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Styrelsen för Göteborgsområdets socialdemokratiska 
partidistrikt avger härmed följande berättelse över 
verksamheten 2022.

Organisation

Partidistriktets styrelse

Ordförande:  Aylin Fazelian, Mölndal
Vice ordförande:  Janette Olsson, Stenungsund
Kassör:   Patrik Linde, Härryda
Facklig ledare:  Daniel Kristoffersson, Partille
Studieorganisatörer: Renée Bengtsson, Lerum
   Tomas Angervik, Mölndal
Medlemsansvariga: Rikard Larsson, Tjörn
   Johnny Alexandersson, Stenungsund
Ledamöter:  Maria Brauer, Öckerö
   Jim Aleberg, Ale
   Margit Ursin Hvid, Lilla Edet
   Anton César, Alingsås
   Camilla Haag, Kungälv
   Joakim Järrebring, Alingsås
   Ann Lundgren, Ale
Adjungerade:  Kenneth G Forslund, riksdagsledamot
   Marlene Segerson, S-kvinnor
   Sandra Mathiasson, SSU-distriktet
   Pia Gillerstedt, Tro och solidaritet

Styrelsen har under året haft elva protokollförda styrelsemöten, 
varav ett har varit extrainkallat. Ett sammanträde har varit ett 
helginternat för att gå igenom styrande dokument.

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

Valberedning:  Benny Andersson, sammankallande
   Christina Oskarsson, Ale
   Simon Waern, Alingsås
   Christine Marttila, Ale
Suppleanter:  Ove Dröscher, Mölndal
   Birgitta Berntsson, Härryda

Valberedningen har en mandatperiod på fyra år och väljs året 
efter valår. Under året har valberedningen tagit fram förslag till 
distriktsuppdrag i partidistriktet samt förslag till riksdags- och 
regionfullmäktige lista. I samband med förslag till listor genom-

fördes även ett samråd, dit distriktsstyrelse och arbetarekommuner 
var välkomna att diskutera med valberedningen. Efter sommaren 
hanterade valberedningen nomineringar till regionens styrelser och 
nämnder.

Partidistriktets representation

Riksdagen
Göteborgsområdets partidistrikt representerades i riksdagen av 
Kenneth G Forslund, som fram till och med valet varit ordförande 
i utrikesutskottet och därefter förste vice talman, Aylin Fazelian, 
utbildningsutskottet samt Joakim Järrebring, som fram till och med 
valet var ledamot i civilutskottet och därefter i miljö- och jord-
bruksutskottet.

Regionfullmäktige
Göteborgsområdet har, fram till valet, representerats i regionfull-
mäktige av: Janette Olsson, regionråd, Jim Aleberg, ersättare i regi-
onstyrelsen, Maria Brauer, Tomas Angervik, Sebastian Aronsson, 
Linda Åshamre, Mats Eriksson och Marie Raask.
Ersättare har varit: Marie Raask, Ulla-Karin Johansson, Christer 
Ahlén, Dennis Jeryd, Fredrik Gullbrantz, Eva Kristensen, Oskar 
Sköld och Harri Ikonen.

Efter valet har partidistriktet representerats av följande personer i 
regionfullmäktige: Janette Olsson, ersättare i regionstyrelsen, Jim 
Aleberg, ersättare i regionstyrelsen, Renée Bengtsson, regionfull-
mäktiges ordförande, Tomas Angervik, Maria Brauer, Sebastian 
Aronsson, Linda Åshamre, Oskar Sköld, Marie Raask och Benny 
Halldin.
Ersättare har varit: Madeleine Librén, Jesper Eneroth, Anita Hedén 
Unosson, Johan Nordin, Lena Palmén, Jacob Wihlborg, Eva Kris-
tensen, Jon Haraldsson, Kristin Arplöw och Johnny Alexandersson.

Partistyrelsen
Ersättare i partistyrelsen var Aylin Fazelian, Mölndal.

