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Med anledning av alla åtgärder, restriktioner och allmän-
na råd för att minska smittspridningen av covid-19 har 
riksdagens arbete tillfälligt förändrats från senare halvan 
av mars 2020. 

Riksdagsförvaltningen har genomfört ett antal åtgärder 
och anpassat arbetet för att riksdagen ska kunna fortsätta 
arbeta trots coronaviruset. Riksdagens partier har över 
tid kommit överens genom sina gruppledare om ett antal 
olika åtgärder och begränsningar i hur det parlamentaris-
ka arbetet bedrivs.
Utgångspunkten för åtgärderna är de rekommendationer 
som ansvariga myndigheter ger. Målet är att minska ris-
ken för att det parlamentariska arbetet ska påverkas av 
coronaviruset och att minska risken för smittspridning.

Åtgärder som genomförs fortlöpande
• Gruppledarna har kommit överens om att endast leda-
möter och statsråd som själva ska delta i en debatt bör 
vistas i kammaren under debatten.
• Hemarbete gäller som huvudregel både för riksdagsle-
damöterna och för tjänstemän i Riksdagsförvaltningen.
• Stor restriktivitet gäller för både ledamöter och tjänste-
män att ta emot externa besök till riksdagen.
• I mars valdes alla riksdagsledamöter till ersättare i de 
utskott där de inte är ledamot, detta för att kunna säkra 
bemanning i utskott och EU-nämnd. För att klara han-
teringen av sekretessbelagda frågor på ett rimligt sätt 
har togs dock de extra ersättarna bort igen i september 
i Konstitutionsutskottet, Utrikesutskottet samt Försvars-
utskottet.

• Gruppledarna har kommit överens om att bara 55 leda-
möter ska vara på plats vid omröstning i kammaren, men 
alla de 349 ledamöterna är fortsatt i tjänst. Inför varje 
omröstning bestämmer partierna vilka ledamöter som 
ska vara på plats och rösta, det är alltså inte samma 55 
ledamöter som deltar i varje omröstning.
• Sedan mitten av april är det fri sittning i kammaren vid 
voteringar. Med fri sittning kan ledamöterna sitta var som 
helst och därmed längre ifrån varandra.
• Riksdagsstyrelsen beslutade den 16 december att sam-
mankalla en parlamentarisk kommitté som ska genomfö-
ra en uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltning-
ens arbete under coronapandemin. 
Detta har bland annat inneburit att den behandling av 
lagförslag, skrivelser och motioner som varje socialdemo-

kratisk utskottsgrupp gör i respektive utskott i samband 
med betänkanden också har förändrats. Den S-ledamot 
som är ansvarig för ett ämne/delområde i en utskotts-
grupp ska alltid vara påläst och insatt i förslaget och fak-
taunderlag som berör eller angränsar frågan. Det är också 
den som för dialogen med regeringen om lagförslaget 
och har att försvara partiets ställning i debatterna i riks-
dagens kammare. 

När vi inte alla är i Stockholm för vare sig debatt eller vo-
tering utan det sköts av 55 ledamöter varav 16 socialde-
mokrater har de flesta debatterna inte hållits av dem som 
egentligen har huvudansvaret. Istället har den ledamot 
som är ansvarig fått sammanställa faktaunderlag och skri-
va ett tal-manus för den kollega som den veckan debatten 
ska hållas bemannar riksdagen. 

Alla är medvetna om förutsättningarna och inser att 
många av dem som deltar i en debatt under de här för-
utsättningarna inte har alla detaljkunskaperna i ämnet. 
Samtidigt så vill vi naturligtvis att våra kollegor ska ha bra 
underlag och klara debatterna på ett bra sätt. Vi har känt 
ett stort ansvar för det och lagt mycket tid på det, mycket 
som vi normalt sett har i huvudet och kan använda i en 
debatt har vi fått noggrant skriva ned för att kunna bistå 
den ledamot som tagit debatten.

