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  Ove Dröscher, Mölndal 
  
Valberedningen har en mandatperiod på fyra år och väljs året 
efter valår. Tanken är att den nya valberedningen ska ha mandat- 
perioden på sig att lära känna distriktet och dess förtroende-
valda för att på så sätt kunna göra kloka förslag på listor inför  
nästa val. Valberedningen tog fram förslag till distriktsuppdragen  
i Göteborgsområdets partidistrikt samt förslag till uppdrag i 
Förvaltningsrätt, Hovrätt och Kammarrätt.  

Partidistriktets representation

Riksdagen
Göteborgsområdets partidistrikt representerades i riksdagen 
av Kenneth G Forslund, ordförande i Utrikesutskottet, Aylin 
Fazelian, Utrikesutskottet och Joakim Järrebring, Civilutskot-
tet. 

Regionfullmäktige
Göteborgsområdet har representerats i regionfullmäktige av:  
Janette Olsson, regionråd, Jim Aleberg, ersättare i region- 
styrelsen, Maria Brauer, Tomas Angervik, Karolina Roughton, 
Sebastian Aronsson, Linda Åshamre och Mats Eriksson.

Ersättare har varit: Marie Raask, Hans Strandberg, Ulla-Ka-
rin Johansson, Christer Ahlén, Dennis Jeryd, Maria B Nilsson, 
Fredrik Gullbrantz och Eva Kristensen.

Partistyrelsen
Ersättare i partistyrelsen var Patrik Karlsson, Mölndal t.o.m. 
juni, därefter Aylin Fazelian, Mölndal

Distriktsexpedition
Partidistriktet har under året haft följande anställda: 
Försteombudsman  Catrin Wikblad
Valkrets- och 
facklig-politisk ombudsman  Ola Johansson, tom augusti

Verksamhetsassistent/ombudsman Sara Björnson
Med placering i Stockholm
Valkretsombudsman  Nathalie Besèr

Styrelsen för Göteborgsområdets socialdemokratiska 
partidistrikt avger härmed följande berättelse över 
verksamheten 2019.

Organisation
Partidistriktets styrelse

Ordförande: Aylin Fazelian, Mölndal
Vice ordförande: Janette Olsson, Stenungsund
Kassör:  Jim Aleberg, Ale
Facklig ledare: Erika Sjöblom, Kungälv
Studieorganisatör: Maria Steen, Kungälv
Ledamöter: Tomas Angervik, Mölndal
  Renée Bengtsson, Lerum
  Maria Brauer, Öckerö
  Eva Carlsson, Partille
  Anton César, Alingsås
  Margit Hvid, Lilla Edet
  Joakim Järrebring, Alingsås
  Daniel Kristoffersson, Partille
  Rikard Larsson, Tjörn
  Patrik Linde, Härryda
Adjungerande: Kenneth G Forslund, riksdagsledamot 
  Marlene Segerson, S-kvinnor
  Ulf  Carmesund, Tro och solidaritet
  Assar Wixe, SSU distriktet

Styrelsen har under året haft åtta stycken protokollförda  
styrelsemöten.

Revisorer: Jan-Erik Lindström, Mölndal
  Anna Lena Mellquist, Lerum
  Birgitta Eriksson, Härryda
Suppleanter: Irene Hellekant, Ale, 
  Björn Brogren, Kungälv 
  Ronald Caous, Öckerö

Valberedning: Benny Andersson, sammankallande
  Leif  Håkansson, Kungälv
  Christina Oskarsson, Ale 
  Karolina Roughton, Lerum
  Simon Waern, Alingsås



Medlemsutveckling 
För att kunna vara ett starkt folkrörelseparti måste vi vara 
många och vi behöver bli fler. Dock räcker det inte med att 
bara värva nya medlemmar, utan vi måste också se till att vi 
engagerar och behåller de befintliga. Distriktsstyrelsen har ut-
sett två medlemsansvariga och de samlade arbetarekommuner-
nas medlemsansvariga till träffar på partidistriktets expedition 
vid tre tillfällen under året. Samtliga arbetarekommuner har en 
medlemsansvarig utsedd.

