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Valberedning: Benny Andersson, sammankallande
  Leif  Håkansson, Kungälv t.o.m. oktober
  Christina Oskarsson, Ale 
  Christine Marttila, Ale fyllnadsval fr.o.m april
  Simon Waern, Alingsås
Suppleanter: Birgitta Berntsson, Härryda 
  Ove Dröscher, Mölndal 

Valberedningen har en mandatperiod på fyra år och väljs året 
efter valår. 

Partidistriktets representation

Riksdagen
Göteborgsområdets partidistrikt representerades i riksdagen 
av Kenneth G Forslund, ordförande i Utrikesutskottet, Aylin 
Fazelian, Utbildningsutskottet och Joakim Järrebring, Civil-
utskottet. Aylin Fazelian var föräldrarledig 1/7 - 31/12 och 
ersattes då av Paula Örn i riksdagen. 

Regionfullmäktige
Göteborgsområdet har representerats i regionfullmäktige av:  
Janette Olsson, regionråd, Jim Aleberg, ersättare i region- 
styrelsen, Maria Brauer, Tomas Angervik, Karolina Roughton, 
Sebastian Aronsson, Linda Åshamre och Mats Eriksson.
Ersättare har varit: Marie Raask, Ulla-Karin Johansson, Christer 
Ahlén, Dennis Jeryd, Fredrik Gullbrantz, Eva Kristensen och 
Oskar Sköld.

Partistyrelsen
Aylin Fazelian, Mölndal, var inadjungerad i partistyrelsen fram 
till partikongressen i november då hon valdes in som ersättare.

Distriktsexpedition
Partidistriktet har under året haft följande anställda: 
Försteombudsman  Catrin Wikblad
Ombudsman   Sara Björnson
Ombudsman   Anders Brandin, 22/3-31/8
Ombudsman   Hans Hahn, fr.o.m 1/11

Arbetet på partiets expedition handlar mycket om att stötta 
och underlätta för de förtroendevalda i arbetarekommuner och 

Styrelsen för Göteborgsområdets socialdemokratiska 
partidistrikt avger härmed följande berättelse över 
verksamheten 2021.

Organisation
Partidistriktets styrelse

Ordförande: Aylin Fazelian, Mölndal
Vice ordförande: Janette Olsson, Stenungsund
Kassör:  Jim Aleberg, Ale
Facklig ledare: Daniel Kristoffersson, Partille
Studieorganisatör: Renée Bengtsson, Lerum
Ledamöter: Ann Lundgren, Ale
  Anton César, Alingsås
  Camilla Haag, Kungälv, adjungerad
  Joakim Järrebring, Alingsås
  Johnny Alexandersson, Stenungsund
  Maria Brauer, Öckerö
  Margit Hvid, Lilla Edet
  Patrik Linde, Härryda 
  Rikard Larsson, Tjörn
  Tomas Angervik, Mölndal 
Adjungerande: Kenneth G Forslund, riksdagsledamot 
  Marlene Segerson, S-kvinnor
  Sandra Mathiasson, SSU distriktet 
  Ulf  Carmesund, Tro och solidaritet
  

Styrelsen har under året haft tretton protokollförda  
styrelsemöten, varav fyra varit extrainkallade. Två samanträden 
har varit heldagar för att få tid att gå igenom styrande doku-
ment och genomföra styrelseutveckling. 

Styrelsen har arbetat med sin interna kultur genom att inte-
grera arbetet som förändringsledare med tema jämställdhet. 
För detta arbete har man tagit hjälp av Berit Müllerström.

Revisorer: Jan-Erik Lindström, Mölndal
  Anna Lena Mellquist, Lerum
  Björn Brogren, Kungälv
Suppleanter: Irene Hellekant, Ale, 
  Ingemar Ottosson, Lilla Edet
  Ronald Caous, Öckerö



Redan när Stefan Löfven under sitt sommartal meddelade att han 
hade för avsikt att avgå på partikongressen började regelbundna 
och återkommande möten. S i Väst skickade in gemensamma 
nomineringar till både partiordförande och partisekreterare samt 
övriga uppdrag i partiet. 

Även inför själva kongressarbetet genomfördes flera gemen-
samma träffar i Väst, både med samtliga ombud, men även flera 
delegationsledarträffar. 

