
Protokoll fört vid Socialdemokraterna i Göteborgsområdets partidistriktkongress 2020-09-05 

Digitalt via Zoom 

 

 

§1. Öppnande 

 Aylin Fazelian, distriktsordförande, hälsar alla ombud och distriktsstyrelse välkomna till 

distriktskongressen. Den första digitala partidistriktskongressen någonsin. Spännande men 

samtidigt tomt att inte kunna umgås som normalt. En parentation för de kamrater som 

under året lämnat oss genomfördes. 

 

§2. Rapport över fullmaktsgranskningen 

Revisorn Jan-Erik Lindström har övervakat incheckningen i det digitala mötesrummet och 

redovisar att vi är 90 röstberättigade ombud närvarande. 

Ombudsförteckningen fastställs till 90 ombud. 

 

§3. Antagande av dag- och arbetsordning 

 Sedan beslutet om en digital distriktskongress så har dag- och arbetsordningen justerats 

något mot den som var tänkt att gälla på den fysiska kongressen. Den uppdaterade 

versionen har funnit tillsammans med alla handlingar på hemsidan och har skickats ut till 

alla ombud inför kongressen. 

Dag- och arbetsordningen fastställs. 

 

§4. Val av mötesfunktionärer 

a) 2 mötesordförande 

Föreslagna är Berit Müllerström och Kenneth G Forslund. Kongressen väljer dessa två till 

mötesordföranden. 

b) 2 sekreterare 

Föreslagna är Assar Wixe och Sara Björnson. Dessa två väljs till mötessekreterare 

c) 2 justerare 

Kongressen föreslår Kristina Körnung och Thorbjörn Carlsson.  Dessa två väljs till 

justerare.  

d) 2 rösträknare 

Till rösträknare föreslås och väljs Assar Wixe och Jan-Erik Lindström. Dessa två väljs till 

rösträknare.  

e) Redaktionsutskott 

Till redaktionsutskott föreslås och väljs Aylin Fazelian, Janette Olsson, Sebastian Aronsson 

och Rosalie Sanyang.  

Röstlängden justerades till 93 ombud. 

§5. Inbjudna gäster har ordet 

Ahmad Marouni, ny ombudsman för SSU-distriktet presenterade sig och önskade alla 

ombud en bra distriktskongress. 

Partisekreterare Lena Rådström Baastad, talade och hälsade från partistyrelsen till 

distriktskongressen. Hon lyfte vikten av det politiska samtalet och att vi sett under året 

med Coronapandemin vikten av ett starkt samhälle och solidaritet. 



§6. Styrelsens berättelse 

Styrelsens berättelse, partidistriktets verksamhetsberättelse, föredrogs genom att 

mötesordförande läste rubrik för rubrik, samt avslutade med att läsa hela slutordet. 

Beslut: Styrelsens berättelse godkändes och lades till handlingarna.  

 

§7. Ekonomisk berättelse 

a) Resultat- och balansräkning 

Partidistriktets kassör Jim Aleberg föredrog resultat- och balansräkning.  

Resultat- och balansräkning lades därefter till handlingarna.  

b) Revisorernas berättelse 

Jan-Erik Lindström föredrog revisorernas berättelse.  

Revisorernas berättelse lades därefter till handlingarna. 

c) Styrelsens förslag 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att besluta att årets resultat överförs till eget 

kapital 

Beslut: Att årets resultat överförs till eget kapital. 

d) Ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna har i sin revisionsberättelse föreslagit distriktskongressen att ge styrelsen 

ansvarsfrihet. Detta blir även distriktskongressens mening. 

Beslut: Att ge den avgående distriktsstyrelsen ansvarsfrihet. 

 

§8. Motionsbehandling 

Motion 1 Hur ska vi kunna minska antalet papperslösa ungdomar i Sverige 

Janette Olsson, styrelsens föredragande, föreslår att första att-satsen bifalls och andra 

attsatsen avslås. Rosalie Sanyang, motionär, föreslår bifall på motionen i sin helhet.  

Votering genomfördes angående andra att-satsen och med röstsiffrorna 72 – 14, avslogs 

den.   