Distriktsexpedition
Partidistriktet har under året haft följande anställda:
Försteombudsman Catrin Wikblad, t.o.m. 30/11
Försteombudsman Begmohammed Derakshande-Tomadj,  
   fr.o.m 14/11
Ombudsman  Sara Björnson, t.o.m. 30/9
Ombudsman  Hans Hahn
Ombudsman  Katarina Bosetti Kristoffersson, fr.om.  
   1/9
Valombudsman  Assar Wixe, 1/6-11/9
Valombudsman  Sandra Mathiasson, 1/8-11/9



Arbetet på partiexpeditionen handlar mycket om att stötta och 
underlätta för förtroendevalda i arbetarekommuner och S-fören-
ingar. Det handlar om att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och 
skapa relationer till andra delar av partiorganisationen, fackliga 
avdelningar och andra organisationer inom arbetarrörelsen.

Ombudsmännen träffar regelbundet kollegor i landet. Catrin och 
Begmohammed har som försteombudsmän deltagit i det som 
kallas 26-manna med försteombudsmännen i landets övriga parti-
distrikt. 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. SSU-di-
striktet anställde under valet tillsammans med SSU Fyrbodal Sara 
Johansson till ombudsman.

Partiorganisationerna i GOS
Partidistriktet består av 11 arbetarekommuner. Medlemsantalet 
den 31 december 2022 var 2239.
 
Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingsarbetet omfattar områdena värva, välkomna, 
aktivera och engagera. Samtliga arbetarekommuner har utsett en 
medlemsansvarig. De arbetar med att välkomna nya medlemmar 
och samtala med icke betalande medlemmar för att minska utträ-
den. 

Partidistriktet ökade i antal medlemmar för andra året i rad, vilket 
är en glädjande utveckling och i linje med resten av partiet. Trots 
detta finns potential för förbättring, då vi inte nådde vårt värv-
ningsmål för året.

Distriktskongress
Årets distriktskongress hölls den 2 april på Folkets Hus i Mölndal. 
Kongressen besöktes av partiordförande och dåvarande statsmi-
nister Magdalena Andersson.

Distriktskongressens 95 röstberättigade ombud fastställde riks-
dags- och regionvalsedlar, valde företrädare till distriktsuppdrag 
samt behandlade två motioner. Kongressen antog också två utta-
landen: ett uttalande om stöd till Ukraina och ett om att fortsätta 
arbeta för miljövänliga transporter

.

Fastställda motioner på distriktskongressen
Motion 1
Miljönätverk inom partidistriktet
Beslut: Att bifalla motionen.

Motion 2
Kollektivtrafiken är vägen framåt - inför studentrabatt även 
på enkelbiljetter
Beslut: Att bifalla motionen.

Höstmöte
Höstmötet genomfördes lördagen den 18 november. Mötet hölls 
på Lökebergs konferenshotell i Kungälv.
Utöver mötesförhandlingar med beslut om verksamhetsplan för 
2023 genomfördes en inspirationsdag med olika inbjudna förelä-
sare som pratade om fem olika teman: humanism och solidaritet, 
klimatfrågan, facklig-politisk samverkan, studier och medlemsut-
veckling.

Studieverksamheten
Studier är ett prioriterat område för partiet. Studier gör att vi un-
der trivsamma former stärker organisationen och banden mellan 
oss medlemmar. Med studiecirkeln som form lär vi oss ledarskap, 
demokrati och låter alla komma till tals och växa. Det är ett verk-
tyg som partiet på alla nivåer borde bli bättre på att använda sig av. 

Distriktet är en resurs i arbetet att komma igång med verksamhet. 
Alla våra studier bedrivs i samverkan med vårt bildningsförbund 
ABF. För att stärka oss lokalt är det viktigt att den samverkan 
också fördjupas i våra kommuner.

Tanken är att Partiets medlemsutbildningar kommer mest till sin 
rätt om de genomförs lokalt men distriktet har även i år erbjudit 
och genomfört uppsamlingsutbildningar. Distriktet har även ge-
nomfört ledarskapsutbildningar lokalt där så efterfrågats. Distrik-
tet har även genomfört seminarier och samtal kring så vitt skilda 
ämnen som energipolitik, hur man bygger en stad och säkerhets-
politik.

Under året avslutades den tvååriga ledarskapsutbildningen Ung i 
GOS och deltagarna uppmärksammades på distriktskongressen i 
april. En uppskattad utbildning som slagit väl ut.
 
