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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 2020 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. 

 

 

 

Ledamöter 

Mattias Jonsson (ordförande), Amalia Rud Pedersen (vice ordförande), Birgitta Nesterud (andre vice 

ordförande), My Alnebratt, Hanna Andersson (t.o.m. augusti 2020), Mats Arnsmar (t.o.m. 30/5 2020), 

Hans Aronsson, Jonas Attenius (fr.o.m. 30/5 2020, dessförinnan adjungerad), Kristofer Bergman. Johan 

Büser, Dženan Čišija (fr.o.m. 30/5 2020), Marina Fransson (t.o.m. 30/5 2020), UllaKarin Näslund, 

Claudia Nistor-Pedrini och Jack Rolka (fr.o.m. 30/5 2020). 

 

Adjungerade till styrelsen 

Oskar Andersson (fr.o.m. oktober 2020, representant för SSU), Jonas Attenius (t.o.m. 30/5 2020 

därefter ordinarie, representant för stadshuset), Joakim Berlin (representant för Tro och Solidaritet), 

Emelie Markianos (t.o.m. november 2020, representant för GSHF), Annelie Schagerström 

(representant för HBT-S), Per Tenggren (representant för regionen) och Shadiye Heydari 

(representant för S-kvinnor). 

 

Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträdde 15 gånger under året: 

13 januari, 19 januari, 24 februari, 9 mars, 18 mars, 30 mars, 20 april, 18 maj, 29 maj, 13 juni, 17 

augusti, 14 september, 10 oktober, 22 oktober, 17 december 

 

 

 

https://www.facebook.com/dzenan.cisija?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDcuj-w-7IZoC-5a2GKIEed53xBFLIYP4yRIezhr5j9wcY83q-F0r8GCvdH5yXXPK0HGo_NxKH4aijU&hc_ref=ARQsAPkhTLTeuU0zIbjQQ4sQdB8QB19nWS1Sgm_jvc6hwPeLr8I9fdehTyP3YR9K-N4&fref=nf
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Personal 

Arvid Hedeborg (försteombudsman), Alfred Johansson (ombudsman), Silvia Nörbäk 

(ekonomiassistent), Eva Olofsson, (ombudsman), Britt Palmgren (verksamhetsassistent), Carina 

Ring (ombudsman), Eleonor Schüler (verksamhetsassistent), Claes Wennberg (ombudsman), Anton 

Åvall (ombudsman), Jesper Hallén (ombudsman, tjänstledig 1 mars-31 december), Sofia Kodelja 

(verksamhetsassistent, tjänstledig) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (ombudsman, tjänstledig). 

 

 

Torbjörn Rigemar, Joakim Hagberg, Britt-Marie Törngren 

 

Revisorsersättare 

Sara Teclezion, Sofi Bringsoniou och Kamil Sha-Mohammed 

 

 

Gunilla Carlsson (sammankallade), Karl-Henrik Rosberg, Parisa Rezaeivar (t.o.m. 21 november 

2020), Siw Wittgren Ahl (fr.o.m. 21 november 2020), Roshan Yigit och Abbas Zarrinpour. 

 

Ersättare  

Saida Hussein Moge och Jim Tellefsdal. 

 

Sammanfattning av året 

Valberedningen har haft 5 möten och kontakt via telefon och e-post. Sammankallande Gunilla 

Carlsson har intervjuat partidistriktets ordförande Mattias Jonsson, ordförande i valkommittén 

Kerstin Billmark, sammankallande revisor Torbjörn Rigemar samt försteombudsman Arvid 

Hedeborg för att höra hur arbetet i distriktet fungerar. Valberedningen var överens om att inte 

föreslå några stora förändringar i styrelsen. Efter en turbulent tid, så behövs det stabilitet och 

arbetsro. Partiet har stora utmaningar i att bedriva en aktiv oppositionspolitik och ska lägga vår 

energi på det. Gunilla Carlsson har deltagit på styrelsemöte, för att se hur det fungerar. Alla som var 

på val inför distriktskongressen kontaktades och de föreslagna kandidaterna intervjuades innan 

förslaget lades fram.  

 

Distriktsårskongressen sköt av tekniska orsaker upp valet av valberedning till höstkongressen som 

genomförde valet. 
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Presidium: Kerstin Billmark, ordförande, och Kristofer Bergman, vice ordförande. Dessa båda utgör 

också beredningsutskottet (BU) tillsammans med försteombudsman och bisittare. 

 

Övriga ledamöter: Anna Skarsjö, Annelie Schagerström, Christer Gustafsson, Diako Sheikh, Henrik 

Nilsson, Isak Ekman, Lena Malm, Marina Johansson och Mattias Jonsson. 

 

Adjungerade: Admir Ramadanovic (KF), Arvid Hedeborg (försteombudsman), Eva Olofsson 

(bisittare), Ingrid Andreae (KF), Jan Ripa (RF) och Jane Åberg (RF). 

 

Sammanfattning av året 

Valkommittén har under året haft 12 möten och beredningsutskottet har haft 16 möten, mestadels 

via det digitala mötesverktyget Zoom. Ett av mötena var med kyrkopolitiska utskottets ordförande 

Sara Waldenfors inför nomineringar till Kyrkovalet 2021. Nomineringsanmodan till Kyrkovalet gick 

ut under hösten med sista nomineringsdatum 15 december. Totalt inkom 114 nomineringar. 

 

En ”förtroendevaldbank” startades upp under våren för att hantera de medlemmar som kan tänka 

sig att axla ett förtroendeuppdrag. Både enskilda och föreningar har nominerat personer. 

 

Under hösten genomfördes 45 utvecklingssamtal med gruppledare i nämnder, bolag, stiftelser, 

region- och kommunalråd samt riksdagsledamöter i syfte att stödja dem i deras uppdrag. Utöver 

utvecklingssamtalen genomfördes också avslutningssamtal med de tio SDN-gruppledarna inför 

tillsättandet av de sex nya kommunala facknämnderna.  

 

Totalt har under året 43 fyllnadsuppdrag till poster inom kommunen och regionen hanterats samt 

val av 99 uppdrag till kommunala nämnder och 69 uppdrag till kommunala bolag (de två sistnämnda 

väljs årligen).  

 

Efter en remissrunda hos partidistriktets föreningar/kretsar antogs på höstdistriktskongressen ett 

nytt arbetssätt och en ny sammansättning för valkommittén fr.o.m. distriktsårskongressen 2021. 
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En konsekvens av pandemin i partiarbetet var att Socialdemokraterna tog det största digitala kliv 

som organisationen någonsin gjort. Det är kanske till och med det mest betydande förändringsarbete 

som partiet gjort på så kort tid, någonsin. Ett omställningsarbete som planerats tidigare och som (S), 

liksom samhället i stort, gjort undan för undan tidigare, kunde nu inte längre skjutas på framtiden. 

Det var nu det skulle ske, och det gjorde det i stora delar. Väldigt mycket återstår givetvis, men att 

ha tagit det här språnget ger förutsättningar för att intensifiera vårt arbete på olika digitala arenor; att 

bjuda in och engagera människor i vårt politiska utvecklingsarbete; att prata med väljargrupper vi 

tenderar ha svårt att nå annars; att reflektera över vilka delar av vårt arbete i partiorganisationen är 

prioriterat och vad skulle faktiskt kunna göras annorlunda framgent? Väldigt mycket arbete som var 

inplanerat kunde genomföras, men på ett annat sätt än det var tänkt från början.  

 

Många engagerade partimedlemmar och de olika delarna av partiorganisationen har gjort stora 

insatser och visat tålamod under denna omställning. Det har givit utväxling i mycket verksamhet och 

nya kunskaper. Risken att tappa engagerade medlemmar p.g.a. ovilja, okunskap eller möjlighet att 

delta digitalt, det är fortsatt ett arbete vi måste hantera. Pandemin ska inte vara en vattendelare 

mellan de som vill/kan delta digitalt eller inte, utan det digitala arbetet måste ses som ett avgörande 

komplement till mycket av vår tidigare verksamhet i partiorganisationen. Socialdemokraterna måste 

finnas på plats digitalt och 2020 har varit året då vi som organisation och medlemmar gjort en 

gemensam resa för detta. Det är mot denna bakgrund som den här verksamhetsberättelsen om våra 

verksamheter bör läsas.  

 

 

2-26 februari genomfördes 10 torgaktiviteter och dörrknackningar i Brunnsbo, Kortedala, 

Brunnsparken, Järntorget, Hammarkullen, Axel Dahlströms torg, Gårdsten och Biskopsgården. 

Totalt samtalade vi med ca 700 väljare. Därefter slog pandemin till, vilket föranledde att 

samtalskampanjen stannade upp tillfälligt. 

 

Till höstkampanjen 21 september-25 oktober var samtalskampanjen igång igen – pandemianpassad. 

Den hade funktionen som en ”komma igång-kampanj” för partiorganisationen att arbeta utåtriktat 

med dörrknackning via telefon som metod. Det politiska temat var ”Vi sätter välfärden först – före 
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dyra privatiseringar och vinstjakt.” Det genomfördes även öppna möten via det digitala 

mötesverktyget Zoom samt värvades medlemmar. 

 

28-29 november genomfördes en regionkampanj om sjukvårdspolitik med ett 

argumentationstrimningsmöte 26 november, dörrknackning via telefon 28 och 29 november till 330 

väljare i Biskopsgården och 

Älvsborg samt debattartikel 

och delningsbilder på sociala 

medier.  

 

16-18 december 

genomfördes en 

seniorkampanj där vi 

knackade dörr via telefon hos 178 seniorer i Göteborg. 

 

Den organisatoriska valledningen som ska samordna partidistriktets organisatoriska valaktiviteter 

och utåtriktade kampanjer under valperioden 2021-2024 har bildats och under året haft 5 möten och 

utbildningstillfällen. Den leds av valledare Arvid Hedeborg och utgörs av 39 personer från bland 

annat stadsdelskretsarna och de fackliga S-föreningarna. 

 

 

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

kvinnoklubbarna, SSU-klubbarna, STS-föreningarna, HBT-föreningen och stadsdelskretsarna. 

 

Från 81 till 71 S-föreningar 

Medlemmar och inte minst nya medlemmar har rätt att tillhöra en förening som ger dem möjlighet 

att diskutera politik på föreningsmöten. Flera S-föreningar som till exempel Biskopsgården, 

Elektrikerna, Europeiska föreningen, Gårdsten och Tynnered har fått särskilt stöd av partidistriktet. 

11 S-föreningar som inte längre har någon verksamhet har lagts ned. Det är Arabisktalande, 

Azerbajdzjanska, Bagaregården-Olskroken, Gambiska, Göteborgs spanskspråkiga, Lisas Döttrar, 

Näringslivsklubben, Rosornas, S för tro och solidaritet Hjärtat, Socialdemokratiska 

Handelsstudenter och Somaliska S-föreningen. Två S-föreningar slogs samman: Angered C och 

Rannebergen blev Angered C-Rannebergen. Två nya S-föreningar har bildats: Turkiska S-föreningen 

för fred och Utopia. Totalt har antalet S-föreningar minskat från 81 till 71. 
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Partidistriktet har genomfört 6 föreningsordförande-träffar och 3 träffar för medlemsansvariga 

under året. 

 

Omfattande digitalisering med Zoom och Rosen  

Pandemin har påverkat verksamheten och en snabb omställning till digitala möten har behövts. Tack 

vare modiga S-föreningar och ett omfattande utbildningsprogram i det digitala mötesverktyget 

Zoom har omställningen varit imponerande. 51st S-föreningar och 10 stadsdelskretsar har 

tillsammans genomfört 203 digitala medlemsmöten (67 % av alla medlemsmöten). Samtliga S-

föreningar har under året börjat använda partiets intranät Rosen för informationsutbyte, 

verksamhetsplanering och dialog. 

 

Om föreningarna  

Nedan ser ni partidistriktets 71 S-föreningar och klubbar den 31 december 2020. Medlemssifforna 

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

 

S-föreningar 
Medlemm
ar 201231 

Medlemmar 
191231 

Föränd-
ring 

Nyvärvade  
medlemmar  

Agnesberg sdf 12 12 0   

Alma sdk 71 59 12 2 

Angered C-Rannebergen sdf 36   36 3 

ASSY 11 11 0 1 

Askim sdf 44 51 -7 3 

Avant Garde 14 19 -5 1 

Backa sdf 120 146 -26 7 

Backa sdk 21 22 -1   

Bergsjön sdf 61 67 -6 13 

Bergum Gunnilse sdf 28 33 -5   

Biskopsgården sdf 79 123 -44 7 

Biskopsgårdens S-kvinnor 13 15 -2 5 

Bjurslätt sdf 58 71 -13 5 

Bosniska sdf 28 23 5 6 

Byggnads sdf  89 92 -3 4 

Elektrikerna sdf  41 43 -2 7 

ESP i Gbg avd 2 17 14 3   

Fastighetsarbetarna sdf  28 35 -7 7 
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Framtidens sdk 24 39 -15 2 

GS sdf 24 25 -1   

Gårdsten sdf 17 25 -8 1 

Göteborgs Internationella sdf 44 37 7 6 

Göteborgs Högskoleförening 109 132 -23 3 

Gbg Transportarbetare sdf 34 36 -2 3 

Hammarkullen sdf 35 53 -18 1 

Handels sdf  130 138 -8 1 

HBT Socialdemokrater  94 105 -11 1 

Hjällbo sdf 21 41 -20 1 

Hotell och restaurang sdf 25 24 1   

Härlanda sdf 91 106 -15 8 

Högsbo sdf 83 89 -6 7 

IF Metalls Fria grupp  129 132 -3 8 

Iranska sdf  2 2 0   

Kommunal sdf  259 241 18 30 

Kortedala sdf 67 83 -16 4 

Kulturarbetarna sdf  85 91 -6   

Kurdiska sdf  59 59 0 9 

Kärra sdf 56 59 -3 5 

Linnéstaden sdf 156 180 -24 16 

Livsmedelsarbetarnas sdf 33 35 -2 1 

Lundby sdf 72 83 -11 5 

Lundby sdk 29 34 -5   

Lövgärdet sdf 34 42 -8 2 

Majorna sdf 140 147 -7 19 

Målarna sdf  19 21 -2 1 

Mångkulturella sdf 13 13 0   

Nylöse sdf 41 50 -9 1 

Röda Rosor sdk 37 38 -1   

S för Tro o Solidaritet 73 72 1 3 

S för Tro och Solidaritet 
Hisingen 20 19 1   

S i Centrum sdf 203 214 -11 24 

S i Örgryte sdf 79 96 -17 1 

SEKO sdf  72 76 -4 4 

Sjöfolkets soc dem 
riksförbund 27 31 -4   

SKF sdf 84 97 -13 3 

Socialdemokratiska 
föreningen 95 110 -15 3 

SSU Centrum sdf 16 33 -17 4 

Stampen sdf 35 36 -1 2 

Södra Skärgården sdf 27 31 -4   

Tjänstemännens sdf  133 143 -10 2 
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Torslanda sdf 45 59 -14 1 

Turkiska sdf  21   21 15 

Tuve-Säve sdf 32 41 -9   

Tynnered sdf 105 147 -42 6 

Unga Socialdemokrater sdf 57 47 10 11 

Utopia sdf  11   11 6 

Vildrosorna sdk 14 17 -3   

Volvo sdf  187 206 -19 2 

Västra Frölunda sdf 83 99 -16 5 

Älvsborg sdf  46 48 -2 4 

Älvstrandens sdf  78 78 0 6 

 

I genomsnitt har föreningarna 60 medlemmar där störst är Kommunal S-förening med 259 

medlemmar. 

 

12 S-föreningar ökande antalet medlemmar under året, 6 hade oförändrat antal medlemmar och 53 

minskade antalet medlemmar.  

 

S-föreningarna har rapporterat in 272 genomförda medlemsmöten under året. 