En sammanställning i år av vilka debatter vi deltagit i 
blir därför missvisande och resultatet skulle inte spegla 
de ansvar vi har utan hur slumpen avgjort att vi kunnat ta 
en debatt, ibland en vi normalt skulle ta, ibland en som vi 
normalt sett inte skulle vara den som tog.
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Kenneth G Forslund
Riksdagsledamot från Kungälv, invald i Sveriges riksdag 
sedan 2002. 
Ordförande utrikesutskottet.
Vice ordförande riksdagens NATO-delegation. Ingår i 
Socialdemokraternas arbetsgrupp för nytt internationellt 
handlingsprogram. Ledamot i utrikesministerns folkrätts- 
och nedrustningsdelegation. Ersättare i Utrikesnämnden
Ledamot i Krigsdelegationen. Ledamot i Försvarsbered-
ningen

Motioner
Egna
-  Ändra villkoren för sjukpenning
Medmotionär
- Fler hyresrätter
- En avgiftsfri skola på riktigt
- NPF-säkrad skola
- Rätt till ledighet för politiska uppdrag
- En nollvision för mäns våld mot kvinnor
- Ny maktutredning
- Infrastruktur i Västsverige

Artiklar och mediamedverkan (i urval)
• En amerikansk utomrättslig avrättning, Kungälvs  
Posten 2020-01-03
• Läget är osäkert nu, Kungälvs-Posten 2020-01-07
• Rimlig hyra på Enekullen, Kungälvs-Posten 2020-01-28, 
med Aylin Fazelian, Joakim Järrebring mfl
• Samarbetet måste prägla kampen mot nya coronaviru-
set, Göteborgs-Posten 2020-04-13, med Heléne Fritzon
• S backar upp M mot utländska investeringar,  
TT 2020-04-20
• Kineser in i Norwegian, Dagens industri 2020-05-21
• Annektering skulle innebära katastrof, Svenska Dagbla-
det 2020-07-06, med Johan Hassel
• En fredlig lösning är vårt mål, Svenska Dagbladet  
2020-07-15, med Johan Hassel
• Viktiga försvarsförhandlingar ska inte föras i media, 
Dagens Nyheter 2020-08-30, med Niklas Karlsson och 
Janine Alm Ericson
• M ställer bistånd mot brottslighet, Aktuellt i Politiken 
2020-10-02

• Jämställdhet är inte något projekt vid sidan av utan en 
förutsättning för bättre…, Sydsvenskan 2020-10-19, med 
Annika Strandhäll
• Blir fall för regeringen, Kungälvs-Posten 2020-11-13
• Hoppas på förändring, Kungälvs-Posten 2020-11-24
• Svag majoritet skapar osäkerhet kring Nato, Svenska 
Dagbladet 2020-12-16

Aylin FAzeliAn
Riksdagsledamot från Mölndal, invald i Sveriges riksdag 
sedan 2018.
Ledamot utbildningsutskottet, med ansvar för förskola 
och gymnasiefrågor. Ordförande för Socialdemokraterna 
Göteborgsområdet. Ledamot i Partistyrelsen. Ledamot i 
Nordiska rådets svenska delegation. Ledamot för S i riks-
dagens MR-nätverk.

Motioner
Egna
- Västsverige är ett tillväxtområde
- Rätt till ledighet för politiska uppdrag
- Lagstiftning mot psykisk misshandel och kontrolleran-
de beteenden
- Fler hyresrätter
- Sveriges klimatbistånd
- Ny maktutredning
- Uttorkningen av Urmiasjön

Medmotionär
- Hotade journalister behöver ökat skydd
- Förbjud införsel av kärnvapen (FISE)
- Ändra villkoren för sjukpenningen
- Ambulanssjukvård
- Sommarjobbsgaranti i hela Sverige
- Stärkande av Sveriges arbete för ett fritt Västsahara
- Jämlik mödra- och förlossningsvård i hela landet
- Mer kunskap om diabetes samt hjärt- och kärlsjukdo-
mar med ett jämställdhetsperspektiv

