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Som alla valår dominerade även riksdagsåret 
2022 av förberedelse, valrörelse och 
intensiva arbetsveckor. 

För länsbänkens riksdagsledamöter har det 
inneburit att vårterminens arbete skedde i 
regeringsställning och höstterminens i 
opposition.  

Att gå från regeringsställning till opposition 
har varit en stor omställning för partiet och 
särskilt för riksdagsgruppen, då endast en 
handfull av ledamöterna har praktisk 
erfarenhet av oppositionsarbete och även få 
av våra tjänstemän på riksdagsgruppens 
kansli. 

Från att det politiska arbetet för den 
socialdemokratiska riksdagsgruppen var i 
princip klart när regeringen lämnar en 
proposition till riksdagen så är det nu när 
propositionen avlämnas som det politiska 
arbetet tar fart på allvar. 

Förutom arbetet i utskotten och debatter 
kring betänkanden så innebär riksdagsarbete 
i opposition att även skriva frågor och ha 
sakfrågedebatter, så kallade interpellationer, 
med regeringens ministrar. 

Här följer en sammanställning över 
länsbänkens motioner och debatter under 
2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENNETH G FORSLUND 
Riksdagsledamot från Kungälv, invald i 
Sveriges riksdag sedan 2002.  
Riksdagens förste vice talman 
Ersättare i Försvarsutskottet 
Ordförande riksdagens jämställdhetsgrupp 
Vice ordförande riksdagens 
demokratiarbetsgrupp 
Ledamot Partistyrelsens arbetsgrupp för 
internationellt program 
 
Motioner  
Egna 
- Höjd fartgräns för A- och epatraktorer 

Medmotionär  
- Behovet av insatser för att stärka 
arbetsmarknaden 
- Hälso- och sjukvården efter Corona 
pandemin 
- Göteborgsområdets elförsörjning 
- Tillgång till samhällsservice i samtliga 
kommuner runt Göteborg 
- Åtgärder för en fungerande 
bostadsmarknad 
 
Debatter i kammaren 
- Verksamheten i Europeiska unionen under 
2021 
- Vissa säkerhetspolitiska frågor 

Artiklar och mediamedverkan (i urval) 

• Språket har makt över tanken, Svenska 
Dagbladet, 220116 

• Kenneth G Forslund om det allvarliga 
säkerhetsläget, Kungälvs-Posten, 220118 

• Forslund (S) ser oroande signaler om 
Ukraina, Kungälvs-Posten, 220215 

• Ukrainas ska är vår, Vestmanlands Läns 
Tidning, med flera, 220305 



• Sveriges försvarsförmåga måste kraftigt 
förstärkas, ETC, 220319, Med Åsa 
Westlund och Niklas Karlsson 

• Forslund: ”Det här kriget visar att 
ingenting kan uteslutas”, Göteborgs-
Posten, 220330 

• Farlig förenkling att bara peka på Vladimir 
Putin, Svenska Dagbladet, 220407, Med 
Anders Österberg, Sergiy Petukhov och 
Olle Thorell 

• Så kan Putin slå mot Sverige vid en Nato-
ansökan, Göteborgs-Posten, 220416 

• Löfvén ska höja valtemperaturen, 
Kungälvs-Posten, 220419 

• Socialdemokraternas Natobeslut rycker allt 
närmare, Dagens industri, 220423 

• De ska leda Natosamtalen i 
Socialdemokraterna, TTELA, 220423 

• Politikerträff om varg och älg, Svensk Jakt, 
220426 

• Första majtåg och tal i söndags i centrala 
Partille, Lokalpressen Partille, 220507 

• Forslund (S) – en av dem som flyttar fram 
positionerna, Kungälvs-Posten, 220520 

• Kan bli cyberattacker – alla bör se över IT-
säkerheten, Kungälvs-Posten 220520 

• Regeringens vårdbudget kan avgöras av 
lotten, TT, 220520 

• Konsulära kåren fyllde 90 år, Göteborgs-
Posten, 220524 

• Internationellt program görs om, Aktuellt i 
Politiken, 220527 

• Späckade dagar i riksdagen för Kungälvs S-
topp, Kungälvs-Posten, 220614 

• Handlar ’n på Åstol fick besök av 
Riksdagsledamot, Nyheter STO, 220825 

• Skredrisken är ett stort hot, Alekuriren, 
220830 

• 4 000 pensionärer i Kungälv får höjd 
pension, Kungälvs-Posten, 220902 

• Moderaterna snodde Sossarnas grepp, 
som nu tar tillbaka det, Resumé, 220909 

• Socialdemokraterna nominerar Kenneth G 
Forslund till talmanskandidat, Nyhetsbyrån 
Fin Wire, 220923 

• Talmansvalet bådar gott, GT, 220927 
• Riksdagsledamot vill höja fartgränsen för 

A-traktorer, Härryda-Posten, 221130 
• Dessutom intervjuer i bland annat: Al 

Jazeera, ARTE, BBC, Bergens Tidende, 
Deutsche Welle, Helsingen Sanomat, 
Latvian Television LTV och New York 
Times. 

 

 

AYLIN FAZELIAN  

Riksdagsledamot från Mölndal, invald i 
Sveriges riksdag sedan 2018. 
Ledamot utbildningsutskottet, med ansvar 
för grund - och gymnasieskola, tidigare 
ansvar förskola.  
Ordförande för Socialdemokraterna 
Göteborgsområdet 
Ledamot i Partistyrelsen 
Ledamot Socialdemokraternas 
Programkommission 
Ledamot för S i riksdagens nätverk för 
mänskliga rättigheter  
Ledamot för S i riksdagens OECD-nätverk  
 

Motioner 
Egna 

- Sveriges klimatpolitik 
- Feministisk utrikespolitik 
- Stärkning av polisens förebyggande 

arbete 
- Kriminalisering av kontrollerande 
- beteenden och psykisk misshandel 
- Kriminalisering av oskuldsoperationer 

Medmotionär 

- Högre utbildning och forskning för 
utveckling i hela landet  

- Vuxenutbildning för fler 
utbildningsmöjligheter genom livet 

- En jämlik kunskapsskola utan vinstjakt 
- Avgiftsfri kollektivtrafik för unga och 

studerande 



- Bättre och mer hållbar infrastruktur i 
Västsverige 

- Göteborgsområdets elförsörjning 
- Tillgång till samhällsservice i samtliga 

kommuner runt Göteborg 
- Åtgärder för en fungerande 

bostadsmarknad 

 

Debatter i kammaren 

- Förskola för fler barn 
- Stärkt kvalitet och likvärdighet i 

pedagogisk omsorg 
- Förskolan 
- Vinstuttag ur välfärden 

 

Interpellationer 

- Religiösa friskolor 
- Skriftliga frågor 
- Klädkoder på flickor i svensk skola 