Vi kan konstatera att hela partiet har ett vikande medlem-
sunderlag och vårt distrikt är inget undantag. Vi inledde 2019 
med 2063 ombudsgrundande (betalande) medlemmar och vid 
årets slut hade vi 1850 ombudsgrundande medlemmar. De 
medlemsansvariga jobbar bland annat med att försöka minska 
utträdena ur partiet. Att få folk att gå över till autogiro är ett 
sätt att minska utträdena och där har vi ökat till 5%. Det är 
dock långt kvar till att nå partidistriktets mål på 25% som beta-
lar avgiften med autogiro.

I slutet av året tog partidistriktets expedition fram tydliga  
rutiner för att ringa de som riskerar att strykas på grund av 
bristande betalning, vilket är ytterligare ett sätt att minska ut-
träden ur partiet. 

Distrikskongress
Årets distriktskongress hölls den 13 april på Estrad i  
Alingsås. Anton César, ordförande i Alingsås arbetarekommun, 
inledde och hälsade välkommen till Alingsås. Därefter fick  
Patrik Karlsson, avgående ordförande för partidistriktet, möj-
lighet att säga några ord och försöka sammanfatta över 30 års 
engagemang, samt öppna distriktskongressen.

92 ombud från hela distriktet var på plats för att bland annat 
fastställa verksamhetsberättelse, motionsbehandling och val av 
ny distriktsstyrelse. Flera gäster var också på plats. Evin Incir, 
plats 5 på Socialdemokraternas lista till Europaparlamentet, 
pratade engagerat om hur viktigt det kommande valet är och 
vår egen kandidat Melisa Nilsson, plats 27, fick möjlighet att 
presentera sig.

Mycket av arbetet på partiets expedition handlar om att stötta 
och underlätta för de förtroendevalda i arbetarekommuner och 
s-föreningar. Det handlar även om att knyta kontakter, utbyta 
erfarenheter och nätverka med andra delar av partiorganisatio-
nen, fackliga avdelningar och andra kringorganisationer. 

Det sämre valresultatet och förändringar i ekonomiska för-
utsättningar gjorde att ett beslut om minskad personalstyrka 
fattades. Ola Johansson, vars tjänst vi delade med Fyrbodals 
partidistrikt, sades upp på grund av arbetsbrist och slutade att 
arbeta hos oss i april. Det var en jobbig och turbulent period 
för alla inblandade.

Catrin som försteombudsman deltar bland annat i det som 
kallas 26-manna vilket innebär regelbundna träffar med lan-
dets 26 försteombudsmän. I oktober var 26-manna till  
Portugal och deltog i deras valrörelse.

Efter sommaren åkte Sara och Catrin till tre andra parti- 
distrikt (Kalmar, Kronoberg och Blekinge) för att höra hur de 
jobbade och hämta hem tips på hur en kan jobba dels annor-
lunda, men framförallt smartare på en liten expedition. 

Distriktsstyrelsen valde även att göra om Saras tjänst till om-
budsman, vilket gör att det vid årets slut fanns två ombudsmän 
anställda på distriktsexpeditionen.

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

Sidoorganisationer
I distriktet finns S-kvinnor, Tro och Solidaritet samt SSU. I 
SSU-distriktet var Tove Dahl anställd som SSU-ombudsman 
till och med november. SSU genomförde sin förbundskongress 
i augusti i Karlstad, Sara Björnson åkte dit som besökare och 
gav ”våra” ssu:are pepp, godis och GO(S)-tröjor.

Partiorganisationerna i GOS

Partidistriktet består av 11 arbetarekommuner. Medlemsantalet 
den 31 december 2019 var 1850. 
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Motion 9 När mallen inte stämmer
Att våra riksdagsledamöter får uppdraget att se över möjlighe-
terna att införa krav på obligatoriska fortbildningar i hur man 
möter elever inom NPF.
Beslut: Att bifalla första att-satsen. Att anse andra och tredje 
att-satsen vara besvarade.
Motion 10 Tänderna en del av kroppen
Att ett besök hos tandläkaren skall kosta lika mycket som ett be-
sök hos läkaren. Detta oavsett vilka behandlingar, lagningar eller 
tandvårdsoperationer som behöver genomföras. 
Att tandläkarbesöken skall ingå i högkostnadsskyddet.
Beslut: Att bifalla första och andra att-satsen. Att avslå tredje 
att-satsen

Höstmöte och samling för valvinst 2022
Höstmötet genomfördes som en heldag där eftermiddagen  
fokuserade på Samling för valvinst 2022.  Ombuden beslutade 
först om verksamhetsplan för 2020, för att sedan delta på olika 
workshops om medlemsvärvning, sociala medier, facklig-poli-
tistik samverkan och aktivare organisation. Drygt 100 medlem-
mar deltog under dagen som ansågs mycket lyckad.