Medlemsutveckling 
Medlemsutvecklingsarbetet omfattar områdena; värva, väl-
komna, aktivera och engagera. Samtliga arbetarekommuner har 
en medlemsansvarig utsedd. De arbetar alla med att välkomna 
nya medlemmar samt att samtala med icke betalande medlem-
mar och på så vis minska utträden.

För första gången som Göteborgsområdets partidistrikt 
så slutade medlemsutvecklingen på plus. Vi märkte en tydlig  
positiv ”Magda-effekt” efter att Magdalena Andersson tagit 
över som partiordförande och statsminister.

Partidistriktet har samlat de medlemsansvariga i arbetarekom-
munerna två gånger.

Distrikskongress
Även 2021 genomfördes distriktskongressen digitalt på grund 
av coronapandemin. Presidie, teknisk support samt distriktets 
personal var på plats på expeditionen i Kungälv. Flera arbeta-
rekommuner satt med sina delegationer samlade i egna lokaler. 

 Partistyrelsens representant Ibrahim Bayland talade om vik-
ten av att samtala med människor även under en pandemi. Att 
ta samtalen, för jämlikhet, jämställdhet och för solidaritet både 
nationellt och internationellt. 

Övriga inbjudna gäster var LO Västsveriges ordförande 
Christine Marttila, Evin Incir europaparlamentariker och  
Jesper Eneroth gruppledare i Kyrkomötet. Distriktskongressen 
fick även en videohälsning från statsminister Stefan Löfven.

Disktriktskongressen omvalde Aylin Fazelian till ordförande 
samt sju ledamöter på två år. Övriga ledamöter väljs på nästa 
års distriktskongress. 

s-föreningar. Personalen har stöttat upp med utbildningar i  
tekniska system som bland annat:
- Zoom, för digitala möten
- EasyVote, för slutna omröstningar 
- Ecanvasser, för ringkampanjer och dörrknackning
- Rosen för alla, intranät för alla medlemmar.

Vi har genomfört flera träffar inför ditriktskongressen för att 
ombud skulle bli bekväma med tekniken. Under flera arbeta-
rekommuners årsmöten var personalen behjälplig med teknik 
och support. 

Lunchturnén, som en möjlighet att träffa och prata med våra 
kommunalråd under lugnare former, har fortsatt under året.

Ombudsmännen träffar regelbundet kollegor i landet. Catrin 
som försteombudsman deltar i det som kallas 26-manna med 
landets övriga partidistrikts försteombudsmän. Catrin sitter 
även med i partiets centrala studiekommitté. I övrigt deltar 
personalen på de träffar, seminarier, möten och samlingar som 
anordnas både centralt och i Väst.

Partiorganisationerna i GOS
Partidistriktet består av 11 arbetarekommuner. Medlemsantalet 
den 31 december 2021 var 1887

Sidoorganisationer
I distriktet finns S-kvinnor, Tro och Solidaritet samt SSU. För 
SSU-distriktet har Ahmad Marouni varit ombudsman till och 
med oktober. 

Socialdemokraterna i Västsverige (S i Väst)
Socialdemokraterna i Västsverige är i första hand en partiintern 
organisation med ett samverkansavtal och hanterar främst frå-
gor som samordning inför partikongresser, SKR-uppdrag, och 
partiinterna nomineringar.

S i Väst består av de fem partidistrikten som ingår i Västra  
Götalandsregionen samt Halland och Värmland. Ordförande-
skapet växlar mellan Halland och Värmland och Halland har  
under året som gått varit ordförandedistrikt.

Samverkan under året har främst haft fokus på partikongressen. 
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Motion 9 Ny beredskapslag
Beslut: Att anse motionen vara besvarad
Motion 10 Begränsning gällande privata och offentliga 
fyrverkerier
Beslut: Att anse första att-satsen vara besvarad
Att avslå andra och tredje att-satsen
Motion 11 Tillvarata invandrargruppen ensamkommande 
barn och unga
Beslut: Att avslå motionen

Höstmöte
Partidistriktets Höstmöte och inspirationsdag genomfördes på 
Lökeberg konferens lördagen den 20 november. 79 av 92 om-
bud närvarade.