Distriktet har även under året påbörjat arbetet med ett pedago-
giskt handledarlag som fullt utbyggt är tänkt att vara en resurs för 
arbetarekommunerna i deras planering och genomförande av den 
lokala studieverksamheten.Studieorganisatörerna i våra arbetare-
kommuner har inbjudits till gemensamma träffar för att samverka 
och utveckla distriktets utbildningar.

Vi har även haft gemensamma studiekonferenser med övriga par-
tidistrikt i Västsverige och närvarat på den nationella studiekonfe-
rensen på Bommersvik.



Facklig-politisk verksamhet
Partiet centralt har en överenskommelse med LO om hur 
samarbetet mellan arbetarrörelsens två grenar ska fungera. Den 
planen följer distriktet. Klimatet mellan LO-facken och partiet 
är på många håll gott men skulle må bra av att formaliseras och 
utvecklas för att behålla de goda relationerna. Fler av LO-förbun-
dens medlemmar behöver välja det socialdemokratiska partiet i de 
allmänna valen och även bli medlemmar.
 
Under året inrättades därför ett facklig-politiskt utskott i syfte att 
fördjupa och förstärka samarbetet mellan LO och partiet. Tillska-
pandet ska ses som en tydlig markering att det facklig-politiska 
arbetet ska fördjupas och förstärkas i alla våra organisationsled. 
Formerna för utskottet håller på att arbetas fram men består idag 
av arbetarekommunernas fackliga ledare då distriktet ser att det 
är på den lokala nivån som samarbetet behöver utvecklas och 
prioriteras. 

Under året har arbetet fokuserat på samarbete mellan LO-förbun-
den utifrån att det har varit ett valår. Vi kan se att fackförbunden 
har gjort ett mycket bra arbete i valrörelsen och att antalet lokala 
överenskommelser, som de frågor som LO prioriterar och driver 
lokalt har ökat.

Kommunikation
Under årets första månader genomförde partidistriktet ett antal
öppna tematräffar. Alla genomfördes digitalt och samtalsledare 
var våra riksdagsledamöter. I januari genomfördes samtal om 
energipolitik med Joakim Järrebring och om säkerhetspolitik med 
Kenneth G Forslund. I mars genomfördes sedan ett samtal om 
skolfrågan med Aylin Fazelian. Efter valet samlade vi också med-
lemmar till ett eftervalssnack

På Internationella kvinnodagen den 8 mars geomfördes ett
digitalt samtal i samarbete med Kommunal Väst om avskaffandet 
av karensavdraget, som särskilt drabbar kvinnliga arbetare i kon-
taktyrken. Partidistriktsordförande Aylin Fazelian samtalade med 
Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, och Sladjana 
Gustafsson, avdelningsordförande Kommunal Väst, om frågan.

En verksamhetsplaneringskonferens hölls fysiskt på Lökebergs 
konferenshotell i Kungälv, då distriktsstyrelse tillsammans med 
kommunalråd och ak-ordförande gick igenom verksamhetsplan 
för innevarande år och tankar och önskemål inför 2023.

På sociala medier har vi fortsatt att visa under vår #regiontisdag
varje vecka vad som händer i regionpolitiken och att det
har betydelse vem som styr.

Alla medlemmar har fått medlemsutskick via e-post flera gånger
under året, samt en gång brevledes.

Internationellt
Den 24 februari inledde Ryssland sin orättfärdiga och olagli-
ga invasion av Ukraina. Kriget har pågått under hela 2022 och 
i skrivande stund finns inga tecken på en fred i närtid. Under 
distriktskongressen genomfördes en insamling till förmån för 
Palmecentrets arbete i Ukraina. Dessutom antogs ett uttalande till 
stöd för Ukraina och dess folk. Som en följd av invasionen inledde 
partiet en säkerhetspolitisk dialog som mynnade ut i ett förnyat 
ställningstagande om ett svenskt medlemskap i Nato. Våren präg-
lades till stor del av en försvars- och säkerhetspolitisk debatt, både 
i samhället och inom partiet. Partidistriktet anordnade ett säker-
hetspolitiskt dialogmöte med medlemmarna den 2 maj där Niklas 
Karlsson, vice ordförande i försvarsutskottet, var inbjuden.