Beslut: Att bifalla första att-satsen 

Att partidistriktet skickar in denna motion som förslag till kommittén för flyktingpolitiken 

Att avslå andra att-satsen  

Röstlängden justerades till 94 ombud 

Motion 2 Insatser för att stoppa krisen inom skolan och vården 

Patrik Linde, styrelsens föredragande, föreslår distriktskongressen att anse motionen vara 

besvarad. 

Eva Olsson, Öckerö, yrkar på bifall på motionens andra och tredje att-sats.  

Votering genomfördes och med röstsiffrorna 73-14 valde distriktskongressen att gå på 

styrelsens linje. 

Beslut: Att anse motionen vara besvarad  

Motion 3 Ändra villkoren för att få sjukpenning 

Rikard Larsson, styrelsens föredragande, yrkar bifall på motionen i sin helhet.  

Kristian Hermansson, motionär, tackar för styrelsens svar.  



Beslut:  Att bifalla motionen 

Att Socialdemokraternas riksdagsledamöter jobbar för att reformera hela systemet för 

sjukpenningen. 

Att Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikt antar motionen som sin egen och 

skickar den vidare till partikongressen.  

Motion 4 Ändring till lagen om färdtjänst 

Eva Carlsson, styrelsens föredragande, föreslår avslag på motionen.  

Jan Rudén, Stenungsund, yrkar bifall till andra att-satsen.  

Bernt A Runberg, Mölndal och Gitte Jensen, Lilla Edet, yrkar bifall på motionen i sin 

helhet. 

Votering genomfördes angående första och andra att-satsen. 

Med röstsiffrorna 59-31 avslogs första att-satsen. 

med röstsiffrorna 53-39 avslogs andra att-satsen. 

Beslut:  Att avslå motionen  

Motion 5 Sluta spara, satsa på välfärdsreformer istället 

Beslut: Att anse motionen vara besvarad.  

Motion 6 Avgiftsfri grundskola på riktigt 

Beslut: Att bifalla motionen 

Att den obligatoriska skolan skall vara helt kostnadsfri. Inga avgifter skall få tas ut och inga 

medel samlas in. All verksamhet skall betalas av de medel som skolan får i sitt anslag. 

Att distriktets årsmöte tar motionen som sin och skickar den till partikongressen. 

Att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för att alla typer av kostnader, små som 

stora, inom den svenska skolan avskaffas. 

Motion 7 NPF-säkrad skola 

Anton Cesar, styrelsens föredragande, föreslår att första att-satsen ska anses besvarad och 

att andra att-satsen ska avslås.  

Johnny Alexandersson, motionär, föreslår bifall på motionens första att-sats.  

Votering genomfördes kring första att-satsen, och med röstsiffrorna 45-46 bifölls att-satsen 

Beslut:  Att bifalla första att-satsen 

Att våra socialdemokratiska riksdagsledamöter lyfter frågan och arbetar för hur man 

nationellt kan påverka, stödja, snabba på utvecklingen och införande av NPF säkrade 

skolor i våra kommuner.  

Att avslå andra att-satsen 

Motion 8 Fler hyresrätter 

Styrelsen föreslår bifall till motionen i sin helhet.  

Kristian Hermansson, motionär, tackar för svaret och ställer sig bakom styrelsens 

bifallsyrkande. 

Beslut:  Att bifalla motionen 

Att Socialdemokraterna jobbar för att utveckla en ny socialt och miljömässigt hållbar 

bostadspolitik som motsvarar dagens och morgondagens efterfrågan på bostäder. 

Att Socialdemokraternas riksdagsledamöter jobbar och stödjer för ett aktivt byggande av 

hyresrätter med en rimlig hyra. 

Att Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikt antar motionen som sin egen 

 och skickar den vidare till partikongressen. 



Motion 9 Pröva begränsad avgift i kollektivtrafiken 

Styrelsen föreslår distriktskongressen att anse motionen vara besvarad. 

Elisabeth Andersson, Mölndal, önskade ett förtydligande från styrelsen, efter svaret yrkade 

hon bifall till styrelsen förslag. 