Utöver beslut om verksamhetsplan för 2022, fick ombuden 
en rapport från partikongressen av delegationsledare Katarina  
Bosetti Kristoffersson och de på kongressen fastställda riktlin-
jerna. På eftermiddagen genomfördes fyra valbara work shops:

1. Hur driver vi klimatfrågan i valet och på hemmaplan? – 
Fredrik Bergman, miljöstrateg Vårgårda kommun

2. Hur skapar vi eldsjälar?  – Malin Hallingström Skoglund, 
lärare Albins folkhögskola

3. Facklig-politisk samverkan i praktiken – Urban Jernberg, 
verksamhetsansvarig ABF

4. Hur blir vi ett relevant parti för unga vuxna? – Sandra Ma-
thiasson och William Hult, SSU GOS

Studieverksamheten
Studier är en av vår viktigaste verksamheter och pandemin har 
även under detta år utmanat både planering och genomförande 
av utbildningar. De flesta planerade studierna ställdes om och 
genomfördes, om än i annan form. Den planerade utbildning-
en ”Sociala medier, spets” och ”Fördjupad studieorganisatörs-
utbildning” som skulle genomförts tillsammans med övriga 
distrikt i Väst ställdes därför in. 

Att erbjuda digitala studiecirklar öppnar upp för andra möj-
ligheter än vid de traditionella studierna. Det är framförallt 

Erika Sjöblom som avgick från distriktsstyrelesen och  
Karolina Bergström som avgått från valberedningen avtackades. 
Distriktskongressen avslutas genom att lyssna till Jubileums- 
kören sjunga Internationalen.

Fastställda motioner på distriktskongressen
Motion 1 
Inför vegetarisk norm för partidistriktets verksamheter
Beslut: Att bifalla första att-satsen 
Att alla aktiviteter där partidistriktet står som värd ska styras av 
vegetarisk norm
Motion 2 Samordningsförbunden 
Beslut: Att anse motionen vara besvarad
Motion 3 Höjd åldersgräns för inköp av cigaretter
Beslut: Att avslå första att-satsen
Att bifalla andra att-satsen 
Att Partidistriktets ledamöter i regionfullmäktige erhåller följande 
uppdrag. Verka för och ta erford erliga initiativ så att visionen om 
rökfritt Sverige 2025 uppnås och att Västra Götalandsregionen 
blir ledande bland Sveriges regioner att nå målet om ett rökfritt 
Sverige 2025.
Motion 4 Upphör med systematiska integritetskränk-
ningar av individer med ADHD inom psykiatrin
Beslut: Att anse motionen vara besvarad
Motion 5 Utred en statlig, obligatorisk äldreomsorgsför-
säkring!
Beslut: bifalla motionen samt 
Att uppmana våra riksdagsledamöter att undersöka om det finns 
möjlighet att komplettera direktiven till utredningen om Äldre-
omsorgslagen
Motion 6 Handledning inom äldreomsorgen för under-
sköterskor
Beslut: Att anse motionen vara besvarad
Motion 7 Visionen som blivit en motion
Beslut: Att avslå motionen
Motion 8 Friskolor
Beslut: Att bifalla andra att-satsen 
Att partidistriktets riksdagsledamöter ges i uppdrag att verka 
för att ta bort likabehandlingsprincipens bestämmelser i skol-
lagen



Studier genomförda inom ramen för Västsamarbetet:
- Att vara lokalpolitiker – grundläggande ledarskap 
- S handledarkurs 
- Att leda partivänner – ledarskapsutbildning 
- Valledarutbildning 
- Att vara kyrkopolitiker 
- Funktionsutbildning 
- Västsvensk Studiekonferens 
- Internationell dag – utvecklingsdag för internationellt intres-
serade 
- Sociala medier 

Facklig – politisk verksamhet
I både regionen och våra kommuner ser vi facklig-politisk  
samverkan i praktiken. Våra kommunalråd och vårt regionråd 
träffar fackliga företrädare kontinuerligt för att tillsammans lyfta  
gemensamma frågor.

Vi har samlat fackliga ledare och lokala LO-fack för gemen-
sam verksamhetsplanering, där fokus har varit att vi ska vinna 
val 2022.

