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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. 

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, Hans Strandberg, Ulla-Karin 
Johansson, Christer Ahlén, Dennis Jeryd, Fredrik Gullbrantz, 
Eva Kristensen och Oskar Sköld.

Partistyrelsen
Ersättare i partistyrelsen var Aylin Fazelian, Mölndal

Distriktsexpedition
Partidistriktet har under året haft följande anställda: 
Försteombudsman  Catrin Wikblad
Ombudsman   Sara Björnson
Med placering i Stockholm
Valkretsombudsman  Nathalie Besèr,

t.o.m. augusti 

Mycket av arbetet på partiets expedition handlar om att stöt-
ta och underlätta för de förtroendevalda i arbetarekommuner 
och s-föreningar. Under 2020 har mycket av det handlat om att 
ställa om organisationen till en digital verksamhet på grund av 
coronapandemin.

Under våren och sommaren när verksamheten var lite 
lugnare genomförde Catrin och Sara en lunchturné för att träffa 

Styrelsen för Göteborgsområdets socialdemokratiska 
partidistrikt avger härmed följande berättelse över 
verksamheten 2020.

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
  Erika Sjöblom, Kungälv 
  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
  Ulf  Carmesund, Tro och solidaritet
  Assar Wixe, SSU distriktet

Styrelsen har under året haft nio stycken protokollförda 
styrelsemöten.

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

Valberedning: Benny Andersson, sammankallande
  Leif  Håkansson, Kungälv
  Christina Oskarsson, Ale 
  Karolina Roughton, Lerum
  Simon Waern, Alingsås
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Distrikskongress
Med anledning av coronapandemin sköt vi på vår distrikts- 
kongress till 5 september. In i det längsta hade vi förhoppning-
en att kunna genomföra den fysiskt, men i juli beslöt distrikts- 
styrelsen att genomföra kongressen digitalt.

För att alla skulle känna sig bekväma med det digitala for-
matet, planerade vi in sex digitala förträffar för ombud och 
distriktsstyrelse. Förträffarna var inte enbart en Zoom-utbild-
ning, utan en utbildnings- och informationsträff  i hur Zoom 
skulle användas på just vår distriktskongres. Av 95 ombud del-
tog 88 stycken, vilket märktes senare på själva kongressen. Vi 
hade även ett flertal ”enskilda sittningar” med folk som behöv-
de lite extra hjälp med tekniken. 

 Distriktsstyrelsen, presidie, viss teknisk support samt  
representant för revision och valberedning på plats fysiskt i 
Folkets Hus i Mölndal. 

 Många AK satt tillsammans men med ombuden inloggade 
på sin egna enhet. Alla ombud hade kameran på, så skärmarna 
blev verkligen vårt mötesrum.

 Vi genomförde trots ny digital mötesform en komplett  
distriktskongress, med årsberättelse, motionsbehandling, val 
av styrelse och distriktsuppdrag samt avtackningar, och allt  
fungerade bra. 

Distriktskongressen beslutade i enlighet med valberedning-
ens förslag till ny ordning och valde hälften av styrelseledamö-
terna på ett år och hälften på två år.

Aylin Fazelian omvaldes till ordförande och avtackade  
Maria Steen och Eva Carlsson som slutar i distriktsstyrelsen samt  
Birgitta Eriksson som avgick som revisor.

Fastställda motioner på distriktskongressen
Motion 1 
Hur ska vi kunna minska antalet papperslösa ungdomar i 
Sverige
Beslut: Att bifalla att-satsen ”Att partidistriktet skickar in den-
na motion som förslag till kommittén för flyktingpolitiken”.   
Att avslå andra att-satsen.

distriktets  kommunal- och oppositionsråd. Lunchträffar som 
gav tid till ett lugnare samtal kring förtroendemannarollen och 
relationen till distriktet.

Catrin som försteombudsman deltar bland annat i det som 
kallas 26-manna vilket innebär regelbundna träffar med landets 
26 försteombudsmän. 

I övrigt deltar personalen på de träffar, seminarier, möten och 
samlingar som anordnas både centralt och i Väst.