 

Om kretsarna 

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

Stadsdelskretsar 
Medlemmar 

201231 
Medlemmar 

191231 
Förändring 

  

Angered 233 306 -73 

Askim-Frölunda-Högsbo 250 272 -22 

Centrum 247 265 -18 

Lundby 244 291 -47 

Majorna-Linné 341 380 -39 

Norra Hisingen 292 315 -23 

Västra Göteborg 190 245 -55 

Västra Hisingen 173 234 -61 

Örgryte-Härlanda 191 236 -45 

Östra Göteborg 211 282 -71 

 

Stadsdelskretsarna har till partidistriktet rapporterat 29 medlemsmöten under året. Partidistriktet har 

genomfört 1 stadsdelskretsordförande-träff under året. På höstkongressen beslutades att 

stadsdelsnämnderna från 1 januari 2021 byter namn till områdeskretsar samt att uppdraget 

förändras. 
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Föreningskonferens 

Den genomfördes digitalt lördag 17 oktober med 131 

deltagare från bland annat föreningsstyrelserna. På 

programmet stod medlemsvärvning, opinionsbildning, 

föreningsutveckling och studier. Statsrådet Anna Ekström 

medverkade under rubriken ”Tillsammans ska vi jobba 

Sverige ur krisen”. Backa S-förening, Lövgärdet S-

förening, Volvo S-förening, Backa kvinnoklubb och 

Bosniska S-föreningen vann varsina egna heldags-

styrelsekonferenser. Utvärderingen efteråt visade att 91 % 

av deltagarna var nöjda med konferensen. 

 

Föreningsstyrelseutbildning 

98 ledamöter i föreningsstyrelser med mera deltog under 

augusti och september i partidistriktets föreningsstyrelseutbildningar för ordföranden, sekreterare, 

kassörer eller studieansvariga, revisorer och valberedare. 

 

 

Internationella kvinnodagen – Carina 

På internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammade partidistriktet att vårt kvinnoförbund 

under 2020 fyllde 100 år. Dagen inleddes med utåtriktad aktivitet på Järntorget med 

flygbladsutdelning. Därefter hölls ett par seminarier. LO-utredaren Ulrika Lorentzi presenterade 

LO:s jämställdhetsrapport och jämställdhetsexperten Lillemor Dahlgren presenterade ”Sveriges 

jämställdhetsstrategi – framgångar och fallgropar”. Dagen avslutades med middag, tal och mingel på 

Folkets Hus i Hammarkullen. Bland annat talade S-profilen Veronica Palm om systerskap och EU-

parlamentarikern Evin Incir talade om jämställdhet i EU. 

 

Första maj 

Första maj 2020 blev historiskt på så vis att det var det första digitala första maj-firandet i Göteborg. 

Med anledning av Coronapandemin gick det inte att genomföra ett traditionellt firande med tåg och 

tal på Götaplatsen. Men istället ställde vi om! Huvuddelen av firandet blev i form av ett TV-program 

som spelades in på Öppna kanalen. Det innehöll: 

• En facklig-politisk panel som diskuterade 1 maj och årets tema ”Ett starkare samhälle” – vad 

menas med ett ”starkare samhälle” och varför är det viktigt? 
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• En Coronapanel med sjukvårdspolitiker som diskuterade läget i vården. 

• En ungdomspanel med representanter för 

SSU som diskuterade ungas situation i 

samhället. 

• Förinspelade inslag. Närmare bestämt en film 

från SSU och två filmer med medlemmar som 

berättade varför de tycker att det är viktigt 

med ett starkare samhälle. 

 

Programmet sändes på reguljär TV via Öppna kanalen 

samt på partidistriktets Facebook-sida. På Facebook 

har programmet fått 19 609 visningar. Vid en 

jämförelse med första maj 2019 då 1700 personer såg 

talen på Götaplatsen så kan konstateras att detta 

firande var en framgång vad gäller antalet personer 

som vi nådde ut till, även om många naturligtvis 

saknade träffa partikamrater på gator och torg. 

 

Firandet hade även andra inslag. En insamling till förmån för sjukvård på Zanzibar genomfördes. 

Närmaste bestämt gick insamlingen till föreningen ”Backa-Zanzibar” som driver projekt i Zanzibar. 

Det hela marknadsfördes via programmet och via Facebook. Totalt samlades 6270kr in, vilket 

partidistriktet dubblade. 12 540kr skänktes således till ändamålet.  

 

På partidistriktets Facebook- och Instagram-sidor publicerades ett antal inslag med medlemmar som 

berättade om sitt första maj-plakat, och varför de valt just det budskapet. 

 

Stora årsmötesdagen  

Lördag 23 februari genomförde 8 föreningar och 2 kretsar sitt årsmöte på Arbetarrörelsens 

Folkhögskola. De fick praktisk hjälp och väl förberedda namnkunniga ordföranden som ledde alla 

möten. Dagens höjdpunkt är den traditionella smörgåstårtan samt kaffe och kaka som partidistriktet 

varje år bjuder på. Det är ett bra tillfälle till socialt umgänge med partikamrater och till att förena 

nytta med nöje. Det följdes upp med att partidistriktet hade sin vårkongress i Folkets Hus på 

eftermiddagen. 
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Inställda evenemang  

Coronapandemin gjorde att flera stora evenemang som partidistriktet brukar kampanja under såsom 

Eldsfesten, West Pride och Hammarkullekarnevalen tyvärr ställdes in.  

 

 

Politikutvecklingsutskott  

Distriktsstyrelsen har tillsatt sju utskott som har till uppgift att inom sina respektive politikområden 

bedriva politikutveckling med medlemmar och medborgare. Likt mycket annan mötesverksamhet 

stannade politikutvecklingsutskottens arbete tillfälligt upp under våren när pandemin slog till. Efter 

sommaren återupptogs dock mötesverksamheten digitalt efter att tidigare planer arbetats om.  

 

Sammanlagt arrangerades 17 möten under året där medlemmar och medborgare bjöds in att lyssna 

på en relevant aktör eller föreläsare. Nedan listas utskotten med styrgruppsledare angiven, aktivitet 

och kort summering av verksamheten.  

 

Utbildningsutskottet  

Sammankallande: Alfred Johansson.  

Verksamhet: 6 öppna möten under året.  

Under våren var det planerat att medlemmar och medborgare skulle bjudas in till möte med de 

fackliga organisationerna som återfinns i skolkedjan. När vi ställde om till digitala möten gick vi över 

till kunskapsinhämtning istället vilket innebar att experter bjöds in att prata om smalare områden 

inom utbildningspolitiken. Frågor som avhandlades under hösten var ett panelsamtal med rektorer 

om skolans utmaningar i Göteborg, det fria 

skolvalet, kompetensförsörjning, 

skolsegregationen och psykisk ohälsa bland 

elever.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet  

Sammankallande: Cecilia Dalman Eek.  

Verksamhet: 4 öppna möten under året.  

Vårens planer fick läggas om men ett möte 

om pandemin arrangerades snabbt när 

verksamheten digitaliserades. Under tidig höst lades en studieplanering där det fastslogs att de 

kommande fem mötena skulle handla om vårdmodeller. Serien startade med ett möte om 
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marknaden i vården och följdes upp med ett möte om nuläget i Västra Götalands-regionen. 

Mötesserien pågår fram tills mars 2021. Inför regionkampanjen arrangerade utskottet därutöver en 

argumentationstrimning.  

 

Klimatutskottet  

Sammankallande: Rikard Ledin.  

Verksamhet: 4 öppna möten under året.  

Efter en digital omställning under våren arrangerades ett digitalt ”klimathackathon” tillsammans 

med det internationella utskottet som gick av stapeln direkt efter sommaren. Inbjuden gäst var 

ansvarig för Agenda 2030-målen i Sverige och detta var även temat för arrangemanget. Senare på 

hösten arrangerades ett ”uppsamlingsheat” för att arbeta vidare med det som togs fram under 

hackathonet. Hösten avslutades med ett möte om att vässa vår klimatpolitik med ansvarigt (S)-

kommunalråd Blerta Hoti.  

 

Utskottet för sociala frågor  

Sammankallande: Aslan Akbas.  

Verksamhet: 1 öppet möte under året.  

Under 2020 hade utskottet satt planer att varje måndag ha en aktivitet i Östra Göteborg inklusive en 

nattvandring. Dessa ställdes in när pandemin bröt ut. Under hösten anordnades ett digitalt möte om 

våldsbejakande extremism med ansvarig samordnare i Göteborgs Stad. 

 

Samhällsplaneringsutskottet  

Sammankallande: Jesper Hallén.  

Verksamhet: 2 öppna möten under året.  

Efter vårens omställning arrangerades en digital motionsskrivarverkstad inför höstkongressen. 

Under hösten arrangerades därefter möte om framtidens kollektivtrafik i Göteborg tillsammans med 

bland andra ansvarigt (S)-kommunalråd Blerta Hoti.    

Kulturutskottet och Arbetsmarknadsutskottet 

Sammankallande: Admir Ramadanovic för kultur och Ingrid André för arbetsmarknad.  

Verksamhet: 0 öppna möten under året.  

Utskotten arrangerade rundabordssamtal med företrädare inom kulturen och näringslivet i Göteborg 

för att få insyn i vad kulturidkare i Göteborg behöver från politiken. Tyvärr har båda styrgruppernas 

ledare avsagt sig uppdraget och utskotten har därför stått utan verksamhet under året i väntan på att 

styrelsen ska utse nya. 



15 
 

Internationella utskottet  

Partidistriktets internationella utskott bestod under året av: 

Johan Büser, Tamara Nesic, Göte Karlsson, Diako Sheikh, Claudia Pedrini, Birgitta Nesterud, Ann-

Marie Ljungberg, Eva-Marie Rasmusson, Cenab Turunc och Willy Kiela.  

 

Utskottet har under året arrangerat tretton möten, varav sju öppna möten och sex ordinarie 

utskottsmöten. Efter vårens omställning till digital verksamhet arrangerade utskottet en rad möten 

för att samla in inspel till partiets arbetsgrupper som ska skriva ett förslag till internationellt program 

till partikongressen 2021. På varje möte var en relevant gäst inbjuden som talade om ämnet för 

dagen följt av gruppdiskussioner i syfte att arbeta fram nya politiska idéer och förslag. I detta arbete 

arrangerade utskottet tillsammans med klimatutskottet för politikutveckling ett ”klimathackathon”. 

Den nationella samordnaren för Agenda 2030-arbetet, Gabriel Wikström, medverkade. Tillsammans 

med LO arrangerades även ett möte om fackliga rättigheter i EU och världen över. Gästade gjorde 

europaparlamentarikern Johan Danielsson. Under hösten fick alla partidistriktsmedlemmar som ville 

också delta i en digital omröstning för att rösta fram de tre viktigaste frågorna utifrån vilka ett öppet 

möte i utskottets regi därefter arbetade fram ny politik. Allt material som arbetades fram genom 

denna mötesverksamhet sammanställdes av utskottet och skickades sedan via distriktsstyrelsen till 

partiet nationellt.  

 

Utöver detta har en rad andra digitala öppna möten arrangerats. Mötet om situationen i Belarus med 

fokus på HBTQ-personer tillsammans med HBT-S Göteborg är ett exempel. Mötet om den 

demokratiska utvecklingen i Latinamerika med gäster som riksdagsledamoten Kenneth G Forslund, 

EU-parlamentarikern Evin Incir och Martin Sandgren från Palmecenter m fl. är ett annat exempel. I 

samarbete med partidistriktet har även möten om valet i USA genomförts.  

 

Till sist har flera insamlingar under året genomförts i samband med bland annat partidistriktets 

kongresser. Insamlingarna har gått till arbetet mot trafficking, till partidistriktets Palestina-projekt 

samt till arbetet för demokrati i Belarus.  

 

Palestinaprojektet 

Partidistriktet bedriver tillsammans med Palmecentret ett projekt i Palestina. Vår projektpartner på 

plats är Marda Association, en förening som verkar på Västbanken. Föreningen arbetar framförallt 

med att stötta andra mindre lokala föreningar i deras arbete. Det gäller allt ifrån föreningskunskap, 
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demokrati till att synas på sociala medier. Huvudsyftet är att ge fler palestinier en röst, att få fler att 

delta i civilsamhället och i politiken. 

 

Året har i Palestina liksom i Sverige präglats av pandemin. Situationen i landet har varit mycket svår. 

Bosättningarna fortsätter att expandera och Israel har ökat trycket mot palestinierna än mer. Detta 

har sammantaget gjort det svårt för föreningen att bedriva ordinarie verksamhet. En verksamhet 

som bygger på det personliga mötet. De har dock lyckats genomföra en rad workshops och 

seminarier. IT-utvecklingen i landet är mycket låg varför digitala sammankomster inte har varit något 

alternativ i någon större utsträckning. 

 

Tyvärr har pandemin även satt stopp för det arbete som var tänkt att genomföras av partidistriktet. 

Inte heller har något besök till Palestina varit möjligt. 

 

Kyrkopolitiska utskottet  

Partidistriktets kyrkopolitiska utskott bestod under året av: 

Sara Waldenfors (ordförande), 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. 

 

Det kyrkopolitiska utskottet leds av Sara Waldenfors och består av S-representanter från samtliga 9 

pastorat/församlingar inom Göteborgs tidigare kyrkliga samfällighet. Även 

begravningssamfälligheten är representerad liksom den socialdemokratiska stiftsgruppen via dess 

medlemmar från Göteborg. Detsamma gäller indirekt för kyrkomötet genom de representanter som 

är kyrkopolitiskt aktiva även i Göteborg. Det kyrkopolitiska utskottet uppdateras fortlöpande om 

den nationella kyrkopolitiken av Jesper Eneroth som är gruppledare för Socialdemokraterna i det 

nationella kyrkomötet. 

 

Utskottets främsta uppgift är att tillvarata och utveckla samt främja och aktivt stödja den 

socialdemokratiska kyrkopolitiken inom ramen för verksamheten vid Göteborgs partidistrikt. 

 

Verksamhetsåret 2020 har på grund av pandemin varit starkt fokuserat på att ge stöd till de 

socialdemokratiska gruppernas kyrkopolitiska arbete ute i församlingar och pastorat. Trots att vi har 

drabbats av en del tomma stolar i några kyrkofullmäktige i Göteborg har vi befäst vårt politiska 

inflytande över den svenska kyrkans verksamhet och inriktning i Göteborgs partidistrikt. Det gäller 
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även för Göteborgs stift samt i det nationella kyrkomötet. Lokalt är vi exempelvis representerade 

inom Småkyrkofonden, som efter vår medverkan under året beslutat att lämna ifrån sig samtliga 

kvarvarande kyrkor till respektive pastorat. Nationellt återfinns vi i Sveriges Kristna Råd. 

 

Det kyrkopolitiska utskottet har under 2020 haft 6 möten, varav 2 möten varit rekryteringsmöten via 

det digitala mötesverktyget Zoom. På grund av pandemin har den planerade utbildningsinsatsen för 

de förtroendevalda skjutits upp till 2021. Samtidigt har planeringen inför kyrkovalet 2021 

intensifierats. Under Sara Waldenfors ledning har vår representation vid Göteborgs alla 

kyrkofullmäktige noga kartlagts och mått och steg har i samverkan med partidistriktet vidtagits i 

syfte att säkerställa en effektiv valorganisation. Bland annat har det kyrkopolitiska utskottet 

medverkat till att rekryteringsannonser om fler kyrkopolitiker publicerats i respektive pastorats 

informationsorgan.  

 

Sara Waldenfors är ordförande i arbetsutskottet och leder arbetet med kyrkovalet 2021. Magnus 

Hermansson Adler är ansvarig för gemensamma utbildningsinsatser och Marie Blomstrand svarar 

för dokumentationen av KPU:s mötesverksamhet. Ombudsman Carina Ring svarar för supporten 

från partidistriktet. 