I början av året genomfördes tre Framtidsrådslag med  
målgrupp fackligt aktiva. Rådslagen var både uppskattade och 
välbesökta.

Kyrkoval
Under hösten var det val till Svenska kyrkan. Valet var ett  
mobiliseringsval som främst handlade om att få våra med-
lemmar och de som röstar på S i de allmänna valet, att gå till 
valurnorna.

Valarbetet kickades igång med en valupptakt som hölls ihop 
av Patrik Linde, kyrkopolitiskt ansvarig, och med inbjuden gäst 
Margareta Winberg som gjorde ett starkt ideologiskt anförande.

 Den prioriterade metoden att nå våra väljare var ringning. En 
dag i veckan från maj till valet hade vi därför öppen ringstuga 
via zoom, dit medlemmar som ville ringa kunde logga in och 
få lite ”förpepp” och stöd vid behov. De som verkligen tog till 

lättare för mer långväga gäster och deltagare. Att kunna kom-
binera fysiska studier med digitala har absolut fördelar även om 
digitala studier bjuder på en del utmaningar. 

Ung i GOS, vår ledarskapsutbildning för medlemmar mellan 
16 och 33 år startade förra året och har pågått under hela detta 
år. Syftet är att deltagarna ska känna sig redo att stå på valsedlar 
och ta uppdrag efter valet 2022. 

I partiets centrala studieplan fastslås att samtliga medlem-
mar ska erbjudas möjlighet att gå Medlemsutbildning del 1 
och 2. Den utbildningen genomförs bäst på hemmaplan, men  
partidistriktet genomförde både Medlemsutbildning del 1 och 
2 på distriktsnivå för att säkerställa att alla verkligen erbjuds  
utbildningen. Vi har stöttat de arbetarkommuner som genom-
fört medlemsutbildningen på hemmaplan. 

Studiesamverkan med ABF och partidistrikten runt om i 
Västsverige samt Viskadalens Folkhögskola har nu hittat sina 
arbetsformer och har en stabil verksamhet. Samtliga studier 
läggs ut på www.studieportal.se och finns tillgängliga både  
internt i distriktet samt tillgänglighet till övriga distrikts studier. 

Under året träffades studieorganisatörerna vid två tillfällen. 
Den regionala studiekonferensen gick att genomföras fysiskt 
på Viskadalen vilket var mycket uppskattat. Distriktet deltog 
även i den studieträff  som partiet centralt anordnade tillsam-
mans med ABF, SSU och S-kvinnor på Bommersvik.

Studier genomförda på distriktsnivå:
- Grundläggande medlemsutbildning, del 1 (handledare: Ca-
trin Wikblad & Malin Andrén) och del 2 (handledare: Tomas 
Angervik & Katrin Hakopian)
- Den svenska modellen, studiecirkel (handledare: Renée 
Bengtsson)
- Politik på riktigt, studiecirkel (handledare: Renée Bengtsson)
- Vad är socialdemokrati?, studiecirkel (handledare: Tomas 
Angervik)
- Bostadspolitik, studiecirkel (handledare: Malin Andrén)
- Valberedningsutbildning (handledare: Catrin Wikblad & 
Thomas Frid)
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metoden var Lilla Edets arbetarekommun och SSU-distriktet. 
Båda gjorde ett fantastiskt jobb i att nå väljare och ta samta-
let om vikten att rösta. SSU-distriktet fick en utmaning från  
partidistriktet att de skulle ringa 10% av vårt samtalsmål, vilket 
de klarade med bravur. Vinsten var en inspirationsdag med fö-
resläsare och helpension.

Vi ställde upp i två nya församlingar, tappade en församling 
och alla arbetarekommuner genomförde en aktiv valrörelse.

Valrörelsen avslutades med en digital valvaka tillsammans 
med Göteborgspartidistrikt. Valresultatet visade att vi gått 
fram i flera församlingar och att SD backade.  

Kommunikation
Under årets första månader genomförde partidistriktet ett antal 
öppna Framtidsrådslag 2025 med olika underrubriker. Alla ge-
nomfördes digitalt och samtalsledare var våra riksdagsledamöter. 
Varje rådslag avslutades med att synpunkter som framkommit 
skickades in till partiet centralt. Rådslagen var uppskattade och 
välbesökta. 