 

Artiklar och mediamedverkan (i urval) 

• Kampen mot rasism är större än kampen 
mot SD, Aktuellt i Politiken, 220204 

• Det ryska krigets avgörande spelare, 
Aktuellt i Politiken, 220322 

• Alingsås arbetarekommuns årsmöte, 
Alingsås Tidning, 220331 

• S-politiker noterar skifte i interna 
debatten om Nato, Omni, 220405 

• Ryska invasionen har fått S att svaja i 
Nato-frågan, Göteborgs-Posten, 220406 

• Riksdagsledamot minns uppväxten vid 
Kyrktorget, Partille Tidning, 220409 

• Nu gör vi upp med högerns 
skolexperiment, Alingsås tidning, 220430 

• Korv fick ersätta hoppborgen när första 
maj firades, Mölndals-Posten, 220503 

• Ett bakslag för kvinnors säkerhet och 
trygghet, Aktuellt i Politiken, 220513 

• Hur vill partierna lösa förskolans 
problem? Förskolan, 220519 

• Flera partier öppnar för skarpare 
skärmtidsregler i förskolan, SVT Nyheter, 
220617 

• Det är dags för ett förskolelyft, Aktuellt i 
Politiken, 220628  

• Det blir en hel del dörrknackning, 
Lokalpressen Härryda, 220702 

• Baudin mötte väljarna i Lilla Edet, 
Alekuriren, 220816 

• Borgerliga partier slirar på sanningen, 
Mölndals-Posten, 220812 

• Detta innebär fyra år av blåbrun politik 
för Sverige, Aktuellt i Politiken, 220819 

• LO:s ordförande på besök i Partille, 
Lokalpressen Partille, 220827 

• Här är partiernas starkaste fästen i 
Partille, Partille Tidning, 220830 

• Valspurten är i gång, Alekuriren, 220906 
• En enormt inspirerande skola, 

Alekuriren, 220906 
• M fokuserar inte på den egna politiken, 

Mölndals-Posten, 220915 
• Fem Mölndalsbor tar plats i Sveriges 

riksdag, Mölndals-Posten, 220922 
• Det är de unga kvinnorna som till slut 

fäller Irans regim, Aktuellt i politiken, 
221003  

• Mycket oroande att prostituerade kan 
utvisas för ”vandel”, Göteborgs-Posten, 
221117 

• Nya ministern vill skärpa lagen som styr 
friskolor, Dagen, 221118 

• Högerkonservativa regeringen väljer 
skolbolagen, Aktuellt i Politiken, 221125 

• Språkresa till Stockholm, Lokalpressen 
Härryda, 221103 

• Ett mycket allvarligt läge för Sverige, 
Lokalpressen Partille, 221217 

• Fokus på beredskap, Sjöfartstidningen, 
221223 

 

 

 



JOAKIM JÄRREBRING  

Riksdagsledamot från Alingsås, invald i 
Sveriges riksdag sedan 2018. 
Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet 
med ansvar för miljö-, luft- och vattenfrågor 
Ledamot i Miljömålsberedningen 
Ledamot för S i riksdagens 
digitaliseringsnätverk 
Ledamot i riksdagens jämställdhetsgrupp 
Ledamot i riksdagens idrottsklubb 
Vice gruppledare Region väst 

 

Motioner 

Egna 

- Likställande av regelverket för A-
traktorer med det för mopedbilar 

- En differentierad ölskatt för bättre 
konkurrens 

- Förstärkt skydd för personuppgifter 
- En skattereform för ökad jämlikhet 
- Nationella mål för jämlikhet 
- Skydd för personliga data 

Medmotionär 

- En nollvision för mäns våld mot kvinnor 
- Näringspolitik i Västsverige 
- Svenskt kött och svenska livsmedel i 

riksdagens restauranger 
- Göteborgsområdets elförsörjning 
- Tillgång till samhällsservice i samtliga 

kommuner runt Göteborg 
- Åtgärder för en fungerande 

bostadsmarknad 
 

Debatter i kammaren 

- Vägar till hållbara vattentjänster 
- Hushållningen med mark- och 

vattenområden 
- Ett bättre underlag för åtgärder på 

bostadsmarknaden 
-  Den nationella planen för omprövning 

av vattenkraft 
- Fastighetsrätt 

Artiklar och mediamedverkan (i urval) 

• Vad önskar du för din kommun under 
2022, Alingsås Tidning, 220108 

• Alingsås arbetarekommuns årsmöte, 
Alingsås Tidning, 220331 

• Politikerträff om varg och älg, Svensk 
Jakt, 220426 

• Traditionsenligt första maj-firande 
tillbaka – ”Så efterlängtat”, Alingsås 
Tidning, 220430 

• Ordvitsigt och vågat när sossar tågade 
genom stan, Alingsås Tidning, 220503 

• Sverige kan bättre, Alingsås Tidning, 
220510 

• Järrebring (S) om Nato: ”Ett svårt och 
komplicerat beslut”, Alingsås Tidning 
220514 

• Elever besökte riksdagen under studieresa 
till huvudstaden, Partille Tidning, 220528 

• M vill ge mindre till de fattigaste 
pensionärerna, Alingsås Tidning, 220809 

• Investeringsstödet gjorde bygget möjligt, 
Alekuriren, 220830 

• Det ska gå att resa i hela Sverige, Aktuellt 
i Politiken, 221021 

• Sverige bör driva omställningen, Aktuellt 
i Politiken, 221111 

• Vi måste slå vakt om välfärden! Alingsås 
Tidning, 221129 

• Förslag: Sänk ölskatten för 
mikrobryggerier, Härryda-Posten, 221130 

• Den SD-styrda regeringen struntar i 
landsbygden, Västerbottens Mellanbygd, 
221221, Med Isak From 

 

 

 

 

 

 

 



REGIONGRUPPEN 

 

 

 

Inledning 
Den socialdemokratiska 
regionfullmäktigegruppen lämnar härmed sin 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2022. 

Medlemmar i regionfullmäktigegruppen är 
enligt stadgan samtliga socialdemokratiska 
ledamöter och ersättare i regionfullmäktige. 
Även gruppledare i nämnder och styrelser 
kallas till regionfullmäktigegruppens möten. 
Fullmäktigegruppen består av 82 personer 
och har jämn könsfördelning bland både de 
ordinarie och bland ersättarna.  
 

Gruppstyrelsen 
Gruppstyrelsen har under året haft 7 
sammanträden.  
(21 februari, 11 april, 23 maj, 13 juni, 10 
oktober, 24 oktober, 23 november) 
Dessa styrelsemöten har oftast skett i 
anslutning till gruppmöten inför 
regionfullmäktige. 