 

Seniorutskottet 

Christina Holmqvist (ordförande), Bernt Sabel (vice ordförande), Lars Wenander (sekreterare),  

Siw Wittgren-Ahl, Lennart Alverå, Ann-Christine Andersson, Christer Westberg, Eva Nihlblad, 

Claes-Göran Brandin, Kerstin Billmark, Gert Bohlin, Tony Curry (t.o.m 15 september), Olle 

Ludvigsson och Marina Johansson kommunalråd (adjungerad). 

 

Utskottets mål 

• Att alla föreningar och klubbar ska ha seniorombud. 

• Att äldrefrågor är en prioriterad fråga inom partiet. 

• Att åldersdiskriminering försvinner. 

• Att öka inflytandet för seniorer och att deras kompetens tas tillvara. 

• Att få partiet att fortsätta arbetet med att genomföra kongressbeslutet om skatt efter 

bärkraft. 

• Att vinna tillbaka 65+arna i valet 2022. 

• Att ta fram ett S-seniorprogram inför valet 2022. 
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Möten under året 

Utskottet har under året genomfört 8 protokollförda möten, varav endast tre fysiska möten. 6 

seniormöten har genomförts – två med fysisk närvaro samt fyra via det digitala mötesverktyget 

Zoom. Vi konstaterar att antalet deltagare har sjunkit på grund av pandemin och att vi saknar många 

av våra trogna mötesdeltagare. Men vi konstaterar också att nya har tillkommit. 3 möten har tvingats 

ställas in. 

 

27 januari ”Högaktuellt om äldrefrågor” med Marina Johansson, kommunalråd. 

24 februari ”Bostadspolitiken: Marknadshyror omstritt” med Joakim Järrebring, riksdagsledamot. 

31 augusti ”Senaste nytt i regionen” med Ann-Christine Andersson, viceordförande HSN. 

28 september ”Klarar vi välfärden i framtiden?” med Gunilla Carlsson, riksdagsledamot. 

26 oktober ”Pensionerna i fokus” med Teresa Carvalho, riksdagsledamot. 

30 november ”Vad händer efter SDN?” med Jonas Attenius, kommunalråd. 

 

Seniorutskottet har också genomfört digitala möten i samarbete med partidistriktet: 

29 juni ”Så stärker vi äldreomsorgen” med Göran Jonsson, regeringens samordnare för ökad 

kvalité i äldreomsorgen och Gunilla Carlsson, riksdagsledamot. 

9 juli ”Så ökar vi samhällets närvaro” med Lena Micko civilminister och Mattias Jonsson 

riksdagsledamot. 

6 augusti ”Hur kan vi förbättra Göteborgs äldreomsorg?” med kommunalråden Jonas Attenius 

och Marina Johansson.  

 

Marina Johansson, oppositionsråd med ansvar för äldreomsorgsfrågor, är adjungerad till 

Seniorutskottet och har deltagit flitigt. En mycket värdefull kontakt där vi byter och delar med oss av 

erfarenheter samt att utskottet blir uppdaterat med vad som händer i kommunen. Utskottet lämnade 

exempelvis synpunkter på S-budgeten för Göteborg 2021 genom Marina. 

 

Utskottet har varit inbjudet till distriktsstyrelsen där vi rapporterade vår verksamhet samt framförde 

vår oro för alla S-seniorer som inte kan delta digitalt. 

 

Under året fick utskottet gehör från partidistriktet för förslaget att S-föreningar utser seniorombud 

för att bevaka äldrefrågor. 

 

På grund av pandemin blev Seniormässan, flera planerade studiebesök, studieresa, 
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seniorombudsträffar samt träff  med fackliga pensionärsföreningar inställda till mångas besvikelse. 

 

Studier 

Seniorutskottet har hållit studiecirkel med målet att tillsammans ta fram ett S-seniorprogram i 

Göteborgs partidistrikt. Pandemin gjorde att cirkeln fick ett avbrott, men den kom igång igen under 

hösten. I cirkelträffarna deltog ca 30–35 deltagare. 

 

Följande studietillfällen har genomförts: 

10 februari Mattias Jonsson, partidistriktets ordförande 

12 oktober Anna Johansson, Partistyrelsen  

16 november Inger Segelström och Gun Mårtensson, S-Seniorer i Stockholm  

14 december Lennart Sjöstedt, Gruppledare i Boplats Göteborg 

 

Jämställdhets- och mångfaldsutskottet  

Utskottet under året bestod av Marina Fransson (ordförande), Susanne Sillberg-Ligander, Alaedin 

Hedayati (lämnade under året), Anneli Eriksson, Tural Kokulu, Milyon Tekle-Haile, Joakim Berlin, 

Hanan Baalbaki och Anne Akujärvi.  

 

Utskottets sammansättning och uppdrag har inte varit tillräckligt tydligt internkommunicerad vilket 

utskott och partidistriktet uppmärksammats på. Utskottet deltog i planeringen av aktiviteterna vid 

den internationella kvinnodagen 8 mars vilket beskrivs på annat ställe i handlingarna. Utskottets 

arbete har stannat av under året och ett omtag har tagits för att det ska landa i mer aktivitet under 

2021.  

 

Facklig-politiska utskottet 

Facklig ledare: Kristofer Bergman, IF Metall S-förening 

 

Övriga ledamöter: Anna Skarsjö (Kommunal S-förening), Camilla Widman (Seko S-förening), Erik 

Westin (Tjänstemännens S-förening), Nina Forsberg (Livs S-förening), Ronny Johansson (Målarnas 

S-förening), Tomas Emanuelsson (Byggnads S-förening) och Ulla-Britt Thor (Handels S-förening). 

 

Ersättare: Claes Söderling (Seko S-förening), Lars Pettersson (Elektrikernas S-förening), Lars 

Sjöberg (Transportarbetarnas S-förening), Lena Dahlström (Kommunals S-förening), Madlén 
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Gunnarsson (Fastighets S-förening), Mikael Lindmark (Seko sjöfolk S-förening) och Zarko Djurovic 

(SKF S-förening). 

 

Adjungerade: Eva Olofsson (partidistriktets expedition), Gunilla Carlsson (riksdagsledamot), Janne 

Nilsson (LO-facken Göteborg), Jesper Jinesjö (SSU Distriktet), Leif Andersson (LO Västsverige), 

Maria Thörnqvist (ABF), Mattias Jonsson (riksdagsledamot) och Thorbjörn Carlsson 

(folkrörelserna). 

 

Facklig-politiskt har verksamhetsåret varit mycket turbulent på många sätt. Covid-19 gjorde sitt 

intrång i människor vardag i början av mars 2020 och ett flertal yrkesgrupper, främst inom 

restaurang- och servicebranschen, drabbades hårt som en konsekvens av restriktionerna. Detta 

samtidigt som yrkesarbetande inom vård och omsorg gick på knäna.  

 

Även regeringens utredning om förändringar i LAS skapade en stor oro i leden. Utskottet 

anordnade diskussionsmöten om frågan där bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark 

och arbetsmarknadsutskottets ordförande Anna Johansson medverkade. Inbjudna till mötena 2 juni, 

8 juni, 16 juni, 4 oktober, 7 oktober, 5 november och 18 november var utskottet, ordförande och 

facklig-politiskt ansvarig från förbundsavdelningarna i Göteborg samt medlemmar i fackliga S-

föreningar.  

 

Partidistriktets styrelse och facklig-politiska utskottet ställde sig, efter viss omarbetning, enhälligt 

bakom en skrivelse från Elektrikernas S-förening om hanteringen av LAS utredningen, som därefter 

skickades till partistyrelsen. I denna skrivelse tog undertecknarna avstånd från utredningens 

slutsatser. 

 

Partidistriktets styrelse gav det facklig-politiska utskottet i uppdrag att göra en utredning om 

distriktets facklig-politiska verksamhet och hur den kan utökas samt att ta fram en delrapport om 

hur Coronapandemin påverkat den facklig-politiska samverkan. Utredningsarbetet genomfördes av 

Kristofer Bergman (facklig-politisk ledare för partidistriktet, IF Metall), Anna Skarsjö (ordförande 

vid Kommunal Väst), Beatrixe Marquez (Handels avd 24 och ledamot LO-SSU), Camilla Widman 

(ordförande för Seko Göteborg), Eva Olofsson (facklig-politisk ombudsman på partidistriktets 

expedition), Jack Rolka (ombudsman på Byggnads Väst) samt Rolf Lindén (tidigare ombudsman på 

LO Västsverige). I delrapporten deltog även Staffan Lindström (ombudsman på LO Västsverige). 
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Några av de saker som utredningen kom fram till var att vi måste prata ännu mer politik på 

arbetsplatserna, att fler unga måste bli involverade i facklig-politiskt arbete både i partiet och i 

förbundsavdelningarna samt att politiken tydligare måste efterfråga vilka frågor som är viktigast för 

de fackliga (detta kan ske genom rådslag). Utredningen och delrapporten antogs av 

höstdistriktskongressen. Utredningen kom också fram till att vi måste nå ut mycket bättre med 

resultaten av vad vi gör politiskt i kommunen och regionen.  

 

Ett flertal frukostmöten har hållits under året. Det första hölls fysiskt 6 februari med Viktoria 

Tryggvadottir Rolka, kommunalråd med ansvar bl.a. för skolfrågor. När pandemin bröt ut sadlade vi 

om till att ha frukostmöten via det digitala mötesverktyget Zoom. 2 juni med Per Tenggren, vice 

ordförande för Västtrafik, 16 september med Therese Guovelin, 1:e vice ordförande på LO och 8 

oktober med Blerta Hoti, kommunalråd med ansvar bl.a. för trafikfrågor. 

 

Den 4 mars hade statsminister Stefan Löfven lunchmöte med det facklig-politiska utskottet och 

partidistriktets verkställande utskott samt vice ordförande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för 

att diskutera LAS-utredningen, Coronapandemin och medlemsvärvning på arbetsplatserna. 

 

Under Höstkampanjen genomfördes fyra öppna möten i facklig-politisk regi: 24 september om 

framtidens infrastruktur med infrastrukturminister Tomas Eneroth, 29 september om trygghet på 

gator och torg med gruppledaren i kommunstyrelsen Jonas Attenius, 14 oktober på temat ”Varför 

facklig-politisk samverkan?” med Markus Pettersson, facklig sekreterare på partistyrelsen, och 20 

oktober på temat ”I Coronas spår och dess påverkan på vår vardag” med Per Tenggren, vice 

ordförande på Västtrafik och Cecilia Dalman Eek, vice ordförande på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. 

 

Efter att en planerad facklig-politiska konferens om kyrkovalet fått flytta tre gånger genomfördes 

den via det digitala mötesverktyget Zoom 9 november. Medverkade gjorde Sara Waldenfors, 

ordförande Kyrkopolitiska utskottet. 

 

 

Vid digitala distriktsårskongressen 30 maj hade fyra kongresstillsatta arbetsgrupper tid för att 

redogöra sina rapporter: 

1. Organisationsutredningen 
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2. Arbetsgruppen för medlemsutveckling 

3. Valkommittéutredningens arbetsgrupp 

4. Valanalysgruppen för EU-valet 2019 

 

Samtliga dessa fyra gruppers tackades vid distriktskongressen för sina arbeten och de var därmed 

avslutade. Deras arbeten togs vidare på olika sätt.  

 

Vid Höstkongress 21 november rapporterade den facklig-politiska arbetsgruppen sin rapport, vilket 

beskrivs utförligare under avsnittet om det facklig-politiska utskottet. I samband med denna 

presentation var arbetsgruppens uppdrag slutfört.  

 

  

Samverkan i partiregionen väst, bestående av sju partidistrikt (Göteborg, Göteborgsområdet, 

Sjuhäradsbygden, Halland, Skaraborg, Fyrbodal och Värmland), har gjort gemensamma aktiviteter i 

syfte att bygga samman partiregionen. Under hösten inleddes ett arbete för att distriktsstyrelserna 

ska jobba närmare varandra i olika nätverk genom de funktionsansvariga. Det är ett arbete som 

synkas med att partistyrelsen arrangerar nationella aktiviteter just för de funktionsansvariga också 

och som syftar till att utveckla verksamheterna genom erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande 

insatser, liknande som partidistriktet jobbat internt under 2020. Två digitala halvdagar har hållits 

mellan partiets ledande företrädare i regionen från de tre nivåerna: 11 september om bl.a. 

politikutvecklingsarbetet inom S i Väst och 27 november med fokus på partiets samordning mellan 

politiska frågorna (S i VGR höll den senare).  

 

 

Grunden för partidistriktets kommunikativa arbete är den mellanvalsstrategi som antogs hösten 

2019. Den pekar ut välfärds- och trygghetsfrågor som prioritet och kopplat till strategin finns en 

checklista med åtgärder som ska genomföras varje kvartal (ett arbetssätt kallat ”kvartalsmodellen”) 

för att säkerställa att den inte enbart blir en pappersprodukt. Det kommunikativa arbetet har tydligt 

påverkats av Coronapandemin. Det första kvartalet fick avbrytas i förtid när krisen slog till och 

därefter återupptogs kvartalsmodellen först under tredje kvartalet då mars-juni vigdes åt 

kriskommunikation. Kvartal tre och fyra genomfördes i stort sett enligt plan, även om metoderna 
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påverkades av pandemin – exempelvis har inga fysiska kampanjaktioner genomförts eller fysiska 

material producerats.  

 

Ett arbete har genomförts för att utveckla fler metoder för digital kampanj – något som 

aktualiserades ytterligare 

av Corona. Några 

exempel: 1. Verktyget 

”Storykit” har köpts in 

för att utveckla 

partidistriktets 

filmproduktion. 2. 

Livesändningar med vår kommunstyrelsegruppledare Jonas Attenius har hållits regelbundet. 3. Ett 

arbete med att hitta en modell för produktion och användning av kampanjsidor med enkäter och 

namninsamlingar har startats. 

 

Ett fokus har varit att växa på sociala medier. Partidistriktets sida på Facebook växte med 12,2%, 

och på Instagram med minst 3,7% (av tekniska orsaker mättes bara 7 månader där).  

 

Ett fokus har även legat på att nå ut till invånarna i partidistriktets prioriterade områden 

(Biskopsgården, Tynnered och Gårdsten) via pressen. 5 olika insatser har renderat i 9 debattartiklar 

eller omskrivningar i pressen (som i snitt har föranlett fler än ett pressklipp/gång). 

 

Under hösten antogs en kommunikationsstrategi. Den lägger ut linjerna för hur partidistriktet ska 

använda olika kanaler för att nå ut till allmänheten på bästa sätt samt hur internkommunikationen 

med medlemmarna ska utvecklas. 

 

I augusti skapades en intern Facebook-grupp för partidistriktets medlemmar. Den är ett forum för 

information om verksamhet från såväl partidistriktet som kretsar och föreningar samt för diskussion 

om verksamhet och politik i allmänhet. Efter en initialt ganska låg aktivitetsnivå ökade aktiviteten i 

gruppen under november-december. Ett aktivt arbete pågår för att utveckla gruppen. 

 

Om ett par faktorer ska lyftas fram särskilt så är det för det första att 2020 innebar ett steg framåt i 

den digitala kommunikationen – både gentemot allmänheten och medlemmarna. För det andra att 
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2020 var året då mellanvalsstrategin och den medföljande kvartalsmodellen satte sig ordentligt (även 

om pandemin utgjorde ett visst hinder). 

 

Partidistriktet hjälper utomstående aktörer som efterfrågar medverkan från partidistriktet på sina 

evenemang att hitta rätt. Antalet förfrågningar har varit lågt (antagligen på grund av 

Coronapandemin som föranlett många inställda evenemang), men de förfrågningar som inkommit 

har hanterats och mötts upp med representation av partiföreträdare i olika sammanhang. 

