avslutades med en parad som trots vädret blev en 

folkfest hela vägen från Gibraltargatan till Bältesspännarparken. En kraftfull manifestation för 

allas rätt att vara och älska den en vill! 
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1. Mattias Jonsson, 48 år, Ombudsman IF Metall
2. Amalia Rud Pedersen, 29 år, Politisk sakkunnig
3. Johan Büser, 39 år, Jurist
4. Gunilla Carlsson, 56 år, Riksdagsledamot
5. Dzenan Cisija, 46 år, IT-Arkitekt
6. Mariya Voyvodova, 44 år, Rektor
7. Mikael Lindmark, 41 år, Sjöman
8. Lena Malm, 63 år, Avdelningschef
9. Karl-Henrik Rosberg, 40 år, Ombudsman IF Metall
10. Saida Hussein Moge, 44 år, Pedagog
11. Hannes Hurtig, 32, Handläggare
12. Ann-Christine Andersson, 72 år, Senior
13. Roshan Yigit, 30 år, Utredare
14. Elsa Alm, 22 år, Ombudsman LO
15. Claes Söderling, 55 år, Brevbärare
16. Claudia Nistor-Pedrini, 45 år, Undersköterska
17. Jim Tellefsdal, 30 år, Plåtslagare
18. Camilla Widman, 44 år, Postarbetare
19. Staffan Lindström, 49 år, Kommunikatör LO
20. Milyon Tekle Haile, 42, Statsvetare

Förslag till Riksdagsvalsedel 2022-2026

18. Val av kandidater till riksdagen
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Förslag till beslut om arvode till revisorerna 

Distriktsstyrelsen föreslår att arvodet till revisorerna är samma som Göteborgs stads 
förrättningsarvode, dvs 1440 kr för halvdag och 890 kr för heldag. 
 
 

Förslag till beslut 
 
att distriktårskongressen ställer sig bakom förslaget till arvode. 
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Göteborg kan bättre. 

Vi är stolta göteborgare och vi älskar vår stad. Vi har industrier och näringar i framkant med yr-
kesskickliga göteborgare. Vi har en stark välfärd och äger mycket gemensamt. Detta gör Göteborg 
unikt med många möjligheter. Möjligheter som idag inte tas tillvara eller kommer få till del. Det finns 
stora problem i samhället och inte minst i Göteborg. Problem som inte kommer lösas med fortsatt 
vinstjakt, fler utförsäljningar eller nya dyra marknadsexperiment. Istället lyssnar vi på göteborgarna. 
Det är dags att säga som det är och göra det som krävs. Vårt Göteborg kan bättre.  

I vårt Göteborg ska varje sten vändas för att knäcka segregationen och få bort våldet. Gängkriminali-
teten gör göteborgare till brottsoffer och dödsoffer. Våld och brottslighet är ett gift som sprider räds-
la, bryter sönder framtidstron och tilliten i samhället. Vi ska skärpa fler straff, bygga ut rättsväsendet, 
få upp fler kameror och få fler ordningsvakter. Vårt samhälle ska också vara skoningslöst mot allt som 
när kriminaliteten. Vi ska bygga bort segregationen fler ska klara skolan och alla måste jobba, oavsett 
varifrån man kommer. Vi behöver ge våra segregerade områden tid att bygga upp en starkare välfärd 
genom att inte anvisa fler asylsökande. Att tvinga folk till låglönejobb, sälja ut hyresrätter, tillåta vinst-
jakt och stök i skolan kommer endast förvärra segregationen i Göteborg. 

I vårt Göteborg ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Svenska folket ska leva 
i trygg förvissning att välfärden finns där när vi behöver den och att våra skattekronor går till det dem 
ska. Riskkapitalisternas plundring ska stoppas. Kvaliteten i välfärden och människors hälsa äventyras 
när hemtjänstpersonalen springer på minutschema och sjukvårdspersonalen pressas. Otryggheten 
växer när det är krångligt att vara sjuk och samhällets verksamheter anpassas efter marknaden – inte 
människorna. Det ska vara ordning och reda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Och de som 
arbetar där förtjänar hela samhällets respekt, de ska ha goda arbetsvillkor, bra löner och en pension 
som går att leva på. 

I vårt Göteborg ska klimatinvesteringar komma alla till del genom att se till att staden blir centret i 
framtidens industri. Det skapar stora chanser till nya jobb. Och de ska ha bra villkor, med svenska 
löner och kollektivavtal. Det ska finnas goda möjligheter till omställning och ekonomisk trygghet när 
man blir sjuk eller arbetslös. Alla som arbetat har rätt till en pension som det går att
leva på. När alla som kan jobba också jobbar kan vi göra välfärden bättre. Egen försörjning och skola, 
vård och omsorg av hög kvalitet för alla är de starkaste krafterna för jämställdhet och jämlikhet.

Det här programmet ger inte alla svar på de utmaningar som finns i Göteborg men det beskriver 
kärnfullt mycket av den politik som vi Socialdemokrater kommer bedriva om vi får göteborgarnas för-
troende. Programmet togs fram genom att lyssna på göteborgarna och bjuda in alla intresserade under 
hösten 2021 till att diskutera lösningar på problem i allas vår vardag. Utifrån detta föreslår distriktssty-
relsen för Socialdemokraterna i Göteborg följande handlingsprogram för kommande mandatperiod 
till distriktsårskongressen 2022 att besluta.

Mattias Jonsson 
Distriktsordförande
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Våldet ska tryckas tillbaka och segregationen brytas 

Göteborg är en alltför segregerad stad och de problem som härrör från segregationen växer. Dels för 
att fler med stora behov av stöd från samhället de senaste åren har bosatt sig i områden med större 
sociala problem än andra. Men också för att samhället inte lyckats ge alla barn i Göteborg samma 
chans vilket ytterligare spär på segregationen. Detta blir tydligt då barnens förutsättningar beror på 
föräldrarnas utbildningsnivå, hälsa och bakgrund. Den växande segregationen blir på så sätt alltmer 
allvarlig. När inte samhället finns närvarande så ökar risken för att utsättas för bland annat heders-
förtryck, extrema åsikter, brott samt rekryteras till gängkriminalitet. Bostadsbristen samt otillräckliga 
resurser till socialtjänsten förhindrar möjligheten att knäcka segregationen i vår stad. En socialtjänst 
med begränsade resurser kommer även göra att andra grupper i samhället far illa oavsett ålder, bak-
grund eller var i staden man bor, så som om man utsätts av våld i nära relation inte alltid får det stöd 
som behövs.  

Vi socialdemokrater vill göra det som krävs för att knäcka segregationen. Så att göteborgare rör sig i 
alla delar av staden, arbetar och umgås med människor med olika bakgrunder. Att ingen hålls tillbaka 
på grund av sin hemadress eller sina föräldrars utbildningsnivå. Att öka samhällets stöd så att ingen 
utsätts för hedersförtryck eller våld i nära relation. Att öka samhällets närvaro så att extrema åsikter 
inte får fotfäste och förhindra nyrekrytering till kriminella gäng. Alla bostadsområden ska upplevas 
som trygga och vi ska pressa tillbaka gängvåldet så vi inte har några utsatta områden kvar i Göteborg. 

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg undanta hela Göteborg från EBO-lagen i väntan på att la-
gen avskaffas helt. Dessutom verka för att inga anvisade nyanlända enligt bosättningslagen tillåts pla-
ceras i utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden. Det skulle ge möjlighet att bromsa 
upp den ökande segregationen och möjlighet att över tid skjuta till mer välbehövda resurser till social-
tjänsten. Så att familjestödet kan utökas för att stödja barn och unga som bedöms vara i ett socialt ut-
satt läge. Så att tillräckligt med resurser finns till att ge fristad till personer som lever under våld i nära 
relationer eller hedersförtryck. Inrätta särskilda enheter i socialtjänsten som motarbetar nyrekrytering 
och understödja fler avhopp från gängmiljöer. För att öka samhällets närvaro och möjlighet till stöd 
behöver mer resurser gå till kvinnojourer, fler idéburna offentliga partnerskap ingås för att involvera 
föreningslivet i arbetet med att skapa tryggare bostadsområden samt förhindra att ungdomar hamnar 
i destruktiva miljöer. Bostadsområden behöver rustas upp med exempelvis bättre belysning i samspel 
med att kameror samt ordningsvakter tillämpas i områden som upplevs särskilt otrygga i väntan på att 
fler poliser anställs.   

Vi ska bygga bort segregationen  

Det är många som vill bo i Göteborg. Staden har vuxit kraftigt under hela 2000-talet. Men brist på 
såväl hyresrätter som småhus och radhus gör att många inte kan eller har råd att bo här. Många stads-
delar saknar också en tillräcklig blandning av upplåtelseformer. Detta cementerar segregationen och 
klassamhället. Det som idag byggs är alltför ofta inte tillräckligt varierat och bidrar inte harmonisk 
stadsbild eller mer levande bostadsområden.  
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Vi socialdemokrater vill att politiken återtar den demokratiska kontrollen över vad, var och hur det 
byggs. Vi vill bygga bort bostadsbristen och segregationen samt se till att det finns ett brett utbud av 
olika boendeformer för de olika faser som ett liv består av. Så att unga kan flytta till Göteborg för att 
studera, så att barnfamiljer kan bo kvar i tillräckligt stora hem och göteborgare kan få åldras i Göte-
borg.  Bygga på ett sätt som skapar en harmonisk stadsbild, mer levande torg och stadsmiljöer som 
bidrar till ökad trygghet. 