På Internationella kvinnodagen den 8 mars geomfördes ett 
digitalt samtal om det ökade våldet i spåren av pandemin och 
vad kan vi som politiker, som medmänniskor eller samhället i 
stort kan göra? Inbjudna föreläsare var Olga Persson, ordfö-
rande Unizon och Carina Ohlsson, ordförande s-kvinnor.

En verksamhetsplaneringskonferens hölls fysiskt på Stenungs-
baden, då distriktsstyrelse tillsammans med kommunalråd och 
ak-ordförande gick igenom verksamhetsplan för innevarande år 
och tankar och önskemål inför 2022.

Ett antal öppna digitala tema-träffar har hållts under året. 
Bland annat kring Energipolitik med Joakim Järrebring,  
Europeisk skäkehetspolitik med Kenneth G Forslund samt 
kring utredningen om fri hyressättning vid nybyggnation med 
Joakim Järrebring.

På sociala medier har vi fortsatt att under vår #regiontisdag 
varje vecka visat vad som politiskt händer i regionen och att det 
har betydelse vem som styr.

Alla medlemmar har fått Medlemsutskick via mail flera gång-
er under året, samt en gång brevledes.

Internationellt
När Israel i början av sommaren åter igen bombade Gaza 
stödde distriktet det palestinska folket genom pengainsamling. 
Det stöd som kom in dubblade partidistriktet. Totalt skänktes  
14 000 kronor till Palestinagruppernas arbete för ett fritt  
Palestina.

Thalibanerna tog åter makten i Afghanistan och fruktans-
värda scener utspelades när människor i skräck försökte fly  
därifrån. Kenneth G Forslund informerade både medlemmar 
och distriktsstyrelse om Sveriges arbete att få ut människor och 
att stödja det afghanska folket. 

För andra året i rad genomförde vi tillsammans med övriga 
partidistrikt i väst en Internationell inspirationsdag. Denna gång 
med talarna Kajsa Johansson, ordförande i Svenska Afghanis-
tankommittén, Anna Sundström, Generalsekreterare Olof  Pal-
me International Center, Johan Hassel, internationell sekreterare 
S samt Kenneth G Forslund, ordförande utrikesutskottet.

Arbetarekommunordförandeträff
Under året genomfördes sex träffar för Arbetarekommun- 
ordföranden. Gruppen kallades till fler träffar än planerat, 
främst med anledning av att både partiordförande och parti-
sekreterare aviserade sin avgång och den nomineringsprocess 
som följde. Nästan alla träffar genomfördes digitalt.

Information till våra ordföranden skickas vanligtvis ut i ett 
mail i formen ”AK-ordförandeinfo” men diskussioner, påmin-
nelser och frågor tas även i Rosengruppen.

Politik
I distriktet finns en tydligt uttryckt önskan om att kunna  
mötas och samverka. Denna önskan har inte försvunnit på 
grund av pandemin men har fått hitta andra tillvägagångsätt.

Janette Olsson har samlat medlemmar med regionala för-
troendeuppdrag, en gång på våren och en gång på hösten.  
Träffarna har fungerat som inspiration, erfarenhetsutbyte och 
en möjlighet för alla att veta vad som är på gång i regionen.



I slutet av april samlades ombud och styrelse digitalt för att 
genomföra 2021 års representantskap. Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar och val av styrelse fick mötesdeltagarna 
information kring det aktuella läget i Västra Götalandsregionen 
med uppdateringar om Covidläget, samt information om arbe-
tet inför ny politisk organisation i regionen. Göteborgsområdet 
hade sex ombud på plats och var därmed fulltalig delegation. 
På representantskapet valdes Aylin Fazelian in som ordinarie 
ledamot i S i VGRs styrelse, tillsammans med Jim Aleberg. Till 
ersättare valdes Janette Olsson. Ordförande för S i VGR är 
Jörgen Hellman.

Planen var att, under hösten 2021, genomföra en utvecklings-
konferens för ledande politiker i kommun, region och riks-
dag. På grund av pandemin genomfördes den inte. Även en 
planerad riksdagturné fick ställas in, samt funktionsträffar för  
distriktsstyrelserna.