 

 

Under årets början startade partidistriktet medlemsutbildning steg 1 och 2 samt kurser för 

förtroendevalda. 39 gruppledare gick partidistriktets gruppledarutbildning, 23 gruppledare började gå 

Viskadalens gruppledarutbildning och fyra började på Bommersviks påbyggnadsutbildning för 

ledare. För ombuden till distriktskongressen genomfördes utbildningar i det digitala 

kongressverktyget Vote-IT som partidistriktet beslutat att börja använda. En särskild 

utbildningssatsning för fackligt aktiva (”påverkansutbildning”) påbörjades också i syfte att få fler att 

engagera sig politiskt, axla ett uppdrag och påverka politiken. Deltagarna handplockades av 

förbundsavdelningen bland fackliga som är partimedlemmar men som ännu inte haft något politiskt 

förtroendeuppdrag. 

 

Sedan slog Coronapandemin till vilket gjorde att vi inte längre kunde träffas fysiskt. Partidistriktet 

gjorde sitt bästa för att ställa om till digital verksamhet istället för att ställa in. Expeditionen lade 

mycket tid på att lära medlemmar och förtroendevalda att använda det digitala mötesverktyget 

Zoom för att kunna fortsätta driva verksamheten. Ett arbete som i huvudsak varit lyckat då väldigt 

mycket mötesverksamhet därefter snabbt kunde fortsätta i digital form. Påverkansutbildning för 

fackligt aktiva beslutades dock att återupptas först när det återigen är möjligt att träffas fysiskt. 

 

Efter sommaren kom mycket studieverksamhet igång igen. Medlemsutbildning steg 1 hölls digitalt 

över mötesverktyget Zoom. Partidistriktet arrangerade även två digitala studiecirklar, en om ABF:s 

och LO:s antologi ”Det feministiska löftet” och en om boken ”Familjen” som handlar om 

organiserad brottslighet i Göteborg. Under hösten hölls även fyra stycken digitala temakvällar för 

föreningarnas studieansvariga: 

1. Hur får man du fler att gå utbildning?  
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2. Digitala verktyg. 

3. Hur blir jag bättre på att rapportera till ABF? 

4. Lär dig mer om Zoom. 

 

Förutom den studieverksamhet som arrangeras av partidistriktet så anordnar S-föreningarna mycket 

egen studieverksamhet. På nästa sida ser ni en sammanställning av denna. 
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Organisation Föreläsningar 
Kurser 

Antal Timmar 

ALMA soc.dem kvinnoklubb   1 12 

Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg   1 12 

Askims socialdemokratiska förening 1     

Biskopsgårdens soc dem 2     

Centrums Socialdemokratiska stadsdelskrets 1     

Göteborgs socialdemokratiska kvinnodistrikt 1     

Handelsanställdas socialdemokratiska förening 1     

Högsbo soc dem 2 1 15 

Internationella s-föreningen   1 2 

Kommunal Väst socialdemokratiska förening 8     

Kurdiska sdf, ksfg 1 1 8 

Majornas soc dem fören 3 1 9 

Norra Älvstrandens sdf 2     

Sekos socialdemokratiska förening 1     

Seniorutskottet-SAP GBG 9     

Socialdemokraterna i Göteborg 59 17 143 

SSU Centrum   2 19 

SSU Öster   1 10 

SSU-distriktet Göteborg 2 1 10 

Transports socialdemokratiska förening 2     

Tynnereds soc dem   2 24 

Unga Socialdemokrater i Göteborg       

Älvsborgs soc-dem förening 6 1 30 

Örgryte-Härlanda Socialdemokratiska stadsdelskrets   1 12 

Totalt 101 31 306 
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Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg  

”Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg” är en tankesmedja för att främja en djupare 

debatt kring aktuella ämnen. Stiftarna till ”Tankeverksamheten” är partidistriktet tillsammans med 

ABF Göteborg, LO i Göteborg och Göteborgs Arbetareförening.  

 

Fem rapporter har producerats under året: 

1. ”Professionalisering i en ny tid - tankar kring det socialdemokratiska strategitänkandet” 

2. ”Demokrati och miljö”  

3. ”Fyra frågor om miljö och samhälle - En diskussion om åtgärder för att minska 

miljöproblemen” 

4. ”Socialdemokratin och jämlikheten” 

5. ”Produktionssystem och fördelningssystem” 

 

Rapporterna går att läsa på http://www.tankeverksamheten.se/. 

 

 

Ernst Wigforss stipendiefond 

Ordförande: Mattias Jonsson (ordförande för partidistriktet) 

Kassör: Leif Andersson (LO Västsverige) 

Sekreterare: Eva Olofsson (ombudsman på partidistriktets expedition) 

Övriga ledamöter: Felix Oderth (SSU Distriktet) och Jesper Jinesjö (LO-facken Göteborg) 

Revisorer: Torbjörn Rigemar (partidistriktet) och Ulf Johansson (LO Västsverige) 

 

Fonden har under året inte utlyst stipendiet med anledning av ett påpekande från Länsstyrelsen, 

vilka kommit fram till att stipendiefonden arbetat efter stadgar som inte är godkända. De felaktiga 

stadgarna kom till 1982. Länsstyrelsen menar att det är ursprungsstadgarna från 1961 som gäller och 

att vi behöver starta upp på nytt med att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet. Detta arbete 

har påbörjats. På höstdistriktskongressen lämnade 2019 års stipendiat Hannes Hurtig, Härlanda 

SDF, en återrapport om sina studier av tillgången till färskvatten. 

 

Branting-medaljen, Tage Erlanders hedersmedalj och Rickard Sandler-priset 

Rickard Sandler-priset tilldelades Seniorutskottet med följande motivering: ”Partidistriktets 

seniorutskott planerar och genomför varje år en föreläsningsserie om dagens aktuella ämne med 

intressanta medverkanden. Föreläsningarna planeras med omtanke efter behov och intresse och 

http://www.tankeverksamheten.se/2020/01/professionalisering-i-en-ny-tid.html
http://www.tankeverksamheten.se/2020/02/demokrati-och-miljo.html
http://www.tankeverksamheten.se/2020/04/fyra-fragor-om-miljo-och-samhalle.html
http://www.tankeverksamheten.se/2020/10/socialdemokratin-och-jamlikheten.html
http://www.tankeverksamheten.se/2020/12/produktionssystem-och-fordelningssystem.html
http://www.tankeverksamheten.se/
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genomförs på ett perspektivgivande sätt. Genom diskussioner möjliggörs utrymme för reflektion 

och eftertanke.” 

 

På grund av pandemin delades inte Branting-medaljen eller Tage Erlanders hedersmedalj ut under 

2020.  

 

 

Medlemsutveckling 1 januari- 31 december 2020 

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. Medlemsvärvningen 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.  

 

Antal   31 dec 20 Sedan 1 jan 20 

Medlemmar Alla  3 139 - 506 (- 14 %) 

Varav betalade  2 779 + 123 (+ 5%)  

xxx Huvudmedlemskap  2 791 - 500 (- 15 %)  

Varav betalade  2 441 + 99 (+ 4 %) 

Kön Hela medlemskåren: 60 % män och 40 % kvinnorxxxxx        

 Av nyvärvade 2020: 52 % män och 48 % kvinnor 

Åldrar Medelålder 56 år, medianålder 57 år………………  ….. 

 

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. Sammanlagt ökade betalningsgraden under året från 72 procent till 88 procent. Den 

positiva medlemsutvecklingen vad gäller betalande huvudmedlemskap har lett till att partidistriktet i 

skrivande stund ser ut att nå målet om att erhålla ytterligare ett mandat på partikongressen (från 12st 
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till 13st). Mer om detta arbete beskrivs i följande avsnitt. 

 

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 (de som inte ligger efter med inbetalningen av medlemsavgiften) 

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 2020 var satt till 392 nya huvudmedlemskap. Under helåret erhöll 

distriktet 291 nya huvudmedlemmar vilket är 74% av målet. I partiet nationellt värvades 4 800 

medlemmar av målet om 10 086 vilket är måluppfyllelse om 48%. Göteborg värvade näst bäst i 

relation till sin medlemsstorlek och fjärde bäst i absoluta tal.  

 

2019 erhöll Göteborg 385 nya medlemmar. Skillnaden kan förklaras dels med att det då var EU- 

valrörelse men främst med att pandemin försvårat värvningsarbetet under 2020. Värvningen har 

innan pandemin nästan helt och hållet utförts fysiskt men har under året ställts om till att ske digitalt 

via telefon och sociala medier.  

 

I huvudsak är det S-föreningarna som utför värvningsaktiviteter men i och med pandemin behövdes 

mer stöd från expeditionen vad gäller omställning till digitala metoder och organisering av 

ringkvällar. Både partidistriktet och partiet nationellt spred därutöver värvningsfilmer på Facebook 

som även sponsrades. Partiet nationellt genomförde även ett brevutskick till alla pensionärer, och för 

att följa upp det genomförde partidistriktet en ringaktivitet till seniorer.  

 

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

kampanjer med syfte att öka andelen som väljer att betala medlemsavgiften med autogiro 

genomförts. Målet var att fördubbla antalet som betalar sin medlemsavgift med denna betalmetod 

och det slogs med råge då antalet ökade från 220 till 532st. En värvningstävling arrangerades också 

under höstkampanjen där vinsten var 8 000kr till föreningen. Vinnare i tävlingen var Kommunal S-
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förening som värvades flest i antal och Bergsjön S-förening som värvade flest procentuellt. 

 

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

var satt till 352 nya medlemskap i föreningarna (en individ kan räknas flera gånger vid medlemskap i 

flera föreningar) varav 98 för de fackliga S-föreningarna. Totalt erhöll föreningarna 308 nya 

medlemskap varav 292 var nya individer. De fackliga S-föreningarna erhöll under året 73 nya 

medlemskap, av dessa var 52% kvinnor.  

 

Av de 71 S-föreningarna vid årsskiftet startades två (3%) nya föreningar upp under året och hade 

således inte ett värvningsmål. 16st (22,6%) fick inga nya medlemskap, 28st (39,4%) fick nya 

medlemskap men nådde inte sitt mål och 25st (39,4%) nådde eller slog sitt värvningsmål.  

 

Medlemsmottagande - Ökning av betalande nya medlemmar från 53 % till 82 % 

2019 betalade bara 53 procent av nya medlemmar medlemsavgiften det första året. Att behålla de 

nya medlemmarna är viktigt för partidistriktet varför ett 

systematiskt medlemsmottagande inleddes. Det byggde på 

prioritering, ett nära samarbete mellan föreningarnas 

medlemsansvariga och partidistriktet, öppenhet om 

föreningsplaceringar, snabb respons samt uppföljning av 

vad som faktisk 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 55 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 

25 S-föreningar har ringt 

 

Medlemmar som ska strykas ringdes upp av partidistriktet 508 ringdes varav 168 ville 
stanna och skulle betala 

 

Utfallet av det systematiska medlemsmottagandet blev att under 2020 betalade 82 procent av de 298 

nya medlemmarna medlemsavgiften under sitt första år. 
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Medlemsvårdsinsatser med anledning av Coronapandemin 

Riskgrupperna, varav personer över 70 är den största, var extra utsatta för pandemins konsekvenser. 

För att hjälpa dem organiserades under våren en verksamhet där personal och förtroendevalda 

ringde partidistriktets alla medlemmar över 70 för att kolla om någon behövde hjälp med något – 

exempelvis att handla mat eller att uträtta annat ärende. Partidistriktet gjorde tydligt att det står till 

förfogande för sådan hjälp om det skulle behövas.  

 

Under sommarveckorna organiserades digitala möten riktade mot partidistriktets medlemmar över 

70 i syfte att erbjuda möjligheter till viktiga och 

intressanta politiska samtal för en grupp som varit 

isolerad under en lång tid. Ett vykort med inbjudan, 

vars framsida ni ser här intill, skickades till alla 

medlemmar över 70. Mötena som hölls var: 

29 juni ”Så stärker vi äldreomsorgen” med 

Göran Johnsson, regeringens 

samordnare för ökad kvalité i 

äldreomsorgen och Gunilla Carlsson, 

riksdagsledamot. 

9 juli ”Så ökar vi samhällets närvaro” med 

Lena Micko civilminister och Mattias 

Jonsson riksdagsledamot. 

6 augusti ”Hur kan vi förbättra Göteborgs 

äldreomsorg?” med kommunalråden 

Jonas Attenius och Marina Johansson.  

 

  

23 februari, i samband med stora årsmötesdagen, hölls en vårkongress i Folkets Hus. Det främsta 

syftet var att pröva det nya digitala mötessystemet Vote-IT vilket gick bra men krävde en god 

portion tålamod från alla medverkande. Partidistriktet hade arrangerat utbildningar inför kongressen 

för att alla skulle ha fått en inblick i systemet. Utöver Vote-IT så rapporterade distriktsstyrelsen om 

motionsuppföljning, arbetsgruppen om valkommittén gjorde en delrapport och 

Europaparlamentarikern Heléne Fritzon gästade. Vid kongressen närvarade 174 ombud och 15 

besökare. 
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Distriktsstyrelsen utlyste till digital distriktsårskongress som hölls den 30 maj. Ett stort förarbete 

gjordes för att få ombuden redo och det ledde till hög närvaro. Totalt närvarade 255 personer på 

kongressen som hölls i det digitala mötesverktyget Zoom, varav 229 var ombud. Sedvanliga 

årsmöteshandlingar gicks igenom liksom rapporteringspunkter om organisationsutredning, 

medlemsutveckling, arbetsgruppen om valkommitténs arbete och EU-valanalysen. Ann Linde 

gästade mötet och höll ett anförande om politiska landskapet i pandemin liksom politiska läget i 

omvärlden.  

 

Veckan innan digitala höstkongressen skulle äga rum var smittspridningen stor i Västsverige och det 

föranledde att kongressen hölls helt digital, det vill säga att inga personer satt fysiskt tillsammans: 

varken föreningar, distriktsstyrelsen, presidiet eller expeditionens personal. Allt genomfördes digitalt, 

vilket var första gången ett partidistrikt gjort så. Ett gott samarbete mellan föreningar, ombud, 

styrelse och distriktsexpedition gjorde att det gick att genomföra på ett bra sätt med hög närvaro och 

beslut fattade i god demokratisk ordning, även om förutsättningarna var nya. Kongressen hölls 

helgen 21-22 november med en avslutande kväll den 14 december för att alla motioner skulle hinna 

behandlas. Vid kongressen antogs ny organisation för kretsarna där de nya områdeskretsarna fick ett 

tydligare uppdrag medan tidigare stadsdelskretsarna avslutades. Arbetet om valkommitténs uppdrag 

och sammansättning gick slutligen i hamn efter lång tids arbete med utredningar, delrapporteringar 

och remissrunda. Rapporter om facklig-politisk samverkan och om medlemsutveckling godkändes. 

59 motioner behandlades och uppföljning av motioner från 2019 års höstkongress avrapporterades 

och godkändes av kongressen.  

 

Under höstkongressens första dag närvarade 212 ombud och vår livesändning i partidistriktets 

medlemsgrupp på Facebook visades 319 gånger. Under kongressens andra dag närvarade 213 

ombud och Facebook-sändningen visades 245 gånger. Under den tredje och avslutande dagen 

närvarade 179 ombud och Facebook-sändningen visades 227 gånger. 

 

De utvärderingar som gjordes av digitala kongresserna visade på att hur partiorganisationen gjort ett 

stort arbete med omställningen och att medlemmarna utvecklat sin digitala kompetens under året. Ju 

längre året gick, desto mer positivt förhöll sig ombuden till digitala möten och det blir ett bra 

komplement till de politiska möten i fysiskt format som de allra flesta också längtar tillbaka till.  
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De första ministrarna som besökte Göteborg var Mikael Damberg och Lena Micko. Båda var här 

för att diskutera hur tryggheten i samhället kan utvecklas. Damberg genom bl.a. en paneldebatt och 

ett välbesökt öppet möte på 

Stadsbiblioteket. Micko genom bl.a. 

möte med företrädare från Kommunal 

och besök på servicekontor. Precis när 

pandemin slog till i Sverige skulle 5 

ministrar besöka Göteborg och fick 

således ställa in med kort varsel. Hela 

partiorganisationen ställdes om till 

digital verksamhet och Kommunals S-

förening i Göteborg var de första att få 

en minister, Lena Hallengren, att 

besöka deras förening digitalt. Ann 

Linde gjorde ett digitalt besök på vår distriktsårskongress och Lena Micko besökte Seniorutskottet 

på ett av de digitala sommarmötena. Under hösten rasslade det till ordentligt med förfrågningar om 

medverkan till ministrar från Göteborg. Bland annat från Majornas S-förening, ESP S-förening, 

Internationella utskottet och Centrums S-förening. 