Följande ledamöter har ingått i styrelsen 
sedan årsmötet den 23 maj 2022: 

Per Tenggren (ordförande), Dennis Jeryd 
(sekreterare) Maria Brauer, Linnea Wall, 
Ann-Christine Andersson, Annica 
Erlandsson och Hanne Jensen med Helén 
Eliasson och Renée Bengtsson som 
adjungerade. 

Efter fyllnadsval 25 oktober består 
gruppstyrelsen av:  
Per Tenggren (ordförande),  
Carina Gullberg Skaraborg,  
Ingrid Andreae Göteborg,  
Tony Willner Sjuhärad,  
Maria Brauer Göteborgsområdet 

 

 

 

 

Annica Erlandsson Fyrbodal 
Helén Eliasson, Renée Bengtsson och 
Dennis Jeryd som adjungerade. 

 

S-kansliet 
S-kansliet har rådgivande och stödjande roll 
den självklara resursen för framför allt RS-
gruppen. De olika politiska sekreterarna har 
olika ansvarsområden. Deras uppgift är att 
utveckla, möjliggöra och följa upp 
genomförandet av Socialdemokratisk politik 
i Västra Götalandsregionen. De är en 
självklar länk mellan politik och förvaltning. 
Du hittar vilka som ingår i kansliet på vår 
hemsida: https://www.sivastsverige.se/s-i-
vast/kansliet/  

Under året har följande personer varit 
anställda på S-kansliet: Dennis Jeryd, Jesper 
Blomqvist (Till och med 31 januari) Moez 
Dharsani, Stina Wernstedt, Ängelina Ahlén, 
Kochar Wallad Begi (från 1 mars till och 
med 31 december) samt Louise Åsenfors (till 
och med 31 december).  

 

Ekonomi 
Gruppens ekonomi redovisas separat i 
bokslutet. 

 

Regionråd 
Regionråden under året fram till 25 oktober 
var: Helen Eliasson, Bijan Zainali, Janette 
Olsson, Alex Bergström, Håkan Linnarsson 
(till och med 23 februari), och Kerstin 
Brunnström (från och med 23 februari) 

Från 25 oktober:  Helén Eliasson, Bijan 
Zainali, My Alnebratt, Alex Bergström 



Ersättare i regionstyrelsen 
Regionrådsersättarna fram till 25 oktober 
var: Anne-Charlotte Karlsson, Jim Aleberg, 
Louise Åsenfors, Krister Andersson  

Från 25 oktober: Janette Olsson, Jim 
Aleberg, Per Tenggren, Anna-Karin Skatt, 
Louise Åsenfors 

 

Fullmäktigegruppens möten 2022 
Fullmäktigegruppen har haft 8 möten under 
året: 21 februari, 28 mars, 11 april, 23 maj, 
13 juni, 10 oktober, 24 oktober, 28 
november 

Gruppstyrelsens möten har i huvudsak legat 
i anslutning till regionfullmäktiges möten. 
Förutom behandling av 
regionfullmäktigelistan har följande frågor 
behandlats vid regionfullmäktigegruppens 
möten under året: 

Februari: Gruppmöte via zoom.  
Gruppmötet informerades om att 
skatteprognos från SKR visade på ett högre 
resultat för 2021 och 22. Avtalsrörelsen hade 
startats med Vårdförbundet. Då det är brist 
inom många av deras yrkes-grupper kommer 
bli tuffa förhandlingar. Regionens ekonomi 
visar 2.6 miljarder i vinst. Av den miljard 
som de styrande avsatt i budget för 
tillgänglighet har endast 40 miljoner gått till 
våra sjukhus.   

Axel Björneke, Socialdemokraternas 
valledare deltog via länk. Han gick igenom 
det parlamentariska läget jämfört med 2018. 
Han rapporterade om att väljarna efterfrågar 
ordning och reda. Pandemin har långtgående 
konsekvenser för jobb, hälsa och ekonomi.  

Koncernkontoret presenterade underlaget 
inför budget 2023. Regiondirektör Ann-
Sofie Lodin redo-visade underlag som 
skickats ut. Ann-Charlotte Järnström 
redogjorde för de ekonomiska 
förutsättningarna. Pandemin påverkar även 
2022 men en ekonomisk normalisering 
pågår. Fortsatt tillväxt men från lägre nivåer. 

Anders Östlund rapporterade att prognosen 
för skatteintäkterna ser lite bättre ut. Men 
prognosen för pensionsutbetalningarna ger 
en ökad kostnad ca en miljard.  

Mars: Kvällsgruppmöte via zoom.  
Ett kvällsmöte inför regionfullmäktige som 
handlade om budget 2023. Per Tenggren 
inledde med att hälsa gruppen välkomna till 
mötet. Dennis Jeryd informerade om 
budgetprocessen och skatte-prognoserna. 
Fullmäktigegruppen delades upp i tre 
grupper för att diskutera prioriteringar och 
formuleringar i budgettexterna. De tre 
grupperna: Beställare Hälso- och sjukvård, 
Utförare Hälso- och sjukvård, 
Regionutveckling och övrigt.  

Dessutom informerades gruppen om 
överenskommelse mellan partierna i 
regionfullmäktige. Det handlade om 
partipolitisk information i och intill samt 
besök i lokaler och på arbetsplatser i Västra 
Götalandsregionen. 

April: Helén Eliasson tog upp aktuella frågor 
i regionen. Hon redogjorde för hur kriget i 
Ukraina påverkar regionen. Dessutom en 
kortare information kring turerna kring 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
och det intensiva arbetet kring det. Regionen 
har stora utmaningar i lönerörelsen och att 
hålla i den svenska modellen. Politiska 
prioriteringar och vad man själv kan bidra 
med i valrörelsen när det gäller regionfrågor. 
Dennis Jeryd redovisade de tre prioriterade 
frågorna i valrörelsen: 

• En köfri vård, 
• Höj personalens löner, 
• Bättre arbetsmiljö.  

Ängelina Ahlén informerade gruppen om 
hur hemsidan ska fungera som ett bra stöd 
för våra valarbetare och väljare. 

RF-gruppen fick en genomomgång av 
budgetprocessen. Dennis Jeryd informerade 
om att den ekonomiska prognosen ännu inte 
var klara. Samt att det finns stora utmaningar 



med inflation, materialbrist, höjda 
pensionskostnader.  

Dagen avslutades med en genomgång av 
Närhälsans styrkor och utmaningar. 

Maj: Helén Eliasson inledde mötet med att 
ge aktuell information från de senaste 
mötena med SKR och lite om läget inför 
valet. Vårt budgetförslag som presenterats 
veckan innan möttes beskyllningar om 
valfläsk och pensionsstölder från den 
grönblå ledningen. Helén informerade om 
att en enig regionstyrelse ställde sig bakom 
förslaget att gå vidare med Cerner och 
införandet av Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM).  