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg stoppa ombildningar och utförsäljningar av våra gemen-
samt ägda bostäder, då det driver på segregationen samt minskar den demokratiska kontrollen – men 
också eftersom de lägenheter som ombildas ofta har lägre bruksvärdeshyror, och att ombildningar 
därmed höjer det genomsnittliga priset för en hyresrätt i Göteborg. Istället vill vi att den politiska 
styrningen stärks i staden vad gäller stadsutveckling. Då kan vi verka för att knäcka segregationen 
genom att bygga ihop stadsdelar med stråk där det återfinns kontor, affärslokaler, bostäder och allt 
annat som behövs för en levande stad. Vi vill också utöka boendeinflytandet genom att exempelvis 
exportera Gårdstensmodellen till fler områden med behov av att öka tryggheten. Samtidigt som vi 
ska verka för att bygga bort bostadsbrist och segregationen ska vi säkerställa att det finns gott om 
grönområden, förskolor och andra allmännyttiga anläggningar när Göteborg byggs ut.
 
 
 
 
 
 
Göteborg ska ha något för alla  

Göteborg har blivit den evenemangstad som vi socialdemokrater länge har kämpat för och staden har 
ett rikt föreningsliv då vi alltid har prioriterat föreningarna i kommunen. Men idag sker de flesta eve-
nemangen i innerstaden och både föreningsliv samt deltagande i föreningsaktiviteter är ojämnt förde-
lat mellan stadsområden. Olika områdens föreningsliv och deras behov och förutsättningar behöver 
belysas på ett bättre sätt och idag är tillgången till lokaler för föreningar ett alldeles för stort hinder. 
Detta till trots då vi vet att många lokaler står tomma kvällstid och helger. Folkbildningen är en viktig 
del av civilsamhället men dess grundläggande idé och verksamhet hotas idag alltmer av högerpartier.
Vi Socialdemokrater vill stärka föreningslivet så att fler får en meningsfull fritid. Oavsett var du bor 
i staden ska det finnas lokala aktiviteter som intresserar och det ska finnas lokaler för föreningar att 
utöva sin verksamhet i. Driv och engagemang bland föreningsaktiva ska aldrig behöva kvävas på 
grund av brist på lokaler. Folkbildningen är och ska fortsatt vara en vital del av civilsamhället och en 
självklar del utav samhällsutvecklingen. Göteborg ska också fortsatt vara en ledande evenemangsstad 
som kommer alla göteborgare till del.  

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg påbörja bygget av den av oss initierade moderna multiare-
nan som ska ersätta Scandinavium, ett centralbad tillgängligt för alla i staden och evenemangsstråket 
samt förnya idrottshallarna som är viktiga för breddidrotten. När stora evenemang hålls i staden ska 
det komma så många göteborgare till del som möjligt genom att verka för att skapa kringaktivite-
ter runt om i staden. Föreningslivet måste få en större plats i planeringen över hur staden byggs ut 
genom att exempelvis vid nyproduktion göra plats för föreningslokaler i bottenplan. De lokaler som 
idag står tomma men lämpar sig för föreningsverksamhet behöver bättre tillgängliggöras genom att 
till exempel underlätta annonsering eller förenkla uthyrning genom digitala system. Dialogen genom 
exempelvis trygghetsråd ska stärkas för att bättre möta föreningarnas lokala behov. Stärka folkbild-
ningen genom att långsiktigt stödja dess verksamheter i Göteborg. 
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Kulturlivet ska bli bredare och nå fler  

Göteborg har ett rikt och brett kulturliv som innefattar konst, musik, dans, teater, bibliotek och 
museer av alla möjliga slag spridda över staden. Delar av kulturlivet är, av olika anledningar, inte lika 
tillgängligt för alla. Kulturinstitutionerna är ofta lokaliserade i centrala staden, kunskapen om - och 
intresset för - vissa kulturformer varierar i befolkningen. Detta gör att tillgången till kultur och utö-
vandet av kultur skiljer sig inom staden.  

Vi socialdemokrater vill att hela kulturlivet ska komma alla göteborgare till del. Då måste kulturlivet 
finnas lokalt och i största mån vara avgiftsfri för att undanröja ekonomiska, sociala och fysiska bar-
riärer. Vi vill se ett aktivt uppsökande för att få nya grupper att hitta till stadens kulturinstitutioner 
samt öka tillgången till konst, kultur och eget skapande för göteborgare i alla delar av staden. Då kan 
kulturen, inte minst genom språkutbyte, också vara ett sätt för fler att mötas.  

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg göra kulturen än mer tillgänglig genom att särskilt riktade 
satsningar mot unga generellt och till vissa stadsområden där utövningen eller deltagandet är lågt. Lo-
kaler i ytterområden ska användas mer effektivt för att kultur- och föreningsliv ska bli mer närvarande 
i kvarteren, bidra till ökad trygghet och få fler unga intresserade av kultur. Verka för att Ungdomens 
hus eller kulturhus ska finnas i områden med lågt deltagande i kultur- och föreningsliv och deras verk-
samhet planeras efter lokala behov. Möjliggöra att fler barn och unga hittar en konstform eller aktivi-
tet som de gillar genom att erbjuda kulturaktiviteter i anslutning till skoldagen. Öka andelen barn och 
unga som läser genom att arbeta för att förlägga skolbibliotek än mer effektivt runt om i staden för 
att stärka kvaliteten samt prioritera att bevara befintliga folkbibliotek. Bokbussar kan vara en lösning 
för bostadsområden och torg som saknar lokala bibliotek och i områden där läsandet är lägre. Biblio-
teken har en central roll i lokalsamhället och det är angeläget att säkerställa en trygg miljö för besökare 
och personal. Läsandet utvecklar språket vilket är avgörande för att fler människor ska mötas från 
olika bakgrunder. Därför ska även verksamheter som erbjuder språkutbyte stöttas och utvecklas. Vi 
vill även göra det lokala kulturarvet tillgängligt genom att exempelvis verka ett varvs- och industrihis-
toriskt center ska inrättas i Göteborg för att tillgängliggöra stadens industrihistoria, människorna som 
burit den och arbetarrörelsens historia till kommande generationer.

 
 
 
 
 
 

Vi ska ta tillbaka kontrollen över grund- och gymnasieskolan 

Den svenska marknadsskolan har inneburit att den demokratiska kontrollen och fokuset på bildning 
gått förlorat. Från att ha haft en av världens mest jämlika skolor har Sverige halkat efter i internatio-
nella mätningar med ökande segregation, betygsinflation och en unikt marknadsliberal och för frisko-
lor orättvist gynnande lagstiftning. Den svenska marknadsskolan främjar friskoleägare och riskkapi-
talister på bekostnad av elevernas lärande och lärarnas arbetsmiljö. I marknadsskolan blir elever till 
kunder och lärarna degraderas till utförare av tjänster. Det är göteborgarna som står för notan när 
skattekronor förslösas till privata vinster och den kommunala skolan dräneras på resurser. Samhälls-
utvecklingen sätter mer press på unga och pekar ut vad som ska anses vara hög status samt förändrar 
normer. Detta innebär bland annat att allt fler lider av psykisk ohälsa och attityder kring droger mju-
kas upp. 
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Vi socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över skolan. Då kan vi bryta skolsegregationen, öka lik-
värdigheten mellan skolor och se till att alla elever får stöd samt studiero för att uppfylla sina drömmar. 
Skolan ska återigen fokusera på bildning och kompensera för olika förutsättningar för att öka jämlik-
heten så att alla möter vuxenlivet med fullgjord och relevant utbildning. Elevers bakgrund och fysiska- 
eller psykiska hälsa ska i minsta mån påverka kunskapsinhämtningen. 

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg göra det som krävs för att motarbeta marknadsskolans 
effekter. Vi verkar för att införa kommunalt veto vid etablering av fristående skolor. Konfessionella 
skolor och religiösa inslag i undervisningen och under skoldagen ska förbjudas. Nya skollokaler ska 
dimensioneras och planeras för att nå största möjliga blandning av elever med olika socioekonomisk 
bakgrund. Vi vill införa ett system med klasspeng istället för elevpeng i grundskolan för en mer rättvis 
resurstilldelning. Fler vuxna ska anställas i skolan för att både avlasta lärare och skapa en tryggare 
skolmiljö. Få till stånd tidiga insatser för elever som misstänks få svårigheter längre fram i sin skolgång. 
Tidigare upptäcka och stötta elever i farozonen med sociala team eller socialsekreterare på skolor där 
behov finns. I högstadiet ska psykosocial screening införas där alla elever ska få tid att prata men elev-
hälsan om sitt mående och vid behov få insatser från vården. Skolan ska vara drogfri och elevhälsan 
ska uppmärksamma elever med misstänkt bruk av narkotika. Samverkan med polisen ska utvecklas för 
att utbilda unga och för att upptäcka bruk eller hanterande av narkotika i skolans lokaler.

Förskolan ska ge alla en bra start i livet 

Göteborg har hundratals förskolor runt om i staden. Detta då vi socialdemokrater under lång tid aktivt 
har byggt ut förskolan för ökad jämställdhet, rättvisa och bättre livsvillkor. Men idag är det för stora 
skillnader mellan förskolor runt om i staden. Med skiftande kvalité på lokaler, för stora barngruppen 
på vissa håll och stora skillnader i arbetsmiljö, språkkunskaper eller utbildningsgrad hos personalen. 
Alla barn får helt enkelt inte lika möjligheter till en trygg omsorg och till social och intellektuell utveck-
ling. 