 

Under året genomfördes 22 digitala ministerbesök och 6 fysiska besök. Ska det utrönas något 

positivt ur pandemin så är det helt enkelt att föreningar har haft väsentligt fler besök av ministrar – 

om än digitalt! 
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2020 har varit ett väldigt speciellt år. Det dröjde inte ens ett kvartal innan pandemin tvingade oss, 

liksom övriga världen, att ändra sättet vi gör saker på i grunden. Till en början stannade mycket 

verksamhet upp men på kort tid fick vi till stånd en genomgripande digitalisering. Från våren och 

framåt hålls såväl förenings- och kretsmöten som distriktskongresser digitalt på ett mycket bra sätt 

och under hösten kom vi igång med kontinuerlig ringkampanj. Även om vi såklart ser fram emot att 

kunna ses som vanligt igen så har digitaliseringen fört med sig vissa fördelar i form av exempelvis 

större möjligheter att bjuda in långväga gäster såsom ministrar samt lägre trösklar att delta på möten. 

Dessa lärdomar ska vi inte släppa när tillvaron går tillbaka till det normala. 

 

Pandemin krävde snabba politiska beslut. I mars ingick vi en politisk uppgörelse med Göteborgs 

högerstyre för att säkerställa att nödvändiga beslut kunde fattas skyndsamt. Som en del av denna 

uppgörelse fick vi igenom många viktiga saker, däribland en halv miljard extra till välfärden, ett 

stopp för vräkningar inom allmännyttan, gratis lunchlådor till distansstuderande gymnasieelever och 

förstärkt arbete mot våld i hemmet. På regional nivå var vi drivande bland annat i att få till stånd 

extra ersättning till personal som arbetar med Covid-patienter. Trots vår oppositionsroll lokalt och 

regionalt har vi tydligt kunnat påverka till det bättre. Nationellt har partiet för att stärka välfärden i 

kampen mot pandemin skjutit till hela 30 miljarder kronor – att jämföra med de 20 välfärdsmiljarder 

som före pandemin var planerade för hela mandatperioden. Att vi socialdemokrater sätter välfärden 

först behöver ingen tvivla på! 

 

Allt har dock trots allt inte cirkulerat kring pandemin. Exempelvis har vårt målmedvetna arbete med 

att komma tillrätta med stadens svåra segregationsproblem fortsatt. Under våren lyckades vi undanta 

hela Göteborg från EBO-lagen som under många år gjort att nyanlända samlats i storstädernas 

förorter medan många andra kommuner haft ett väldigt lågt mottagande. Även om beslutet under 

hösten revs upp och ändrades har partidistriktet under året varit framgångsrikt i sitt opinionsarbete 

kring denna fråga som vi drivit i över 20 år.  

 

Överlag har partidistriktet fortsatt fokusera på välfärds- och trygghetsfrågor. Med pandemin som 

satt behovet av att stärka välfärden i blixtbelysning, gängkrig och fortsatt svåra segregationsproblem 

är frågorna mer aktuella än någonsin. 
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Ett fokus under året har varit att stärka den facklig-politiska samverkan. Ett arbete med att ta fram 

förslag på hur detta ska ske har genomförts och mynnade ut i att en rapport med ett flertal konkreta 

förslag antogs under höstkongressen. Prov på den starka tradition av facklig-politisk samverkan som 

vi har i Göteborg visades under sommaren då distriktsstyrelsen och det facklig-politiska utskottet i 

ett uttalande gemensamt tog avstånd från LAS-utredningen om försämrad anställningstrygghet. 

 

Något mycket glädjande är att antalet betalande medlemmar i partidistriktet blev fler – trots 

pandemin som gjorde det svårare att värva – och att antalet nya medlemmar som betalar sin avgift 

ökade kraftigt från 50% till 86% efter ett idogt arbete från partidistriktets sida. Det bådar gott inför 

medlemsutvecklingen framöver. 

 

Partidistriktet befinner sig fortsatt i ett allvarligt läge. Vi är i opposition såväl lokalt som regionalt 

och på alla tre politiska nivåer är en majoritet för socialdemokratisk politik avlägsen. Samtidigt har 

vi, liksom de flesta partier, tydliga utmaningar vad gäller att växa och locka nya människor till 

politiken. Men det finns tydliga ljusglimtar. Dels i de siffror gällande betalande medlemmar vi ser 

ovan. Samtidigt ser vi en positiv trend utkristallisera sig i lokala opinionsmätningar där vi under året 

legat betydligt högre än vi gjort de senaste åren. Viktigt att betona är att detta bara är en glimt av en 

möjlig trend, men det ger tillförsikt. När vi nu går in i 2021 ska vi fortsätta växla upp med sikte på de 

allmänna valen 2022. 

 

Styrelsen genom Mattias Jonsson, ordförande. 
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Mattias Jonsson  

Ordförande   

    

    

    

UllaKarin Näslund Amalia Rud Pedersen 

   

    

   

    

Johan Büser Claudia Pedrini 

    

    

    

    

My Alnebratt Hans Aronsson 

    

    

    

   

Kristofer Bergman Birgitta Nesterud 

    

  

   

   

Jonas Attenius Dženan Čišija 

 

 

 

 

Jack Rolka  Hanna Andersson 
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Styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 

2020. 

  

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 2020 2019 2018 2017 2016 

            

Resultat (tkr)           

Verksamhetens intäkter 11 014 13 357 14 619 13 679 12 809 

Verksamhetens kostnader -13 374 -16 517 -20 107 -15 162 -12 920 

Verksamhetens resultat -2 360 -3 160 -5 489 -1 483 -111 

Resultat från finansiella investeringar 3 513 3 504 3 506 2 500 2 500 

Årets resultat 1 153 345 517 517 0 

            

           

Ekonomisk ställning           

            

Definitioner 

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

 

  

Förändring av eget kapital 
  Ändamåls- Förening- Balanserat Summa 

  best. medel ens fonder kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 2 325 252 2 949 925 1 661 946 6 937 123 

Årets resultat     1 152 760 1 152 760 

          

Omföringar till/från          

bundet eget kapital:         

          

Belopp vid årets utgång 2 325 252 2 949 925 2 814 706 8 089 883 
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Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 

noter. 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31   

  

 

 

Föreningens intäkter           

Medlemsavgifter    208 377   260 938   

Anslag & övriga intäkter 1 557 419   1 440 952   

Partistöd 2 9 950 756   9 853 470   

Diverse försäljning   287 807   1 784 615   

Övriga verksamhetsintäkter    9 701   17 253   

Summa föreningens intäkter    11 014 060   13 357 228   

            

Föreningens kostnader           

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster   -2 500   0   

Övriga externa kostnader 3 -4 096 336   -6 552 386   

Personalkostnader 4 -9 127 687   -9 812 990   

Avskrivningar och nedskrivningar   -147 294   -151 352   

Summa verksamhetskostnader   -13 373 817   -16 516 728   

            

Verksamhetsresultat    -2 359 757   -3 159 500   

            

Resultat från finansiella poster           

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 

är anläggningstillgångar   3 500 000   3 504 405   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   14 109   0   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 591   0   

Summa resultat från finansiella poster    3 512 518   3 504 405   

            

Resultat efter finansiella poster   1 152 761   344 905   

            

Resultat    1 152 761   344 905   

            

Årets resultat   1 152 761   344 905   

            

      

 



  

 

Balansräkning 
TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Inventarier, verktyg och installationer 5 196 322   256 381   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 

företag 6 11 001   11 001   

Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 5 231 659   5 217 994   

Summa finansiella anläggningstillgångar   5 242 660   5 228 995   

Summa anläggningstillgångar   5 438 982   5 485 376   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   76 652   88 972   

Aktuella skattefordringar   186 065   202 980   

Övriga fordringar   204 307   61 781   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   399 007   546 884   

Summa kortfristiga fordringar   866 031   900 617   

            

Kassa och bank   3 764 421   3 020 406   

Summa omsättningstillgångar   4 630 452   3 921 023   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   10 069 434   9 406 399   

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Årets resultat   1 152 760   344 905   

Balanserat kapital   4 611 871   4 266 966   

Ändamålsbestämda medel   2 325 252   2 325 252   

Summa eget kapital   8 089 883   6 937 123   

            

      

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   477 029   586 035   

Aktuella skatteskulder   125 713   126 041   

Övriga skulder   473 950   541 084   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 902 859   1 216 116   

Summa kortfristiga skulder   1 979 551   2 469 276   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   10 069 434   9 406 399  
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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 

  2020 2019   

        

Anslag Kommunal Väst & IF Metall Göteborg 300 000 750 000   

Kansliintäkter 196 744 329 369   

Övriga intäkter 6 151 7 522   

Anslag LO 0 354 060   

Verksamhetsstöd 54 524 0   

Summa Anslag & övriga intäkter 557 419 1 440 951   

        

  

Not 2 Partistöd 

  2020 2019   

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i 

resultaträkningen       

Regionalt Partistöd 4 004 222 3 925 704   

Kommunalt Partistöd 5 510 450 5 417 250   

Valkretsstöd 436 084 510 516   

Summa Partistöd 9 950 756 9 853 470   
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Not 3 Övriga externa kostnader 

  2020 2019   

Lokalkostnader 1 585 327 1 606 453   

Hyra/Leasing anläggningstillgångar 307 421 433 746   

Förbrukningsinventarier 195 436 46 995   

Reparationer och Underhåll 9 352 0   

Reskostnader 63 361 454 311   

Informationskostnader 439 485 795 867   

Konferenskostnader 375 367 1 424 023   

Kontorsmaterial, tidningar, tidskrifter, facklitteratur 347 131 517 144   

Telefon & datakommunikation 108 233 167 126   

Postbefordran 112 046 160 063   

Gåvor, uppvaktningar 88 057 89 641   

Externa tjänster 150 736 84 526   

Förvaltningskostnader 11 179 40 715   

Anslag 200 765 586 000   

Övriga kostnader 102 439 131 005   

Frakter och transporter 0 1 653   

Revisionsarvode, övrigt 0 13 118   

Summa övriga externa kostnader 4 096 336 6 552 386   

        

Not 4 Anställda och personalkostnader 

  2020 2019   

Medelantalet anställda       

Kvinnor inkl tjänstlediga 7 12   

Män inkl tjänstledig 5 8   

  12 20   

    

Löner och andra ersättningar       

Löner och andra ersättningar 6 442 591 7 004 967   

Sociala kostnader och pensionskostnader 2 685 096 2 808 023   

  9 127 687 9 812 990   

        

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 9 127 687 9 812 990   

  

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

  2020-12-31 2019-12-31   

Ingående anskaffningsvärden 1 288 286 1 235 832   

Inköp 87 235 52 454   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 375 521 1 288 286   

        

Netto anskaffningsvärde 1 375 521 1 288 286   

        

Ingående avskrivningar -1 031 905 -880 553   

Årets avskrivningar -147 294 -151 352   

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 179 199 -1 031 905   
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Utgående redovisat värde 196 322 256 381   

        

  

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 

        

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 11 001 11 001   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 001 11 001   

        

Utgående redovisat värde 11 001 11 001   

Riksbyggen lokalförening - 10 st 

Hammarkullens Folkets Hus - 5 st 

Vingen Kulturhuset i Torslanda - 10 st 

Aktier - Förvaltnings AB Järntorgskvarteret - 50 000 st 

Folkets Hus Göteborg - 5 st 

  

  

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

 

Fonder   Anskaffn.värde Markn.värde 

Förbundsräntefond  2 593 033  2 594 545 

Transition Swed  2 423 152  3 087 142 

Swedbank förbundsfond  215 474  569 129 

Summa   5 231 659  6 250 816 

  

  

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -19 296 -301 591   

Upplupna semesterlöner -672 319 -683 072   

Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter -211 243 -214 538   

Uppl särskild löneskatt 0 -16 915   

  -902 858 -1 216 116   
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 Göteborg  

  

  

  

    

Mattias Jonsson  

Ordförande   

    

    

    

UllaKarin Näslund Amalia Rud Pedersen 

   

    

   

    

Johan Büser Claudia Pedrini 

    

    

    

    

My Alnebratt Hans Aronsson 

    

    

    

   

Kristofer Bergman Birgitta Nesterud 

    

  

   

   

Jonas Attenius Dženan Čišija 

 

 

 

 

Jack Rolka  Hanna Andersson 
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Socialdemokraterna i Göteborg, org.nr 857200-0639  

2020-01-01 – 2020-12-31  

 

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för 

Socialdemokraterna i Göteborg för år 2020. Det är styrelsen som har ansvaret för 

räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av vår revision.  

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller 

väsentliga fel. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av 

dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.  

 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Socialdemokraterna i Göteborg för 

att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot Socialdemokraterna i 

Göteborgs stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.  

 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.  

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens 

ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.  

 

Göteborg den 23 mars 2021  

 

 

 

Torbjörn Rigemar  Britt-Marie Törngren Joakim Hagberg 
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Ledamöter:  

Jonas Attenius, gruppledare   

Ingrid Andreae, sekreterare  

Mariya Voyvodova 

Marina Johansson  

Aslan Akbas  

Shadiye Heydari  

Håkan Hallengren  

Viktoria Tryggvadottir Rolka  

Lena Landén Olsson  

Admir Ramadanovic  

Susanne Sillberg Ligander  

Roshan Yigit  

Camilla Widman  

Reger Shafik  

Amalia Rud Pedersen  

Mats Arnsmar  

Patrik Gladh (t o m februari) 

Sofi Bringsoniou (fr o m mars)  

 

Ersättare:  

Robert Hammarstrand  

Saida Hussein Moge  

Magnus Kindmark  

Jennifer Cardell  

Anders Moberg  

Parisa Rezaeivar  

Anneli Eriksson  

Joakim Hagberg  

Claudia Pedrini (fr o m mars)  
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Inadjungerad ledamot:  

Blerta Hoti  

 

Ansvariga stadssekreterare för KF-gruppen:  

Sofia Kodelja (jan-feb)  

Jesper Hallén (mars-dec)  

 

Stadssekreterare i stadshuset under 2020:  

Johannes Hulter, stabschef  

Gustav Öberg, budgetsekreterare  

Josef Akar, strategiansvarig  

Ruben Malmström, pressekreterare 

Elisabeth Hulter  

Anna Ahlborg (t o m oktober)  

Frida Eriksson Tall (fr o m november)  

Sofia Kodelja (jan-feb)  

Jesper Hallén (mars-dec)  

 

KF-gruppens möten under året:  

20 januari kl 18 – KS-salen i Stadshuset  

17 februari kl 18 – KS- salen i Stadshuset  

16 mars kl 18 – KS-salen i Stadshuset plus några deltagande via telefon  

14 april kl 18 – digitalt  

11 maj kl 18 – digitalt  

8 juni kl 18 – digitalt  

27 augusti – kickoff med KF-gruppen 

17 augusti kl 18 – digitalt  

7 september kl 18 – digitalt  

12 oktober kl 18 – digitalt  

21 oktober kl 17.30 – KS-salen i Stadshuset samt digitalt (budgetpresentation)  

2 november kl 18 – digitalt (inför budget)  

9 november kl 18 – digitalt   

7 december kl 18 – digitalt  
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KF-sammanträden:  

23 januari – Börsen  

20 februari – Börsen  

19 mars – Börsen  

16 april – Börsen  

20 maj – Börsen  

16 juni – Börsen  

20 augusti – Börsen  

10 september – Börsen  

15 oktober – Börsen  

12 november – Lindholmen Conference Centre  

10 december – digitalt (plus Börsen) 

 

Sammanfattning av året 

Året har präglats av Coronapandemin. 2020 inleddes med ”vanliga” fysiska 

kommunfullmäktigemöten och en 

dagordning dominerad av den borgerliga 

budgetens konsekvenser för flera viktiga 

jämlikhetsåtgärder i staden. Under de 

första månaderna var gruppen delaktiga i 

att bevara tre av dessa: gratis broddar för 

pensionärer, gratis simundervisning och 

bemannade parklekar. 