Sidoorganisationer
I distriktet finns S-kvinnor, Tro och Solidaritet samt SSU. 
SSU-distriktet anställde tillsammans med SSU Fyrbodal 
Ahmad Marouni till ombudsman. 

Partiorganisationerna i GOS
Partidistriktet består av 11 arbetarekommuner. Medlemsantalet 
den 31 december 2020 var 1816. 

Medlemsutveckling 
För att kunna vara ett starkt folkrörelseparti måste vi vara 
många och vi behöver bli fler. Det räcker dock inte att bara 
värva fler medlemmar utan vi måste se till att nya medlemmar 
engagerar sig och att vi behåller de som redan är medlemmar. 
Distriktsstyrelsen har utsett två medlemsansvariga och varje 
arbetarekommun har minst en person utsedd som medlems- 
ansvarig. Dessa samlas flera gånger årligen och på varje  
distriktsstyrelsemöte går vi igenom aktuellt medlemsläge. 

Under året minskade vi antalet medlemmar med 34 och det 
totala antalet medlemmar vid årets slut var 1816 ombuds- 
grundande medlemmar. Vi fortsätter att jobba på att få så 
många som möjligt att betala sin medlemsavgift med autogiro.

I slutet av 2019 implementerade distriktsexpeditionen en 
rutin för att ringa obetalande medlemmar. Rutinen har slagit 
mycket väl ut och vid årsskiftet hade vi färst obetalande med-
lemmar i hela landet. 

sid 3
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Motion 9 Pröva begränsad avgift i kollektivtrafi ken
Beslut: Att anse motionen vara besvarad.
Motion 10 En politik för föreningslivet under 2020-talet
Beslut: Att anse motionen vara besvarad.
Motion 11 Rätten till ledighet för politiska uppdrag, för alla
Beslut: Att bifalla första att-satsen ”Att motionen tas vidare till 
socialdemokratiska riksdagsgruppen genom våra riksdagsleda-
möter för ett vidare arbete om att utöka kommunallagens paragraf  
till att också innefatta ungas universitets- och högskolestudier.”
Att avslå andra att-satsen.
Motion 12 Om minskad avdragsrätt för lönekostnader i 
svenska aktiebolag
Beslut: Att avslå motionen.
Motion 13 Tillsätt en ny maktutredning
Beslut: Att bifalla motionen. ”Att distriktskongressen beslutar 
att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för att en ny 
maktutredning tillsätts.”
Motion 14 Gör som Finland – förbjud införsel av kärnva-
pen FISE
Beslut: Att bifalla motionen. 
Att Sverige inför en liknande lag som Finland har om förbud 
mot införsel av kärnvapen och därmed klargöra vår syn på 
kärnvapen inom vårt lands gränser.
Motion 15 Stoppa mobbing
Beslut: Att anse motionen vara besvarad.
Motion 16 Nämndemännens villkor och ersättningar
Beslut: Att bifalla första att-satsen ”Att partiet ska verka för en 
förbättring av nämndemännens villkor.” 
Att avslå andra till sjätte att-satsen.

Höstmöte
Höstmötet genomfördes lördagen den 21 november. Mötet 
hölls digitalt med endast presidie och teknisk personal på plats 
på expeditionen i Kungälv. 
Utöver beslut om verksamhetsplan för 2021 gästades mötet av 
Sara Waldenfors som pratade kommande kyrkoval och Andrea 
Törnestam, förbundssekreterare SSU som förde en diskussion 
om hur vi blir en rörelse för och med unga. 