Beslut:  Att anse motionen vara besvarad 

Motion 10 En politik för föreningslivet under 2020-talet 

Joakim Järrebring, styrelsens föredragande, föreslår kongressen att anse motionen vara 

besvarad.  

Jan Rudén, Stenungsund, yrkar bifall till första att-satsen.  

Votering genomfördes på första att-satsen och med röstsiffrorna 74-16 beslöt 

distriktskongressen i enlighet med distriktsstyrelsen. 

Beslut:  Att anse motionen vara besvarad.  

Motion 11 Rätten till ledighet för politiska uppdrag, för alla 

Styrelsen yrkar bifall på första att-satsen och avslag på andra att-satsen. 

Beslut: Att bifalla första att-satsen 

Att motionen tas vidare till socialdemokratiska riksdagsgruppen genom våra 

riksdagsledamöter för ett vidare arbete om att utöka kommunallagens paragraf till att också 

innefatta ungas universitets- och högskolestudier.  

Att avslå andra att-satsen 

Motion 12 Om minskad avdragsrätt för lönekostnader i svenska aktiebolag 

Patrik Linde, styrelsens föredragande, yrkar på avslag till motionen. 

Beslut:  Att avslå motionen. 

Motion 13 Tillsätt en ny maktutredning 

Rikard Larsson, styrelsens föredragande, yrkar bifall till motionen.  

Beslut:  Att bifalla motionen. 

Att distriktskongressen beslutar att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för att en 

ny maktutredning tillsätts.  

Motion 14 Gör som Finland – förbjud införsel av kärnvapen FISE 

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen. 

Beslut:  Att bifalla motionen 

Att Sverige inför en liknande lag som Finland har om förbud mot införsel av kärnvapen 

och därmed klargöra vår syn på kärnvapen inom vårt lands gränser. 

Motion 15 Stoppa mobbing 

Aylin Fazelian, styrelsens föredragande yrkar på att anse motionen vara besvarad. 

Beslut:  Att anse motionen vara besvarad. 

Motion 16 Nämndemännens villkor och ersättningar 

Janette Olsson, styrelsens föredragande, yrkar bifall till första att-satsen och avslag på att-

satserna två till sex.  

Bernt Lundborg, motionär, Gitte Jensen, Lilla Edet, Bernt A Rundberg Mölndal och 

Ruben Rick, Kungälv, yrkar på bifall på motionen i sin helhet.  

Votering genomfördes kring att-satserna två till sex, och med röstsiffrorna 69-22 beslutade 

distriktskongressen i enlighet med distriktsstyrelsens avslags yrkande. 



Beslut:  Att bifalla första att-satsen 

Att partiet ska verka för en förbättring av nämndemännens villkor. 

Att avslå andra till sjätte att-satsen.  

Röstlängden justerades till 92 st  

§9. Valberedningens förslag på tillvägagångssätt vid val av: 

a) Ordförande 

Valberedningen föreslår att partidistriktets ordförande väljs på två år, året före valår. 

b) Kassör 

Valberedningen föreslår att partidistriktets kassör väljs på två år, det år ordförande inte 

väljs. 

c) Ledamöter 

Valberedningen föreslår att partidistriktets styrelseledamöter väljs växelvis på två år, vilket 

för året innebär att 7 ledamöter väljs på 2 år och 7 ledamöter väljs på ett år för att sedan 

hamna i fas. 

d) Revisorer 

Valberedningen föreslår att partidistriktets revisorer väljs växelvis på två år, vilket för året 

innebär, att sammankallande revisor väljs på 2 år och övriga revisorer väljs på ett år för att 

sedan hamna i fas. 

Beslut: Distriktskongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag under §9 a-d.  

 

§10. Val av 

a) Ordförande, 1 år 

Valberedningen föreslår att välja Aylin Fazelian till distriktsordförande på ett år. 