 

Under början av året fattades också beslut om de nya nämnder som skulle komma att ersätta 

stadsdelsnämnderna och social resursnämnd. Efter långa förhandlingar och oklara beslut, där 

partiets insyn främst skedde genom en politisk referensgrupp med stadssekreterare Johannes 

Hulter som representant, beslutades om tillblivande av en äldre- samt vård- och omsorgsnämnd, 

fyra socialnämnder (Hisingen, Nordost, Centrum & Sydväst) samt en funktionsstödsnämnd. I 

samband med omorganisationen flyttades en mängd ansvar mellan befintliga nämnder, där 

tillståndsenhetens förflyttning till Miljö- och klimatnämnden och demokratiarbetets förflyttning 

till Konsument- och medborgarservicenämnden kan nämnas som särskilt viktiga förändringar 

inför framtiden.  
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När pandemin bröt ut i mars månad byttes fokus, och över en mycket kort tidsperiod gick vi ner 

till ett minimerat fullmäktige som sedan höll i sig till novembermötet. I fullmäktige krävs det att 

hälften av ledamöterna är närvarande för att vara beslutsmässigt. Fullmäktige tog enbart de allra 

mest nödvändiga besluten under den här perioden. Debatten drogs ner till ett minimum, där 

gruppledaren, kommunalrådet Jonas Attenius, blev den ledamot som föredrog de allra flesta av 

gruppens yrkanden och tyckanden. Alla motioner och interpellationer fick vänta, och samlades på 

hög. I augusti genomfördes dock ett särskilt motionsfullmäktige, som endast debatterade och 

beslutade om ledamöternas inkomna motioner – varav vissa beretts av kommunstyrelsen långt 

tidigare. I december genomfördes det första digitala fullmäktigemötet någonsin. Det fungerade 

bra och alla 81 ledamöter kunde därmed delta.  

 

De flesta gruppmöten har också genomförts digitalt. Det har medfört att vi försökt minska ner 

antalet punkter på dagordningen.  

 

Coronaviruset och dess hantering i kommunen har varit en stadig punkt på dagordningen. Staden 

följer de instruktioner och riktlinjer som regeringen ger. Sjukfrånvaron bland kommunens 

personal har varit hög under pandemin och trycket på verksamheterna mycket stort. I syfte att 

möjliggöra en effektiv och kraftfull krisbekämpning ingick Socialdemokraterna en temporär 

Coronauppgörelse med de regerande borgerliga partierna. I detta avtal stipulerades ett antal 

gemensamma punkter, gemensamma förhållningsätt och gemensamma arbetsmetoder för 

tidsperioden fram till den 1 juli 2020. En ”Corona-beredning” bildades på kommunstyrelsenivå, 

bestående av utvalda stadssekreterare från de berörda partierna. Stadssekreterare Josef Akar och 

budgetsekreterare Gustav Öberg ingick i gruppen för Socialdemokraternas räkning. 

Coronaberedningen upplöstes, efter en kort förlängning, i slutet av augusti 2020. Under höstens 

eskalerande smittspridningssituation, följd av hårda restriktioner från regering och myndigheter, 

gjordes försök att nå samsyn om krisbekämpningen igen. Detta gick ej att uppnå avseende 

arbetsvillkor och språknivå i välfärdsverksamheterna, varefter ingen ny samverkan söktes.  

 

Det har varit en del andra frågor också som diskuterats på gruppmötena. En stor fråga har varit 

den om skolvalet i grundskolan, även benämnt som ”aktivt skolval”, och skolplaceringar i stort.  

För andra läsåret i rad skulle grundskolevalet administreras av grundskoleförvaltningen. 

När placeringsbeskeden gick ut till vårdnadshavarna blev det ramaskri från många håll. En del 

elever skulle, mot sin vilja, få byta skola och skiljas från övriga klasskamrater. Andra skulle 

placeras flera mil från hemmet utan hänsyn tagen till hur man skulle ta sig till skolan, och i vissa 
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fall togs heller ingen hänsyn till syskonförturen. Närmare 1000 överklaganden kom in till 

grundskoleförvaltingen. Felet berodde framförallt på ett nytt datasystem som använt fågelväg 

istället för gångväg mellan hem och skola. En granskningsrapport genomfördes, och åtgärder har 

vidtagits för att göra förbättringar i systemet. Gruppen yrkade dessutom för att avveckla det av 

högerstyret införda aktiva skolvalet, vilket vann majoritetsgehör i fullmäktige. Det ansvariga 

kommunalrådet Viktoria Tryggvadottir Rolka har bevakat denna fråga för gruppen. 

Budgetprocessen har vi kunnat följa i gruppen hela året. Gruppens ledamöter har också kunnat 

nominera in egna förslag till budgetarbetet. Gruppledaren Jonas Attenius och budgetsekreterare 

Gustav Öberg har regelbundet genomfört dragningar eller på annat sätt delgett gruppen viktig 

budgetrelaterad information, såväl avseende det ekonomiska läget i staden som helhet samt 

gällande partiets eget budgetarbete. Slutprodukten presenterades – efter remissrunda bland 

ledamöter och ersättare - för fullmäktigegruppen på ett extrainkallat möte. Av pandemirelaterade 

skäl utgick den ordinarie budgetdebatten: bara gruppledaren Jonas Attenius deltog i en förkortad 

debatt, förlagd till extern lokal av smittoskäl, mot de andra partiernas främsta företrädare.  

 

Farledsfördjupningen i Göteborgs hamn, var tema på gruppmötet i juni. Gruppledaren i bolaget, 

Lars Johansson, informerade om att farleden in i Skandiahamnen ska muddras ned till 17,5 meter. 

Beslut togs sedan på fullmäktigemötet i september. 

 

 

Göteborgare i regionfullmäktigegruppen: 

Ordinarie: Per Tenggren, Håkan Linnarsson, Kerstin Brunnström, Andreas Hector, Ann-

Christine Andersson, Gabriel Veble, Cecilia Dalman Eek, Jan Ripa, Malin Sjunneborn, Dragan 

Dobromirovic och Shilan Majid. 

Ersättare: Olof Svensson, Jane Åberg, Jonathan Pasic, Marina Fransson, Ronny Johansson, Eva-

Lena Fransson, Gunilla Josefsson, Göte Karlsson, Karin Gelotte Greenberg, Conny Jervhäll och 

Ingvar Svensson. 

 

Fullmäktigegruppen har haft 11 möten under året: 

3 februari, 20 mars, 18 maj, 8 juni, 31 augusti, 21 september, 15 oktober, 25 november, 30 

november, 1 december och 14 december. Utöver protokollförda gruppmöten bjöds gruppen 

under hösten in till RF-fika som genomfördes via Zoom. Gruppstyrelsens möten har i huvudsak 

legat i anslutning till regionfullmäktiges möten.  
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Förutom behandling av regionfullmäktigelistan har följande frågor behandlats vid 

regionfullmäktigegruppens möten under året: 

• 3 februari: Under mötet gästades gruppen av tjänstepersoner som gick igenom 

budgetunderlaget, varpå också arbetet med framtagande av budget startades.  

• 20 mars: Gruppmöte via zoom. Helen redogör det aktuella läget och hur regionen arbetar 

med Coronautbrottet. Gruppen får information om de stora påverkningarna inom 

kollektivtrafiken med inkomstbortfall, så även för kulturinstitutioner. Budget: Dennis 

redogör för de exceptionellt svåra förutsättningarna för att lägga budget utifrån 

Coronasituationen. Per informerar om var i processen regionen ligger gällande det nya 

zon-systemet. Med tanke på Västtrafiks nuvarande ekonomiska situation med 

inkomstbortfall p.g.a. Coronasituationen så kommer det bli en diskussion om hur 

osäkerheten gällande finansieringen av införandet.  

• 18 maj: Gruppmöte via zoom. Helen redogör det aktuella läget och hur regionen arbetar 

med Coronautbrottet. VGR har nått någon form utav platå, där läget bedöms stabilt. 

Bilden är försiktigt positiv. 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 ansträngt, 

även kollektivtrafiken har en svår utmaning med stora intäktsbortfall, och viss trängsel på 

vissa linjer i Göteborgsområdet. 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.   

• 8 juni: Gruppmöte via Zoom. Helen redogör det aktuella läget och hur arbetet fortlöper 

med Coronapandemin. Ingen ny information framkommer gällande situationen i 

regionen. Dennis redogör för den uppdaterade tidsplanen för budgetarbetet. Den 11 

september kommer nytt planeringsunderlag från tjänsteorganisationen.   

• 31 augusti: Gruppmöte via Zoom. Helen och Dennis informerar gruppen om det aktuella 

läget. Det visar på något uppreviderad tillväxt, samtidigt som regeringen har lagt en 

historisk 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 
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totala resultat är 28 mnkr, vilket är en avvikelse med 428 mnkr mot budget. 

Verksamhetens resultat är 1039 mnkr före finansiella intäkter och kostnader.   

• 21 september: Gruppmöte via Zoom. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin presenterade 

arbetet med att hantera den uppskjutna vården och det tillkommande ärendet på 

kommande regionfullmäktige. För att hantera effekterna av Covid-19 behöver köerna 

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 Verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp presenterade det 

uppdaterade planeringsunderlaget. Han talade om osäkerheten kring pandemins effekter. 

Flera verksamheter kommer att ha ekonomiska obalanser. Västtrafik och kulturbolagen 

riskerar intäktsbortfall även under 2021. 

• 15 oktober: Gruppmöte via zoom. Informationen till RF är att det kommer vara en 

halverad RF den 3 november. RF-gruppen diskuterar det socialdemokratiska 

budgetförslaget och upplägg för kommande budgetdebatt. Budskap: Pengarna kommer 

från vår S-ledda regering. Majoriteten av patienterna som står i kö nu stod i kö även innan 

Covid. Patienterna och deras tillgång till vård i fokus. Grönblå har misslyckats med 

ledning och styrning. Satsningar på vår egen verksamhet med robusta långsiktiga 

förutsättningar. Satsningar på personalens löner, samt jämställda löner och särskild 

låglönepott. 

• 25 november: Gruppmöte via Zoom. RF-gruppen diskuterar upplägg inför 

budgetdebatten som åter är flyttad. Dennis informerar ledamöterna om att delta via dator. 

Då kan de hantera voteringssystemet på mobilen eller surfplattan. RF-gruppen kommer 

ha gruppmöte 08:30 både måndag 30/11 och tisdag 1/12.  

• 30 november: Gruppmöte via Zoom. RG-gruppen går igenom upplägg för dagens 

regionfullmäktigemöte. Dels de interpellationer som är inlämnade samt budgetdebatt 

gällande övergripande debatt, personal och regional utveckling. 

• 1 december: Gruppmöte via zoom. RG-gruppen går igenom upplägg för dagens 

regionfullmäktigemöte. Avsnitten kultur, miljö, rättighetsfrågor och gemensam service är 

flyttat till dagens möte. Mötet börjar med avsnitt Sjukvård. Samtliga motioner är flyttade 

till kommande RF. 

• 14 december: Gruppmöte via zoom. Sista RF-gruppen för året gästades av Lisa Pelling, 

statsvetare och utredningschef på tankesmedjan Arena Idé. Hon brinner för frågor i 
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skärningspunkten mellan juridik, politik och utsatta människors rätt till rättvisa. Arena Idé 

(tidigare Agora) är en fackföreningsnära tankesmedja med löntagarperspektiv. Arena Idé 

är partipolitiskt oberoende och finansieras främst av fackliga organisationer inom LO, 

Saco och TCO. De strävar efter att ha en medarbetare och löntagarperspektiv. RF-

gruppens alla medlemmar kommer få boken: Jämlik vård - en handlingsplan som 

beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre 

och mer jämlik vård. Boken är en sammanfattning av Göran Dahlgrens tidigare bok När 

sjukvården blev en marknad. Planerna är att boken ska användas som underlag för en 

studiecirkel i ABF:s regi under våren 2021. 

 

Under 2020 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 tillsammans 38 motioner under den allmänna 

motionstiden 2020. De handlade bland annat om att minska segregationen genom förändrad 

EBO-lag, förbättrat arbete mot hedersproblematik i skolan, höjd semesterersättning och förbud 

mot kärnvapen. 

 

Pandemin påverkade självfallet även arbetet i riksdagen. Främst innebar det att arbetet i utskottet 

övergick i digital form och att färre fick närvara i kammaren vid omröstningar.  
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Under den socialdemokratiskt ledda regeringen tog Sverige steg mot ett starkare samhälle och ett 

tryggare Sverige. Statsbudgeten för 2021 innehåller en historisk satsning på en starkare välfärd i 

hela landet, bättre ekonomi för pensionärer, en rättvis klimatomställning och ökade resurser till 

trygghet samt säkerhet. Dessutom beslutades att Göteborg får ett nytt regemente, då Älvsborgs 

amfibieregemente ska återinrättas – något som vi socialdemokrater från Göteborg arbetat länge 

för. 

 

Trots att riksdagen har en tydlig högermajoritet har vi tack vare januariavtalet kunnat få igenom 

mycket socialdemokratisk politik. Alternativet hade varit en borgerlig regering stödd av 

Sverigedemokraterna. Januariavtalet har möjliggjort att välfärden kan förstärkas i hela Sverige. 

Tack var samarbetet skjuts stora summor till välfärden – inte minst under detta år då tillskotten 

varit mycket stora. Föräldrar ska få mer tid med sina barn genom att vår utlovade Familjevecka 

inleds, vilket är särskilt viktigt för ensamstående föräldrar. Människor som arbetar i 

äldreomsorgen får bättre villkor och kostnadsfria arbetskläder. Och krafttag tas för en starkare 

vård och mot den psykiska ohälsan. Samtidigt som vi försvarar ingångna avtal är vi sossar alla 

dagar i veckan! Det starka samhället är vårt projekt. Vi gör alltid det yttersta för att få igenom det 

i varje given situation. Att vi var beredda att söka samförstånd med en del borgerliga partier för 

att kunna regera sa vi redan före valet. För att det är det bästa för Sverige. 

 

Göteborgs stift  

S-gruppen fick ställa in sin utbildningsdag 

under våren på grund av pandemin, men 

planerar en digital utbildningsdag under 

våren 2021. Samtliga gruppmöten samt 

sammanträde med stiftsstyrelsen och 

stiftsfullmäktige har ägt rum digitalt förutom 

stiftsstyrelsens sammanträde i februari. Vid 

sammanträdet i november beslutade 

stiftsstyrelsen att förtroendevalda i 

stiftsstyrelsen och samtliga utskott samt 

personalen på stiftskansliet ska arbeta med regnbågsnyckeln.   
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Carl Johans pastorat 

Carl Johans pastorat består av Carl Johans, Högsbo, Masthugget och Oscar Fredriks 

församlingar. Precis som andra delar av både partiet och kyrkan så har inte Coronapandemin 

undgått oss. All verksamhet pausades under ett antal veckor under våren och tyvärr blev det så 

även i slutet av året. Även detta år har fokus varit på de ekonomiska frågorna och kommande 

situation med vikande medlemsantal för Svenska kyrkan. Pastoratet jobbar med en 

lokalförsörjningsplan för att avgöra vilka fastigheter som vi använder och behöver. Två 

församlingar, Högsbo och Oscar Fredrik, har fortsatt sitt jobb med Regnbågsnyckeln vilket 

resulterade i mottagande under hösten. Övriga två församlingar jobbar med miljödiplomeringen.  