Kunskapsseminarier i riksdagen
- En likvärdig & hållbar förskola



Artiklar och mediamedverkan (i urval)
• Heta listan: 30 mäktigaste politikerna under 30,  
Expressen 2020-01-05
• Rimlig hyra på Enekullen, Kungälvs-Posten  
2020-01-28, med Kenneth G Forslund, Joakim Järrebring 
mfl
• Samhällets stöttepelare i förskolan måste få bra arbets-
villkor, Arbetet, 2020-04-09
• Ge migrationspolitiken feministiskt perspektiv, Afton-
bladet, 2020-07-15, med Janette Olsson
• Partierna vill tillsätta en utredning om förskolan, Lära-
ren, 2020-09-25
• Barnskötare uppmanas anmäla sina arbetsplatser, Kom-
munalarbetaren, 2020-09-30
• Larmar om tystnadskultur till riksdagen, Nya Werm-
lands-Tidningen 2020-10-01
• Kvartssamtal med Aylin Fazelian, Nordegren & Epstein 
i P1, 2020-12-08
• Likvärdighet viktigare än skolpengar till skatteparadis, 
Alekuriren 2020-12-22, med Johnny Sundling
• Våga se marknadsskolans enorma misslyckande,  
Lerums Tidning 2020-12-23, med Erik Larsson
• Friskolor gynnas orättvist, Kungälvs-Posten 2020-12-22, 
med Fredrik Schandorff  & Gunilla Svantorp

JoAKiM JärrebrinG
Riksdagsledamot från Alingsås, invald i Sveriges riksdag 
sedan 2018.

Ledamot i Civilutskottet med ansvar för bostadsförsörj-
ningsfrågor. Ordförande för riksdagsgruppens digitalise-
ringsnätverk. Ledamot i parlamentariska referensgruppen 
för utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning. 
Ledamot för S i riksdagens digitaliseringsnätverk

Motioner
Egna
- Digitaliseringspolitik – undanta digital infrastruktur från 
lokaliseringsprincipen
- Digitalisering och personliga data
- Förebyggande folkhälsoansvar
- Bättre förebyggande insatser för unga som riskerar att 
hamna i kriminalitet

- Funktionshinderspolitik
- Offentliga försäkringar och a-kassa
- Jämlik skattepolitik
- Digitaliseringspolitik – styrning och ledning
- Differentierad ölskatt
- En avgiftsfri skola på riktigt
- NPF-säkrad skola
- Förbjud införsel av kärnvapen (FISE)

Medmotionär
- En nollvision för mäns våld mot kvinnor
- Rätt till ledighet för politiska uppdrag
- Ändra villkoren för sjukpenning
- Ny maktutredning
- Dela data mellan myndigheter
- Utveckla hälso- och sjukvården efter coronapandemin

Kunskapsseminarier i riksdagen
- Statens roll på den digitala betalmarknaden del 1
- Statens roll på den digitala betalmarknaden del 2
- Statens roll på den digitala betalmarknaden del 3
- 5G och nätneutralitet

Artiklar och mediamedverkan (i urval)
• Rimlig hyra på Enekullen, Kungälvs-Posten 2020-01-28, 
med Kenneth G Forslund, Aylin Fazelian, mfl
• Bostadsrättsinnehavare ska känna sig trygga, Kvällspos-
ten 2020-06-30, med Ola Möller och Leif  Nysmed
• Bra att regeringen satsar på vandringsleder, Alingsås 
Tidning, 2020-08-22
• Regeringen ökar stödet till hyresrätter, Alingsås Tidning, 
2020-10-06
• Nyanlända ska få arbeta inom ett år – vi inför ett inten-
sivår! Alingsås Tidning 2020-11-17, med Eva Nordmark
• Stor risk att Autoliv gör ett misstag, Alingsås Tidning 
2020-11-28, med Christine Martilla, Daniel Kristoffersson 
mfl



Medlemmar i regionfullmäktigegruppen är samtliga 
socialdemokratiska ledamöter och ersättare i region-
fullmäktige samt gruppledare i nämnder och styrel-
ser. Fullmäktigegruppen består av 82 personer och har 
jämn könsfördelning bland både de ordinarie och bland  
ersättarna.

Gruppstyrelsen har under året haft 8 sammanträden.
Dessa styrelsemöten har skett i anslutning till gruppmö-
ten inför regionfullmäktige.