Dennis Jeryd meddelade att polisen har inför 
valet upprättat en egen telefonlinje 0771-
414100 kod 334# för alla förtroendevalda 
att använda vid situationer om Hot och våld.  

Dennis Jeryd informerade för tidslinjen 
gällande arbetet med budgeten. Gruppen 
fick information om ökade 
pensionskostnader vilket innebär att 
reformutrymmet krymper 2023 och 2024 
men för-väntas vända 2025. Grönblå lägger 
2% och vi 3.8% och det innebär att vi lägger 
825 milj mer. Den socialdemokratiska 
budgeten innebär att vi hamnar på ett 
minusresultat på 390 mkr 2023 och 322 mkr 
2024 för att sedan bli plus 284 mkr 2025.  

För att debatten under regionfullmäktige ska 
flyta på bra så gavs gruppmötet möjlighet att 
gruppvis planera för vilka som skulle gå upp 
i vilka områden.  

Juni: Ett kortare gruppmöte på morgonen 
innan budgetfullmäktige på Stenungsbaden 
skulle dra i gång. Alla ledamöter peppades 
inför sina debattinlägg.  

Oktober: Gruppordförande Per Tenggren 
hälsar fullmäktigegruppen välkomna till 
mandatperiodens sista möte. Därefter får 
gruppen information av Helen Eliasson och 
Per Tenggren om förhandlingsläget i 
regionen efter att de grönblå tappat 

ledningen och att Mp meddelat att de vill 
fortsätta samarbete med S. Helen Eliasson 
inleder med information om läget inför den 
nya mandatperioden och några av de 
utmaningar som finns med att styra regionen 
när vi har en högerkonservativ regering. En 
kort genomgång av hur samtalen med V och 
Mp har varit. Tillsammans med dem får vi 
68 mandat vilket de grönblåa styrt på den 
här mandatperioden. Per Tenggren 
kommenterar kort om fördelningen av 
poster mellan partierna. Vi har den här 
mandatperioden 4 regionråd och 5 ersättare 
och samman-lagt 230 uppdrag att fylla. 
Oavsett vem som har vilken post ska vi se 
det som att det är tre partier som gör det här 
tillsammans.  

Oktober: Per Tenggren, gruppordförande i 
regionfullmäktige, hälsar välkommen och går 
igenom programmet för dagen. Uppmanar 
alla att gå politikerutbildningen på 
Viskadalen. Helén Eliasson, gruppledare i 
regionstyrelsen, går igenom det aktuella läget 
i samarbetet med RödGrön Ledning. Den 
nya RF-gruppen får praktisk information av 
Maria Nyström, administrativ sekreterare 
som finns på residenset. Dennis Jeryd, 
kanslichef, informerar om en utbildning för 
nya som sker 8/11. Fullmäktige-gruppen 
delades upp i 9 grupper som fick presentera 
sig och sina förväntningar på 
mandatperioden.  

November: Per Tenggren, gruppordförande i 
regionfullmäktige, hälsar välkommen till 
Borås och går igenom schemat för dagen. 
Per redogör även för hur gruppstyrelsen har 
tänkt om kommande budgetar-bete. Det 
kommer utgå ifrån vårt regionpolitiska 
handlingsprogram som den förra gruppen 
var med och arbetade fram och inledningen 
på den överenskommelse vi gjort med V och 
MP.  

Helén Eliasson, Regionstyrelsen ordförande, 
presenterar de ekonomiska förutsättningarna 
för budgetarbetet och hur de minskade 
generella stadsbidraget påverkar regionens 



ekonomi och verk-samheter. Dennis Jeryd, 
kanslichef, rapporterade för hur 
tilläggsbudgeten tagits fram.  

Helén går igenom övergripande och 
gemensamma frågor som ligger till grund för 
samarbetet. Prioriterade frågor är Hälso-och 
sjukvård, personal, kollektivtrafiken, regional 
utveckling, miljö-och klimatarbete, tydligare 
styrning och ledning och det lyhörda 
ledarskapet.  

Efter detta helgruppsmöte delas RF-gruppen 
in i två grupper, HoS samt Regional 
utveckling/kollektivtrafik. Där hade 
grupperna uppdraget att göra en Gemensam 
presentation samt diskutera arbetet framåt, 
reglementen och övriga tankar om de 
regionala uppdragen. 

 

Interpellationer, motioner och enkla 
frågor 
Under 2022 har våra 
regionfullmäktigeledamöter deltagit aktivt i 
debatter.  

Den socialdemokratiska gruppen lämnade 
under året in 6 (16) interpellationer, 4 (13) 
frågor och 3 (13) motioner – se bilaga 1.  

Siffrorna inom parentes är förra årets 
inlämnade initiativ. 

 

Slutord 2022 

Det gångna verksamhetsåret innebar till slut 
att de restriktioner som pandemin fört med 
sig hävdes. Men budgetprocessen i gruppen 
fick i huvudsak skötas via digitala möten och 
först i april kunde gruppen träffas fysiskt 
igen. En lärdom från pandemin är att digitala 
möten lägger ytterligare verktyg i gruppens 
verktygslåda som gruppstyrelsen menar vi 
ska fortsätta att utveckla. Men de fysiska 
mötena där tankar och funderingar bryts i 
samtal i plenum såväl som vid 

kaffeautomaten, har kvalitéer som de digitala 
mötena saknar. 

Pandemin fortsatte dock att sätta spår i 
regionens verksamheter, främst inom 
sjukvården där en sliten personal skulle ta sig 
an de sjukvårdsköer som varit långa redan 
innan pandemin. Åtta år av moderatlett styre 
med återkommande sparpaket gav våra 
sjukhus ett riktigt uselt utgångsläge. Och den 
grönblå budgeten 2022 gav inte några bättre 
förutsättningar. Det socialdemokratiska 
alternativet hade gett sjukvården nära en 
halv miljard mer, pengar som hade behövts 
för att ge personalen bättre arbetsmiljö och 
fler arbetskamrater. Under året har vi sett 
hur flera sjukvårdsområden hamnat i akut 
kris, exempelvis förlossningsvården och 
BUP. 

Året präglades också av den ryska olagliga 
invasionen av Ukraina. Regionen planerade 
återigen för en ökad press på sjukvården då 
en flyktingvåg förväntades. Nu uteblev detta, 
men invasionen märks ändå tydligt i att 
inflationen ökat markant och med det ett 
ökat kostnadstryck på regionens samtliga 
verksamheter. 

Valet den 11 september innebar att vi 
tillsammans med Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet kunde bilda ett minoritetsstyre i 
regionen. Tillsammans ska vi arbeta för att 
korta köerna och öka tillgängligheten i 
sjukvården, flytta fram regionens positioner 
när det gäller miljö- och klimatarbetet och 
motverka segregation. Redan i den 
kompletteringsbudget som Rödgrön ledning 
la fram i november, satsas det extra på 
sjukvården, de lägst avlönade samt en 
frysning av biljettpriserna i kollektivtrafiken. 
Frågor som vi drivit i valrörelsen. 