En annan stor fråga som varit uppe är Sjömanskyrkan som är belägen i pastoratet, där olika 

förslag funnits runt fastigheten. Efter både debatter och diskussioner så landade det i att 

pastoratet hyr lokalerna för att använda för stadens utsatta i samarbete med Stadsmissionen under 

december. Vilken roll som pastoratet kommer ha rörande lokalerna efter nyår är inte klart ännu. 

Stiftelsen Sjömanskyrkan är sin egen organisation och i dagsläget är det oklart om var de kommer 

finnas för att fortsätta bedriva sin verksamhet.  

 

S-gruppen i Carl Johans pastorat medverkade under 2020 aktivt till att såväl Regnbågsnyckeln 

som Miljöcertifiering blivit en viktig del i kompetensutvecklingen för såväl förtroendevalda som 

anställda. Därtill deltog förtroendevalda i s-gruppen i olika verksamheter dock med större 

begränsning detta år på grund av pandemin 

 

Västra Frölunda Pastorat 

Kyrkoherde Martin Lindblad avslutade sin anställning under året och ersattes av Ingvald 

Fallegård. En arbetsmiljöpolicy togs fram som ska tillämpas enligt "Rutin för systematiskt 

arbetsmiljöarbete". Även en policy för rehabilitering togs fram där det tydligt framgår att 

pastoratet har som mål att genom arbetsanpassning och rehabilitering hjälpa alla anställda som 

har drabbats av sjukdom eller skada att komma tillbaka till arbetet. Under året påbörjades arbetet 

att miljödiplomera pastoratet. De förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och 

församlingsråden har genomgått en obligatorisk utbildning under 2 tillfällen under hösten. Vi är 4 

Socialdemokrater i pastoratets valnämnd för kyrkovalet. Vi har bestämt oss för att delta i projekt 

Nordstan när det är val. Det var 7% av Västra Frölunda pastorat medlemmar röstade i Nordstan i 

förra valet. Nu inventerar vi kyrkor och församlingshem som skall vara vallokaler (7) och 

röstningslokaler (5). I västra Frölunda kommer det att vara förtidsröstning under 14 dagar. Vi 

beräknar att under de kommande åren kommer det att bli minusresultat om vi inte vidtar åtgärder 
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för att få balans i budgeten. Kyrkorådet kommer att göra en översyn av kostnaderna till nästa 

år.  Det ska även arbetas med lokalförsörjningsplanen nästa år. Västra Frölunda kyrka renoveras 

och renoveringen beräknas vara klar under våren nästa år. Socialdemokraterna föreslog att 

huvudentrén skulle handikappanpassas men majoriteten avslog förslaget eftersom de tyckte att 

förslaget blev för dyrt. Pastoratet har beviljats kyrkoantikvarisk ersättning för detta projekt.  

 

Torslanda Björlanda församling 

Vi har fortsatt arbeta utifrån det kyrkopolitiska programmet. Vårt arbete för att bli 

regnbågscertifierade har inte nått ända fram men det finns ett kyrkorådsbeslut på att vi skall 

arbeta med inkludering och en gemensam satsning för kyrkoråd och personal har genomförts för 

att initiera detta.  En annan process (gemensam för hela Svenska kyrkan) som inletts under året är 

att ta fram en Lokalförsörjningsplan så att församlingen utreder sitt lokalbehov för att kunna 

genomföra de verksamheter som beskrivs i församlingsinstruktion och verksamhetsplaner. 

Planeringshorisonten är på 5-10 års sikt. Då vi är en inflyttningsförsamling planerar vi också för 

hur vi ska möta nyinflyttade. 

 

Givetvis har året starkt påverkats av pandemin, vilket bl.a. gjort att många möten/sammanträden 

genomförts digitalt. 

 

Domkyrkopastoratet  

Vi har i år skördat frukten av vårt arbete med att rekrytera en domprost som står nära våra 

socialdemokratiska värderingar när det gäller jämställdhet och HBTQ-frågor. 

 

Vi har här lyckats med att hela domkyrkopastoratet skall regnbågscertifieras (Svenska kyrkans 

HBTQ-certifiering). 

 

Vi har också fått igenom att i en av de församlingarna som inte haft någon kvinnlig präst anställd 

innan, finns det i dag en kvinnlig präst som chef, och ytterligare en kvinnlig präst på plats. 

 

Vi har tagit fram en församlingsinstruktion som tydligt uttrycker att det skall finnas präster av 

båda könen i alla våra församlingar, att mångfaldsfrågan skall drivs framåt och att kyrkan är 

medlemmarnas kyrka och inte bara de som firar gudstjänst varje söndag. Tillsamman med ÖKA 

(öppen kyrka) har vi drivit igenom vår politik med kraft och övertygelse. 
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Askims församling  

2020 har varit ett knepigt år präglat av pandemin. Mycket verksamhet har ställts in eller fått 

anpassats. T.ex. så ställdes biskopens besök i församlingen in. 

 

Vi har en ny kyrkoherde, Eric Muhl, som vi i S-gruppen känner oss tillfreds med. Vår uppfattning 

är att även de andra grupperna har samma uppfattning. Han har i enlighet med vår motion inlett 

utbildning av fullmäktige, detta tas väl emot av hela fullmäktige. Likaså har öppningar i tillgång till 

lokaler skett, det har dock inte fått någon praktisk betydelse på grund av Coronapandemin.  

 

Vår grupp är i minsta laget för att hantera de uppdrag vi mandatmässigt har rätt till. En av våra 

gick bort i somras och vi klarade inte att återbesätta alla uppdrag hon innehaft. Vi har idag 

representanter i kyrkoråd, presidiet kyrkorådet, fastighetsutskott, personalnämnd, valnämnd och 

valberedning. Inför kommande kyrkoval har vi haft överläggningar med ÖKA och POSK om 

vikten att det finns valbara medlemmar på våra listor. Vi är väldigt överens om vikten av 

demokratin, det finns risk för att grupper vi inte önskar se i kyrkan kan komma in om det inte 

finns olika typer av alternativ i kyrkovalet. En kyrkopolitisk debatt planeras någon gång i vår. 

Information om kyrkovalet ligger på församlingens hemsida och har informerats om i 

församlingsbladet.  Kyrkogruppen är helt integrerad i föreningsarbetet och är en av flera 

arbetsgrupper som gör politik i Askim. 

 

Nylöse pastorat 

Årets stora fråga i pastoratet har varit diskussioner om en ny församlingsindelning som 

resulterade i ett beslut att tre församlingar blir en församling, detta genomfördes 1/1 2021. Vi har 

också säkrat att det kommer vara samma antal vallokaler i nästa års kyrkoval som vid tidigare val i 

pastoratet. Pastoratets expedition har flyttat från Gunnareds kyrka till Hjällbo för att ge plats åt 

vår öppna förskola som flyttat från Hammarkullen och ska vara i lokaler vid Gunnareds kyrka. 

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

kommer ställa krav på prioriteringar i verksamheterna.  

 

Givetvis har året också starkt påverkats av pandemin, vilket gjort att efter årets första kyrkoråd 

har alla andra möten i arbetsgrupper, kyrkoråd och kyrkofullmäktige genomförts digitalt. 

 

 

 



  

59 
 

Backa pastorat  

Året har varit väldigt speciellt. Det har varit mycket fokus på att ställa om verksamheten utifrån 

rådande omständigheter. 

 

Pastoratet har arbetat fram en ny församlingsinstruktion och vi socialdemokrater har varit aktiva i 

att det ska bli en öppen kyrka och att vi ska arbeta utifrån att vara tillgängliga för alla i 

stadsdelarna/församlingarna utan behöva vara medlem i svenska kyrkan. 

 

I övrigt har arbetet mest präglats av att få ihop de två församlingarna och en hållbar struktur samt 

få en god arbetsmiljö. 

 

Lundby församling  

Under året har församlingen öppnat en diakonimottagning vid Biskopsgårdens kyrka. 

Verksamheten inriktas på människor som faller igenom samhällets skyddsnät. Det handlar om 

ekonomisk och social rådgivning men kan också vara en kasse mat om det är tomt såväl i 

plånboken som i kylskåpet. 

 

Beslut har tagits om att köpa mark som vi idag arrenderar vid Biskopsgårdens kyrka när arrendet 

löper ut 2021. På så vis får vi möjlighet att bättre sköta underhåll samt göra investeringar i ett 

område där kyrkans närvaro är angelägen. 

 

Församlingens ekonomi är ansträngd. Vi har därför drivit på för att i god tid göra nödvändiga 

besparingar. Ett flertal åtgärder har vidtagits, exempelvis att förskolan Båten i Länsmansgården 

lades ned under året. I den situation som råder bedömer vi inte att det ligger i vårt kärnuppdrag 

att bedriva förskola i konkurrens med andra förskolor. En rad andra åtgärder har också vidtagits. 

 

Under året påbörjade vi utbildning av all personal och förtroendevalda i samarbete med Sensus 

för att bli HBTQ-certifierad församling. 

 

Sedan vi tog över ledningen 2017 har vi arbetat med att skapa ordning och reda ekonomiskt, 

personellt och administrativt i församlingen. I dag är Lundby en välskött församling. Vi vet vilka 

som är anställda, vad var och en har att göra och vilka ekonomiska ramar vi måste röra oss inom. 
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Örgryte pastorat 

Den kyrkopolitiska verksamheten har under 2020 till stor del har präglats av pandemin med 

digitala överläggningar, men vår gruppverksamhet har ändå fungerat väl. 

 

Inom Kyrkorådet har vi startat arbetet att utforma en realistisk lokalförsörjningsplan, där vi nu 

har tagit emot Skårs kyrka från Småkyrkofonden. Vi har också under budgetarbetet för 2021 

skapat förutsättningar för att genomföra renovering och ombyggnad av Björkekärr kyrka och 

församlingshem för att skapa bättre arbetsmiljö för anställda och fritids. 

  

Härlanda kyrka uppnådde under året Regnbågscertifiering. Certifieringen blev dock attackerad av 

religiösa extremister efter HBTQ-mässan 20 september 2020, men vi driver oförtrutet på med 

vårt arbete med att utveckla en kyrka för alla, och har nu fått gehör för att ytterligare en 

församling skall starta sitt arbete med Regnbågsnyckeln. 

 

Inom pastoratet råder det brist på kyrkvärdar i några församlingar, vilket dessvärre kommer att 

märkas när vi någon gång under 2021 återgår till en normal verksamhet. Det råder också för alla 

nomineringsgrupper en brist på förtroendevalda inför kyrkovalet 2021. Därför har vi drivit på för 

en särskild rekryteringskampanj i informationsbladet ”Händer i Örgryte pastorat”, som når de 

flesta hushåll inom pastoratet.  Vi hade även planerat att ha en gemensam träff för de ideella 

medarbetarna i pastoratet. Tyvärr fick den ställas in på grund av pandemin. Detta hoppas vi 

kunna genomföra under 2021.  

 

 

SSU Göteborg startade verksamhetsåret 2020 med att välja elva (11) distriktsstyrelseledamöter. 

Hanna Andersson valdes åter till ordförande och Isak Ekman valdes återigen till kassör för 

distriktet. Yousef Awad, Oskar Andersson, Hilda Andersson, Jesper Jinesjö, Emma Gustavsson, 

Märta Alnebratt, Sanna Moradi, Mahmod Bek och Felix Oderth valdes till 

distriktsstyrelseledamöter. Fortsatt anställd hos distriktet är Tamara Nesic som ombudsman.  
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Under hösten valde Hanna Andersson och Yousef Awad att avsäga sig sina uppdrag. Isak Ekman 

valdes då till tillförordnad ordförande och Oskar 

Andersson valdes till tillförordnad kassör fram till 

distriktsårskonferensen 2021. Distriktsstyrelsen 

minskade då till totalt nio (9) ledamöter.  

 

Med en pågående pandemi har distriktet behövt ställa 

om, och i vissa fall ställa in. Trots pandemin blev SSU 

Göteborg åter det största SSU-distriktet i Sverige; 

totalt 934 medlemmar. Distriktets fokus under 

verksamhetsåret har som konsekvens av pandemin 

varit att ställa om från fysisk till digital verksamhet och med den digitala möjligheten ytterligare 

sänka trösklarna för nya medlemmar att komma in i organisationen för att kunna engagera sig 

samt lägga större fokus på digitala kampanjer. 

 

INTERNATIONELLT. Det internationella nätverket har uppmärksammat aktuella 

internationella frågor genom möten och uttalanden. Stort fokus har varit på det amerikanska 

presidentvalet. Under början av verksamhetsåret bildades ett utskott för de internationella 

frågorna tillhörande det internationella nätverket. Utskottet består av distriktets två internationella 

ledare Sanna Moradi och Felix Oderth samt medlemmar från distriktets klubbar.   

 

FACKLIGT. På grund av pandemin har SSU Göteborg inte kunnat delta på de årliga 

arrangemangen på vilka distriktet i vanliga fall brukar medverka på såsom ”Facken på 

sommarjobben” eller delta på arbetsplatsbesök och skolbesök tillsammans med olika 

fackförbund. Distriktet har verkat för en nära relation med facket även i omställningen till det 

digitala. Främst har SSU Göteborg varit företrädda av distriktets fackliga ledare Jesper Jinesjö. 

Under början av verksamhetsåret bildades ett utskott för de fackliga frågorna. Utskottet består av 

distriktets fackliga ledare samt medlemmar från distriktets klubbar. Distriktet har i år särskilt 

uppmärksammat avtalsrörelsen och har i solidaritet med löntagarna visat sitt stöd.  

 

KAMPANJ. Distriktet har under året lagt stort fokus på digitala kampanjer och växt på  

sociala medier. SSU Göteborg anordnade en kursdag den 8 mars för att uppmärksamma 

internationella kvinnodagen och medverkade på årets digitala 1 maj-firande. Distriktet blev störst 

i Sverige som resultat av regelbundna digitala ringkampanjer. Detta då distriktet hade en 
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välfungerande återvärvning fördelat under året samt medverkat på förbundets olika 

värvningskampanjer. Trots pandemin lyckades distriktet nyvärva ungefär 150 medlemmar. SSU 

Göteborg har även donerat till Musikhjälpen 2020.  

 

TJEJNÄTVERKET. Under verksamhetsåret har Tjejnätverket träffats med syfte att stärka de 

sociala banden mellan tjejerna i distriktet genom digitala möten. Tjejnätverket har anordnat en 

separatistisk studiecirkel om kvinnor i mansdominerade yrken samt bildades ett separatistiskt 

utskott tillhörande Tjejnätverket. Utskottet består av distriktets två tjejnätverksansvariga Hilda 

Andersson och Emma Gustavsson samt medlemmar från distriktets klubbar.   

 

STUDIER. Studieledarna Mahmod Bek, Märta Alnebratt och Oskar Andersson har lagt ner 

mycket tid på att arrangera och ställa om till digitala kurser som ska få nya medlemmar att 

medverka för att skapa en god grund för fortsatt engagemang. Distriktet har haft ett nära 

samarbete med distrikten i region Väst för att utveckla gemensamma studier vilket visat sig vara 

givande på många sätt. Utöver grundkurserna har studiecirklar och spetskurser arrangerats i 

samverkan med distriktets olika klubbar men även självständigt från klubbarna. 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande: Liza Kettil 

Kassör: Fredrik Forssén  

Ledamöter: Joakim Hagberg, Ruben Rick och Ida Larsson 

Adjungerad: Diana Issa, ledamot i förbundsstyrelsen, och  

Anna Palmér, LO-distriktet 

 

Distriktets verksamhet 

Under årets inledning låg mycket fokus på att starta 

upp ny verksamhet. Vi var på gång med ny verksamhet i Trollhättan och i Göteborg. På grund av 

situationen med Covid-19 stannade detta arbete av vilket kändes både tungt och tråkigt. Unga 

Örnars förbud 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 två anställda med bas i Göteborg och med fokus på att starta 

verksamhet just i Göteborg. Trots det svåra läget med pandemin har vissa fritidsaktiviteter kunnat 

genomföras. Dessutom planeras det för att vara med och driva fritidsgårdar på flera platser i 
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Göteborg. Detta ser vi som mycket positivt eftersom vi ser det som strategiskt viktigt att få i gång 

en stadigvarande örnverksamhet i Göteborg. 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 och Borås. Avdelningen i Borås driver ett eget 

internationellt projekt med ett ungdomsutbyte med Zimbabwe. 