Partiet genomförde också en internationell valkonferens på Bom-
mersvik den 7-8 april för att jobba med politik och kampanjme-
toder relaterat till diasporagrupper i Sverige. På denna konferens 
deltog partidistriktet med två representanter och två ombudsmän.

Efter riksdagsvalet ingick regeringspartierna och Sverigedemokra-
terna ett slottsavtal (Tidöavtalet) som kraftigt försämrade för den 
svenska biståndspolitiken. Med hänvisning till detta genomförde 
distriktet en insamling även under höstmötet, även denna gång till 
Palmecentret, och dubblerade det insamlade beloppet. Slutsum-
man landade på 9 300 kronor som går till Palmecentrets arbete.

Arbetarekommunordförandeträff
Under året genomfördes två träffar för arbetarekommunernas 
ordföranden. Gruppen träffades färre gånger än under ett vanligt 
år på grund av att 2022 var ett valår. Gruppen har också träffats 
i samband med andra händelser, såsom verksamhetsplanerings-
konferens, samråd med valberedningen och olika valrelaterade 
evenemang.

Information till våra ordföranden skickas vanligtvis ut med e-post 
i form av ”AK-ordförandeinfo” men det pågår också diskussioner 
i en särskild grupp på Rosen.

Politik



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

Valet 2022
Partidistriktet har enligt partiets stadgar ansvar för att leda
och bedriva valrörelse i valkretsen Västra Götalands västra.
Distriktets valledning bestod av Catrin Wikblad, valledare, samt
Aylin Fazelian, Janette Olsson och Patrik Linde. Vid behov kallad-
es även representanter för LO och SSU-distriktet in. Valledningen 
hade sina träffar i samband med VU-möten.

I februari beslutade distriktsstyrelsen om en valplan som
utgick från partiets centrala valplan och som fastslog bland
annat målsättningar, samtalsmål, valledning, ansvarsfördelning,
budskap, material, facklig-politisk samverkan och tidsplan. 

Inför och under valet samverkade vi även med de kringliggande 
distrikten och då främst med Göteborgs partidistrikt då många 
av våra medlemmar, valarbetare och väljare pendlar till och från 
Göteborg. Några exempel på samordningen mellan våra distrikt 
var en regionpolitisk konferens om sjukvårdsvalet och två gemen-
samma regionpolitiska aktionsdagar som handlade om sjukvård. 
Aktionsdagarna blev rätt så lyckade även om samverkan mellan 
partidistrikten inte var så enkel som vi hade önskat. Det som gjor-
de samarbetet till en utmaning var dels att vi har två olika kulturer, 
men framförallt försvårades samarbetet av att organisationerna är 
så olika uppbyggda. Göteborg är både partidistrikt och arbeta-
rekommun och hade till exempel en valledning medan vi i vårt 
partidistrikt hade en valledning för distriktet
och elva valledningar för arbetarekommunerna. 

Vi genomförde även en gemensam valupptakt på Clarion Hotel 
Post i Göteborg som inleddes av Aylin Fazelian och Mattias Jons-
son, ordförande för respektive partidistrikt. Vi gästades också av 
partisekreterare Tobias Baudin, LO:s 1:e vice ordförande Therese 
Guovelin och partiets valledare Axel Björneke under dagen. Efter 
valupptakten gick deltagarna i samlad trupp till Gustaf  Adolfs 
torg där partiordförande Magdalena Andersson höll sitt traditions-
enliga sommartal.

Varje arbetarekommun hade utsett valledare som tog ansvar för 
valrörelsen i sina arbetarekommuner. I princip alla AK var repre-
senterade på partiets nationella Valvinnardagar som gick av sta-
peln i slutet av februari. Under valrörelsen genomförde distriktet 
regelbundna valledarträffar, tyvärr bitvis med låg uppslutning.

Inför valet genomförde partidistriktet fyra valarbetarutbildningar, 

en utbildning för dörrknackningsledare och tre argumentationsut-
bildningar.