Under året började beredningsutskottet (ombudsmännen) 
och i viss mån styrelsen planeringar och diskussioner inför det 
kommande valåret, främst vad gäller principer kring samarbete 
och samverkan.

1 Maj - Välfärden först
Partiet både centralt, regionalt och lokalt gjorde sitt yttersta för 
att ytterligare ett år, få till en gemenskap och glädje med ett 
digitalt första maj firade. Partidistriktet organiserade både kors-
ord, sång-quiz och horoskop. 

I år introducerade partidistriktet sillfrukost. Via zoom träffa-
des drygt ett trettiotal partikamrater över frukostbordet med 
kaffe, sill och hos några även utomhusgrill av pannkakor. 

Vårt digitala första maj tåg startade på morgonen och under 
hela dagen las det in bilder från medlemmar från sitt egna fira-
de och promenad.

Partidistriktet fick digitala tal av justitieminister Morgan  
Johansson och vår ordförande Aylin Fazelian.

Partikongress
Under rubriken Vi bygger landet, hölls Socialdemokraternas 
41:e partikongress på Svenska mässan i Göteborg.  

Riksdag- region- och kommunalrådsgrupp (RRK)
Syftet med gruppen är politisk samordning mellan de tre 
parlamentariska nivåerna, kollegialt erfarenhetsutbyte och 
kunskapsutveckling. Gruppen samlar samtliga kommunalråd 
samt gruppledare där kommunalråd saknas, regionråd och 
riksdagsledamöter i vårt partidistrikt. 

Under året genomfördes samtliga sex planerade träffar 
för RRK-gruppen, både fysiska, digitala och hybridmöten 
har förekommit. Augustimötet användes för att planera sis-
ta två terminernas teman, som blev dessa. Heltidsresan,  
Media – hantering och samverkan, Kommunikation kring val-
löften, Hur stimulerar vi ökad bostadsbyggnation i kommu-
nerna, Hur kommunicera i sociala medier, infrastruktur och 
snabbjärnväg samt regionfrågor.

SKR
SKR står för Sveriges Kommuner och Regioner. 
För SKR har följande personer från Göteborgsområdet upp-
drag: Maria Brauer; Kultur och fritid, Janette Olsson; Primär-
vård och äldreomsorg och Jim Aleberg; Digitalisering .

Valkretsen 
Våra riksdagsledamöter deltar i valkretsen i både utåtriktad 
verksamhet som öppna zoommöten och interna organisations-
aktiviteter som medlemsmöten, utbildningar och nätverk. 

Flera företags- och verksamhetsbesök i offentlig verksamhet 
har planerats men som föregående år har det mesta fått skjutits 
på framtiden eller ställt om till digitala träffar. 

Under våren lyckades länsbänken besöka företag och kom-
munal verksamhet i Stenungssund och under hösten genom-
fördes företagsbesök i Jonsered i Partille samt Lerum.

När budgeten släpptes gjorde riksdagsledamöterna en digital 
presentation och svarade på frågor från både medlemmar och 
medborgare. 

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen består av de 
fem partidistrikt som ingår i Västra Götalandsregionen.  
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Kongressen hade över 2 000 motioner och 7 000 att-satser 
att behandla. Flest att-satser fanns på området om ekonomisk 
politik . Utöver alla motioner fastställdes nya riktlinjer och nya 
stadgar fastslogs. En viktig revidering av stadgarna blev para-
grafen kring partimedlemskapet som nu kommer att tillhöra 
den kommun man är folkbokförd i.

Alla 350 ombud var på plats i Svenska mässan i Göteborg 
men på grund av restriktionerna var inga åhörare eller gäster 
inbjudna. Det satsades dock stort på digitala sändningar så att 
det nästan kändes som man var på plats även om man fick delta 
hemifrån.

Göteborgsområdet hade nio ombud som valts via digtial 
omröstning två veckor i juni. 34 medlemmar ställde upp som 
nominerade och 10 av 11 arbetarekommuner fanns represente-
rade bland de nominerade. 

Valda ombud blev: Kenneth G Forslund, Kungälv, Katarina 
Bosetti Kristoffersson, Partille, Tomas Angervik, Mölndal, Ida 
Melin, Stenungsund, Patrik Linde, Härryda, Elpida Georgitsi, 
Mölndal, Ulrika Winblad, Kungälv, Renée Bengtsson, Lerum, 
Lena Dahlqvist, Ale.