Motion 2 
Insatser för att stoppa krisen inom skolan och vården
Beslut: Att anse motionen vara besvarad.
Motion 3 Ändra villkoren för att få sjukpenning
Beslut: Att bifalla motionen. 
Att Socialdemokraternas riksdagsledamöter jobbar för att refor-
mera hela systemet för sjukpenningen. 
Att Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikt antar 
motionen som sin egen och skickar den vidare till partikongressen.
Motion 4 Ändring till lagen om färdtjänst
Beslut: Att avslå motionen.
Motion 5 Sluta spara, satsa på välfärdsreformer istället
Beslut: Att anse motionen vara besvarad.
Motion 6 Avgiftsfri grundskola på riktigt 
Beslut: Att bifalla motionen. 
Att den obligatoriska skolan skall vara helt kostnadsfri. Inga 
avgifter skall få tas ut och inga medel samlas in. All verksamhet 
skall betalas av de medel som skolan får i sitt anslag. 
Att distriktets årsmöte tar motionen som sin och skickar den 
till partikongressen. 
Att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för att alla 
typer av kostnader, små som stora, inom den svenska skolan 
avskaffas.
Motion 7 NPF-säkrad skola
Beslut: Att bifalla första att-satsen ”Att våra socialdemokra-
tiska riksdagsledamöter lyfter frågan och arbetar för hur man 
nationellt kan påverka, stödja, snabba på utvecklingen och in-
förande av NPF säkrade skolor i våra kommuner.” 
Att avslå andra att-satsen.
Motion 8 Fler hyresrätter
Beslut: Att bifalla motionen. 
Att Socialdemokraterna jobbar för att utveckla en ny socialt 
och miljömässigt hållbar bostadspolitik som motsvarar dagens 
och morgondagens efterfrågan på bostäder. Att Socialdemo-
kraternas riksdagsledamöter jobbar och stödjer för ett aktivt 
byggande av hyresrätter med en rimlig hyra.
Att Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikt antar 
motionen som sin egen och skickar den vidare till partikon-
gressen.
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för en helg.  Distriktet deltog även i den studieträff  som partiet 
centralt anordnade tillsammans med ABF, SSU och S-kvinnor, 
vilken också genomfördes digitalt

Catrin Wikblad, studieansvarig ombudsman, sitter även med i 
partiets centrala studiekommitté. 

Studier genomförda på distriktsnivå:
- Grundläggande medlemsutbildning, genomfördes digitalt
- Ledarskapsutbildning del ett och två, i samverkan med övriga 
distrikt i Väst, genomfördes kombinerat fysiskt och digitalt 
- Regional studiekonferens i samverkan med övriga distrikt i 
Väst, genomfördes digitalt
- Studiecirkel kring Kyrkopolitik, genomfördes digitalt i två 
omgångar
- Studiecirkel Det feministiska löftet, genomfördes digitalt
- Studiecirkel kring vårt Kulturpolitiska program, genomfördes 
digitalt
-Äntligen måndag – en seminarieserie i tre delar om sociala 
mediers och AI´s möjliga påverkan på kommande valrörelser, 
genomfördes digitalt

Facklig – politisk verksamhet
Vårt regionråd i opposition, Janette Olsson, har regelbundna 
möten med fackliga företrädare, främst från Kommunal och 
i regionen har vi under året lyft många av kommunals frågor, 
främst kring arbetsmiljön och lönefrågan.

Vi har samlat våra fackliga ledare vid två tillfälle. Utöver de 
träffarna har Sara som ansvarig ombudsman tillsammans med  
distriktets fackliga ledare träffat de lokala fackliga ledarna och 
planerat strategiskt verksamhet och samverkan.

Våra tre riksdagsledamöter var ute på uppsökeri tillsammans 
med Handels avd. 24 på deras värvarvecka v.6.

I slutet av året var vi först ut med att få träffa statsminister 
Stefan Löfven och LOs nya ordförande Susanna Gideonsson 
på deras facklig-politiska turné. Vi fi ck möjlighet att lyfta verk-
samhet från vårt distrikt och Stefan Löfven tog särkilt fäste på 
hur vår fackliga ledare på Tjörn bedriver sin verksamhet med 
personliga kontakter och samtal på arbetsplatser.

Studieverksamheten
Studier är fortsatt en av våra viktigaste verksamheter även om 
pandemim under året utmanat både planering och genomför-
ande av utbildningar.  En del studier ställdes in, men de fl esta 
ställdes om och genomfördes, om än i annan form och kanske 
inte lika omfattande. Den planerade Funktionsutbildningen till-
sammans med övriga distrikt i Väst ställdes in och en planerad 
spetsutbildning inom sociala medier sköts på framtiden. 