Dörrknackning var den bärande aktiviteten genom hela val-
rörelsen och partistyrelsen hade satt upp ett ambitiöst mål om 
1 700 000 samtal varav 52 966 skulle genomföras i Göteborg-
sområdet. Samtalsmålet fördelades proportionellt över samtliga 
arbetarekommuner i distriktet och under valrö relsen genomfördes 
främst samtal vid dörrknackning men även på gator och torg, på 
arbetsplatser och via telefon. När vallokalerna stängde hade Göte-
borgsområdet rapporterat in 24 176 samtal. Glädjande nog kan vi 
konstatera att samtliga arbetarekommuner knackade dörr i denna 
valrörelse. Härryda AK var till och med bland de allra första 
arbetarekommunerna i landet att nå sina samtalsmål!

Partidistriktet lanserade sex riksdagskandidater och elva regionk-
andidater. Vi genomförde en kandidatutbildning samt erbjöd kan-
didatmaterial bestående av en folder och delningsbilder för sociala 
medier. Kandidaterna jobbade aktivt med sina sociala medier, 
främst Facebook och Instagram. Efter sommaren schemalades 
framförallt de fyra toppnamnen på riksdagslistan till att vara ute i 
arbetarekommunerna och kampanja. Kandidaterna genomförde 
också ett antal arbetsplatsbesök i arbetarekommunerna tillsam-
mans med de lokala LO-facken.

När det gäller kommunikation köpte vi annonser i radio, digi-
talt på Aftonbladet och genomförde en valsedelsförsändelse i 
arbetarekommunerna, utöver kommunikation i sociala medier 
och på hemsidan. Valsedelsförsändelsen blev tyvärr en misslyckad 
historia för tre av fem AK som valde Postnord som distributör, då 
vissa utskick hamnade i helt fel kommun.

Valresultatet
Jämför vi resultatet i våra kommuner med förra valet ökade vi 
med nästan fyra procentenheter i riksdagsvalet, från 24,24 % 2018 
till 28,04 % 2022. Partidistriktet var därmed snubblande nära att få 
fyra riksdagsledamöter.

Även i regionvalet ökade partiet med stora siffror, från 24,81 % 
2018 till 28,53 % 2022. Valresultatet innebar för partidistriktets 
del att vi ökade från 8 till 10 ledamöter i regionfullmäktige och 
tillsammans med Göteborgs partidistrikt var vi det enda partidis-
triktet som ökade i antal mandat.

I våra elva kommuner var det mestadels uppåt med en snittökning 
på 3,69 % i de nio kommuner där vi ökade. Vi ökade som mest 
i Härryda som gick upp med 8,64 % jämfört med valet 2018. I 
två kommuner minskade vi jämfört med förra valet. Efter valet 
lyckades vi behålla makten i Kungälv och Stenungsund samtidigt 
som vi gick från opposition till majoritet i Mölndal, Lilla Edet och 
Lerum.



Riksdag, region- och kommunalrådsgrupp (RRK)
Syftet med gruppen är politisk samordning mellan de tre parla-
mentariska nivåerna, kollegialt erfarenhetsutbyte och kunskapsut-
veckling. Gruppen samlar samtliga kommunalråd samt grupple-
dare där kommunalråd saknas, regionråd och regionrådsersättare 
samt riksdagsledamöter i vårt partidistrikt.

Under året genomfördes tre av fyra planerade träffar: 18 februari, 
22 april samt 2 december. Träffarna genomfördes både fysiskt och 
digitalt.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)
För SKR hade under året följande personer från Göteborgsom-
rådet uppdrag: Maria Brauer, beredningen för kultur och fritid, 
Janette Olsson, beredningen för primärvård och äldreomsorg och 
Jim Aleberg, beredningen för digitalisering.

Valkretsen
Våra riksdagsledamöter deltar i valkretsen i både utåtriktad verk-
samhet som öppna digitala möten och interna aktiviteter som 
medlemsmöten, utbildningar och nätverksträffar.

Flera företags- och verksamhetsbesök har genomförts under året 
som en del av valrörelsen, vilket beskrivs tidigare i verksamhetsbe-
rättelsen.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen består av de fem 
partidistrikt som ingår i Västra Götalandsregionen.