Ersättare för dessa var Emmy Hansson, Kungälv och Jacob 
Wihlborg, Mölndal.

Samarbete med övriga organisationer
Styrelsen tackar de närstående organisationerna för ett gott  
samarbete under 2021.



Äntligen!

Äntligen går vi in i ett år av valrörelse. Äntligen släpper, i skri-
vande stund, restriktionerna och covid-19 klassas inte längre 
som en samhällsfarlig pandemi.

Vi har stark medvind i opinionen och vi avslutade föregående 
år med stigande medlemssiffror i vårt partidistrikt. Med andra 
ord, det råder goda förutsättningar att tillsammans färga Göte-
borgsområdet rött!

Det gångna parlamentariska året har varit dramatiskt i flera 
avseenden. Statsminister Stefan Löfven avsattes i början av 
sommaren av V, SD, KD och M vilket ledde till regeringskris. 
När Magdalena Andersson valdes till vår nya partiledare i no-
vember och skulle väljas till ny statsminister i riksdagen vän-
tade ännu en gång en parlamentarisk kris. Efter en andra om-
röstning krossade vi glastaket och fick äntligen Sveriges första 
kvinnliga statsminister och med en ren S-regering.

I Västra Götalandsregionen räddade statsbidragen verksam-
heten men det var vi Socialdemokrater som såg till att statsbi-
dragen verkligen kom sjukhusen till del, enligt moderatledda 
styret kunde sjukhusen lika väl styras med underskott. Tack 
vare oss så breddar också regionen sitt arbete med våldsutsatta 
barn och kvinnor och vi har tagit steg mot en jämlik vård som 
styrs efter behov och oavsett bakgrund eller kön. 

Trots att året präglats av fortsatta restriktioner, vilket har tärt 
på vår folkrörelse, har tempot varit högt i vår verksamhet. Vi 
mobiliserade väljare och genomförde en stark kyrkovalrörelse. 
I två församlingar ställde vi upp med egen lista för första gång-
en och på flera platser samt nationellt backade SD för första 
gången. 

Vi har ställt om från att knacka dörr till att i stället ringa med-
lemmar och väljare. Vi har bjudit in till Framtidsrådslag, flera 
öppna möten och seminarier. Vi var med och tillsammans ge-
nomförde en otrolig partikongress som inte bara gav energi 
och en grym partiledare, utan även en mängd kloka kongress-
beslut.

En valrörelse är fantastiskt rolig men kräver också mycket av 
oss. På partiexpeditionen har vi gjort personalförstärkningar 
och har nu tre ombudsmän som tillsammans med oss i styrel-
sen är redo att kavla upp ärmarna och vinna val. 

Vi ser framemot att äntligen få träffas igen – mobilisera oss 
på gator och torg, knacka dörr och möta väljare. Vi är otroligt 
taggade på att få prata om den politik vi går till val på och de 
värderingar som vårt parti står för – och vi gör det rakryggade 
med stolthet!

Styrelsens slutord
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Resultatr#kning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

F"reningens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.

F!reningens int#kter      
Bidrag och anslag 2 3 603 674  3 582 569  
$vriga verksamhetsint kter 3 509 513  591 358  
Summa f!reningens int#kter  4 113 187  4 173 927  
      
F!reningens kostnader      
Lokalkostnader  -325 379  -324 957  
Administrationskostnader  -249 606  -317 975  
Personalkostnader 4 -2 051 235  -1 662 712  
$vriga externa verksamhetskostnader 5 -789 562  -597 965  
Summa f!reningens kostnader  -3 415 782  -2 903 608  
R!relseresultat  697 405  1 270 319  
      
Finansiella poster      
R nteint kter  5 467  0  
Nedskrivningar av finansiella anl ggningstillg!ngar och
kortfristiga placeringar  -11 000  0  
R ntekostnader och liknande resultatposter  -363  -3 947  
Summa finansiella poster  -5 896  -3 947  
Resultat efter finansiella poster  691 509  1 266 372  
      
Resultat f!re skatt  691 509  1 266 372  
      
 rets resultat  691 509  1 266 372  
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Balansr#kning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLG NGAR      
      