Vi socialdemokrater vill att förskolan ska vara det första steget i det livslånga lärandet som ger alla 
barn en jämlik start på livet oavsett var i staden man bor. Att alla ska ha möjlighet till en plats på för-
skolan i sitt närområde med rimlig väntetid. Med lokaler som är ändamålsenliga och där personalen har 
bra villkor samt adekvat utbildning. Där alla barn får plats och det stöd som behövs för att lyckas väl i 
grundskolan.  

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg minska barngrupperna genom att anställa fler pedagoger, 
tillvarata de lokaler som idag står tomma och bygga nya i områden där köerna är längre. Förskoleassis-
tenter kan vara ett komplement men förutsätts vidareutbilda sig och ska inte anställas på bekostnad av 
utbildad personal. På längre sikt bör alla barn ha lika rätt till förskola, oavsett vårdnadshavarnas syssel-
sättning. Uppsökande arbete ska ske i områden där för få barn går i förskolan.  
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En mer jämlik hälsa 

Det skiljer idag alltför mycket i befolkningens hälsa mellan olika delar av staden beroende på sociala 
skillnader samt klass- och könstillhörighet. Det visar sig bland annat genom att medellivslängden i 
sydvästra Göteborg är betydligt högre än i nordost. Hälso- och sjukvården har helt enkelt inte tillräck-
ligt med resurser för att bryta denna ojämlika hälsa. Marknadsstyrning och utförsäljningsexperiment 
gör situationen än värre. Insatser som idag utförs för att utjämna hälsoklyftor når inte alla på grund av 
språkbarriärer, dålig kännedom kring vården eller att vården är svårtillgänglig rent fysiskt. 
Vi socialdemokrater vill att den gemensamma hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd. 
Behovet av vård ska avgöra vem som får vård först. Marknadsstyrning och privata försäkringar hör 
inte hemma här. Istället ska hälso- och sjukvården fokusera på att skapa en god hälsa över hela staden 
genom att vara lättillgänglig, likvärdig och uppsökande.   

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg återta kontrollen över hälso- och sjukvården. Vården ska 
ges tillräckliga resurser efter göteborgarnas vårdbehov. Fortsätta göra den mer lättillgänglig genom att 
utveckla vården vid Angereds Närsjukhus, fortsätta verka för den nära vården, arbeta för mobil sjuk-
vård och användandet av digitala vårdkontakter. Att nå alla i insatser för att tidigt upptäcka sjukdomar 
genom att exempelvis ge stöd till språk- och kulturtolkar. En god och sammanhållen vård av äldre 
samt personer med kroniska sjukdomar förutsätter att vården kan ges i samverkan i patientens hem, 
utom vid allvarligare tillstånd som kräver sjukhusets resurser. Vi anser också att familjer med små barn 
ska kunna erhålla vård i hemmet genom mobila team.  

Vård i rätt tid utan orimliga köer 

Många patienter får idag vänta orimligt länge på vård som inte är akut och många upplever att det är 
för svårt att få kontakt med vården. Detta kan innebära en lång tid med oro, sjukfrånvaro och försäm-
rad livskvalitet. Vårdens utveckling och ökade möjligheter samt en ökad befolkning innebär att resur-
ser och arbetssätt behöver anpassas bättre för att få ner kötiderna.  

Vi socialdemokrater vill att patienterna ska kunna lita på att man får den vård man behöver, i tid. 
Behovet av vård ska styra tidpunkt, plats, inriktning och omfattning av vården. Alla ska lätt kunna få 
kontakt med primärvården eller vårdguiden 1177 när man behöver det. Tid för bedömning och vård 
på vårdcentral och sjukhus ska ges så snart som möjligt utifrån patientens behov. 
 
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg att det ska gå snabbt och enkelt att få kontakt med sin 
vårdcentral för att få en tid för besök med erbjudande om en fast vårdkontakt. Utveckla för att till-
gängliggöra vården digitalt genom att förbättra vårdguiden 1177 och kontakt på distans med vårdcen-
traler. Minska vårdköerna genom att vårdprocesserna blir snabbare, effektivare och samordnas bättre, 
samt att antalet vårdplatser ökas. Det behövs även fler personal för att minska vårdköerna vilket 
kräver att utbildning samt rekrytering styrs mot områden där behoven är störst. Vi vill också verka för 
att vården för barn och unga med psykisk ohälsa ska vara köfri. 
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Mer förebyggande vård för en bättre folkhälsa 

Det förebyggande hälsoarbetet ges idag inte tillräckligt utrymme i hälso- och sjukvården som fokuse-
rar på att bota och lindra redan uppkomna sjukdomstillstånd. Ökad social segregation i vårt samhälle 
medför större skillnader i hälsa. Inte minst vad gäller munhälsa och psykisk ohälsa.  

Vi socialdemokrater vill skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle som ger alla möjlighet till ett 
gott och hälsosamt liv. De påverkbara hälsoskillnaderna ska minska och slutas inom en generation. 
Det ställer krav på hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete, men också på samhällets utveckling. 
Utbildning, jobb och bra bostad i en god social och fysisk miljö är också viktiga delar som främjar en 
god hälsa. 

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg att de hälsofrämjande insatser höjs till 0,5 % av regionens 
hälso- och sjukvårdsbudget. Då kan fler unga och äldre få en stärkt förebyggande tandvård och verka 
för att fler familjecentraler samt mottagningar för unga vuxna med psykisk ohälsa runt om i Göteborg 
upprättas. Vi vill också stärka samarbetet mellan region och kommun, bland annat för att fler elever 
ska klara skolan med godkända betyg och för att stödja äldres möjligheter till aktiviteter samt social 
gemenskap.  
 

Alla förtjänar en trygg ålderdom 

Göteborg är en bra stad att åldras i, men åldrandet präglas ofta av nedsättande attityder och minskat 
inflytande över sitt eget liv. Det förekommer åldersdiskriminering av individer eller grupper där ålder 
används för att bedöma en människas förmåga, hennes roller eller värde, vilket kan ställa till allvarli-
ga problem för äldre människor. Allt för ofta klumpas dessutom äldre ihop som en homogengrupp. 
I takt med att gruppen äldre växer blir behovet av lämpliga boenden allt större för att fler äldre ska 
kunna bo i de områden man vill. Dessutom finns det fortsatt fysiska hinder, inte minst inom kollektiv-
trafiken, som begränsar äldres möjlighet att förflytta sig. En konsekvens av detta är att en redan alltför 
utbredd ensamhet bland äldre blir värre. För de som behöver kommunens stöd genom exempelvis 
hemtjänst eller bor på ett äldreboende är det för stor omsättning på personal vilket skapar en otrygg-
het. Det blir för många nya ansikten att lära känna och ibland kan även språkbrister spä på otrygg-
heten samt att för lite tid ges för att få en bra omsorg. Det är helt enkelt otillräcklig bemanning samt 
för få som arbetar heltid vilket i sin tur kan leda till bristfällig vård och behandling. Det saknas också 
tillräcklig med medicinsk kompetens på de särskilda boendena. Fortsatt utförsäljning och privatisering 
av hemtjänst och äldreboenden gör endast att den demokratiska kontrollen minskar och marknadsme-
kanismer tar vid. Då är det de äldre som behöver vård och omsorg samt personalen som ger densam-
ma som får betala det yttersta priset med sämre kvalitet och arbetsmiljö.  

Vi Socialdemokrater vill att alla som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grun-
den för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Äldre ska få bestämma själva 
över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp 
med från hemtjänsten. Det ska finnas möjlighet att bo kvar i det område man alltid har bott i och att 
det ska vara enkelt att förflytta sig inom staden. Att personalen inom hemtjänsten och på äldreboen-
dena bemannas upp med bra arbetsvillkor samt att det finns en väl tilltagen tid för att personalen skall 
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Så att det känns tryggt med den personen som hjälper en och att 
man får den tid som behövs.  
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Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg ge möjlighet till fler att välja trygghetsboenden. Verka för 
fler generationsöverskridande samlingslokaler och aktiviteter för att motarbeta ålderism och ensamhet. 
Stoppa utförsäljningar och privatiseringar av vård- och omsorg samt avveckla LOV inom hemtjäns-
ten. Istället vill vi stärka omsorgen genom att öka den demokratiska kontrollen. Genom en utökad 
samverkan med regionen kan vi säkra den medicinska kompetensen samt säkerställa en palliativ vård 
i hemmet. Fortsätta arbeta med kompetensförsörjningen till omsorgen där tillsvidareanställningar ska 
vara norm och förtydliga yrkesrollerna så att kompetensen används till rätt uppgifter. Ny teknik ska 
tas i bruk för att öka kvaliteten av omsorgen och förbättra arbetsmiljön. Arbeta för att äldreboendena 
passar alla äldre utifrån livsstil och språk och utveckla ett mer teambaserat arbetssätt för äldre som har 
sammansatta behov.
 
 
 
 
 
 
 
 

Välfärdens personal förtjänar respekt med rättvisa villkor 

Trots tidigare framgångar genom facklig-politisk samverkan – där rätten till heltid, rätten till arbetsklä-
der och de mest jämställda lönerna någonsin får inta en tätposition -finns fortsatt mycket att göra för 
att den första linjens välfärdspersonal ska få de villkor, löner och arbetsmiljö som de förtjänar. Idag 
finns en för stor värdediskriminering vid lönesättning där de som arbetar i yttre linjen får stå tillba-
ka för de högre upp i byråkratin. Detta i takt med att byråkratin växer på bekostnad av fler personal 
längst ut i välfärden. Exempelvis har, under de senaste åren, antalet administratörer rusat och skolper-
sonalen blivit färre. Denna sorts felprioritering med skattebetalarnas pengar urholkar socialdemokra-
tins välfärdsambitioner och skapar på sina håll ohållbara arbetsförhållanden, vilket i sin tur minskar 
attraktiviteten att arbeta inom det gemensamma. 