I början av april samlades ombud och styrelse i Vänersborg för att 
genomföra 2022 års första representantskap. Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar och val av styrelse beslutades det om det 
regionpolitiska programmet för mandatperioden 2023-2026. 
Göteborgsområdet hade sex ombud på plats och var därmed 
fulltalig delegation. På representantskapet valdes Aylin Fazelian in 
som ordinarie ledamot i S i VGRs styrelse, tillsammans med Jim 
Aleberg. Till ersättare valdes Janette Olsson. Ordförande för S i 
VGR är Jörgen Hellman. I oktober samlades representantskapet till 
ett höstmöte där huvudtemat var att fatta beslut om regionlistorna.

Socialdemokraterna i Västsverige (S i Väst)
Socialdemokraterna i Västsverige är i första hand en partiintern
organisation med ett samverkansavtal. S i Väst består av de
fem partidistrikten som ingår i Västra Götalandsregionen samt
Halland och Värmland. Värmland har under året som gått varit
ordförandedistrikt. Ordföranden och ombudsmän samlas vid
behov och har under året hanterat nomineringar till SKR-
kongressen och uppdrag inom SKR. 

1 maj - Sverige kan bättre/Alla folks frihet
Första maj-firandet 2022 präglades av det pågående kriget i Ukraina 
som ledde till att dagen fick två paroller: Sverige kan bättre och Alla 
folks frihet. Partidistriktet fortsatte med konceptet digital sillfrukost 
som introducerades under firandet 2021.

Ale
Huvudtalare Stefan Löfven, f.d. partiordförande och statsminister

Alingsås
Huvudtalare Elsa Alm, ungsekreterare LO

Härryda
Huvudtalare Janette Olsson, regionråd

Kungälv
Huvudtalare Stefan Löfven, f.d. partiordförande och statsminister

Lerum
Huvutalare Renée Bengtsson, regionkandidat

Lilla Edet
Huvudtalare Max Elger, finansmarknadsminister

Mölndal
Huvudtalare Aylin Fazelian, riksdagsledamot

Partille
Huvudtalare Elsa Alm, ungsekreterare LO

Stenungsund och Tjörn
Huvudtalare Max Elger, finansmarknadsminister



När vi blickar tillbaka på verksamheten som Socialdemokraterna 
i Göteborgsområdet bedrivit under 2022, känner vi en stolthet. 
Runt om i våra elva arbetarekommuner mobiliserade vi oss för 
jämlikhet och solidaritet – vi genomförde en bra valrörelse där vi 
dessutom hade väldigt roligt tillsammans. Trots att den politiska 
dagordningen under valrörelsen inte var till vår fördel, dessutom 
med skenande priser och ett brutalt krig i vårt närområde, förbätt-
rade vi socialdemokrater vårt valresultat jämfört med 2018. Från 
styrelsens sida vill vi rikta ett stort tack till alla fantastiska medlem-
mar för ovärderliga insatser under valrörelsen. Vi vill också rikta 
ett stort tack till våra fackligt engagerade och för en mycket god 
samverkan med LO. 

Vi styr nu i fem av elva kommuner och vi har tagit över styret 
i Västra Götalandsregionen. Att det samlade valresultatet inte 
räckte till en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering är samtidigt 
en förlust. En viktig lärdom är att inga väljare någonsin kan tas för 
givna. Under perioden har strategier för att nå vissa väljargrupper 
i viss mån gått ut över Socialdemokraternas förmåga att nå andra. 
Vi måste arbeta hårt för att undvika att detta sker i fortsättningen. 
I en polariserad tid kan det vara svårare än förr, men svaret ligger 
ändå i att återigen lyckas med det vi Socialdemokrater klarat av 
historiskt: att hitta de breda politiska lösningarna, som förenar 
stora gruppers intressen. Fler måste känna att samhället går åt rätt 
håll med socialdemokratisk politik.

Distriktsstyrelsen har under det gångna året givetvis haft huvudfo-
kus på valet och planering av valrörelse. Därtill har frågan om ett 
Nato-medlemskap hanterats i styrelsen, med såväl dialog med par-
tistyrelse som möten runt om i våra kommuner och digitalt. Under 

året har vi också blickat framåt och antagit en ny process för hur 
vår verksamhet och våra mål ska planeras. I ett nytt beslut har vi 
landat i att varje verksamhetsplan inte enbart ska fokusera på det 
innevarande året, utan kunna planera för flera år framåt. Det är en 
unik process som Kommunal har ställt om till, som vi som första 
partidistrikt i Sverige valt att utforska närmare.