I riksdagsvalet gick det också bra. 
Socialdemokraterna gick fram med 2 
procentenheter. Men det räckte inte för att 
kunna bilda en regering utan vi fick i stället 
en moderatledd regering tillsammans med 
KD och L samt med stöd av SD. 



Regeringens minst sagt bristande ambitioner 
vad gäller stöd till välfärden och kompletta 
ointresse för miljö- och klimatpolitik, 
tillsammans kriget i Ukraina och med 
kvardröjande effekter av pandemin kommer 
att göra de kommande fyra åren till en stor 
utmaning  

Nu tar vi nya tag inför 2023 med en ny 
Rödgrön ledning i regionen. Vi har en stark 
politisk plattform och genom en öppenhet 
mot övriga partier ser vi stora möjligheter att 
lösa de problem som regionen står inför. 

Gruppstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla 
förtroendevalda ledamöter, ersättare, s-
kansliet för allt engagemang som samtliga 
visat under året. Gruppstyrelsen vill särskilt 
tacka Maria Nyström för engagemang och all 
hjälp hon bistått med under 2022. 

  



S-KVINNODISTRIKTET 
 

 

 

Göteborgsområdets socialdemokratiska 
kvinnodistrikt (GOS) vill för år 2022 avge 
följande berättelse 

 

STYRELSEN 
Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning 
Ordinarie 
Marlene Segerson ordförande 
Eva Eriksson vice ordförande och 
studieorganisatör 
Eva Kristensen kassör 
Rosalie Sanyang internationell ledare 
Elisabeth Andersson sekreterare 
Marie Raask 
Christina Oskarsson 
Samira Zair 
Melissa Nilsson 
Eva-Britt Pedersen 
Lena Berglund 
Anna-Carin Lilja 
Sara Jäderklint 

Verkställande utskott 
Marlene Segerson, Eva Kristensen och 
Elisabeth Andersson 

Revisorer 
Pia Arnell, Lena Schandorff 

Revisorersättare 
Annelie Wikström 

Studiekommitté 
Eva Eriksson 
Marlene Segerson 
Samira Zair 

Internationell kommitté 
Rosalie Sanyang och Marie Raask 

 

 

 

 

 

Valberedning 
Valberedningens sammansättning har varit 
Katja Nikkula 
Pia Gillerstedt 

 

SAMMANTRÄDEN 
Distriktsstyrelsen har under året haft sju 
styrelsesammanträden. Fyra fysiska och tre 
digitala möten. 

 

ÅRSKONGRESS 
2022 års kongress hölls den 9 april i Surte 
församlingshem. Gäst var Janette Olsson. 

 

DISTRIKTETS VERKSAMHET 
Kurser/seminarier m.m 

- Seminarium 9 april i samband med 
årskongressen. S-kvinnors politiska 
program. Föreläsare Janette Olsson 

- Studieresa till Bryssel 30 november – 2 
december. 22 S-kvinnor besökte 
EUparlamentet, 

- EU-kommisionen, LO/TO/SACO. 

 
INTERNATIONELLT 
Inget nationellt att rapportera 

 

 

 

 

 

 

 



MEDLEMSSTATISTIK 

 

DEBATTARTIKLAR, INSÄNDARE OCH 
UTTALANDE 

Flera debattartiklar i GP och i Lokalpressen.  
• Våldet mot kvinnor upphör när männen 

slutar slå,  
• Hat och hot 
• Ekonomisk utsatthet 

 

KLUBBVERKSAMHET 

Partille S-kvinnor 
• Klubben har under året haft tre 

styrelsesammanträden. 
• Årsmöte och medlemsmöte 5 april 2022. 
• Deltagit i 1 Maj 
• I valrörelsen deltog S-kvinnor 

tillsammans med Socialdemokraterna i 
Partille. 

• Flera av våra s-kvinnor som blev invalda 
till olika uppdrag. 

• Fem medlemmar deltog i S-kvinnor GOS 
resa till Bryssel 30 november – 2 
december 

Mölndals S-kvinnor (Mabel) 
• Årsmöte och medlemsmöte i februari. 
• Deltagit i 1 Maj 
• Deltagit i valrörelsen tillsammans med 

Arbetarekommunen 
• Flera S-kvinnor blev invalda till olika 

uppdrag. 

• Två medlemmar deltog i S-kvinnor GOS 
resa till Bryssel 30 november – 2 
december 

Kungälvs S-kvinnor 
• Årsmöte och medlemsmöte i februari. 
• Deltagit i 1 Maj 
• Två medlemmar deltog i S-kvinnor GOS 

resa till Bryssel 30 november – 2 
december 

• Deltagit i valrörelsen tillsammans med 
Arbetarekommunen 

• Flera av våra s-kvinnor blev invalda till 
olika uppdrag. 

Surte/Bohus S-kvinnor 
• Årsmöte och medlemsmöte i februari. 
• Deltagit i 1 Maj 
• Deltagit i valrörelsen tillsammans med 

Arbetarekommunen 
• Fyra medlemmar deltog i S-kvinnor GOS 

resa till Bryssel 30 november – 2 
december 

Lerum S-kvinnor 
• Årsmöte och medlemsmöte i mars 
• Deltagit i 1 Maj 
• Deltagit i valrörelsen tillsammans med 

Arbetarekommunen 
• Flera S-kvinnor blev invalda till olika 

uppdrag 

Göteborgsområdet GO(S) Stenungsunds 
S-kvinnor 
• Årsmöte och medlemsmöte i mars 
• Deltagit i 1 Maj 
• Kvinnoklubben är en stark röst 

framförallt lokalt och regionalt. Fokus 
ligger på att synliggöra och bemöta, driva 
debatt, synas, höras och ta plats. 

• Medlemmar i Stenungsunds kvinnoklubb 
är aktiv vad gäller motions- och 
insändarskrivande. 

• Flera av våra s-kvinnor som blev invalda 
till olika uppdrag. 

• Deltagit i valrörelsen tillsammans med 
Arbetarekommunen 

Klubb 2021-12-31  2022-12 31
Minskning/

ökning
Kungälv 35 41 6
Partille 17 18 1
Ale/Surte 33 34 1
Lerum 21 22 1
Stenungsund 28 31 3
Tjörn 14 14 0
Mölndal (Mabel) 26 26 0
Lilla Edit 15 14 -1
Öckerö (Maria) 9 15 6
Linnéa 3 3 0
Göteborgsområdet GO(S) 201 218 17



• Sju medlemmar deltog i S-kvinnor GOS 
resa till Bryssel 30 november – 2 
december 

Tjörns kvinnoklubb 
• Årsmöte och medlemsmöte i februari 
• S-kvinnor deltog under hela 2022 i 

dörrknackning likaså valarbetet utanför 
affärer och vårdcentraler. 