Beslut: Distriktskongressen beslöt enhälligt att välja Aylin Fazelian till ordförande på 1 år.  

b) 7 ledamöter, 2 år 

Valberedningens föreslår till ledamöter på 2 år, Jim Aleberg, Tomas Angervik, Maria 

Brauer, Anton Cesar, Renée Bengtsson, Janette Olsson och Erika Sjöblom 

Beslut: Distriktskongressen beslöt i enligt med valberedningens förslag till ledamöter på två år. 

c) 7 ledamöter, 1 år 

Valberedningens föreslår till ledamöter på 1 år, Johnny Alexandersson, Margit Hvid, 

Joakim Järrebring, Daniel Kristofersson, Rikard Larsson, Patrik Linde och Ann Lundgren 

 

Camilla Stensson, Alingsås, föreslår Anders Juhlin men drar tillbaka sitt förslag.  

Beslut: Distriktskongressen beslöt i enligt med valberedningens förslag till ledamöter på ett år. 

 

d) 1 sammankallande revisor, 2 år 

Valberedningens föreslår Jan-Erik Lindström, Mölndal  

Beslut: Distriktskongressen beslöt i enligt med valberedningens förslag. 

e) 2 revisorer, 1 år 

Valberedningens föreslår Anna-Lena Mellqvist, Lerum och Björn Brogren, Kungälv 

Beslut: Distriktskongressen beslöt i enligt med valberedningens förslag. 

Röstlängden justerades till 93 stycken ombud 



f) 3 revisorssuppleanter 1 år 

Valberedningens föreslår Ronald Caous, Öckerö, Irene Hellekant, Ale och Ingemar 

Ottosson, Lilla Edet 

Beslut:  Distriktskongressen beslöt i enligt med valberedningens förslag 

g) 2 ordinarie i styrelsen för S i VGR, 1 år 

Valberedningens föreslår Aylin Fazelian och Jim Aleberg  

Beslut: Distriktskongressen beslöt i enligt med valberedningens förslag. 

h) 1 ersättare i styrelsen för S i VGR, 1 år 

Valberedningens föreslår Janette Olsson. 

Beslut: Distriktskongressen beslöt i enligt med valberedningens förslag. 

i) 6 ledamöter till S i VGR representantskap, 1 år 

Valberedningen föreslår Ronnie Bryngelsson, Öckerö, Torbjörn Carlsson, Partille, Rebecka 

Gustin, Alingsås, Patrik Linde, Härryda, Monica Samuelsson, Ale och Linda Åshamre, 

Kungälv 

Beslut: Distriktskongressen beslöt i enligt med valberedningens förslag. 

j) 6 ersättare till S i VGR representantskap, 1 år 

Valberedningen föreslår Maria Brauer, Öckerö, Anette Fransson, Lilla Edet, Benny Halldin, 

Tjörn, Anders Johansson, Lilla Edet, Rosalie Sanyang, Tjörn och Assar Wixe, Kungälv 

Beslut: Distriktskongressen beslöt i enligt med valberedningens förslag. 

 

§11.  Avslutning 

 

Redaktionsutskottet läste upp förslag på gemensamt uttalande från distriktskongressen, om 

en solidaritetshälsning till det socialdemokratiska partiet i Belarus. Kongressen beslutade 

att anta redaktionsutskottets uttalande.  

Distriktsordförande Aylin Fazelian presenterade sedan partidistriktets 

medlemsvärvartävling. En tävling i tre kategorier 1) Flest värvade medlemmar i förhållande 

till arbetarekommun-storlek 2) Färst utskrivna medlemmar 3) Flest värvade medlemmar.  

Vinnare utses på Höstmötet 2021 och fina priser utlovas. 

Aylin tackade sedan av Eva Carlsson och Maria Steen, som avgår från distriktsstyrelsen, 

samt Birgitta Eriksson som avgår som revisor, med varsin blommar och presentkort. 

Presidiet tackades med en gåva och blomma.  

Aylin Fazelian avslutade kongressen 13.42 och en video på Socialdemokraternas 

jubileumskör som sjunger Internationalen visades.  

 

  

 Kristina Körnung, justerare   Thorbjörn Carlsson, justerare 

     

 

 Assar Wixe, sekreterare  Sara Björnson, sekreterare 