Efter valrörelsen valde också vår tidigare ombudsman Sara 
Björnsson och vår tidigare förste ombudsman Catrin Wikblad att 
efter 10 år gå vidare till nya arbetsplatser. Vi tackar både Sara och 
Catrin för lång och trogen tjänst och för hårt arbete under många 
år.

Under året har styrelsen rekryterat Katarina Bosetti Kristoffersson 
som ombudsman och Begmohammed Derakshande-Tomadj till 
ny förste ombudsman. Tillsammans med Hans Hahn utgör de nu 
vår distriktsexpedition som gärna stöttar upp våra medlemmar 
och arbetarekommuner i organisation, kommunikation och politik. 
  
Med en högerregering som sitter i knät på Sverigedemokraterna, 
ett samhällsklimat som många gånger är obehagligt, en ekonomisk 
kris som drabbar välfärden och ett oroligt omvärldsläge - behövs 
klassisk socialdemokratisk politik, men också nytänk. Distriktssty-
relsen ser behovet av att det kommande året 2023 blir ett år där vi 
vågar utveckla ny socialdemokratisk politik, stärka våra kunskaper 
tillsammans och bygga vårt facklig-politiska samarbete ännu star-
kare. Grunden för de kommande valen; EU-valet 2024, kyrkovalet 
2025 och de allmänna valen 2026, måste sättas redan nu.

Styrelsens slutord

Tomas Angervik

Aylin Fazelian Janette Olsson Patrik Linde

Ann Lundgren Anton César Camilla Haag

Daniel Kristoffersson Jim Aleberg Joakim Järrebring

Johnny Alexandersson Margit Hvid Rikard Larsson

Maria BrauerRenée Bengtsson
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Styrelsen f"r G"teborgsomr!dets Socialdemokratiska Partidistrikt f!r h rmed avge !rsredovisning f"r
r kenskaps!ret 2022.
 
 
#rsredovisningen  r uppr ttad i svenska kronor, SEK. Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser f"reg!ende !r.
 
 
F!rvaltningsber#ttelse
 
 
Verksamheten
 
Allm nt om verksamheten
 
 
F"reningen har sitt s te i Kung lv.
 
Fr mjande av  ndam!let
 
 
V sentliga h ndelser under r kenskaps!ret
 
 
Fler"rs!versikt (Tkr) 2022 2021 2020 2019 2018
Nettooms ttning 4 619 4 113 4 174 4 088 5 138
Resultat efter finansiella poster -492 692 1 266 386 371
Soliditet (%) 59,6 50,4 64,1 61,6 70,9
Kassalikviditet (%) 1 519,9 413,1 1 471,4 990,9 928,5
      

F"reningens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.
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Resultatr#kning Not 2022-01-01

-2022-12-31
2021-01-01

-2021-12-31  
 

F"reningens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.

F!reningens int#kter      
Bidrag och anslag 2 3 837 903  3 603 674  
$vriga verksamhetsint kter 3 781 576  509 513  
Summa f!reningens int#kter  4 619 480  4 113 187  
      
F!reningens kostnader      
Lokalkostnader  -329 736  -325 379  
Administrationskostnader  -521 528  -249 606  
Personalkostnader 4 -2 963 691  -2 051 235  
$vriga externa verksamhetskostnader 5 -1 300 857  -789 562  
Summa f!reningens kostnader  -5 115 812  -3 415 782  
R!relseresultat  -496 332  697 405  
      
Finansiella poster      
R nteint kter  4 205  5 467  
Nedskrivningar av finansiella anl ggningstillg!ngar och
kortfristiga placeringar  0  -11 000  
R ntekostnader och liknande resultatposter  -164  -363  
Summa finansiella poster  4 041  -5 896  
Resultat efter finansiella poster  -492 291  691 509  
      
Resultat f!re skatt  -492 291  691 509  
      
 rets resultat  -492 291  691 509  
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Balansr#kning Not 2022-12-31 2021-12-31  