Vi socialdemokrater vill att staden som arbetsgivare ska vara ett föredöme vad gäller personalpoliti-
ken. Vi vill skapa det goda arbetet, ett givande arbetsliv där det känns bra och stimulerande att gå till 
arbetet. Ingen ska behöva leva med otrygga anställningar eller ofrivilligt arbeta deltid. Det växande 
välståndet ska göra att välfärdspersonalen får fler kollegor, de arbetskläder som yrket kräver, få den 
lön som arbetet förtjänar och en rätt till ständig vidareutbildning och kompetenshöjning. Vid rekry-
tering och under arbetet ska alla vara fria från diskriminering. Hot och hat ska aldrig tolereras. Varje 
tillstymmelse till tystnadskultur, där repressalier drabbar den som påpekar brister och facket stängs ute 
från samverkan, måste bort. 

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg ta ett krafttag för en ekonomisk och personalmässig om-
fördelning från byråkrati, administration och interna processer till välfärden och välfärdspersonalen. 
På så vis kan vi skapa förutsättningar för parterna att exempelvis bekämpa värdediskriminering vid 
lönesättning, förbättra villkoren och genomföra låglönesatsningar. Heltid som norm ska gälla för alla 
som arbetar inom kommunen eller regionen för att minska otrygga anställningar, behovet av vikarier 
och inhyrd personal. Välfärdspersonalen ska även få möjlighet till inflytande över arbetstidsförlägg-
ningen, få de arbetskläder och skor som krävs för att utföra sitt arbete samt få den fortbildning på 
betald arbetstid som behövs, så som språkutbildning, för att få en bättre arbetsmiljö. Verka för det 
goda arbetet genom att lita på välfärdsprofessionerna och undanröja detaljstyrning samt processtyrda 
mallar. I utsatta och särskilt utsatta områden, där inte ens blåljuspersonalen kan arbeta helt obegrän-
sat, måste trygghetsåtgärder vidtas som tryggar exempelvis hemtjänstens, förskolepersonalens och 
socialkontorens säkerhet. 
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Vi ska använda klimatomställningen för att skapa framtidens jobb 

Klimatförändringarna och det klimathot som det utgör blir allt mer påtagligt i världen. Samhället mås-
te ställa om för att inte överstiga en 1,5-gradig temperaturhöjning. Ska vi klara omställningen måste 
fokuset ligga på en strukturell nivå. Samtidigt ser allt fler de möjlighet som klimatomställningen med-
för. Helt nya tillväxtområden växer fram tack vare den industri som får fart när världen ska accelerera 
omställningsarbetet. Göteborg har en unik möjlighet att vara i centrum av denna utvecklingsresa. 
Dessutom har Göteborg en unik möjlighet att vara den första staden i Sverige som är klimatneutral då 
vi äger mycket gemensamt – bostäder, energiförsörjning, hamnmyndigheten och fordonsflotta. Men 
om den gröna omställningen ska färgas röd, om social hållbarhet ska integreras i klimatklivet, måste vi 
leda de kommunala verksamheterna till en helt annan sorts omställning än idag.  

Vi socialdemokrater vill ställa om samhället på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 
Klimatomställningen förutsätter en rättvis omställning. För att Parisavtalets målsättningar ska kunna 
genomföras måste såväl de sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmålen så att människors 
välfärd förbättras genom arbeten med goda arbetsvillkor, grön el som människor har råd med, för-
bättrad luftkvalitet, ekonomisk jämlikhet och jämställdhet. Klimatomställningsarbetet behöver ha ett 
tydligt jämlikhets- och sysselsättningsperspektiv. Socialdemokratin har verktygen och Göteborg har 
förutsättningarna att stå i centrum, leda samt visa vägen framåt för den hållbara omställningen, med 
ambitiös politik och ny grön teknik.  

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg verka för att Göteborg ska bli den första klimatneutrala 
staden i Sverige. Ta ett politiskt helhetsgrepp genom att införa kvantifierbara klimatmål för alla kom-
munens bolag och förvaltningar. Fortsätta realisera de program och arbetet i klimatgrupper som leder 
till en snabbare omställning. Göra det enklare att välja klimatsmart i de kommunala verksamheterna. 
Trygga energiförsörjningen och verka för att den är hållbar genom exempelvis solceller på kommuna-
la fastigheter. Se till att uppvärmningen av gemensamt ägda lokaler är klimatvänlig. Fortsätta verka för 
en elektrifierad fordonsflotta och locka hit grön industri genom exempelvis erbjuda hållbara trans-
portlösningar för att göra staden till ett internationellt centrum för eldrivna fordon. Till sist behöver 
byggandet bli mer hållbart vilket kräver att vi verkar för att allmännyttan ska bygga mer klimatsmart 
och ställa tydliga krav på privata byggherrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtidens jobb ska komma alla till del 

Jämfört med andra större städer har Göteborg många i arbete eller sysselsättning och har haft så un-
der lång tid. Detta gäller även i utsatta och särskilt utsatta områden där utvecklingen har över tid varit 
väldigt positiv ändock från låga nivåer. Pandemikrisen innebar dock att många blev arbetslösa över 
hela staden – inte minst i arbetaryrken - trots kraftfulla och nödvändiga åtgärder som korttidspermit-
tering samt branschstöd. Pandemin har dessutom snabbat på den pågående strukturomvandlingen. 
Arbetsmarknaden är i snabb förändring och idag är alltför många långtidsarbetslösa. Detta sätter press 
på att samhällets olika delar behöver samarbeta bättre för att stötta människor långt ifrån arbetsmark-
naden och matcha fler till arbete. Att vinstdrivande marknadsaktörer släppts in i arbetsmarknadspoli-
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tikens innersta är ett hinder för att öka sysselsättningen bland grupper som står långt från arbetsmarknaden och 
bekämpa långtidsarbetslösheten. Aktörer vars primära mål är avkastning riskerar prioritera genomströmning och 
snabbhet istället för långvarig anställning och kompetensutveckling.  

Vi socialdemokrater är aldrig nöjda förens alla som kan arbeta också arbetar. Alla behövs för att bygga Sverige 
och Göteborg starkare. Ett arbete innebär både att man bidrar till det gemensamma och skapar ett socialt sam-
manhang. Nu står vi inför en återstart av ekonomin där en aktiv arbetsmarknadspolitik, inte minst på kommunal 
nivå är avgörande för minskade klassklyftor.  

Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg fortsatt driva på för en vuxenutbildning som möter en föränderlig ar-
betsmarknad - med fler yrkesnära studier och språkutvecklande utbildningar, med livslångt lärande och fullfinan-
sierad yrkesväxling, med snabbspår för yrkeserfarna arbetslösa och fler föräldrar i arbete för att förhindra att 
arbetslösheten går i arv. Att människor befinner sig i långvarigt beroende av försörjningsstöd är ett misslyckande 
för samhället. Det offentliga ska bemöta detta med en aktiv arbetsmarknadspolitik och tydliga, förutsägbara krav. 
Verka för att den nya omställningsmyndigheten öppnar kontor i Göteborg, vilket möjliggör ett bättre samarbete 
inom det offentliga. Vi ska verka för att säkerställa kompetensförsörjningen till bristyrken inom stadens välfärds-
verksamheter genom exempelvis skräddarsydda utbildningar eller erbjuda arbete till gymnasieelever med full-
gjord utbildning inom ett välfärdsyrke. I takt med Arbetsförmedlingens förändring är det viktigt att kommunen 
tillåts spela en viktig roll i att matcha människor från försörjningsstöd till studier och arbete, inte minst genom 
den framgångsrika Kompetenscenter-verksamheten som byggts upp under det föregående socialdemokratiska 
styret.
 
 
 
 
 
 

Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig runt i staden 

Det finns stora behov i Göteborg att ta sig runt i staden. Men det är alltför ofta för svårt, krångligt, dyrt eller 
trångt. Det har blivit allt svårare att ta sig fram på grund av att det genomförs flertalet byggprojekt som påverkar 
alla former av transportmedel. Dessutom har avgifter inom kollektivtrafiken de senaste åren ökat och elspark-
cyklar är ett nytt fenomen som i många fall är i vägen för fotgängare samt cyklister. Allt fler känner sig otrygga 
när de åker kollektivt eller promenerar på kvällen. 

Vi socialdemokrater vill att det ska vara enkelt att ta sig runt i Göteborg med det färdmedel som krävs. Framfö-
rallt vill vi utveckla den spårbundna kollektivtrafiken för att förenkla pendlingen till och inom Göteborg och öka 
antalet hållbara resor. Fler ska kunna åka kollektivt genom billigare avgifter och stärkt trygghet. För oss är detta 
en klass- och jämställdhetsfråga då låg- och medelinkomsttagare samt kvinnor i högre utsträckning åker kollek-
tivt. Vi vill också främja folkhälsan genom att undanröja hinder för cyklandet i det offentliga rummet. 