Restriktionerna i pandemins spår öppnade även upp för an-
dra studier och digital utveckling och det digitala underlättar 
för mer långväga gäster. Flera av de digitala ”fi ka-träffar” vi 
genomförde kring aktuella ämnen lockade deltagare inte bara 
från oss utan även kringliggande distrikt. 

Ung i GOS, vår ledarskapsutbildning för medlemmar mellan 
16 och 33 år startade under hösten. Deltagarna kommer att 
studera tillsammans fram till och med valet 2022. Syftet är att 
deltagarna ska känna sig redo att stå på valsedlar och ta upp-
drag efter valet.

I partiets centrala studieplan fastslås att samtliga medlemmar 
ska erbjudas möjlighet att gå Medlemsutbildning del 1 och 2. 
Den utbildningen genomförs främst på hemmaplan, men parti-
distriktet genomförde en medlemsutbildning på distriktsnivå för 
att säkerställa att alla verkligen erbjuds utbildningen och utbild-
ningen genomfördes digitalt under tre söndagar. Vi har stöttat 
de arbetarkommuner som genomfört medlemsutbildningen på 
hemmaplan, och under hösten inleddes ett arbete för att bygga 
ett formellt handledarlag.

Studiesamverkan med ABF och partidistrikten runt om i 
Västsverige samt Viskadalens Folkhögskola har förstärkts 
ytterligare. Under förra året bildades en regional studiekom-
mitté och under våren lanserades vår gemensamma studiepor-
tal, www.studieportal.se där samtliga tillgängliga studier i Väst 
fi nns samlade. I samverkan med Viskadalen genomförs främst 
Grundläggande ledarskapsutbildning samt Ledarskapsutbild-
ning – att leda partivänner. 

Under året träffades studieorganisatörerna vid fyra tillfällen, 
främst digitalt. Den uppskattade regionala studiekonferensen 
fi ck lov att genomföras digitalt och kortades till en dag istället 

sid 5
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Socialdemokraterna i Västsverige (S i Väst)
Socialdemokraterna i Västsverige är i första hand en partiintern 
organisation med ett samverkansavtal och hanterar främst frågor 
som samordning inför partikongresser, SKR-uppdrag, och parti-
interna 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 Värmland har 
under året som gått varit ordförandedistrikt. 

En utvecklingskonferens för ledande politiker i Västra 
Götalandsregionen samt Halland och Värmland genomfördes 
digitalt i september, med fokus på aktuellt politiskt läge, arbets-
marknad och facklig-politisk samverkan.

Kommunikation
Under de två första månaderna på året genomförde vi fysiska 
fi kafräffar med våra ledande förtroendevalda i riksdagen och 
regionen. När restriktionerna på grund av pandemin kom ställ-
de vi om och genomförde träffarna digitalt via Zoom. 

Vi ansåg det viktigt att inte ställa in, utan att ställa om verk-
samheten. Vi insåg snabbt att det fi nns fördelar med digi-
tala mötena som till exempel med långväga föreläsare. Vi 
har haft digitala fi kor med bland annat riksdagsledamoten 
Magnus Manhammar att berätta om sitautionen på Lesbos och 
Johan Büser som pratade infrastruktur.

På Internationella kvinnodagen den 8 mars anordnade 
partidistriktet tillsammans med Stenungsund och Tjörns 
arbetarekommuner en seminariedag ”Fly för livet”, kring hur 
kvinnor behöver fl y. De fl yr från mäns våld, de fl yr över land-
gränser och kommungränser. De fl yr för sin egen skull, för 
barnens skull och för överlevnad. En intressant dag som av-
slutades med livemusik tillsammans med ABF Sydvästra 
Götaland.

Riksdagsledamoten Joakim Järrebring höll i en hel serie med 
digitala träffar kring aktuella politiska frågor och med inbjudna 
gäster.

I somras när det gick att hålla verksamhet utomhus genom-
fördes en del semi-möten på terrassen där deltagarna kunde 

välja att vara med fysiskt eller via länk. Ett uppskattat sådant 
möte höll Renée Bengtsson i kring ”glastaket” och hur vi kan 
hjälpas åt att krossa det.