• Tillsammans med Arbetarekommunen i 
valarbetet på Havets dag och 
Träbåtsfestivalen i 

Rönnäng och Skärhamn. 
• Flera av våra s-kvinnor som blev invalda 

till olika uppdrag. 

Öckerö S-kvinnor (Maria) 
• Årsmöte och medlemsmöte i mars. 
• Deltagit i 1 Maj 
• Deltagit i valrörelsen tillsammans med 

Arbetarekommunen. 
• Flera av våra s-kvinnor som blev invalda 

till olika uppdrag. 

Lilla Edit kvinnoklubb 
• Klubben bildades i april 2021. Inga 

verksamheter har rapporterat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUTORD 

2022 blev ett märkligt år. Magdalena 
Andersson blev första kvinna att bli vald till 
statsminister. Hon blev i alla mätningar den 
mest populära partiledaren av alla. Vi gick in 
för att vinna valet. 

Tyvärr förlorade vi makten och är nu i 
opposition. 

S-kvinnor driver frågor om jämställd hälsa, 
jämställt föräldraskap, kvinnors ekonomiska 
självständighet och jämställd lön och 
pension, 

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

Kvinnors rättigheter fortsätter utmanas och 
vi måste slå vakt om jämställdheten. 

En jämställd värld är möjlig! 

 

  



SSU-DISTRIKTET 
 

 

 

Distriktsstyrelsen  
har under året bestått av: 

Ordförande, Sandra Mathiasson 
Vice ordförande, Jonathan Linderoth 
Kassör, Alexander Wikhall 

Ledamöter  
Parmida Farahani 
William Kroon Adill 
Amanda Jensen 
Ebba Gelzinger Brunnegård 

 

Personal 
Under 2022 hade distriktet ihop med SSU 
Fyrbodal Sara Johansson anställd som 
personal från och med 7:e mars fram till 31:e 
januari 2023. Ett arbete med att anställa en 
ny ombudsman påbörjades i slutet av 2022, 
där distriktsstyrelsen landade i att anställa 
William Kroon Adill som från och med 9:e 
januari 2023 arbetat för SSU 
Göteborgsområdet.  

 

Kampanj 
Under 2022 har såväl ordinarie 
kampanjverksamhet som valkampanj 
bedrivits. Den ordinarie 
kampanjverksamheten har främst utgjorts av 
skolbesök där såväl distriktets ombudsman 
som ideella medlemmar stått på skolor och 
värvat medlemmar.  

I samband med valrörelsen 2022 gjorde 
distriktet egna kampanjinsatser men tog även 
del av personal från den nationella 
valarbetarorganisationen som SSU-
förbundet ansvarade för. Inom ramen för 
detta arbete utfördes såväl egna kampanjer 
som  

 

 

 

 

kampanjer i samverkan med de 
arbetarekommuner som finns i distriktet. 

Under 2022 lanserade SSU-förbundet en ny 
grafisk profil vilket medförde att nytt 
kampanjmaterial införskaffades. Sociala 
medier har varit en viktig plattform för 
kampanj under året, vilket redogörs närmare 
för i nästa del. 

 

Sociala medier 
Under 2022 har SSU-distriktets närvaro på 
sociala medier varit god. Vårt Instagram- 
och Facebook-konto har använts frekvent, 
både i internt och externt syfte.  

Distriktet har bland annat presenterat 
styrelsen med egenproducerade fotografier 
samt publicerat inlägg från aktiviteter och 
kurser för att dokumentera och redovisa vår 
verksamhet. I och med valet laddade vi till 
exempel upp en samlad återblick från 
valrörelsen samt efterföljden av resultatet.  

Under året har vi utvecklat hur vi som 
organisation förmedlar de åsikter och 
budskap vi har. Våra konton har publicerat 
och delat fler inlägg av politisk karaktär, till 
exempel inlägget om den pågående iranska 
revolutionen. 

SSU Göteborgsområdet har flitigt fortsatt 
använda ‘händelse’-funktionen under 
verksamhetsåret, främst i form av våra 
“veckobrev” där vi informerar om klubbarna 
och distriktets aktiviteter. Men också i form 
av bilder från kampanjer och aktiviteter eller 
delandet av inlägg i informations- eller 
opinionsbildningssyfte. 

 



Första maj 
Flera SSU-klubbar deltog i sina 
arbetarekommuners första maj-firande, 
SSUare höll tal och hade plakatverkstäder. 
Firandet fortsatte därefter med ett 
gemensamt första maj-tåg i Göteborg där 
medlemmar från SSU Göteborgsområdet 
gick ihop med medlemmar från andra SSU-
distrikt.  

Valrörelse 
SSU-distriktet bedrev två parallella 
valrörelser under 2022. Den första var med 
fokus på skolkampanjer och värvning av 
medlemmar till SSU, där bistod SSU-
förbundet med en fältorganisation bestående 
av valledare, teamledare och 
kampanjarbetare. Syftet var att utöka SSU:s 
förmåga och stärka organisationen, dels 
inför framtiden, dels för att bidra till 
valarbetet. Förbundet ansvarade för 
rekrytering och utbildning av både 
teamledare och kampanjarbetare.  
SSU Göteborgsområdet hade under 
valrörelsen två kampanjarbetare från 
distriktet. I den avslutande fasen av 
valrörelsen arbetade kampanjarbetarna 
enbart i Göteborgsområdet och 
dessförinnan var de även verksamma i andra 
distrikt. SSU Göteborgsområdet hade två 
olika teamledare under valrörelsen vilka 
arbetade direkt under förbundets valledare 
och samspelade med distriktet i varierande 
omfattning.  

Den andra delen av valrörelsen genomfördes 
lokalt i distriktets kommuner och bedrevs av 
distriktsstyrelsen med personal, 
klubbstyrelser och aktiva medlemmar i SSU-
distriktet.  

Distriktets roll innefattade att:  

- Anordna aktiviteter och kampanjer 
kopplade till valrörelsen  

- Bistå SSU-klubbarna vid kampanjer 
och skoldebatter  

- Bistå partidistriktet vid kampanjer   
- Anordna ringkampanjer 

SSU-klubbarna ansvarade för att anordna 
kampanjer och skolbesök i deras kommuner, 
samt bistå partiet vid kampanjer, exempelvis 
valstuga, dörrknackningar och andra event.  