Där vill Socialdemokraterna i Göteborg fortsatt satsa på kollektivtrafiken genom att sänka biljettpriserna och 
göra det avgiftsfritt under vissa perioder för vissa grupper, såsom loven för unga. Verka för högre turtäthet och 
göra det enklare att åka mellan yttre stadsområden. Satsa mer på nya spårvagnar och ny spårväg. Öka tryggheten 
genom att verka för en trygghetscentral att ringa vid otrygga situationer, bättre placeringar av hållplatser, bättre 
belysning och kameraövervakning. Uthyrningsbara elsparkcyklar ska tydligt regleras för att öka framkomligheten 
för gående och cyklister. Cykelns speciella förutsättningar ska tas hand i planeringsskedet av nya byggnationer 
så att cykelvägnätet håller ihop. Parkeringarna inom Göteborgs innerstad ska koncentreras till utvalda platser där 
det finns eller kan byggas parkeringshus eller garage. Detta skapar en förutsägbarhet om var det finns parkering-
ar i staden och således minska trafik som skapas av att leta parkeringar vilket ger plats åt nödvändiga biltranspor-
ter i innerstaden. 

19.b Förslag till lokalpolitiskt handlingsprogram sid 10



G Ö T E B O R G

SO
C

I A
L D E M O K R A T E R

N
A



 
 

19.c Förslag stadgar sid.1  
 

Förslag till Göteborgs distriktsårskongress att anta som förslag till 
partistyrelsen - Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska 
partidistrikt 

 
Dessa stadgar ersätter för Göteborgs partidistrikt kapitel 6 och 7 i partistadgarna. 

 
 
§ 1 Partidistriktets uppgift 
Partidistriktet ansvarar för 
• att värva medlemmar, 
• medlemsintroduktion, 
• utveckla medlemskapets värde, 
• utveckling och samordning av studieverksamheten, 
• facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet, 
• samarbete med arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisationer, 
• stöd för organisations- och verksamhetsutveckling inom partidistriktet, 
• kontakter med socialdemokratiska föreningar, Socialdemokraterna i VGR – partidistrikt i 

samerkan och med partistyrelsen, 
• utveckling och samordning av politiken inom partidistriktet, 
• val och nominering av politiskt förtroendevalda, 
• utveckling av förtroendevalda, 
• utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom partidistriktet, 
• valorganisationen inom verksamhetsområdet, 
• tillsyn över stadsdelskretsarnas och föreningarnas verksamhet och utveckling,  
• de uppgifter som i andra partidistrikt åvilar arbetarekommuner 
 
§ 2 Organisation 
 
Moment 1 
Göteborgs partidistrikt utgörs av Göteborgs kommuns valkrets för val till riksdagen. 
Göteborgs partidistrikt är partiets lokala huvudorganisation. Göteborgs partidistrikt är också 
arbetarekommun. I det fall förutsättningar saknas för en föreningsorganisation enligt mom 
2, tar partidistriktet över ansvaret som åligger föreningarna enligt kapitel 8 i partistadgan. 
 
Moment 2 
Partidistriktet antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan. Av denna ska framgå 
vilka socialdemokratiska föreningar som ingår i partidistriktet samt hur distriktet i övrigt är 
organiserat.  
 
Medlemmar som inte önskar ha sitt huvudmedlemskap i någon av de existerande 
föreningarna ska erbjudas direktmedlemskap i partidistriktet. 
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Moment 3 
Samtliga befintliga socialdemokratiska föreningar, inklusive föreningar inom 
sidoorganisationerna ska ingå i partidistriktet. För SSU-kommun/klubb gäller det endast i 
det fall den är ansluten till partidistriktet.  

Moment 4 
SSU-kommun/SSU-klubb som erkänner partiets stadgar och som begär anslutning till 
partidistriktet ska beviljas detta. Föreningens medlemmar som uppfyller kraven i 
partistadgan4 kap. 1§ 1mom erhåller partimedlemskap efter individuell anslutning. 

Moment 5 
En facklig organisation kan anslutas som medlem i partidistriktet om organisationen har sitt 
säte inom Göteborgs kommun.  

Organisationens medlemmar erhåller partimedlemskap efter individuell ansökan.  

§ 3 Representantskapsmöte och representantskapets årsmöte

Moment 1 
Representantskapet är partidistriktets högsta beslutande organ. Representantskapet håller 
årligen minst fyra ordinarie möten, varav ett är representantskapets årsmöte. 

Moment 2 
Representantskapets årsmöte ska hållas årligen, senast april, på tid och plats som bestäms av 
distriktsstyrelsen. 

Extra representantskapsmöte och årsmöte hålls då distriktsstyrelsen så beslutar eller då 
minst två socialdemokratiska föreningar, som tillsammans har minst 1/3 av distriktets 
medlemmar, så begär. Extra representantskapsmöte kan behandla endast de frågor som 
upptagits i kallelsen. 

Moment 3 
Kallelse till representantskapsmöte ska utfärdas av distriktsstyrelsen senast fyra veckor före 
mötet.  

Moment 4 
Ombud utses för perioden fram till nästa representantskapets årsmöte. Varje organisation 
ansluten till partidistriktetsom har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till partidistriktet 
har rätt att utse ombud till representantskapet enligt regler som i övrigt fastställs av 
representantskapets årsmöte. 

Moment 5 
Medlem i förening som är ansluten till partidistriktet kan väljas som ombud för att 
representera sin förening. En medlem får inte representera mer än en förening på 
representantskapsmötet. 
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Moment 6 
Fullmakt för ombud och ersättare för dessa utfärdas av s-föreningens styrelse och sänds till 
partidistriktet inom av distriktsstyrelsen angiven tid. 

Moment 7 
Fullmaktsgranskningen företas av distriktets revisorer och ska vara verkställd före 
representantskapets årsmötets öppnande. 

Moment 8 
Förslag till arbetsordning och dagordning för representantskapet ska upprättas av 
distriktsstyrelsen. 

Moment 9 
Medlem i till partidistriktet ansluten förening har rätt att närvara vid representantskapets 
möten. 

Moment 10 
Distriktsstyrelsens ledamöter, ersättare och föredragande har yttrande- och förslagsrätt. 
Yttrande och förslagsrätt har även revisorer och valberedningsledamöter. Partidistriktets 
personal och partistyrelsens representant har yttranderätt.  

Representantskapet beslutar om vilka utöver ombuden och de som anges i första stycket 
som har yttrande- och förslagsrätt. 

Moment 11 
Endast ombud har rösträtt vid representantskapet. Varje ombud har en röst. Rösträtten får 
inte överlåtas.  

Moment 12 
Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation 
som tillhör partidistriktet och den ska sändas till partidistriktets styrelse inom av denna 
angiven tid.  

Moment 13 
Motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande ska senast två veckor före 
representantskapsmötet sändas till föreningarna och representantskapsombuden. 

Moment 14 
Ärende som behandlas på representantskapet ska vara berett av styrelsen, förutom vad gäller 
valärenden och revision av verksamheten.   

Moment 15 
Vid representantskapets årsmöte  ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 

• Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
• Rapport från kommunfullmäktigegruppen, regionfullmäktigegruppen,

riksdagsgruppen och kyrkofullmäktigegrupperna
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av förtroendevalda
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Moment 16 
Representantskapets årsmöte väljer en valberedning för denna under en tid av minst ett och 
högst fyra år. För valberedningens ledamöter kan högst lika många ersättare utses. 
 
Förslag till kandidater för partiinterna val på representantskapsmötensänds till 
valberedningen inom den tid som fastställs av densamma. 
 
§ 4 Distriktsstyrelse 
 
Moment 1 
Distriktsstyrelsen handhar ledningen av distriktets verksamhet i överensstämmelse med 
dessa stadgar och av distriktskongressen fattade beslut. 
 
Distriktsstyrelsen är, då representanskapet inte är samlad, distriktets högsta beslutande 
organ. 
 
Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs vid 
distriktsexpeditionen. Distriktsstyrelsen kan delegera personalansvaret. 

 
Partidistriktets styrelse ska senast den 15 maj varje år sända verksamhetsberättelsen till 
partistyrelsen över föregående år. 

 
Moment 2 
Distriktsstyrelsen ska bestå av minst sju ledamöter. För dessa kan ersättare utses. 
Ordförande väljs särskilt. 
 
Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. 
 
Moment 3 
Inom styrelsen kan verkställande utskott utses eller om representantsskapets årsmöte så 
beslutar väljs verkställande utskottet av årsmötet. 
 
Moment 4 
Studieledare, facklig ledare och medlemsansvarig ska utses särskilt och ska ingå i 
distriktsstyrelsen. 
 
§ 5 Revision 
 
Moment 1 
För granskning av distriktsstyrelsens och verkställande utskottets verksamhet samt 
distriktets räkenskaper väljer representantskapets årsmöte tre revisorer och tre ersättare. 
Ersättarna inkallas vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. 
 
Moment 2 
Till representantskapets årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 
distriktsstyrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker 
ansvarsfrihet. 
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§ 6 Allmän omröstning

Moment 1 
Distriktsstyrelsen kan låta genomföra omröstning inom partiet. Sådan omröstning ska vara 
rådgivande. Samtidigt med utsändandet av det omröstningen gäller ska distriktsstyrelsen 
meddela inom vilken tid omröstningen ska vara verkställd och protokollet däröver insänt till 
distriktsstyrelsen. 

Behandlingen av frågan kan ske vid av förening utlyst möte, poströstning, elektronisk 
röstning eller på annat sätt enligt regler som fastställs av distriktsstyrelsen. 

Moment 2 
Om omröstning sker på av förening utlyst möte ska föreningens styrelse sända protokoll 
över omröstningen till partidistriktet. I protokollet ska anges såväl hela antalet avgivna röster 
som antal röster för och emot de framställda förslagen. 

Moment 3 
Slutligt beslut i fråga som har varit föremål för allmän omröstning fattas av 
distriktsstyrelsen. 

§ 7 Utskott

Moment 1 
Distriktsstyrelsen beslutar om att inrätta utskott i partidistriktet. 

Moment 2 
I Göteborgs partidistrikt ska ett facklig-politiskt utskott finnas. 