 

TILLG NGAR      
      
Oms#ttningstillg"ngar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  64 445  99 350  
$vriga fordringar  56 667  136 234  
F"rutbetalda kostnader  91 835  105 123  
Summa kortfristiga fordringar  212 947  340 707  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  6 516 083  8 602 644  
Summa kassa och bank  6 516 083  8 602 644  
Summa oms#ttningstillg"ngar  6 729 030  8 943 351  
      
SUMMA TILLG NGAR  6 729 030  8 943 351  
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Balansr#kning Not 2022-12-31 2021-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 6     
Balanserad vinst eller f"rlust  4 501 862  3 814 517  
#rets resultat  -492 291  691 509  
Eget kapital vid r#kenskaps"rets slut  4 009 571  4 506 026  
      
Reserverade medel och fonder      
$vriga avs ttningar 7 2 276 731  2 272 567  
Summa avs#ttningar  2 276 731  2 272 567  
      
Kortfristiga skulder      
F"rskott fr!n kunder  1 960  0  
Leverant"rsskulder  13 775  26 079  
Skatteskulder  13 212  0  
$vriga skulder  215 453  6 424  
Upplupna kostnader  198 328  2 132 255  
Summa kortfristiga skulder  442 728  2 164 758  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 729 030  8 943 351  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och v#rderingsprinciper
 
Allm#nna upplysningar
#rsredovisningen  r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och Bokf"ringsn mndens allm nna
r!d (BFNAR 2016:10) om !rsredovisning i mindre f"retag. 
 
 
Not 2 Bidrag och anslag
 2022 2021  
    
Bidrag och anslag    
Regionbidrag -3 321 866 -3 256 731  
Valsedelsf"rs ndelsest"d -126 410 0  
$vriga bidrag och anslag -389 627 -346 943  
 -3 837 903 -3 603 674  
    

 
Not 3 $vriga verksamhetsint#kter
 2022 2021  
    
Studier -16 859 -46 225  
Hyresint kter -222 081 -291 785  
$vriga verksamhetsint kter -542 636 -171 503  
 -781 576 -509 513  
    

 
Not 4 Anst#llda och personalkostnader
 2022 2021  
    
Medelantalet anst#llda    
Kvinnor 3 2  
M n 1 0  
 4 2  
    
L!ner och andra ers#ttningar samt sociala kostnader    
inklusive pensionskostnader    
L"ner och andra ers ttningar 1 877 912 1 347 136  
Sociala kostnader och pensionskostnader 961 172 574 751  
(varav pensionskostnader) (288 436 105 534)  
Totala l!ner, andra ers#ttningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 2 839 084 1 921 887  
    

 
Not 5 $vriga externa verksamhetskostnader
 2022 2021  
    
Hyra inventarier 103 344 93 590  
Resekostnader 51 648 7 058  
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Resekostnader 51 648 7 058  

Kurser och konferenser 387 818 270 630  
$vriga externa verksamhetskostnader 758 047 418 284  
 1 300 857 789 562  
    

 
Not 6 Eget kapital
 2022-12-31 2021-12-31  
    
Belopp vid !rets ing!ng -4 501 862 -3 814 517  
#rets resultat 492 291 -691 509  
Belopp vid "rets utg"ng -4 009 571 -4 506 026  
    

 
Not 7 Reseverade medel fonder
 2022-12-31 2021-12-31  
    
    
Valfond -1 371 770 -1 369 261  
Studiefond -163 635 -163 336  
Kongressfond -171 210 -170 897  
Personalbefr mjande och KP -416 764 -416 002  
Inventarie och IT fond -153 352 -153 071  
 -2 276 731 -2 272 567  
    
    

Underskrifter 
 
 
Kung lv  
 
 
 
  
Aylin Fazelian Patrik Linde
Ordf"rande Kass"r
  

 
 
V!r revisionsber ttelse har l mnats 
 
 
 
 
Anna Lena Mellquist Bj"rn Brogren
Revisor Revisor
 
 
 
Jan-Erik  Lindstr"m  
Revisor 





G Ö T E B O R G S O M R Å D E T 