Partikongressen 
Partikongressen som genomfördes 2019 var en mellankon-
gress. På mellankongresser behandlas sällan motioner och i år 
var det istället två programtexter som behandlades. 

En av programtexterna handlade om Socialdemokraternas  
organisationsutveckling; Organisatoriskt reformprogram och den 
andra handlade om jobb, omställning och utbildning; Kompe-
tensförsörjning och omställning. 

Kongressen genomfördes under tre dagar i Örebro. Göte-
borgsområdet hade åtta ombud på plats: Jim Aleberg, Ale, Pau-
la Örn, Ale, Elpida Georgitsi, Mölndal, Anton César, Alingsås, 
Patrik Linde, Härryda, Melisa Nilsson, Stenungsund, Katari-
na Bosetti Kristoffersson, Partille, Lena Orstadius, Ale samt 
Renée Bengtsson, Lerum. Inför partikongressen genomfördes 
fyra delegationsträffar.

Partisekreterare Lena Rådström Baastad framförde en häls-
ning från partistyrelsen och Mille Andersson, trubadur, sjöng 
och spelade. 

Avgående ledamöter avtackades, bland annat lämnade Bernt 
Lundborg, Kungälv, valberedningen och Patrik lämnade som 
ordförande. Det blev en känslomässig avslutning.

Fastställda motioner på distriktskongressen
Motion 1+2 Kulturskolan, en viktig del av vår kultur
Beslut: Att anse motionen vara besvarad.
Motion 3 Ingen ska lämna åk 3 utan att kunna läsa och 
skriva
Beslut: Att avslå motionen.
Motion 4 Idéburet offentligt partnerskap, IOP  
Att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för att för-
enkla och möjliggöra Idéburet Offentligt Partnerskap i större 
utsträckning.
Beslut: Att bifalla motionen. 
Motion 5 Bättre hushållning av vaccinationer
Att se över hur man samordnar vaccinhantering i skolor, barn-
avårdscentraler, Vårdcentraler, företagshälsovård och vaccina-
tionscentraler m.m.
Beslut: Att bifalla första att-satsen och att avslå andra att-satsen.
Motion 6 Att falla mellan stolarna 
Beslut: att första att-satsen anses vara besvarad, avslå andra 
att-satsen och att anse tredje att-satsen vara besvarad.
Motion 7 Kontaktdagar efter 16 års ålder för unga inom 
LSS
Att riksdagen ändrar reglerna för kontaktdagar och ser till att 
de gäller för dessa ungdomar inom LSS tills det att man har 
fyllt 18 år.
Beslut: Att bifalla första att-satsen och avslå andra.
Motion 8 Statlig medverkan i samordningsförbunden
Att genom våra riksdagsledamöter arbetar för att samordnings-
förbunden blir effektivare genom att utvärdera och förenkla 
den statliga medverkan.
Beslut: Att bifalla första att-satsen och att anse andra att-sat-
sen vara besvarad.



- Grundläggande medlemsutbildning
- Ledarskapsutbildning i samverkan med övriga distrikt i Väst
- Regional studiekonferens

Facklig – politisk verksamhet
Vårt regionråd i opposition, Janette Olsson, har regelbundna 
möten med fackliga företrädare, främst från Kommunal och 
dess medlemmar, för att diskutera aktuella frågor och gemen-
samma ställningstagande. I regionen har vi under året lyft 
många av kommunals frågor, främst kring arbetsmiljön och 
lönefrågan.

Riksdagledamöterna Aylin Fazelian och Joakim Järrebring har 
deltagit på tvärfackliga medlemsutbildningar och medlemsut-
bildning för frisörer, för att prata om facklig politisk samver-
kan, och hur vi gemensamt påverkar samhället.