Moment 3 
Det facklig-politiska utskottets uppgift är att 
• Skapa förutsättningar för de fackliga S-föreningarna vad gäller medlemsvärvning,
• i samråd med distriktstyrelsen samordna och stimulera facklig-politisk verksamhet på
arbetsplatserna,
• bedriva opinionsbildning för partiets idéer och politik på arbetsplatserna,
• i samråd med partidistriktet samverka med de lokala fackförbundsavdelningarna

Moment 4 
Facklig-politiska utskottet består av minst sju ledamöter samt minst sju ersättare.  
Samtliga ledamöter och ersättare förutom ordföranden utses av distriktsstyrelsen på förslag 
av de fackliga socialdemokratiska föreningarna.   

Facklig-politiska utskottets ordförande utses av representantskapets årsmöte, på förslag av 
partidistriktets valberedning. 
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§ 8 Allmänna bestämmelser 
 
Moment 1 
Distriktsorganisation kan inte läggas ner eller slås ihop utan partikongressens beslut. 
 
Moment 2 
Dessa stadgar kan endast ändras efter beslut av partistyrelsen.  
 
Moment 3 
Övriga lokala bestämmelser stipuleras i ett reglemente som representantskapets årsmöte 
antar. Dessa får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i stadgan.  
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Förslag till reglemente för Göteborgs socialdemokratiska 
partidistrikt 

Kapitel 1 - Allmänna bestämmelser för Göteborgs 
socialdemokratiska partidistrikt 

§1 Bestämmelser kring reglementet

Moment 1 
Reglementet bereds och föreslås av distriktsstyrelsen samt fastställs av representantskapets årsmöte. 

Kapitel 2 - Bestämmelser för områdeskretsar 

§1 Områdeskretsens uppgift

Moment 1 
Områdeskretsarna ansvarar för 

• opinionsbildning för partiets idéer och politik inom områdeskretsen,
• kommunikation med väljare inom områdeskretsen,
• samordning och ledning av valaktiviteter inom områdeskretsen,
• samordning av s-föreningarna inom områdeskretsen

§2 Organisation

Moment 1 
Områdeskretsarnas geografiska omfattning beslutas av representantskapets årsmöte. 

Moment 2 
Medlem i områdeskretsen är den som bor i det geografiska området och är medlem i någon 
förening/klubb som är ansluten till partidistriktet, eller tillhör partidistriktets fria kvot.  

Moment 3 
Områdeskretsar utser ej ombud till partidistriktets representantskap. 



19.d Förslag reglemente för Göteborgs partidistrikt sid.2

§3 Medlemsmöte

Moment 1 
Områdeskretsens årsmöte är organisationsledets högsta beslutande organ. 

Moment 2 
Områdeskretsen ska kalla till medlemsmöte minst tre gånger per år eller då områdeskretsens 
styrelse så beslutar. Senast två veckor före medlemsmöten ska styrelsen utfärda kallelse till 
samtliga av områdeskretsens medlemmar.  

Moment 3 
Ärende som behandlas på medlemsmötet ska vara berett av styrelsen, förutom vad gäller 
valärenden och revision av verksamheten.   

Moment 4 
Årsmöte hålls före mars månads utgång. 

Moment 5 
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 

1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
3. Val

a. Ordförande
b. Kassör
c. Studieorganisatör
d. Minst två övriga styrelseledamöter
e. Ersättare om årsmötet så beslutar
f. En revisor och en revisorersättare
g. Valberedning för nästkommande årsmöte

Moment 6 
Motion till medlemsmöte kan väckas av varje enskild partimedlem som är medlem i 
områdeskretsen. Motion ska sändas till styrelsen i områdeskretsen inom av denna angiven tid. 

Moment 7 
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt 

Moment 8 
Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som fastställs av 
densamma.  
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Omröstningar sker öppet. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som 
biträds av tjänstgörande ordförande i områdeskretsens styrelse. 
 
Moment 9 
Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. 
 
Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta 
det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig.  
 
Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte mötet beslutar att enkel majoritet ska 
gälla för att bli vald. Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång 
genomföras. Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar avgör lotten. 

 

§4 Områdeskretsens styrelse 
 
Moment 1 
Områdeskretsens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med detta 
reglemente och av områdeskretsens medlemsmötens, representantskapsmötens och 
partikongressens fattade beslut.  
 
Moment 2 
Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att ansvara för områdeskretsens 
ekonomi samt att samordna de socialdemokratiska föreningarnas verksamhet. 
 
Styrelsen är, då områdeskretsens medlemsmöte inte är samlat, områdeskretsens högsta beslutande 
organ. 
 
Områdeskretsens styrelse ska senast den 15 april varje år sända verksamhetsberättelsen till 
partidistriktet över föregående år. 
 
Moment 3 
Områdeskretsens styrelse ska bestå av minst fem ledamöter. För dessa kan ersättare utses. Av 
styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. Studieledare och kampanjledare ska 
utses och ska ingå i styrelsen. Ena året väljs ordförande med flertalet ledamöter. Andra året väljs 
kassör och övriga ledamöter. 
 
Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal och en så jämn könsfördelning som 
möjligt ska eftersträvas. 
 
Moment 4 
Inom styrelsen kan ett arbetsutskott utses eller om årsmötet så beslutar kan arbetsutskottet väljas 
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separat. 
 
Moment 5 
Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleanterna som ordinarie i den ordning de blivit 
valda. 

 

§5 Revision 
 
Moment 1 
Minst en revisor och en ersättare väljs årligen av årsmötet. Ersättarna inkallas vid förfall för 
ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. 
 
Moment 2 
Till områdeskretsens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens 
verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet. 

 

§6 Allmänna bestämmelser  
 
Moment 1 
Områdeskrets kan endast läggas ner med distriktsstyrelsens godkännande. Om Områdeskretsen 
läggs ner ska samtliga av dess tillgångar tillfalla partidistriktet. 
 
Moment 2 
Områdeskretsen kan hos partidistriktets styrelse ansöka om dispens från detta reglemente. 

 

Kapitel 3 - Valkommitté 

 

§1 Valkommitténs uppdrag och uppgifter 
 
Moment 1 
Inom partidistriktet ska finnas en valkommitté med uppgift att upprätta kandidatförslag inför 
allmänna val och kyrkoval, vilka sedan föreläggas på representantskapsmötet som är beslutande 
instans, företrädesvis representantskapets årsmöte. Det beslutade första namnet blir också 
gruppledare. 
 
Valkommittén ska föreslå representantskapsmötet efter de allmänna valen namn som ska erhålla 
gruppledaruppdrag i kommunala nämnder och styrelser. Innan beslut tas ska nomineringarna 
redovisas. 
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Valkommittén har ansvar för att föreningar och medlemmar kan lämna nomineringar i enlighet 
med stadgarna. 
 
Valkommittén äger nomineringsrätt. 
 
Valkommittén ska få ett administrativt stöd från partidistriktet. Förste ombudsmannen stödjer 
valkommitténs arbete.  
 
Moment 2 
Förslag till förtroendevalda ska också upprättas av valkommittén inför beslut i kommun- och 
regionfullmäktige.  
 
Valkommittén bereder och beslutar val av kommunal- och regionråd efter en särskild process i 
dialog med gruppledaren i respektive fullmäktigegrupp. Förslaget på kommunal- och regionråd 
fastställs av respektive fullmäktigegrupp. 
 
Moment 3 
Valkommittén bereder och beslutar om fyllnadsval och förslagen fastställs slutligen av respektive 
fullmäktigegrupp.  
 
Vid fyllnadsval av regionråd och kommunalråd bereder valkommittén fyllnadsvalet efter en 
särskild process i dialog med gruppledaren i respektive fullmäktigegrupp. Förslaget på nytt råd 
fastställs slutligen av respektive fullmäktigegrupp. 
 
Information om fyllnadsval ska finnas tillgängligt.  
 
Moment 4 
Valkommittén ansvarar för att personer som får eller bli av med ett politiskt förtroendeuppdrag 
under mandatperioden meddelas personligen. 

 

§2 Val och sammansättning till valkommittén 
 
Moment 1 
Valkommittén väljs av representantskapets årsmöte och ska bestå av en ordförande, en vice 
ordförande, elva ledamöter och fyra representanter, sammanlagt 15 ledamöter, alla med rösträtt. 
 
Representantskapets årsmöte väljer ordförande och vice ordförande separat. 
 
Av de 15 ledamöterna ska representantskapets årsmöte välja ordföranden för facklig-politiska 
utskottets och en utsedd representant från regionfullmäktigegruppen, 
kommunfullmäktigegruppen samt partidistriktets styrelse. 
 
De 11 ordinarie ledamöter väljs på fyra år. Fem respektive sex ledamöter väljs vartannat år. Ordförande 
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och vice ordförande väljs inte vid samma tillfälle. 
 
Moment 2 
Representanterna som utses av regionfullmäktigegruppen, kommunfullmäktigegruppen och partidistriktets 
styrelse samt facklig-politiska utskottets ordförande rapporteras till valberedningen innan beslut på 
representantskapets årsmöte. Representanterna ska ingå i respektive grupp. 
 
Om en av representanterna lämnar sin grupp eller om en ny representant utses av respektive grupp ska 
den personen inträda istället. 
 
Om en vald representant för distriktsstyrelsen, regionfullmäktigegruppen och 
kommunfullmäktigegruppen, lämnar eller utesluts ur sin grupp ska en ny utses av gruppen. 

 

§3 Valkommitténs arbetssätt och rapportering 
 
Moment 1 
Ordförande och vice ordförande utgör beredningsutskott tillsammans med en tredje ledamot 
som väljs inom valkommittén. 
 