 

Personal 

Malin Stål, januari till augusti 2020, och Therese Mancini, från september till 28 februari 2021 

 

Medlemmar 

Unga Örnar Väst hade 31 december 2020 drygt 330 medlemmar 

 

Namibiaprojektet 

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

med Childrens Movement i Namibia. I januari startade projektets andra projektomgång och i 

februari genomfördes vår tredje Globalskola i Windhoek då 4 medlemmar och 2 ledare åkte ner 

till Namibia. Globalskolan bygger på de fyra teman demokrati, ledarskap, jämställdhet och barns 

rättigheter och har tagits fram av projektets ungdomar i Namibia och Sverige. Från Namibia 

deltog ett 20-tal ungdomar. På grund av pandemin fick Globalskolan i Sverige som skulle 

genomförts i oktober ställas in. Däremot har arbetet med att stötta och bygga upp organisationen 

i Childrens Movement fortsatt under hösten. Ny personal har anställts i Namibia och ska jobba 

med att starta verksamhet och bygga organisation. Under hösten har vi gemensamt genomfört 

personalutbildning för den nya personalen via Zoom. 

 

Läger 

På grund av pandemin ställdes planerade lägerverksamheter in. Däremot genomfördes 

dagverksamhet i Trollhättan under två sommarveckor. 

 

Unga Örnars Vänner Väst 

I november startade vi upp Unga Örnars Vänner Väst med riksdagsledamoten Mats Wiking som 

ordförande. Vännernas syfte är att skapa förutsättningar för Unga Örnar Västs verksamhet samt 

hjälpa till att knyta starkare band till övriga arbetarrörelsen. 
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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 möjligt 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.  

 

Liza Kettil, ordförande Unga Örnar Väst 

 

Styrelsens sammansättning fram till 22/8-2020  

Ordförande: Shadiye Heydari 

Vice ordförande: Renas Mustafa 

Kassör: Ordförande: Parisa Rezaivar 

Studieledare: Susanne Sillberg Ligander och Sofia Hvittfeldt 

Sekreterare: Sofia Hvittfeldt  

Internationella ledare: Parisa Rezaeivar, Renas Mustafa och Kochar Walladbagi  

Medlemsansvarig: Lena Malm 

1 maj-ansvarig: Margareta Hoserius 

8 mars-ansvarig: Miliyon Tekle-Haile 

och Shilan Majid 

 

Styrelsens sammansättning från 22/8-

2020  

Ordförande: Shadiye Heydari 

Vice ordförande: Susanne Sillberg Ligander 

Kassör: Parisa Rezaivar  

Studieledare: Dzevida Ramic  
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Sekreterare t.o.m. dec 20: Lena Malm 

Sekreterare fr.o.m. jan 21: Milyon Tekle-Haile 

Medlemsansvarig: Lena Malm  

Klubbansvarig: Shadiye Heydari 

Internationellt utskott: Parisa Rezaeivar och Renas Mustafa i internationella utskottet ingår även 

Kochar Walladbegi och Annika Stenlund. 

 

Medlemsutveckling  

Göteborgs socialdemokratiska kvinnodistrikt har tidigare haft ett relativt stabilt medlemsantal, 

men har under pandemin tappat medlemmar. Under 2020 hade distriktet 223 medlemmar och 

2019 282 medlemmar. 

 

Distriktets klubbar  

Distriktsklubben Alma Göteborg 

Avant Garde Göteborg (vilande) 

Backa Kvinnoklubb  

Biskopsgården 

Framtidens Socialdemokratiska Kvinnoklubb  

Lundby Kvinnoklubb 

Röda Rosor 

Vildrosorna  

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har under 2020 haft 10 protokollförda styrelsemöten, en årsstämma, samt ett 

konstituerande styrelsemöte och två klubbordförande-möten inklusive ett planeringsmöte och ett 

medlemsmöte.  

 

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 och seminarium, 

samt även uppmärksammat viktiga dagar som 8 mars, S-kvinnors 100 års-jubiléum, Anti 

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

tåget blev inställt på grund av pandemin.   
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Kommunikation 

Under året har Göteborgs socialdemokratiska kvinnodistrikt haft kontinuerlig uppdatering av 

Facebook-sidan för att kunna nå ut med budskap och information om S-kvinnors verksamhet 

och evenemang.  

 

Media 

• S-kvinnor är en av de 72 organisationer som undertecknat uppmaningen till regeringen att 

signera FN:s kärnvapenförbud. 

• 27 januari uppmärksammades den internationella minnesdagen för förintelsens offer via 

sociala media. 

• S-kvinnor i Göteborg stödjer frihetskampen i Belarus. 31 augusti skrev S-kvinnor i 

Göteborg ett uttalande om sitt stöd för frihetskampen i Belarus. 

• Den 25 november uttalade sig S-kvinnor även mot mäns våld mot kvinnor.  

 

Seminarieverksamhet och övriga aktiviteter 

Kvinnodistriktet har under verksamhetsåret haft flera större fysiska möten och digitala 

seminarier.  

• 25 januari: GOS-kvinnodistrikt bjöd in S-kvinnor Göteborg till ett seminarium med Marie 

Nilsson, IF Metalls förbundsordförande, och Janette Olsson, oppositionsregionråd, som 

handlade om kvinnligt ledarskap. 

• 14 februari: S-kvinnor Göteborg deltog i firandet av Socialdemokratiska kvinnoförbundets 

100 års-jubileum i Stockholm. 

• 8 mars: Den internationella kvinnodagen och firandet av 100 års kvinnokamp 

uppmärksammades i samarbete med Socialdemokraterna i Göteborg och ABF 

Göteborg. Under dagen anordnades utåtriktade aktiviteter och seminarier. 

Firandet/dagen avslutades med inspirerande tal, god mat, musik och dans.  

• 1-maj firades digitalt. 

• 13 augusti: Seminarium med S-kvinnors förbundsordförande tillika riksdagsledamoten 

Carina Ohlsson om flyktingpolitik och migration.  

• 22 augusti: Distriktsårskongress med tema om politiskt ledarskap med Lena Malm. 

• 4 november: Styrelsemötet besöktes av Lisbeth Stenberg som håller på att ta fram en bok 

om kvinnors historia inför jubileumsåret – ”Göteborgs kvinnor i rörelse”. 

• 25 november: Seminarium om mäns våld mot kvinnor.   
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• 9 december: Digitalt medlemsmöte/seminarium med Gunilla Svantorp ordförande för 

Riksdagens utbildningsutskott. Mötet handlade om jämställd utbildning.  

 

Styrelsen 

Ordförande  Annelie Schagerström (1 år kvar) 

Vice ordförande Joakim Berlin  

Kassör  Pär Johansson 

Sekreterare  Andreas Hector  

Ledamot  Johan Büser (1 år kvar) 

Ledamot   Pia Gillerstedt (1 år kvar) 

Ledamot  Issa Woodbridge 

Ledamot  Marina Fransson (1 år kvar) 

Suppleant  Nalle Johansson 

 

Verksamhet 

Året började med ett årsmöte som genomfördes fysiskt men sedan utbröt pandemin och våra 

förutsättningar att träffas 

förändrades radikalt.  

 

I juni genomförde föreningen ett medlemsmöte med Viktoria Tryggvadottir Rolka. Hon 

berättade om hur arbetet går gällande Göteborgs Stads HBTQ- plan. Vi fick chans att konkret 

prata om HBTQ-frågor ur ett lokalt perspektiv. Bland annat pratade vi om det regnbågshus som 

står omnämnt i planen. Många konstaterade på mötet att det fortfarande finns mycket lokalt att 

arbeta med i vår egen stad.  

 

Någon vecka senare i juni genomförs ett medlemsmöte med Katrin från ILGA (the international 

lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association) som berättade om deras arbete och de frågor 

de driver. Detta var en god möjlighet för föreningens medlemmar att lära sig mer om 

internationellt HBTQ-arbete.  

 

Föreningen fick inte möjlighet att delta på West Pride under sommaren som annars är brukligt. 

Även om folkfesten på stadens gator i år fick utebli så kunde organisationen bakom West Pride 
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(där HBTS Göteborg är organisatorisk medlem) ändå genomföra utbildningar till ca 5000 elever 

gällande HBTQ-frågor och mångfald.  

 

I september genomfördes ett digitalt medlemsmöte gällande Socialdemokratiska partidistriktet i 

Göteborgs organisationsutredning. Föreningens medlemmar fick chans att tycka till både om hur 

vi borde organisera oss framöver men även vad vi tänker om valkommitténs framtida arbete.  

 

Under oktober genomfördes ett särskilt intressant möte med en HBTQ-aktivist från Belarus som 

Johan Büser varit med och stått för kontakterna. Deltagarna på medlemsmötet fick direkt inblick 

hur det är att konkret vara aktivist i ett land där demokratin är kraftigt hotat. Det var särskilt 

intressant att få prata om hur demokrati, mänskliga rättigheter och HBTQ-rättigheter hänger 

samman och är förutsättningar för varandra. Många medlemmar blev inspirerade att fortsätta 

arbeta med internationellt arbete. Det blev även tydligt hur olika förutsättningarna kan vara på 

andra sidan Östersjön. På mötet konstaterades även att det blir mycket lättare att ha med 

människor på ett möte som befinner sig långt bort när alla ändå deltar digitalt. 

 

Styrelsen har bestått av; Joakim Berlin, ordförande (2019–2020), Sofia Arvidsson, ordinarie 

ledamot och vice ordförande (2020-2021), Birgitta Adler, ordinarie ledamot och sekreterare, 

(2019–2020), Per-Ove Persson, ordinarie ledamot och kassör (2020-2021), Rolf Andersson, 

ordinarie ledamot (2020-2021), Ulla Y Gustafsson, ersättare (2019-2020), Sabina Bengtsson, 

ersättare (2020), och Uno Rodin, ersättare (2020).  

 

Året som gick var tufft på många sätt för partidistriktet i Göteborg, under detta annorlunda år 

som till mångt och mycket har 

handlat om en världsomfattande 

pandemi. I Sverige har många 

människor gått bort under året och 

hela samhället har behövt ställa om 

från att ha levt “som vanligt” till restriktioner bl.a. att inte vistas i större grupper. Vi ställde om 

under året och blev mer digitala. Distriktets fyra ombud deltog sedan digitalt i augusti på vår 

förbundskongress. Vi samordnade deltagandet genom att mötas fysiskt tillsammans med vårt 

granndistrikt i Göteborgsområdet, även om vi behövde tänka på avstånd och hur vi hälsade på 
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varandra. En av våra nominerade från Göteborg, Jesper Eneroth, valdes då in i 

Förbundsstyrelsen till vice ordförande. Ulf Bjereld, förre ordförande i förbundsstyrelsen, från 

Göteborg, avtackades på samma förbundskongress. 

 

Vi hade sedan under hösten, tillsammans med Tro och Solidaritet i Väst, en seminarieserie digitalt 

om segregation. Vi bjöd in Karwan Faraj, en journalist som pratade om de problem och tillika 

utmaningar han sett utifrån sin roll som journalist och privatperson i förorten. Mattias Jonsson, 

Distriktsordförande för Socialdemokrater i Göteborg och tillika riksdagsledamot var med en gång 

och berättade utifrån sitt perspektiv. Jacob Sohlberg, docent i statsvetenskap vid Göteborgs 

Universitet, talade vid det sista tillfället om sin forskning "Att ge röst åt dom som inte hörs - en 

webbaserad surveypanel med boende i socialt utsatta områden”. Seminarierna livesändes via 

Zoom och Facebook och är en del av vårt utforskningsarbete för att kunna skapa positiv 

utveckling genom förslag inom politiken.  

 

Styrelsen har haft tre protokollförda möten under året samt årsmöte 29 februari. Då, under 

årsmötet, träffades vi på AFIG som vi brukar göra och Göran Bjerhem, ordförande för 

Hisingsgruppen, pratade om polisens arbete med kriminalitet och utsatthet bland unga.   

 

Uno Rodin, ersättare i styrelsen, gick bort i november. Han har betytt mycket för arbetet inom 

Tro och solidaritet med sin erfarenhet och sitt kunnande. Han arbetade huvudsakligen inom 

kriminalvården när han var yrkesverksam, hade ett stort socialt patos och var en förebild i hur 

han kämpade vidare för det goda samtidigt som han drabbats av sjukdom. Uno blev 73 år.  

  

Styrelsen för Tro och solidaritet Göteborgsdistriktet   

 

Styrelse 

Emelie Markianos (fram till december), ordförande 

Maya Potter (ordförande från december) 

Lowe Elfström 

Bagher Broman 

Simon Schönbeck 
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Verksamhet 

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft möte per telefon ca 1 gång i månaden. 

Coronapandemin innebar stora omställningar, något som styrelsen hade svårt att orientera sig i.  

 

Den största satsningen för året var panelsamtalet som 

hölls 15 september med Ihar Barysau, partiledare för 

Belarus Socialdemokratiska Parti, Julia Mickiewicz, 

förbundssekreterare på ABF Belarus, Lina Jäderberg, 

ombudsman ABF Västra Hälsingland, Inga Näslund, 

handläggare på Olof Palme Center för Östeuropa, och 

Emelie Markianos, Ordförande för Göteborgs 

Socialdemokratiska Högskoleförening och med i 

nätverket Östeuropa Balkan för Olof Palme Center. 

Inför detta spelade Simon, Emelie och Lowe in en kampanjfilm som fick stor spridning och 

mycket beröm från olika delar av arbetarrörelsen eftersom den inte enbart lyfte en mycket aktuell 

fråga utan dessutom var mycket välgjord.  

 

Under hösten gjorde S-studenters kansli en kampanjturné med Emma Fastesson Lindgren och 

Henrik Svensson. Under dagen kampanjade GSHF:are tillsammans med kansliet utanför 

humanisten. De passade även på att filma kampanjmaterial med drönare som klubben kan nyttja 

för kommande events. 
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1 Siffrorna avser Facebook-sändning, tittarsiffrorna för Öppna kanalen har vi ej. 

  2004 2006 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ekonomi 
Intäkter 

(tusen kr) 
12 223 16 449 13 158 13 679 11 994 12 345 13 538 12 883 12 450 13 679 14 619 

 

13 357 
11 014 

  
Resultat 

(tusen kr) 
6 -779 160 -1606  226 278 83 0 0 517 517 

 

345 
1 153 

Förenings- och 

klubbutveckling 

 

Grundorganis

ationer 

 

102 

 

96 

 

95 

 

95 

 

95 

 

93 

 

90 

 

86 

 

85 

 

86 

 

86 

 

81 

 

71 

                            

Första Maj 
Deltagare i 

tåget 
2 000 3 900 1 900 4 100 1 900 3 000 2 500 2 200 2 100 1 500 1 300 

 

1 400 

- 

  
Deltagare på 

Götaplatsen 
10 000 6 500 7 000 6 000 4 500 15 000 9 000 6 000 10 000 4 500 2 300 

 

1 700 
- 

 
Tittare på 

sändning 
- - - - - - - - - - - 

- 19 6091 

    4 597 4 620 4 384 4 440 4 198 4 184 4 026 3 823 3 913 3 430 3 693 3 645 3139 

Medlemmar                           

  Varav kvinnor          1 541 1 552 1 527 1 464 1 481 1 280 1 435 1 131 1238 

  Andel          37% 37% 38% 38% 38% 37% 42% 39% 40% 

  Varav män         2 657  2 632 2 499 2 359 2 401 2 152 2 253 2 205 1894 

  
Nya 

medlemskap 
376 716 779 738 544 534 764 297 266 406 698 421 

298 

  
Varav 

betalande 
  434  385 519 333 443 509 248 146 228 380 222 

244 