Följande ledamöter har ingått i styrelsen sedan årsmötet 
den 18 maj: Per Tenggren (ordförande), Maria Brauer, 
Linnea Wall, Ann-Christin Andersson, Annica Erlands-
son och Hanne Henssen, med Helén Eliasson och Den-
nis Jeryd som adjungerande.

s-kansliet S-kansliet arbetar för regionstyrelsegruppen 
och för de förtroendevalda i regionfullmäktige. Kans-
liet har medverkat vid framtagande av interpellationer,  
motioner, frågor, samt budgetförslag. Kansliet har också 
medverkat vid arbetet med revidering av oppositions-
plattform.

Under året har följande personer va-
rit anställda på S-kansliet: Dennis Jeryd, Jes-
per Blomqvist (föräldrarledig fr augusti), Agnetha  
Andersson, Karolina Roughton, Moez Dharsani och 
Louise Åsenfors (25% sedan 14 augusti för Jesper).

S-Kansliet sänder ut nyhetsbrev samt är aktivt på so-
ciala medier i syfte att förbättra informationen till RF- 
gruppen, andra partimedlemmar men även externt. 

regionråden under året varit: Helén Eliasson, Alex 
Bergström, Håkan Linnarsson, Janette Olsson och Bijan 
Zainali.

Regionrådsersättarna under året har varit: Anne-Char-
lotte Karlsson, Jim Aleberg, Claes Redberg (till septem-
ber), Louise Åsenfors och Krister Andersson (från sep-
tember)

Fullmäktigegruppen har haft 11 möten under året. 
Utöver protokollförda gruppmöten bjöds gruppen under 
hösten in till RF-fika som genomfördes via zoom. 

Förutom behandling av regionfullmäktigelistan har föl-
jande frågor behandlats vid regionfullmäktigegruppens 

möten under året:

• Februari: Mötet gästades av tjänstepersoner som gick 
igenom budgetunderlaget, varpå också arbetet med fram-
tagande av budget startades. 

• Mars: Helén redogör det aktuella läget och hur regio-
nen arbetar med Coronautbrottet. Gruppen får informa-
tion om de stora påverkningarna inom kollektivtrafiken 
med inkomstbortfall, så även för kulturinstitutioner. 

Dennis redogör för de exceptionellt svåra förutsätt-
ningarna för att lägga budget utifrån coronasituationen. 
Per informerar om var i processen regionen ligger gäl-
lande det nya zon-systemet. Med tanke på västtrafiks nu-
varande ekonomiska situation med inkomstbortfall pga 
coronasituationen så kommer det bli en diskussion om 
hur osäkerheten gällande finansieringen av införandet. 

• Maj: VGR har nått någon form utav platå i utbrottet, 
där läget bedöms stabilt. Det är dock svårt att planera och 
bedöma sommarsituationen, då antalet IVA-platser inte 
kommer skäras ner, och personalen kanske inte kommer 
kunna få sin sommarsemester i samma utsträckning som 
vanligt.  

Regionutvecklingsnämnden följer utvecklingen med 
varselstatistik och har dialog med såväl näringslivet och 
LO. Kulturen och den ideella sektorn har det mycket an-
strängt, även kollektivtrafiken har en svår utmaning med 
stora intäktsbortfall, och viss trängsel på vissa linjer i Gö-
teborgsområdet.  

Per redogör för bakgrunden till vårt ställningstagande 
kring budgetprocessen 2021, samt hur budgetmötet i juni 
kommer gå till. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
kommer lägga ett yrkande om att ha en budgetdebatt i 
november i samband med tilläggsbudget.  

• Juni: Dennis redogör för den uppdaterade tidsplanen 
för budgetarbetet. 

• Augusti: Det aktuella läget visar på något upprevide-
rad tillväxt, samtidigt som regeringen har lagt en histo-
risk budget med över 100 miljarder redan nästa år för att 
stimulera svensk ekonomi. Sjukfrånvaron i regionen var 
högre under mars-juni jämfört med tidigare år. När det 
gäller kollektivtrafiken ser vi en negativ trend i resandet, 
då det är färre som reser.  Koncernens totala resultat är 
28 mnkr, vilket är en avvikelse med 428 mnkr mot bud-
get. Verksamhetens resultat är 1039 mnkr före finansiella 
intäkter och kostnader.  

regiongruppen



• September: Regiondirektör Ann-Sofi Lodin presente-
rade arbetet med att hantera den uppskjutna vården och 
det tillkommande ärendet på kommande regionfullmäk-
tige. För att hantera effekterna av Covid-19 behöver kö-
erna minska med 10 000 besök och 13 000 operationer. 
För att även hantera gamla köer och nå målet om inga 
väntande över 90 dagar behöver köerna minskas med 
ytterligare 13 000 besök och 8 500 operationer. För att 
därtill nå målet om inga väntade över 30 dagar behöver 
köerna minskas med ytterligare 20 000 besök och 7000 
operationer.