På partikongressen sattes fokus på den facklig-politiska verk-
samheten och under hösten fastställde partistyrelsen en ny 
facklig-politisk strategi. Denna strategi ska ligga till grund för 
lokala handlingsplaner både på distrikts- och arbetarekommun-
nivå. Detta arbete har påbörjades under året.

Nätverkande och erfarenhetsutbyte. Vi har samlat våra fack-
liga ledare tillsammans med de lokala LOfacken vid ett tillfäl-
le. Inbjuden gäst var då Martin Karlsson, ombudsman på LO 
Väst, för att prata om förändringarna i strejkrätten.

Martin Karlsson var även inbjuden att prata på distriktsstyrel-
sedagen om den facklig-politiska samverkan.

Socialdemokraterna i Västsverige (S i Väst)
Socialdemokraterna i Västsverige är i första hand en parti- 
intern organisation med ett samverkansavtal och hante-
rar främst frågor som samordning inför partikongresser, 
SKR-uppdrag, och partiinterna nomineringar. 

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

Ordföranden och ombudsmän samlas vid behov och träffa-

Studieverksamheten
Studier är fortsatt en av våra viktigaste verksamheter, något 
som tydligt framkom i arbetet i både distriktsstyrelse och på 
Verksamhetsplaneringskonferensen inför vad organisationen 
behöver för valvinst 2022. 

I partiets centrala studieplan fastslås att samtliga medlemmar 
ska erbjudas möjlighet att gå Medlemsutbildning del 1 och 2. 
Den utbildningen genomförs främst på hemmaplan, men parti- 
distriktet har genomfört en medlemsutbildning på distrikts- 
nivå för att säkerställa att alla verkligen erbjuds utbildningen. Vi 
har stöttat de arbetarkommuner som genomfört medlemsut-
bildningen på hemmaplan, och i januari hade vi en Handledar-
utbildning tillsammans med övriga distrikt i Väst. 

Studiesamverkan med ABF och partidistrikten runt om i 
Västsverige samt Viskadalens Folkhögskola har förstärkts yt-
terligare och under hösten bildades en regional studiekommit-
té. I samverkan med Viskadalen genomförs främst Grundläg-
gande ledarskapsutbildning samt Ledarskapsutbildning – att 
leda partivänner. Den uppskattade regionala studiekonferensen 
gick av stapeln i oktober och de flesta arbetarekommuner från 
Göteborgsområdet deltog. 

Under året träffades studieorganisatörerna vid tre tillfällen. Som 
start på en ny mandatperiod genomfördes ”Regionskola” för  
ordinarie och ersättare i regionens nämnder, styrelser och bolag 
och inför valet till Europaparlamentet genomförde vi en Dörr-
knackningsledarutbildning.

Catrin Wikblad, studieansvarig ombudsman, blev un-
der året invald i partiets centrala studiekommitté. Di-
striktet deltog även i den studieträff  som partiet centralt  
anordnade på Bommersvik tillsammans med ABF, SSU och  
S-kvinnor. 

Studier genomförda på distriktsnivå:
- Handledarutbildning för Medlemsutbildning
- Dörrknackningsledarutbildning
- Regionskola för förtroendevalda i regionen
- Styrelse/funktionsutbildning tillsammans med ABF och 
övriga distrikt i Väst
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des under 2019 vid två tillfällen. Ena gången i samband med 
partikongressen i Örebro, och andra gången i riksdagshuset i 
Stockholm. Utöver det träffades ombudsmännen vid två tillfäl-
len på Bommersvik i samband med 26-mannaträffar.

Kommunikation
Alla medlemmar har fått Medlemsutskick via mejl flera gånger 
under året, samt två gånger brevledes.

I början av året genomfördes ett välbesökt seminarium om 
Upphandling - möjligheter för att nå hållbarhet! med jurist Mo-
hammed Hama Ali.

På Internationella kvinnodagen den 8 mars, bjöd vi in till 
ett samtal med våra riksdagsledamöter kring: Det feministiska 
samhällsbygget: Hur bryter vi machokulturen?

Ett terrassamtal genomfördes i oktober med Christine Mart-
tila, nyvald ordförande för LO-distriktet i Västsverige. När 
Christine valdes till ordförande i april i år var det ett histo-
riskt val, då hon både var den första kvinnliga ordförande för 
LO-distriktet i Västsverige och dessutom även Sveriges yngsta 
LO-distriktsordförande. 