Moment 2 
Varje sammanträde med valkommittén ska ha en punkt om jäv på dagordningen 
 
Moment 3 
Valkommittén ska på ett representantskapsmöte per år skriftligt och muntligt redovisa det gångna årets 
arbete. 

 

Kapitel 4 – Allmänna val och behandling av regionfrågor 

 

§1 Allmänna val och behandling av regionfrågor 
 
Moment 1 
För kandidatnomineringar vid allmänna val, samarbetet mellan de förtroendevalda och 
partiorganisationerna samt behandling av regionfrågor gäller partiets "Regler för upprättande av valsedlar i 
allmänna val och val inom Svenska kyrkan", "Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag", 
"Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna" och "Regler för behandling av 
landstingsfrågor". 
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Kapitel 5 – Lokala bestämmelser kring representantskap 

 

§1 Representantskapsmötets ombud 

 
Moment 1 
Representantskapsmöten består av 199 ombud. 
 
Varje förening, som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till partidistriktet och uppnår de stadgekrav 
som anges för att tilldelas ombud, har rätt att delta i fördelning av ombud till representantskapsmöten.  
 
Till distriktets representantskapsmöten ska ombuden fördelas proportionellt efter det antal betalande 
medlemmar som finns i varje förening vid månadsskiftet som infaller fem månader före 
representantskapets årsmöte.  
 
Moment 2 
För samtliga ombud utses motsvarande antal ersättare.  
 
Moment 3 
Det nyvalda representantskapsmötet träder i funktion vid representantskapets årsmöte.  

 

§1 Bestämmelser kring val av representantskapsmötets ombud 
 
Moment 1 
Ombud utses av föreningar som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till partidistriktet och uppnår de 
stadgekrav som anges för att ha rätt till att utse ombud. 
 
Val av ombud äger rum varje år före februari månads utgång. 
 
Moment 2 
Till ombud kan väljas envar enskild betalande medlem i till partidistriktet ansluten partiorganisation. 
 
Medlem kan endast väljas till ombud eller ersättare för en förening.  
 
Moment 3 
Följande har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på representantskapet; de socialdemokratiska 
riksdagsledamöterna för Göteborg, partistyrelsens ombud, valkommitténs ledamöter, de 
socialdemokratiska kommunfullmäktige- och kyrkofullmäktigegruppernas ledamöter, valda ledamöter från 
Göteborg i regionfullmäktige, ledamöterna i styrelserna för Göteborgs socialdemokratiska kvinnodistrikt, 
Göteborgs socialdemokratiska Ungdomsdistrikt och Göteborgs kristna socialdemokraters distrikt samt 
partidistriktets funktionärer. 
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Kapitel 6 - Valberedning 

§1 Val av valberedning, dess sammansättning och uppgift

Moment 1 
Representantskapets årsmöte väljer till nästkommande årsmöte en valberedning. 

Valberedningens sammansättning ska bestå av fem ordinarie och två suppleanter. 

Moment 2 
Valberedningens uppgift är att förbereda val av distriktsstyrelse, valkommitté, ordförande till 
facklig-politiska utskottet, revisorer jämte suppleanter samt övriga val som av kongressen 
hänskjuts till valberedningen.  

Valberedningen skall särskilt beakta att en jämn könsfördelning eftersträvas.  

Övriga riktlinjer för valberedningens arbete kan fastställas av representantskapet. 

§2 Valberedningens arbetssätt

Moment 1 
Anslutna organisationer till partidistriktet och enskilda medlemmar kan senast före februari 
månads utgång till valberedningen avge förslag på personer avseende valen som förrättas under 
representantskapets årsmöte. 

Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater. 

Moment 2 
Valberedningen skall senast 14 dagar före representantskapets årsmöte tillställa ombuden och de 
anslutna organisationerna till partidistriktet sitt förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna 
personer.  

Moment 3 
Valbar till uppdrag i partidistriktet är medlem i någon av partiorganisationerna inom 
partidistriktet. 
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Förslag - Stadga för socialdemokratiska 
kommunfullmäktigegruppen i Göteborg 

§1 Ändamål

Fullmäktigegruppens uppgift är

• att på grundval av partiets program och handlingsprogram verka för de
socialdemokratiska idéerna,

• att i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de kommunala
frågorna.

• att stödja de socialdemokratiska föreningarna i deras uppgift att utforma den lokala
socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna.

§2 Medlemskap

Moment 1 
Ledamöter och ersättare i fullmäktige, vilka tillhör partiet, är medlemmar i den 
socialdemokratiska fullmäktigegruppen. 

Medlemmar är också kommunalråd som ej är ledamot eller ersättare i fullmäktige. 

Ledamot av kommunfullmäktige, som har invalts på annat partis mandat kan, efter partidistriktets 
prövning, erhålla medlemskap i gruppen. Sådan prövning sker efter samråd med gruppen. 

Moment 2 
Gruppmedlemmar ska eftersträva sammanhållning och ett enigt uppträdande. 

§3 Behandling av primärkommunala frågor

Moment 1 
Gruppmedlem, som ämnar väcka motion, ställa fråga eller framföra interpellation i fullmäktige, 
ska innan detta sker informera gruppstyrelsen.  

Moment 2 
Då ärende av större principiell eller ekonomisk betydelse behandlas, ska partiets representanter i 
den styrelse eller nämnd, som berett eller kommer att bereda ärendet, kallas till gruppens möte 
och ha yttrande- och förslagsrätt.  

Moment 3 
Det beslut om nomineringar till kommunalpolitiska uppdrag som beslutats av partidistriktets 
representantskapsmöte eller valkommitté fastställs av kommunfullmäktigegruppen som därefter 
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vidarebefordrar dessa till kommunens beredande organ. 

Moment 4 
Representantskapets årsmöte fastställer inför de allmänna valen partiets kommunalpolitiska 
handlingsprogram. Programmen utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. 

Kommunala frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse ska så långt som möjligt 
behandlas på representantskapsmöte.  

Kommunala frågor av stor betydelse för området ska behandlas av de socialdemokratiska 
föreningarna. 

Moment 5 
Gruppen ska på representantskapets årsmöte lämna rapport om sin verksamhet under föregående 
år. Rapporten införs i partidistriktets verksamhetsberättelse. 

§4 Möten

Moment 1 
Medlem ska, om inte godkänt förhinder föreligger, delta i gruppens möten. 

Moment 2 
Till gruppens ordinarie möten kallas, utöver dess medlemmar, partidistriktets ordförande, 
gruppledare i nämnder och bolagsstyrelser, partidistriktets förste ombudsman samt 
stadssekreterare. 

Gruppstyrelsen kan kalla till extrainsatta möten där medlemmar i fullmäktigegruppen kallas. 

Alla kallade har yttranderätt, men endast gruppens ordinarie medlemmar har förslagsrätt. 

Moment 3 
Rösträtt har endast gruppens medlemmar. 

Moment 4 
Gruppen håller ordinarie möte före varje kommunfullmäktigesammanträde. 

Dessutom kallas gruppen till möte då gruppstyrelsen eller ordföranden så beslutar eller då minst 
fem gruppmedlemmar hos ordföranden begärt att gruppmöte ska hållas. 

Moment 5 

Vid gruppens årsmöte ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 

1. Års- och revisionsberättelser
2. Ansvarsfrihet för gruppstyrelsen
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3. Eventuell gruppavgift 
4. Tid och plats för gruppens ordinarie möten 
5. Val av gruppstyrelse 
6. Val av revisorer 

 

§5 Styrelse 
 
Moment 1 
Gruppens arbete leds av en styrelse som väljs årligen av gruppens årsmöte. Styrelsen ska bestå av 
minst tre ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör. 

 
 
§6 Revision 
 
Moment 1 
Två revisorer och två ersättare väljs årligen vid gruppens årsmöte. Ersättarna inkallas vid förfall 
för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
Moment 2 
Revisorerna ska granska gruppens räkenskaper och till gruppens årsmöte avge utlåtande över 
räkenskaperna under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 

§7 Allmänna bestämmelser 
 
Moment 1 
Stadgar för socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupper kan endast ändras av 
representantskapets årsmöte. 
 
Moment 2 
Fullmäktigegruppens styrelse och partidistriktets styrelse ska yttra sig över föreslagen 
stadgeändring. 