Anders Östlund på Koncernstab Verksamhetsuppfölj-
ning, ekonomi och inköp presenterade det uppdaterade 
planeringsunderlaget. Han talade om osäkerheten kring 
pandemins effekter. Flera verksamheter kommer att ha 
ekonomiska obalanser. Västtrafik och kulturbolagen ris-
kerar intäktsbortfall även under 2021.

• Oktober: Informationen till RF är att det kommer vara 
en halverad rf  den 3 november. 

• November: Budgetdebatten är åter framflyttad. Leda-
möterna deltar via dator och kan hantera voteringssyste-
met på mobilen eller surfplattan. 

• December: Lisa Pelling, statsvetare och utrednings-
chef  på tankesmedjan Arena Idé, gästar gruppmötet. 
Hon brinner för frågor i skärningspunkten mellan juri-
dik, politik och utsatta människors rätt till rättvisa. Hon 
pratar utifrån deras bok: Jämlik vård - en handlingsplan 
som beskriver de senaste årens utveckling och presente-
rar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård. 

interpellationer, motioner och enkla frågor
Under 2019 har vår regionfullmäktigeledamöter deltagit 
aktivt i debatter. Den socialdemokratiska gruppen läm-
nade under året in 11 st interpellationer, 14 st motioner, 
samt ställde 13 enkla frågor.

Avslutning

Den pågående pandemin har utmanat vårt samhälle och 
visat den gemensamma välfärdens styrkor. Under 2020 
har verksamheter i Västra Götalandsregionen inlett och 
utvecklat samarbeten som tidigare varit svåra att få till 
stånd. Men pandemin har också blottlagt brister som vi 
Socialdemokrater måste ha lösningar på för framtiden.

Under året har många verksamheter blivit drabbade. 

Redan innan pandemin hade Västra Götalandsregionen 
oförsvarligt långa köer och läget har förvärrats under 
året. Kommande år blir det därför viktigt att utveckla och 
tydliggöra den socialdemokratiska politiken inom hälso- 
och sjukvård. 

Pandemin har också skapat stora problem i övriga verk-
samheter inom regionen. Med ökande arbetslöshet blir 
insatserna inom regional utveckling allt viktigare. Kollek-
tivtrafiken har inte dragit ned på trafiken trots ett minskat 
resande. Vikande biljettintäkter gör att Västtrafik därför 
står inför stora utmaningar framöver. Regionens olika 
kulturinstitutioner har också en svår situation.

Det gångna verksamhetsåret har tydliggjort ett stort 
antal politiska utmaningar som den socialdemokratiska 
fullmäktigegruppen behöver hantera. Tillsammans ska vi 
formulera och arbeta för våra socialdemokratiska alter-
nativ till den moderatledda regionledningen. Pandemin 
har gjort det nödvändigt att arbeta på ett helt annat sätt 
i fullmäktigegruppen mot vad vi varit vana med. En del 
av detta nya arbetssätt, exempelvis zoom-möten som gör 
det lättare att träffas, ska vi fortsätta med. Men förhopp-
ningsvis ska vi under 2021 åter kunna träffas som vanligt 
igen.

Gruppstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla förtro-
endevalda ledamöter, ersättare, s-kansliet för allt enga-
gemang som samtliga visat under året. Gruppstyrelsen 
vill särskilt tacka Maria Nyström för engagemang och all 
hjälp hon bistått med under 2020. 