En verksamhetsplaneringskonferens genomfördes tillsam-
mans med distriktsstyrelsen, arbetarekommunernas ordfö-
rande samt kommunalråd/oppositionsråd. Anders Ygeman,  
som representant från partistyrelsen, besökte konferensen.

Inför Internationella mansdagen i november, bjöd distriktet 
manliga medlemmar med förtroendeuppdrag i eller åt parti-
et, till en killmiddag för att diskutera feministiskt ledarskap.  
Middagssamtalet leddes av riksdagsledamöterna Kenneth G 
Forslund och Joakim Järrebring.

Riksdagsledamoten Olle Thorell kom och pratade om ”Hur 
når vi ut i en tid av polarisering och filterbubblor?”

Nätverket Unga Västsossar
Nätverket Unga Västsossar har under året haft tre träffar, två 
av dem med inbjudna gäster. Första gästen var Joakim Järre-
bring som berättade om riksdagens allmänna motionstid och 

fick ta emot flera tips på ämne att skriva om.

I oktober kom Emil Boss, författare till boken ”Sydafrikanskt 
vin - en annorlunda vinbok”. Emil presenterade sin bok och 
kampanjen Rättvis vinhandel. Kampanjen ”Rättvis vinhandel” 
består av fackföreningar och organisationer i Sydafrika, Chile, 
Argentina och Sverige. De kräver att Systembolaget, svenska 
staten och svenska vinimportföretag tar ansvar för miljö och 
mänskliga rättigheter i hela produktionskedjan av vin.

Internationellt
Under året fortsatte distriktets internationella verksamhet att 
utvecklas. Anton César var distriktets internationella ledare och 
även ambassadör för Olof  Palme International Center. Under 
året pågick Palmecentrets solidaritetstävling där det handlade 
om att värva nya månadsgivare. Göteborgsområdet hamnade 
på en hedrande tredjeplats. 

Partiet har omorganiserat det internationella arbetet och di-
striktets internationella ledare representerar distriktsstyrelsen i 
nätverket Partidistriktens internationella ledare (PDIL) samt i 
regionkommittén för Asien. 

Under året gick distriktet även in i ett internationellt projekt 
tillsammans med Stockholms arbetarekommun. 

Arbetarekommunordförandeträff
Under året genomfördes tre träffar för Arbetarekommunord-
föranden. Vi har försökt att planera för regelbundna AK-ord-
förandeträffar, men det är upptagna människor och ibland är 
det svårt att få tiden att räcka till. Information till våra ordfö-
randen skickas vanligtvis ut i ett mail i formen ”AK-ordföran-
deinfo” men diskussioner, påminnelser och frågor tas även i 
Rosengruppen.

Politik
I distriktet finns en tydligt uttryckt önskan om att kunna  
mötas och samverka. Det handlar del om att kunna samver-
ka över kommungränserna och distriktsgränserna, men även  
kunna mötas genom samma intresseområden.



Stefan Löfven
I november besökte Stefan Löfven Garveriet i Floda, Lerum, 
för ett verksamhetsbesök, partimiddag och ett öppet möte. 
Statsministern välkomnades av Aylin Fazelian, distriktsordfö-
rande, Janette Olsson, regionråd samt Renée Bengtsson, oppo-
sitionsråd i Lerum.

Statsministern fick se stora delar av Garveriets verksamhet; 
Matstudion där barn hade kurs i att göra egen pasta, fiskod-
lingen ute på gården, visning av odling av växter utan jord samt 
provsmakning av tång. Hela Garveriet andas klimatsmart, håll-
bart och närodlat!

Med på partimiddagen var några av de som kämpar för par-
tiet som fritidspolitiker; arbetarekommunordföranden, fack-
lig-politiska, folk från de lokala LO-facken runt Lerum samt 
ett helt bord med SSUare. 

Kvällen avslutades med ett öppet möte, där lokalen fylldes 
med över 300 personer. Statsministern pratade bland annat om 
ett starkare samhälle, där välfärden går före skattesänkningar, 
och där alla får möjlighet att växa och utvecklas. Det öppna 
mötet avslutades med en frågestund där publiken fick ställa 
frågor.