 



Förslag till Regionfullmäktigevalsedel 2022-2026

1. My Alnebratt, 36 år, Nationalekonom
2. Per Tenggren, 62 år, Egenföretagare
3. Malin Sjunneborn, 33 år, Undersköterska
4. Andreas Hector, 36 år, Verksamhetsutvecklare
5. Cecilia Dalman Eek, 61 år, vice ordförande Sahlgrenska
6. Dzenan Cisija, 45 år, IT-Arkitekt
7. Soraya Zarza Lundberg, 59 år, Förskollärare
8. Axel Andersson, 26 år, Studerande
9. Ingrid Andreae, 61 år, Ombudsman LO
10. Olof Svensson, 59 år, Systemtekniker
11. Marina Fransson, 32 år, Statligt anställd
12. Ronny Johansson, 66 år, Pensionär
13. Shilan Majid, 45 år, Sömmerska
14. Hewa Cardoi, 62 år, Egenföretagare
15. Kerstin Brunnström, 69 år, Pensionär
16. Mahmod Bek, 19 år, Ombudsman
17. Eva-Lena Fransson, 71 år, Pensionär
18. Göte Karlsson, 67 år, Pensionär
19. Jane Åberg, 58 år, Administratör
20. Dragan Dobromirovic, 80 år, Pensionär
21. Hilda Andersson, 20 år, Studerande
22. Lars Carlström, 61 år, Säljare
23. Karin Greenberg Gelotte, 63 år, Ekonom
24. Jan Ripa, 38 år, Personbilsmontör
25. Dragana Todorovic, 47 år, Industriarbetare
26. Magnus Hermansson Adler, 71 år, Universitetslektor
27. Micaela Gillgren, 38 år, Undersköterska
28. Jonas Eriksson, 30 år, Elektriker
29. Susanne Sillberg Ligander, 68 år, Fil. magister i soc. arbete
30. Åke Persson, 63 år, Professor i Engelska
31. Pernilla Stafsén, 51 år, HR-Partner

20. Val av kandidater till regionfullmäktige
sid. 1



32. Richard Malm, 33 år, Administratör
33. Katarina Bredberg, 57 år, Lärare
34. Cristian Delgado Sandoval, 43 år, Elektriker
35. Anna Ahlborg, 43 år, Integrations utvecklare
36. Christer Johansson, 60 år, Koordinator
37. Dijana Mudzic, 36 år, Socionom
38. Sven Gross, 29 år, Student
39. Aida Hadziselimovic, 48 år, Tjänsteman
40. Ingvar Svensson, 80 år, Pensionär
41. Liisa Kirjavainen Hyveri, 78 år, Pensionär
42. Carl-Gunnar Haglund, 69 år,

Folkhögskollärare
43. Eva Nihlblad, 78 år, Senior
44. Asim Ramic, 33 år, Studerande
45. Pia Rönnesjö, 68 år, Pensionär
46. Abo Moradi, 57 år, Metallarbetare
47. Lisa Norrgren, 31 år, PhD Nationalekonom
48. Edin Osmancevic, 59 år, Ekonomie magister
49. Carina Eloff, 65 år, Beteendevetare
50. Jens-Henrik Madsen, 52 år, Nationalekonom
51. Ann-Christin Westerholm, 71 år, Pensionär
52. Göran Dahlman, 69 år, fd Ombudsman
53. EfvaKarina Nyberg, 62 år, Undersköterska
54. Jimmy Sand, 46 år, Utredare
55. Ingrid Forsberg, 70 år, Bibliotekarie
56. Lars Skoglund, 76 år, Pensionär
57. Linnea Hallkvist, 25 år, Student
58. Fatmir Muric, 29 år, Försäkringsutredare
59. Arita Halili, 26 år, Student
60. Dan Oraham, 22 år, Student
61. Desirée Aronsson, 24 år, Administratör
62. Kim Son Ngo, 18 år, Student
63. Anita Edman, 77 år, Pensionär
64. Robert Tengros, 56 år, Maskinoperatör
65. Sara Teclezion, 54 år, Ekonomiassistent
66. Erne Ahlman, 77 år, Pensionär
67. Fadila Bajraktarevic, 61 år, Lärare
68. Petr Chadraba, 44 år, Kommunikationsstrateg
69. Sanna Moradi, 21 år, Nöjesparksanställd
70. Mats Andrén, 59 år, Logoped
71. Anduena Recica, 23 år, Statsvetare
72. Henrik Johansson, 52 år, Ombudsman20. Val av kandidater till regionfullmäktige

sid. 2



1. Jonas Attenius

Förslag till gruppledare för kommunstyrelsegruppen (KSG) 2022-2026

23. Val av kandidat till KSG



1. Jonas Attenius, 54 år, Byggnadssnickare
2. Viktoria Tryggvadottir Rolka, 36 år, Socialarbetare
3. Aslan Akbas, 59 år, Admin. Koordinator
4. Blerta Hoti, 36 år, fd. Bilmontör
5. Robert Hammarstrand, 50 år, Ombudsman Unionen
6. Marina Johansson, 51 år, Barnskötare
7. Roshan Yigit, 30 år, Utredare
8. Lena Landén Ohlsson, 71 år, Pensionär
9. Håkan Hallengren, 55 år, Terminalarbetare
10. Camilla Widman, 44 år, Postarbetare
11. Andreas Sjöö, 36 år, Politisk sakkunnig
12. Claudia Nistor-Pedrini, 45 år, Undersköterska
13. Alfred Johansson, 29 år, Statsvetare
14. Ann-Christine Andersson, 72 år, Senior
15. Anders Moberg, 54 år, Fabriksarbetare
16. Linnea Wikström, 28 år, Administratör
17. Jesper Jinesjö, 30 år, Målare
18. Annelie Schagerström, 55 år, Handläggare
19. Mats Arnsmar, 59 år, Murare
20. Parisa Rezaeivar, 49 år, Undersköterska
21. Staffan Lindström, 49, Kommunikatör LO
22. Saida Hussein Moge, 44 år, Pedagog
23. Joakim Hagberg, 49 år, Industriarbetare
24. Hanan Baalbaki, 46 år, Stödassistent
25. Magnus Kindmark, 53 år, Ombudsman
26. Kochar Walladbegi, 39 år, Dr i medicin
27. Claes Söderling, 55 år, Brevbärare
28. Anneli Eriksson, 55 år, Lagerarbetare
29. Oskar Andersson, 27 år, Ombudsman
30. Hanna Andersson, 26 år, Student

Förslag till Kommunfullmäktigevalsedel 2022-2026

24. Val av kandidater till kommunfullmäktige
sid. 1



31. Leif Blomqvist, 75 år, Civilingenjör
32. Milyon Tekle Haile, 42 år, Statsvetare
33. Christer Gustafsson, 77 år, Pensionär
34. Tamara Nesic, 24 år, Ombudsman
35. Roland Dahlström, 64, år, Medielärare
36. Julia Lundell, 30 år, Projektledare
37. Pär Johansson, 36 år, Civilingenjör
38. Helen Svelid, 62 år, Enhetschef
39. Joakim Berlin, 49 år, Rådgivare
40. Anna Ahlborg, 43 år, Integrations utvecklare
41. Bahman Esmail Nejad, 60 år, Förskollärare
42. Lisa Linde, 65 år, Sjukvårdsadministratör
43. Jim Tellefsdal, 30 år, Plåtslagare
44. Ellen Mitikka, 68 år, Administratör
45. Sören Björkman, 79 år, Pensionär
46. Dzevida Ramic, 31 år, Röntgensköterska
47. Jesper Blomqvist, 35 år, Regionutvecklare
48. Susanne Bomark, 51 år, Verksamhetsutvecklare
49. Gustaf Engbusk, 30 år, Montör
50. Mahira Mukhtari, 37 år, Utbildningsadministratör
51. Felix Oderth, 22 år, Student
52. Alexandra Holmér Sposato, 22 år, Juriststudent
53. Ronny Svensson, 66 år, Ombudsman IF Metall
54. Isabelle Yalcintas, 47 år, Undersköterska
55. Raoof Naghshbandi, 63 år, Arbetsförmedlare
56. Märta Alnebratt, 22 år, Ombudsman SSU
57. Hannes Hurtig, 32 år, Handläggare
58. Maria Guixé, 39 år, Elevassistent
59. Cenab Turunc, 77 år, Socionom
60. Dijana Koturanovic, 29 år, Administratör
61. Rikard Andersson, 30 år, Snickare
62. Gladys Velarde Fernandez, 64 år, Stödassistent
63. Peter Kirksaether, 58 år, Förskollärare
64. Pia Rönnesjö, 68 år, Pensionär
65. Rolf Andersson, 73 år, Taxichaufför
66. Suzan Pehlivanoglu, 54 år, Auktoriserad Tolk
67. Eshag Kia, 69 år, Civilekonom
68. Carolina Hultgren, 74 år, Pensionär
69. Conny Källström, 55 år, Skötare
70. Sabaheta Olevic, 60 år, Barnskötare
71. Tomas Magnusson, 72 år, Pensionär
72. Pia Burman, 62 år, Socionom 24. Val av kandidater till kommunfullmäktige

sid. 2



25. a-f Valberedningens förslag sid.1

Förslag från valberedning

Sex ledamöter till distriktsstyrelsen, 2 år 

Amalia Rud Pedersen, omval 

Hans Aronsson, omval 

Claudia Nistor-Pedrini, omval 

Dzenan Cisija, omval 

Jonas Attenius, omval 

Lena Landén Olsson, nyval 

Tre revisorer till partidistriktets styrelse, 1 år 

Torbjörn Rigemar (sammankallande), omval 

Britt-Marie Törngren, omval 

Joakim Hagberg, omval 

Tre revisorssuppleanter till partidistriktets styrelse, 1 år 

Sara Teclezion, omval 

Kamil Sha-Mohammed, omval 

Vivi-Ann Nilsson, nyval  

Ordförande till Facklig-politiska utskottet samt ledamot i partidistriktets styrelse, 1 år 

Kristofer Bergman, omval 

Sex ombud till västsvenska representantskapet, 1 år 

plats 1-6 på regionvalsedeln  

Tre suppleanter till västsvenska representantskapet, 1 år 

plats 7-9 på regionvalsedeln 



25.g-h Förslag till val av partidistriktets valberedning sid.1

Förslag till val av partidistriktets 
valberedning inför årsmötet 2023 

Fem ledamöter till partidistriktets valberedning, 1 år 

Gunilla Carlsson (sammankallande), omval  

Björn Ivarsson, omval  

Siw Wittgren Ahl, omval  

Jim Tellefsdal, nyval  

Saida Hussein Moge, nyval  

Två suppleanter till partidistriktets valberedning, 1 år 

Aslan Akbas, nyval  

Anna Skarsjö, nyval 
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