ÅrsMötet
Distriktet genomförde sitt årsmöte den 14 mars, i Kung-
älv. Årsmötet var väl besökt av ca 30 personer. Detta var 
någon vecka innan Covid-pandemin stängde det offentli-
ga Sverige och gjorde offentliga fysiska möten omöjliga.  
Inbjuden gäst var docent Hans Abrahamsson som talade 
om sin bok ”Vår tids stora omdaning - Om konsten att 
värna demokrati och social hållbarhet”

representAtion
• Ulf  Carmesund har som distriktsordförande, varit  
inadjungerad i partidistriktetsstyrelse. Ulf  har här bland 
annat drivit frågan om att GO(S) bör arbeta med Agenda 
2030. 

distriKtsstyrelsen
Ordförande:    Ulf  Carmesund, Alingsås 
Vice ordförande:  Jan Renhage, Vänersborg
Sekreterare:   Pia Gillerstedt, Kungälv
Vice sekreterare:  Per-Evald Nilebäck, Trollhättan
Kassör:    Fredrik Schandorff, Kungälv
Studieledare:   Ing-Britt Adiels, Alafors 
Ledamot:   PerAnders Johansson
   Joakim Eriksson, Kungälv 
   Björn Andersson, Uddevalla   

Arbetet i distriKtet
Under hösten 2020 har fyra studieträffar om segregation 
genomförts. Dessa studier har genomförts i samarbete 
med ABF och de har delvis finansierats av stöd från Väs-
tra Götalands region. 
De fyra träffarna har varit:  

• Karwan Faraj, frilansjournalist, har gjort flera doku-
mentärer för Sveriges Radio. Tema: Hur segregationen 
ser ut i dag och vad jag tror bör göras för att integrera 
människor. 

• Mattias Jonsson, riksdagsledamot för socialdemokra-
terna. Tema: Tankar om socialdemokratisk politik mot 
segregation. 

• Ulf  Merlander – Lokalpolisområdeschef  Storgöteborg 
Nordost. Tema: Att vända utvecklingen från utsatt områ-
de till trygghet och delaktighet, ur ett polisiärt perspektiv. 

• Jacob Sohlberg, docent i statsvetenskap vid Göteborgs 
Universitet. Tema: Att ge röst åt dom som inte hörs - en 
webb-baserad surveypanel med boende i socialt utsatta 
områden. 

En vecka efter varje föreläsning har styrelsen träffats för 
studiecirkel om den senaste föreläsningen. 

tro & solidaritet-distriktet



styrelse

Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande Assar Wixe
Kassör  Jacob Wihlborg
Ledamöter: Alexander Wikhall
  Jonathan Lindroth
  Simon Magné
  Sandra Mathiasson
  Elvira Holst
  Erik Larsson

personAl
Ahmad Marouni är ombudsman sedan september 2020, 
tjänsten delas med Fyrbodals SSU-distrikt.

studier
Förutom vår egna studieverksamhet gar vi ett nära sam-
arbete med granndistriktet Fyrbodal, men även ett stän-
digt fördjupat studiesamarbete med Region Väst. 

2020 har varit ett ytterst händelsrikt år vad gäller studie-
verksamheten, både på grund av pandemin men också på 
grund av den omorganisation som studieverksamheten 
som sker i hela SSU-Sverige.

Utdrag av genomförda studier:

- Grundkurs 1 och 2

- Bokcirkel Det kommunisktiska manifestet

- Spetskurs ”Framtidens välfärd”

verKsAMhet & sAMArbeten
Trots pandemin hann vi med några skolbesök på de flesta 
av distriktets gymnasieskolor.

Distriktets Tjejnätverk har haft en fysisk träff  i mars 
tillsammans med Fyrbodal i Trollhättan med diskussion 
kring hederskultur och seperatism. I höst har nätverket 
träffats digitalt med föreläsningar och diskussion på te-
mat Våld i nära relationer.

Vi har genomfört digitala filmkvällar tillsammans.

Flera av våra medlemmar har deltagit i partiverksamhet. 
Flera går ledarskapsutbildningen Ung i GO(S), några har 
vatit med när partidistriktet anordnat seminarier bland 
annat ett kring internationell solidaritet.

MedleMsutveCKlinG
Vi avslutade året med 200 medlemmar.
Vi väl däremot särskilt lyfta upp att vi jämfört med an-
dra SSU-distrikt behåll och värvade i samma omfattning 
och tappade bara två placeringar från 11e till 13e största 
distrikt.

slutord
SSU Göteborgsområdet lämnar ett märkligt år i en tuff  
politisk tid bakom sig. 