Ett stort tack till alla inblandade och ett extra tack till de vo-
lontärer som såg till att det öppna mötet flöt på som det skulle.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen består av de 
fem partidistrikt som ingår i Västra Götalandsregionen. 2019 
samlandes representantskapet för årsmöte i april då det förut-
om sedvanliga årsmötesförhandlingar och motionsbehandling 
även bjöds på flera korta och intressanta dragningar om aktuell 
regionpolitik. Göteborgsområdet hade sex ombud på plats och 
var därmed full delegation.

På representantskapet valdes Aylin Fazelian, in som ordinarie 
ledamot i SiVGRs styrelse, tillsammans med Jim Aleberg. Till 
ersättare valdes Janette Olsson. Även Catrin Wikblad, som för-
steombudsman, deltar i dessa möten samt är med och bereder 
styrelsemötena. 

Seniornätverket med representanter från alla arbetarekom-
muner har träffats några gånger under året med inbjudna gäster 
så som Jim Aleberg och Catrin Wikblad.

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

Riksdag- region- och kommunalrådsgrupp 
(RRK)
Syftet med gruppen är politisk samordning mellan de tre par-
lamentariska nivåerna, kollegialt erfarenhetsutbyte och kun-
skapsutveckling. Gruppen samlar samtliga kommunalråd, regi-
onråd och riksdagsledamöter i vårt partidistrikt.  

Under året genomfördes samtliga sex planerade träffar för 
RRK-gruppen. På träffarna har det diskuterats aktuella frågor 
och det som är på gång i kommuner, region och riksdag. Bijan 
Zainali, regionråd, bjöds in på en av träffarna för att samtal om 
regional utveckling i Västra Götalandsregionen.

SKL/SKR
SKL står för Sveriges Kommuner och Landsting. Under 2019 
valdes ombuden till vårens SKL-kongress och samma ombud 
kallades även till SKL-kongressen under hösten. På höstens 
kongress bytte SKL namn till SKR, Sveriges kommuner och 
Regioner.

För SKR har följande personer från Göteborgsområdet upp-
drag: Maria Brauer; Kultur och fritid, Eva Carlsson; Primärvård 
och äldreomsorg, Jim Aleberg; Digitalisering.

Valkretsen 
Våra riksdagsledamöter deltar i valkretsen i både utåtriktad  
verkamhet, som till exempel torgmöten och dörrknackning, 
och interna organisationsaktiviteter som medlemsmöten, ut-
bildningar och nätverk. Flera företags- och verksamhetsbesök 
har också genomförts.

Förutom statsrådsbesök under valrörelsen var Annica Strand-
häll och besökte Lilla Edet och Härryda i mars.
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1 Maj - Trygghet, Demokrati & Sammanhållning
Kungälv 
I år kraftsamlade vi och manifesterade för ett öppet demokra-
tiskt samhälle och mot nazism och högerextremism, tillsam-
mans i Kungälv. Flera av våra arbetarekommuner ändrade tid 
för sina egna 1 maj tåg för att kunna vara med i Kungälv. Och 
vi blev flera hundra i tåget!
Huvudtalare var Lena Hallengren, socialminister
Alingsås
Huvudtalare Olle Ludvigsson, Eu-parlamentariker
Ale
Huvudtalare Aylin Fazelian, riksdagsledamot
Härryda
Huvudtalare Tomas Angervik, regionpolitiker
Lerum
Huvutalare Bengt Forsling, LO-distriktet Västsverige
Lilla Edet
Huvudtalare Janette Olsson, regionråd
Mölndal
Huvudtalare Melisa Nilsson, kandidat till Europaparlamentet
Partille
Huvudtalare Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson

Europaparlamentsvalet 
Den 26 maj var det val till Europaparlamentet. Distriktets 
valledning bestod av Patrik Karlsson, Janette Olsson och Jim 
Aleberg fram till distriktskongressen. Efter distriktskongressen 
bestod valledningen av Aylin Fazelian, Janette Olsson, Jim Ale-
berg och Patrik Linde. Distriktets valledare var Catrin Wikblad, 
försteombudsman.