Oms#ttningstillg"ngar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  99 350  6 796  
$vriga fordringar  136 234  178 295  
F"rutbetalda kostnader  105 123  102 626  
Summa kortfristiga fordringar  340 707  287 717  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  8 602 644  6 243 215  
Summa kassa och bank  8 602 644  6 243 215  
Summa oms#ttningstillg"ngar  8 943 351  6 530 932  
      
SUMMA TILLG NGAR  8 943 351  6 530 932  
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Balansr#kning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 6     
Balanserad vinst eller f"rlust  3 814 517  2 923 157  
#rets resultat  691 509  1 266 372  
Eget kapital vid r#kenskaps"rets slut  4 506 026  4 189 529  
      
Reserverade medel och fonder      
$vriga avs ttningar 7 2 272 567  1 897 555  
Summa avs#ttningar  2 272 567  1 897 555  
      
Kortfristiga skulder      
Leverant"rsskulder  26 079  43 999  
Skatteskulder  0  38 311  
$vriga skulder  6 424  59 779  
Upplupna kostnader  2 132 255  301 759  
Summa kortfristiga skulder  2 164 758  443 848  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  8 943 351  6 530 932  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och v#rderingsprinciper
 
Allm#nna upplysningar
#rsredovisningen  r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och Bokf"ringsn mndens allm nna
r!d (BFNAR 2016:10) om !rsredovisning i mindre f"retag. 
 
 
Not 2 Bidrag och anslag
 2021 2020  
    
Bidrag och anslag    
Regionbidrag -3 256 731 -3 192 874  
$vriga bidrag och anslag -346 943 -389 695  
 -3 603 674 -3 582 569  
    

 
Not 3 $vriga verksamhetsint#kter
 2021 2020  
    
Studier -46 225 -34 972  
Hyresint kter -291 785 -315 583  
$vriga verksamhetsint kter -171 503 -240 803  
 -509 513 -591 358  
    

 
Not 4 Anst#llda och personalkostnader
 2021 2020  
    
Medelantalet anst#llda    
Kvinnor 2 2  
M n 0 0  
 2 2  
    
L!ner och andra ers#ttningar samt sociala kostnader    
inklusive pensionskostnader    
L"ner och andra ers ttningar 1 347 136 1 133 168  
Sociala kostnader och pensionskostnader 574 751 529 544  
(varav pensionskostnader) (105 534 157 920)  
Totala l!ner, andra ers#ttningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 1 921 887 1 662 712  
    

 
Not 5 $vriga externa verksamhetskostnader
 2021 2020  
    
Hyra inventarier 93 590 92 741  
Resekostnader 7 058 8 698  
Kurser och konferenser 270 630 156 604  
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Kurser och konferenser 270 630 156 604  

$vriga externa verksamhetskostnader 418 284 339 922  
 789 562 597 965  
    

 
Not 6 Eget kapital
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Belopp vid !rets ing!ng -3 814 517 -2 923 157  
#rets resultat -691 509 -1 266 372  
Belopp vid "rets utg"ng -4 506 026 -4 189 529  
    

 
Not 7 Reseverade medel fonder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Valfond -1 369 261 -969 261  
Studiefond -163 336 -163 337  
Kongressfond -170 897 -170 897  
Personalbefr mjande och KP -416 002 -416 002  
Inventarie och IT fond -153 071 -178 059  
 -2 272 567 -1 897 556  
    
    

Underskrifter 
 
 
Kung lv  2022-02-16
 
 
 
  
Aylin Fazelian Jim Aleberg
Ordf"rande Kass"r
  

 
 
V!r revisionsber ttelse har l mnats 2022-02-16
 
 
 
 
Anna-Lena Mellquist Bj"rn Brogren
Revisor Revisor
 
 
 
Jan-Erik  Lindstr"m  
Revisor 
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Revisionsberättelse 
 
Till ombud på Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikts kongress 
 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Göteborgs-
områdets Socialdemokratiska Partidistrikt för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. Det är 
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att års-
redovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att års-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi 
anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
 
Vi tillstyrker att kongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Kungälv 2022-02-10 
 
 
 
 
 
Jan-Erik Lindström       Anna Lena Mellquist   Björn Brogren 
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