Under valrörelsen var SSU Alingsås, SSU 
Rosen, SSU Mölndal, SSU Kungälv och 
SSU-medlemmar i Lilla Edet delaktiga. Inom 
klubbarna har en varierande verksamhet 
kopplat till valrörelsen bedrivits men 
samtliga klubbar har på ett eller annat sätt 
varit delaktiga i valarbetet. Till exempel har 
klubbarna stöttat partiet under 
dörrknackningar, skolkampanjer och 
valstugor, men det har även genomförts 
skolbesök och andra typer av kampanjer. 
Distriktets roll har framförallt varit att 
underlätta kommunikationen med 
arbetarekommunen, stötta och ge direktiv 
kring olika kampanjer.  

 

Studier 
Studierna är en central del av att samla, skola 
och påverka. Det är via studierna en som ny 

medlem får ta del av SSU och känna sig 
trygg i vår ideologi och våra värderingar.  

2022 var ett valår med många nya 
medlemmar och klubbaktiva till distriktet 
som skulle ta del av våra grundkurser och 
studier. Introduktionskurser, grundkurs 1 
(K1) och grundkurs 2 (K2) samt spetskurser 
arrangerades under verksamhetsåret. 
Introduktionskurser har hållits på klubbnivå 
där distriktet har stöttat på olika sätt, nya 
medlemmar har kommit in i verksamheten 
och blivit aktiva. I april 2022 anordnade 
distriktet ihop med SSU Fyrbodal en K1 och 
K2 på Gråbogården där 8 medlemmar från 
GOS deltog. I november anordnade 
distriktet och SSU Fyrbodal en K1 för nya 
medlemmar där 5 deltagare från GOS 
deltog.  

I början av juli arrangerade distriktet den 
årliga sommarkonferensen på Sundhammar 
där medlemmarna fick bada, umgås och 



delta i en utbildning kring valet där pass om 
bl.a. kampanj och påverkan fanns för att 
förbereda inför valrörelsen. Dessutom 
genomfördes en årsmötes-skola, totalt var 14 
medlemmar med under helgen.  

Under verksamhetsåret har studiesamarbetet 
inom Region Väst fortsatt. GOS har varit 
sammankallande och utvecklat studierna 
ihop med andra distrikt. Ambitioner om en 
gemensam regional spetskurs fick flyttas 
fram med hänvisning till valet men i övrigt 
har verksamheten följt planen som antogs. 
En ny plan för studierna 2023 ihop med en 
ny budget togs fram under regional 
konferens i oktober och ligger till grund för 
kommande grundkurser.  

 

Tjejnätverket 
SSU är en feministisk organisation vars 
vision är att både samhället i stort men även 
organisationen ska vara både jämställd och 
jämlik. Av det är tjejnätverket en central del 
inom arbetet för jämställdhet och jämlikhet. 
Tjejnätverket är ett forum där kvinnor och 
icke-män får möjlighet att samlas, reflektera 
och stärka varandra. Ett feministiskt forum 
där systerskapet stärks och där könsrelaterad 
diskriminering aktivt motarbetas.  

Året 2022 har för tjejnätverket varit ett 
uppstartsår efter Covid-19 pandemin. Av det 
har mycket av verksamheten bestått av att 
samla kvinnor och icke-män i ett tryggt 
forum. Ett forum där kvinnor och icke-män 
får möjlighet att stärka varandra i det 
patriarkala samhället vi befinner oss i. Detta 
har varit särskilt viktigt då medlemsantalet i 
SSU Göteborgsområdet under 2022 ökade 
markant och likaså antalet kvinnor och icke-
män. Därav har tjejnätverket haft en 
nyckelroll inom arbetet med att integrera 
och aktivera kvinnor respektive icke-män in i 
verksamheten.  

Under årets gång har två aktiviteter 
anordnats. I maj anordnades en grillkväll där 
tjejer och icke-män samlades i Kungälv för 

att grilla, samtala och hänga. Under kvällens 
gång diskuterades feminism, orättvisor och 
ett musikquiz med fokus på kvinnliga artister 
anordnades. I november anordnades det en 
heldag i Partille där tjejer och icke-män 
samlades för att laga mat, spela sällskapsspel, 
samtala och hänga. Under dagen 
reflekterades det över valresultatet samt den 
nya regeringen. Det samtalades om hur 
kvinnor och icke-män kommer att drabbas 
hårt av den nya regeringens politik. Sedan 
pratades det även om önskemål kopplat till 
tjejnätverkets verksamhet. 

Sammanfattningsvis har verksamheten för 
tjejnätverket 2022 främst bestått av att samla 
kvinnor och icke-män. Aktiviteterna har 
bestått av relationsskapande och samkväm. 
Detta med anledning av uppbrottet under 
pandemin samt att det tillkommit många nya 
medlemmar. Framöver hoppas vi på en 
fortsatt utveckling av verksamheten. Vi 
behöver fortsätta samlas, fortsätta reflektera 
och fortsätta stärka varandra för att orka ta 
kamp mot det patriarkala samhället vi lever i. 
Inget är färdigt för ens vi krossat 
patriarkatet!  

 

Internationellt  
Året började med att ett samarbete med 
AUF, Norges motsvarighet till SSU, skulle 
inledas. Det blev tyvärr svårt att fullfölja 
detta samarbete. Vi ser däremot positivt på 
att försöka inleda ett samarbete med AUF på 
nytt i framtiden. 

10 november anordnade SSU 
Göteborgsområdet tillsammans med SSU 
Göteborg en föreläsning om situationen i 
Västsahara. Medlemmar från SSU 
Göteborgsområdet deltog vid föreläsningen 
och det var mycket lyckat.  

Vidare har våra sociala medier uppdaterats 
med internationellt innehåll. Det har under 
det gångna året hänt mycket i världen - 
bland annat har Sverige beslutat om att gå 
med i Nato, vilket SSU ställer sig tveksamma 



till. Det har delats innehåll kring detta på 
Instagram och Facebook där SSU 
Göteborgsområdet markerat var vi står i 
frågan - Nej till Nato. 

Under de senaste månaderna har vi även 
bevittnat en pågående revolution i Iran. För 
att visa stöd till det iranska folket har vi 
skrivit ett Instagram-inlägg kring kampen 
och hur viktigt det är att detta 
uppmärksammas och stöttas. 

 

Facklig-politiskt  
Under 2022 har representanter från SSU-
distriktet bland annat deltagit på diverse 
digitala träffar anordnade av SSU-förbundet 
för att diskutera fackliga frågor. Under slutet 
av verksamhetsåret har SSU-distriktet även 
haft en representant närvarande på LO:s 
regionala ungkommitté, (RUK), där vi fick 
en bättre insikt i det fackliga arbetet. 
RUK:en ger distriktet en möjlighet att 
förbättra samarbetet med unga fackliga inom 
LO-kollektivet och skapa förutsättningar för 
att knyta band till SSU.  