En verksamhetsplaneringskonferens genomfördes tillsam-
mans med distriktsstyrelsen, arbetarekommunernas ordföran-
de samt kommunalråd/oppositionsråd. Medverkade via länk 
gjorde Axel Björneke, presschef  på partikansliet i Stockholm 
och partistyrelsens fackliga ombudsman Eva Vikmång.

På sociala medier är vår #regiontisdag nu väletablerad med 
beskrivande texter om vad som politiskt händer i regionen och 
att det har betydelse vem som styr.

Alla medlemmar har fått Medlemsutskick via mejl fl era gång-
er under året, samt två gånger brevledes.

Internationellt
Siste februari genomfördes en Internationell inspirationsdag 
tillsammans med övriga partidistrikt i väst. 

Under hösten genomfördes en remissrunda på nytt interna-
tionellet program. Partidistriktet genomförde ett stort möte 
med Kenneth G Forslund samt några mindre för att diskutera 
och skicka in våra gemensamma synpunkter till partistyrelsen. 

Arbetarekommunordförandeträff
Under året genomfördes sex träffar för Arbetarekommunordfö-
randen. Under året blev det fl er träffar än planerat, främst med 
anledning av pandemin. Flertalet 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 fi nns en tydligt uttryckt önskan om att kunna 
mötas och samverka. Denna önskan har inte försvunnit på 
grund av pandemin men har fått hitta andra tillväga gångsätt.

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.
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Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen består av de 
fem partidistrikt som ingår i Västra Götalandsregionen. 2020 
samlandes representantskapet för ett digitalt representantskap 
i april då det förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
motionsbehandling även bjöds på information om det aktuella 
läget i Västra Götalandsregionen. Göteborgsområdet hade sex 
ombud på plats och var därmed full delegation.  På represen-
tantskapet valdes Aylin Fazelian, in som ordinarie ledamot i S 
i VGRs styrelse, tillsammans med Jim Aleberg. Till ersättare 
valdes Janette Olsson. Även Catrin Wikblad, som försteom-
budsman, deltar i dessa möten samt är med och bereder sty-
relsemötena.

I november genomförde S i VGR en utvecklingskonferens 
för ledande politiker. Konferensen genomfördes digitalt och 
var en regional uppföljning på den konferens som genomför-
des tillsammans med S i Väst i september. Denna gång var  
fokus regionfrågor och regionens samverkan med kommunerna.

1 Maj - Trygghet, Demokrati & Sammanhållning
Hur får man en dag som brukar genomsyras av glädje, gemen-
skap och demonstration under fanor tillsammans, till att ge 
samma känsla digitalt? Det går naturligtvis inte helt men vi kan 
ärligt säga att vi gav vårt bästa att försöka!

Inför första maj lanserade vi ett gemensamt facebook-event 
för distriktet. Vi peppade med filmsnuttar, bilder och sång. Vi 
lanserade tävlingar i det bästa talet, promenadväg och plakat-
målning. Och vi gav ut ett horoskop - 1 maj i karantän, det 
sossigaste horoskopet!

På själva första maj startade vi vårt digitala första maj tåg på 
morgon och under hela dagen las det in bilder från medlemmar 
om hur man firade första maj i pandemitid. 

Vi hade även digitala tal från Margot Wallström och Aylin 
Fazelian.

Samarbete med övriga organisationer
Styrelsen tackar de närstående organisationerna för ett gott  
samarbete under 2020.

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

Under året genomfördes fem av totalt  sex planerade träf-
far för RRK-gruppen merparten skedde digitalt genom zoom, 
men under senvåren och tidig höst genomfördes även ett  
fysiskt och ett hybridmöte. På träffarna har det diskuterats  
aktuella frågor och det som är på gång i kommuner, region och 
riksdag. Inbjuden gäst har bland annat varit Per Tengren som 
pratat om kollektivtrafiken i regionen.

På årets sista träff  gjorde gruppen en kartläggning över  
distriktets demografi och lokala utmaningar i distriktets samt-
liga kommuner.