2020 har präglats av pandemin. Däremot så ser vi en 
ökad medvetenenhet bland unga om vikten av gemen-
samma lösningar i samhället i spåren av pandemin. Den 
har också blottlagt alla systematiska förändringar som 
gjorts i vår gemensamma välfärd de senaste decennierna.

Vi ser däremot en ökad tilltro till socialdemokratin och 
vi tror att vi har stora möjligheter att bygga vidare på det 
samhällsengagemang som unga har nu. Vi försökte göra 
det bästa av situationen. 

Vi vill som vanligt påminna om det som Palme sa: sam-
hället är människans verk och om något är fel kan vi änd-
ra på det.

ssu-distriktet



styrelse

Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande Marlene Segerson
Kassör  Eva Kristensen
Ledamöter: Eva Eriksson
  Rosalie Sanyang
  Marie Raask
  Christina Oskarsson
  Elisabeth Andersson
  Samira Zair
  Melisa Nilsson
  Eva-Britt Pedersen
  Lena Berglund
  Anna-Carin Lilja
  Sara Jäderklint

Distriktsstyrelsen har under året haft fem styrelsemöten. 
Två fysiska och tre digitala.

ÅrsKonGress
2020 års kongress hölls den 12 september som ett semi-
möte, med några på plats i Kungälv och övriga deltog 
digitalt. Årskongressen var framflyttad på grund av Coro-
napandemin.

verKsAMhet
25 januari seminarium ”Kvinnligt ledarskap och oposi-
tionspolitik i regionen” Föreläsare IF Metalls ordförande 
Marie Nilsson och oppositionsråd Janette Olsson.

8 mars firades tillsammans med S-kvinnor och Kvinno-
jouren i Stenungsund, i Stenungsund med föreläsningar 
i Fregatten. Rosalie från S-kvinnor Tjörn bidrog med ett 
kort föredrag om hur S-kvinnor samarbetar med kvin-
nor i Gambia. På eftermiddagen inbjöds vi att delta i ett 
musikprogram som ett stöd till Kvinnojouren, på Restau-
rang Ti amo i Stenungsund.

23 maj S kvinnors studieledarträff  digitalt via Zoom.
Deltagare från S kvinnor i GOS var Marlene Segerson

Debattartikel i Expressen 11 december 2020 ”Kvinnor 
och barn under hot måste få julfrid”.

MedleMsutveCKlinG
Klubb 191231   201231 Minskning/ökning
Kungälv 35 35 0
Partille  18 20 2
Ale/Surte 30 30 0
Lerum  23 23 0
Stenungsund 25 28 3
Tjörn  13 13 0
Mölndal (Mabel) 28 28 0
Öckerö (Maria) 6 8 2
Linnéa  3 3 0
  181 188 7

slutord

År 2021 kommer vi att ha de flesta möten digitalt Vi 
har nästan vant oss vid att leva med Corona Vi saknar de 
fysiska mötena Vi ställer inte in utan vi ställer om Med 
digitala verktyg får vi möjlighet att delta på seminarium 
och utbildningar som anordnas av andra distrikt och för-
bundet.

Skvinnor driver frågor om jämställd hälsa, jämställt för-
äldraskap, kvinnors ekonomiska självständighet och jäm-
ställd lön och pension. 

Att vara S kvinna handlar om feminism, jämställd-
het och om kampen för kvinnors lika rättigheter varje 
kvinnas makt att forma sitt eget liv S kvinnors feminism 
handlar också om att utmana och förändra hela det sam-
hälle, som under sekler har styrts och dominerats av män 
Inom varje politikområde finns det plats för feministiska 
perspektiv S kvinnor ställer klasskamp, kvinnokamp och 
antirasistisk kamp sida vid sida 

Kvinnors rättigheter fortsätter utmanas och vi måste slå 
vakt om jämställdheten 

Motståndska aldrig tysta oss, vi ska alltid höja våra rös-
ter för att höras

Samhället går att förändra! 

En jämställd värld är möjlig! 

s-kvinnodistriktet
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