Det facklig-politiska arbetet har under 
verksamhetsåret dessvärre fallit något i 
skymundan. Det är av stor vikt att vi 
utvecklar det facklig-politiska arbetet och 
jobbar närmare arbetare för att skapa en 
bredare folkrörelse och vinna tillbaka de 
arbetarväljare som förlorat förtroendet för 
socialdemokratin. Det kan stundtals se 
mörkt ut men vi ser positivt på framtiden. 
Under året har ett nationellt fackligt-politiskt 
handslag slutits mellan SSU och LO som ger 
goda förutsättningar att utveckla det fackligt-
politiska arbetet.  

 

Klimat 
Under 2022 har dessvärre klimatet hamnat i 
skymundan. Både inom samhället i stort 
men även inom SSU Göteborgsområdet. Då 
2022 var ett valår har fokuset inom SSU 
främst varit på att samla och påverka. Sedan 

har SSU Göteborgsområdet i och med 
valrörelsen även behövt anpassa sina 
fokusområden efter de valfrågor som 
bedrivits. Dessvärre har frågan om klimatet 
hamnat i skymundan under valrörelsen. 

Däremot finns det för första gången en 
klimatansvarig inom SSU 
Göteborgsområdet. Trots att verksamheten 
varit begränsad har det ändå funnits 
ambitioner. Förhoppningsvis blir 2023 ett år 
där klimatfrågan får mer utrymme i 
debatten. Både i samhället i stort och inom 
SSU Göteborgsområdet. Strävan mot en 
hållbar utveckling slutar inte förrän vi nått 
ett hållbart samhälle.  

 

Organisations- och 
medlemsutveckling 
SSU Göteborgsområdet som organisation 
utgörs av våra medlemmar och präglas av 
vår gemensamma internkultur som är under 
ständig utveckling. Distriktets ledning har ett 
ansvar för att kulturen präglas av våra 
grundvärderingar samt är inbjudande för nya 
medlemmar. Under förra årsmötet antogs ett 
värdegrundsdokument som distriktets 
medlemmar förväntas följa. Det har även 
anordnats särskild separatistisk verksamhet 
för att lyfta ämnen som annars saknar 
naturliga forum. Tjejnätverket har haft flera 
träffar och dessutom har två killmiddagar 
anordnats av distriktet där killars roll i 
samhället, distriktet och gentemot varandra 
lyfts. Arbetet med internkulturen har också 
fortsatt på distriktets andra arrangemang 
såsom Sommarkonferensen, 
verksamhetsdagar och grundkurser.  

Vid årsskiftet hade SSU Göteborgsområdet 
496 medlemmar. Det är en ökning jämfört 
med föregående år på 54.5% från 321 
medlemmar förra årsskiftet, därmed 
fortsätter distriktets positiva utveckling med 
fler antal medlemmar varje år! Under året 
har klubbarna Alingsås, Kungälv, Mölndal 
och Rosen haft verksamhet. Det har även 



kampanjats i valet och bidragit till ökningen 
av väljarstöd i distriktet. Dessutom har SSU 
Lilla Edet haft verksamhet och årsmöte, 
distriktet har därmed ökat med en aktiv 
klubb. Flera andra arbetarekommuner har 
visat intresse för att starta nya SSU-klubbar. 
Distriktet växer och fångar upp ungdomars 
ilska över dagens politik och skapar en 
grogrund för engagemang och förändring.  

 

Samarbeten  
SSU Göteborgsområdet har under året 
samverkat med flera andra distrikt och 
givetvis partidistriktet i samband med 
valrörelsen. Distriktet har fortsatt sitt goda 
samarbete med SSU Fyrbodal i form av att 
dela personal och arrangera gemensamma 
grundkurser ihop. Väststudiesamarbetet där 
SSU Göteborgsområdet ihop med SSU 
Fyrbodal, SSU Göteborg, SSU Halland, SSU 
Sjuhärad, SSU Skaraborg och SSU Värmland 
ingått har fortsatt och fördjupats under året 
med gemensam planering och god 
samverkan. Samverkan inom väst har även 
förekommit när det kommer till kampanj, 
första maj, Pride och internationella frågor. 
Ytterligare har nätverket för 
distriktsordföranden i väst fått ny fart under 
verksamhetsåret. 

 

SLUTORD 

2022 var året där pandemin suddades ut och 
vardagen åter kom. Under pandemin dalade 
flertalets engagemang för politiken. 
Verksamheten ställdes om, kurser 
digitaliserades, medlemsträffar minskade i 
antal och ändrade former. Pandemin 
medförde många utmaningar, men det var 
ingenting vi inte klarade av, ingenting vi inte 
tog oss starkare ur. Tvärt emot föregående 
år präglades verksamhetsåret 2022 och 
valåret 2022 av rekordmycket verksamhet. 
Många och långa medlemsmöten, tusentals 
knackade dörrar, otaliga ringda samtal, 

mängder med skolbesök, debatter, kurser, 
men självklart också avslappnat samkväm.  

Det har märkts att vår politik satts i ljuset 
med anledning av valåret. Ungdomar 
ifrågasätter varför politiken inte gör mer för 
klimatet, jämlikheten och kriminaliteten. De 
ifrågasätter de individualistiska lösningarna 
högern lägger fram och förstår att det är när 
vi är enade som vi är som starkast. 
Ungdomar vi samtalat med på skolor, i 
dörröppningar, på gator, torg och en och 
annan potatisfestival, har förstått att de 
behövt göra ett val. De har förstått att deras 
röst är viktig och att deras åsikt spelar roll. 
De har stått inför ett vägskäl där glädjande 
många unga valde SSU. Med detta ökade vi 
medlemsantalet med hela 54,5% jämfört 
med föregående verksamhetsår.  

Trots det ökade samhällsengagemanget 
bland unga, och trots vårt hårda arbete i 
valrörelsen räckte det tyvärr inte hela vägen. 
Vi förlorade valet bland första- och 
andragångsväljare. Vi förlorade 
regeringsmakten. Det är lätt att bli dyster 
och tappa hoppet. Men med detta blir vårt 
arbete snarare viktigare. Det är viktigare än 
någonsin att SSU finns som en motpol till 
samhällets orättvisor. Det är viktigare än 
någonsin att vi sprider våra politiska 
budskap och visar att ett alternativt samhälle 
är möjligt, ett samhälle präglat av frihet, 
jämlikhet och solidaritet. Det är viktigare än 
någonsin att vi nu bygger organisationen 
stark och tar vara på de som under valet tog 
ställning för våra värderingar.  

SSU är en viktig röst i samhället, i med och i 
motvind, i regeringsställning och opposition. 

Med detta vill distriktsstyrelsen tacka alla 
fantastiska medlemmar för det gångna 
verksamhetsåret och ställer härmed sina 
platser till förfogande.  

Upp till kamp! 

 

 