SKR
SKR står för Sveriges Kommuner och Regioner. 
För SKR har följande personer från Göteborgsområdet upp-
drag: Maria Brauer; Kultur och fritid, Eva Carlsson (t.o.m april) 
Janette Olsson (från april); Primärvård och äldreomsorg, 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 
hade planerats men som med det mesta har det fått skjutits på 
framtiden eller ställt om till digitala träffar.

Näringsminister Ibrahim Baylan besökte Härryda och Mölndal 
i början av året. Baylan gjorde flera företagsbesök, en utåtriktad 
aktivitet i Mölndals innerstad samt en lunch med förtroende- 
valda och det lokala LO-facket.

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

sid 7
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År 2020 kom att bli ett år som inte går att likna något vi tidigare 
upplevt. Det är ett år som alltid kommer vara förknippat med 
sorg över de liv som Covid19 stulit - men också en påminnelse 
om hur skört livet är och en nyfunnen uppskattning för nuet. 
Vi bär också med oss en förstärkt stolthet över att kunna bo i 
ett land där den gemensamma, solidariska finansieringen av vår 
välfärd ger alla medborgare tillgång till sjukvård i världsklass – 
oavsett tjockleken på den egna plånboken. 

Till styrkor hör vår solidaritet, vår gemenskap och välfärd, 
men förstås också våra oumbärliga välfärdshjältar. Listan på 
hjältar är lång - inom vården, i skolan och förskolan, inom om-
sorg, inom handel och transport – människor som varje dag 
sliter för vår säkerhet och nationella trygghet. 

Corona-pandemin har blottat vårt lands styrkor och svaghet-
er. Som statsminister Stefan Löfven uttryckt det, ska vi inte 
tillbaka till det Sverige vi hade innan krisen. Istället ska vi bygga 
vårt land starkare och bättre. Äldreomsorgen, tryggheten, sjuk-
vården, skolan – vår välfärd behöver göras mer robust. Samti-
digt måste vi på allvar trappa upp kampen för ett mer jämlikt 
Sverige och världen. 

Sverige är idag det europeiska land med de snabbast växan-
de klyftor och vår välfärd är svårt privatiserad. Att klassklyftor 
växer dömer människor till olika levnadsstandard, livslängd 
och liv. Samtidigt är vi smärtsamt medvetna om att auktoritära 
krafter i vår omvärld har tagit tillfället i akt att under pande-
min ytterligare slå slag mot de mänskliga rättigheterna och mot 
svagare grupper i samhället. Kommunalt, regionalt, nationellt 
eller internationellt – kan vi aldrig acceptera att ojämlikheten 
breder ut sig.  

Våra röster behövs mer än någonsin. Att vår organisation och 
vår politiska lust har överlevt ett år av pandemi har inte skett 
av sig självt, det har vi lyckats med tillsammans. Men det har 
inte varit lätt.

Vi har fått ställa om, både som förtroendevalda i det arbete 
vi genomför i demokratins tjänst men också som medlemmar i 
Sveriges största parti – och från Distriktsstyrelsens perspektiv 
måste vi säga att vi tillsammans har gjort det väl. Även om våra 
digitala möten aldrig kommer kunna ersätta värdet av fysiska 
träffar, är vår framtida folkrörelse också digital. Och här har vi 
tagit stora kliv.

Det är med glädje vi ser engagemanget i vårt partidistrikt och 
de insatser som görs varje dag i kampen för ett mer jämlikt, 
hållbart och rättvist samhälle. Under en tuff  tid har vi valt att 
inte dra ner på våra ambitioner, utan satsa oss framåt. Distrikts-
styrelsen har fattat beslut om att förstärka vår expedition med 
en tredje ombudsman, med inriktning på att stärka vår folkrö-
relse och kommunikation. Samtidigt har vi tillsammans med 
våra 11 arbetarekommuner och medlemmar i distriktet fortsatt 
arbeta för att stärka och modernisera vårt parti - inte minst 
med fokus på föryngring, facklig-politisk samverkan och med-
lemsrekrytering.