Valrörelsen inleddes i februari då partiet anordnade en 
EU-valskonferens i Stockholm. Listan är nationell och S i Väst 
hade nominerat Carina Ohlsson, Skaraborg, till Europaparla-
mentet. Göteborgsområdets kandidat var Melissa Nilsson, Ste-
nungsund. Melissa var ute och kampanjade och deltog i flera 
möten och träffar i valrörelsen. Partidistriktet tryckte upp fol-
drar och gjorde delningsbilder. 

Samtliga arbetarekommuner hade en valledare utsedd och en 
majoritet av arbetarekommunerna hade en dörrknackningsle-
dare utsedd. Dessa kallades till en Dörrknackningsledarutbild-
ning på partidistriktet i februari. Under våren genomfördes 
även sex olika argumentationstrimningstillfällen på olika ställen 
i distriktet. Argumentationstrimningen hölls av våra tre riks-
dagsledamöter. Valledarträffar genomfördes både fysiskt och 
via telefon. Vi hade även en Rosengrupp där information och 
nyttigheter delades.

Valdeltagandet i EU-valet blev i Sverige 55% och ökade där-
med för tredje valet i rad. Även i Europa ökade valdeltagandet 
och landade på 51%. Socialdemokraterna fick fem mandat av 
Sveriges 20 mandat. Största partigrupp blev Europeiska folk-
partiets grupp (EPP) och näst störst blev gruppen Progressiva 
förbundet av socialdemokrater (S&D) där Socialdemokraterna 
ingår.

Samtalskampanj stod i fokus för EU-valet och metoden var 
i första hand dörrknackning, främst i mobiliseringsområden 
för att nå de som röstar S men inte går och röstar i EU-val. 
Partidistriktets samtalsmål var 14428 samtal och 11270 samtal 
genomfördes. För att förstärka stödet till arbetarekommunerna 
anställdes Maria Steen på timmar under valrörelsen, med hu-
vudfokus på Samtalskampanj.

Kyrkoval

Även om det ännu dröjer lite tills det är dags för kyrkoval så 
har distriktet börjat förbereda organisationen. Arbetarekom-
munerna har uppmanats att utse kyrkopolitiskt ansvariga för 
att på så sätt lyfta kyrkopolitiken in på dagordningen och de 
kyrkopolitiskt ansvariga i distriktet bjöd in till en välbesökt 
träff  i december.

Samarbete med övriga organisationer

Styrelsen tackar de närstående organisationerna för ett gott  
samarbete under 2019.



Det har var ett minst sagt turbulent politiskt år 2019. På riks-
plan gick vi in i det nya året med en övergångsregering och 
en budget som kuppartat röstats igenom av Moderaterna, 
Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna. Många 
av de planerade reformerna fick läggas på is. Efter intensiva 
förhandlingar kunde Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Center-
partiet och Liberalerna slutligen enas om 73 punkter för att 
föra svensk politik framåt. Det kom att kallas Januariavtalet och 
vi hade återigen en S-ledd regering.

Kompromisser och förhandlingar har även präglat början av 
året lokalt och på distriktsnivå. I flera av våra kommuner tog 
det tid innan styret satte sig och i flera kommuner har block-
politiken brutits till förmån för nya konstellationer. I regionen 
präglades året av ett instabilt borgerligt styre tillsammans med 
Miljöpartiet. Regionen styrs i minoritet och Socialdemokrater-
na har lyckats få igenom flera viktiga beslut i regionfullmäktige.

På distriktsexpeditionen märktes 2018 års valresultat främst 
genom försämrad ekonomi och till följd av det en minskad per-
sonalstyrka. Vår valkretsombudsman Ola Johansson, som vi 
delade med Fyrbodals partidistrikt, blev uppsagd och lämnade 
oss redan i slutet av april. Även om vi visste att vi skulle stäl-
las inför minskad personalstyrka hade vi inte väntat oss att det 
skulle ske redan under våren. Partiexpeditionen fick snabbt för-
söka ställa om till en mindre styrka och fördela arbetsuppgifter 
därefter. Det fanns ingen tid att fundera eftersom vi stod inför 
valrörelse till Europaparlamentet. Samtalskampanjen stöttades 
upp med hjälp av timanställd personal och hela distriktet deltog 
i valrörelsen.

Huvudfrågorna i Europavalet var ordning och reda på arbets-
marknaden, ett miljömässigt hållbart samhälle och att alltid stå 
upp emot högerextremismens vi och dom-tänkande. Vi gjorde 
ett starkt val och fick in våra fem ledamöter, med tidigare mig-
rationsminister Heléne Fritzon i spetsen. På andra plats fanns 
Johan Danielsson som var LO:s kandidat. Vår västkandidat 
Carina Ohlsson från Skaraborg hamnade tyvärr utanför valbar 
plats.

Under hösten inledes arbetet med att stärka organisationen 
inför valvinst 2022. Styrelsen började med att titta på vilka om-
råden vi behöver prioritera framöver, det arbetet följde med in 
i Verksamhetsplaneringskonferensen då även Anders Ygeman 
från partistyrelsen kom och pratade om Vägen framåt. Höst-
mötet i november fångade upp dessa dagars funderingar och 
erbjöd över 100 deltagare ett antal workshops och storgrupps-
samtal i syftet att stärka oss inför valvinst 2022.

Även om vi kämpar med både medlemssiffror, opinionssiff-
ror och svårigheter att få ut vår politik så känns organisationen 
stark. Det finns en kampvilja och en önskan till ett bättre sam-
hälle, och det är vi som socialdemokrater som har politiken för 
en bättre välfärd och ett starkare och tryggare samhälle. Det vi 
gör nu är att vi organiserar oss och bygger vårt parti starkare. 
Med detta i ryggen fortsätter vi vägen fram mot valvinst 2022!

Styrelsens slutord
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Bidrag och anslag 1 3 565 109 4 026 854
Övriga verksamhetsintäkter 2 522 634 1 111 331

4 087 743 5 138 185

Rörelsens kostnader
Lokalkostnader -338 465 -297 373
Administrationskostnader -247 495 -228 299
Övriga externa verksamhetskostnader 3 -938 842 -1 636 523
Personalkostnader 4 -2 185 552 -2 592 084
Rörelseresultat 377 389 383 906

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 956 -9 773
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 823 -2 649
Resultat efter finansiella poster 385 522 371 484

Resultat före skatt 385 522 371 484

Årets resultat 385 522 371 484
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 39 260 78 758
Övriga fordringar 702 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 009 42 762

64 971 121 520

Kassa och bank 5 296 844 4 849 012

Summa omsättningstillgångar 5 361 815 4 970 532

SUMMA TILLGÅNGAR 5 361 815 4 970 532
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 5

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 2 919 932 2 798 448
Årets resultat 385 522 371 484

3 305 454 3 169 932

Summa eget kapital 3 305 454 3 169 932

Reserverade medel fonder
Övriga avsättningar 6 1 515 259 1 265 259

1 515 259 1 265 259

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 180 260 340 654
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 360 842 194 687

541 102 535 341

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 361 815 4 970 532
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Noter

Not 1  Bidrag och anslag

Bidrag och anslag

2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Regionbidrag 3 130 265 3 491 854
Övriga bidrag och anslag 434 844 535 000

3 565 109 4 026 854

Not 2  Övriga verksamhetsintäkter

 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Studier 70 502 65 201
Hyresiintäkter 152 082 204 801
Övriga verksamhetsintäkter 300 050 341 329
Valfond - 500 000
Summa 522 634 1 111 331

Not 3  Övriga externa verksamhetskostnader
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Hyra inventarier 90 366 133 949
Resekostnader 70 365 92 903
Kurser och konferenser 424 780 252 591
Övriga externa verksamhetskostnader 353 331 583 438
Summa 938 842 1 062 881

Not 4   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Män -
Kvinnor 2 2
Totalt 2 2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Övriga anställda 1 535 708 2 071 867
Summa 1 535 708 2 071 867
Sociala kostnader 535 962 489 507
(varav pensionskostnader) 123 758 116 805
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Not 5  Eget kapital
 Balanserade vinstmedel
Vid årets början 3 169 932
Disposition enl årsstämmobeslut
Överföring valfond -250 000
Årets resultat 385 522
Vid årets slut 3 305 454

Not 6  Reserveradede medel fonder
 2019-12-31 2018-12-31
Valfond 583 740 258 740
Studiefond 163 336 63 336
Kongressfond 170 897 170 897
Personalbefrämjande och KP 419 227 419 227
Inventarie och IT fond 178 059 178 059
Dispositionsfond - 175 000

1 515 259 1 265 259
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