Sverige och Göteborgsområdets välgång är fortsatt beroen-
de av varje persons agerande. Det gäller i kris, men också alla 
andra dagar. Vi har tillsammans visat på solidaritet och styrka 
under ett prövningens år. Vi befinner oss ännu i ett allvarligt 
smittläge, men våren är runt hörnet och en stor del av den 
svenska befolkningen har nu vaccinerats. Ljusare tider är äntli-
gen på väg. Det är vi övertygade om. 

Styrelsens slutord

Ann Lundgren

Johnny Alexandersson
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01
-2019-12-31  

 

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

Föreningens intäkter      
Bidrag och anslag 2 3 582 569  3 565 109  
Övriga verksamhetsintäkter 3 591 358  522 634  
Summa föreningens intäkter  4 173 927  4 087 743  
      
Föreningens kostnader      
Lokalkostnader  -324 957  -338 465  
Administrationskostnader  -317 975  -247 495  
Personalkostnader 4 -1 662 712  -2 185 552  
Övriga externa verksamhetskostnader 5 -597 965  -938 842  
Summa föreningens kostnader  -2 903 608  -3 710 354  
Rörelseresultat  1 270 319  377 388  
      
Finansiella poster      
Ränteintäkter  0  9 956  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 947  -1 823  
Summa finansiella poster  -3 947  8 133  
Resultat efter finansiella poster  1 266 372  385 522  
      
Resultat före skatt  1 266 372  385 522  
      
Årets resultat  1 266 372  385 522  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  
 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  6 796  39 260  
Övriga fordringar  178 295  702  
Förutbetalda kostnader  102 626  25 009  
Summa kortfristiga fordringar  287 717  64 971  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  6 243 215  5 296 844  
Summa kassa och bank  6 243 215  5 296 844  
Summa omsättningstillgångar  6 530 932  5 361 815  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  6 530 932  5 361 815  
      Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 6     
Balanserad vinst eller förlust  2 923 157  2 919 932  
Årets resultat  1 266 372  385 522  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  4 189 529  3 305 454  
      
Avsättningar      
Övriga avsättningar 7 1 897 555  1 515 259  
Summa avsättningar  1 897 555  1 515 259  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  43 999  0  
Skatteskulder  38 311  0  
Övriga skulder  59 779  180 260  
Upplupna kostnader  301 759  360 842  
Summa kortfristiga skulder  443 848  541 102  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 530 932  5 361 815  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
 
Not 2 Bidrag och anslag
 2020 2019  
    
Bidrag och anslag    
Regionbidrag 3 192 874 3 130 265  
Övriga bidrag och anslag 389 695 434 844  
 3 582 569 3 565 109  
    
 
Not 3 Övriga verksamhetsintäkter
 2020 2019  
    
Studier -34 972 -70 502  
Hyresintäkter -315 583 -152 082  
Övriga verksamhetsintäkter -240 803 -300 050  
 -591 358 -522 634  
    
 
Not 4 Anställda och personalkostnader
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 2 2  
Män 0 0  
 2 2  
    
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader    
inklusive pensionskostnader    
Löner och andra ersättningar 1 133 168 1 535 708  
Sociala kostnader och pensionskostnader 529 544 535 962  
(varav pensionskostnader) (157 920 123 758)  
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 1 662 712 2 071 670  
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Not 5 Övriga externa verksamhetskostnader
 2020 2019  
    
Hyra inventarier 92 741 90 366  
Resekostnader 8 698 70 365  
Kurser och konferenser 156 604 424 781  
Övriga externa verksamhetskostnader 339 922 353 331  
 597 965 938 843  
    
 
Not 6 Eget kapital
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Belopp vid årets ingång -2 923 157 -2 919 932  
Årets resultat -1 266 372 -385 522  
Belopp vid årets utgång -4 189 529 -3 305 454  
    
 
Not 7 Reseverade medel fonder
 2020-12-31 2019-12-31  
    
    
Valfond -969 261 -583 740  
Studiefond -163 337 -163 337  
Kongressfond -170 897 -170 897  
Personalbefrämjande och KP -416 002 -419 227  
Inventarie och IT fond -178 059 -178 059  
 -1 897 556 -1 515 260  
    
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
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Jan-Erik Lindström  Anna Lena Mellquist   Björn Brogren
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