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Riksdagsgruppen

Kenneth G Forslund

Riksdagsledamot från Kungälv, invald för Bohuslän/Västra Götlands Västra. Invald i Sveriges riksdag 2002, därefter omvald 2006, 2010 och 2014.
Ledamot i riksdagens utrikesutskott sedan 2002. Ordförande i riksdagens utrikesutskott sedan 2014. Ansvarar i
S-gruppen i utrikesutskottet för säkerhetspolitik.
Ledamot i utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation. Ledamot i Försvarsberedningen. Ledamot i styrelsen för Olof Palmes internationella center.
Ledamot i UD:s Antagningsnämnd till diplomatprogrammet.

Debatter i riksdagens kammare
15 februari Utrikespolitisk debatt
22 mars Konsulär krisberedskap
8 juni Svenskt deltagande i FN:s stabiliseringsinsats i Mali
29 november Utgiftsområde 5
15 december Fortsatt deltagande i NATO:s utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
15 december Fortsatt svenskt deltagande i den militära
utbildningsinsatsen i Irak

Motioner
Egna
- Översyn av fartgräns för Epa- och A-traktorer

Volvo bussar används vid Västbanken, TV4 Ekonominyheter, 2017-01-31
S tar ansvar för försvaret, med Åsa Lindestam, Västerviks-Tidningen, 2017-02-01
Volvo kritiseras för bussar på Västbanken, TT, 2017-0201
Volvos affärer i den politiska hetluften, Dagens Nyheter,
2017-02-02
Volvo kritiseras för bussar på Västbanken, Bohusläningen, 2017-02-02
Feminism behövs mer än någonsin, med Pernilla Stålhammar, Göteborgs-Posten, 2017-02-02
Frågetecken kring biståndsavräkningar, TT, 2017-02-16
S-ledningen: Nej till åsterställd flyktingpolitik, Svenska
Dagbladet, 2017-02-22
Världen både bättre och sämre, Kungälvs-Posten, 201702-24
S kommer inte att pressa regeringen om folkmordet Seyfo, SVT Nyheter Södertälje, 2017-04-19
Riksdagsledamot höll förstamajtal, Tranås Tidning, 201705-02
Forslund om märklig värld, Smålands Dagblad, 2017-0502
Nästan alla partiledare gratulerar Macron, TT 2017-05-07

Medmotionär
- Upprustning av Bohusbanan
- Utbyggnad av E20, Västra stambanan och Herrljungabanan
- Jämlikhet
- Distansutbildningar
- Samlad skärgårdspolitik
- Sjöpungar och andra djur för etanolproduktion
- Skatter och avgifter för hyresrätter

Krävs visst tålamod (om Burma), TT, 2017-06-13

Interpellationer och frågor

Toppolitiker städade skola, Kungälvs-Posten, 2017-11-21

Inga då det främst är metoder som används i opposition.

Artiklar och mediamedverkan (i urval)
”Gôtt, nu kör vi!”, Ny tid, 2017-01-27

Progressiva krafter är på frammarsch, Aktuellt i Politiken,
2017-06-16
Löfvén ombildar, Kungälvs-Posten, 2017-07-28
Miljoner till välfärden, Kungälvs-Posten, 2017-09-22
Det är därför försvarsmaktsövningen Aurora 17 har genomförts, Uppsala Nya Tidning, 2017-09-30
Labour vill visa enighet, Aktuellt i Politiken, 2017-10-06
Vi måste bli bättre på att klara kriser, med Björn von Sydow och Åsa Lindestam, Bohusläningen 2017-12-30
Vi måste kunna försvara oss i tre månader, med Björn
von Sydow och Åsa Lindestam, Provinstidningen Dalsland

regiongruppen

Medlemmar i regionfullmäktigegruppen är samtliga socialdemokratiska ledamöter och ersättare i regionfullmäktige samt gruppledare i nämnder och styrelser. Fullmäktigegruppen består av ca 90 personer och har jämn
könsfördelning bland både de ordinarie och bland ersättarna.
Gruppstyrelsen har under året haft 8 sammanträden.
Dessa styrelsemöten har i de flesta fall skett i anslutning
till gruppmöten inför regionfullmäktige, samt ett planeringsmöte vid årets början.
Följande ledamöter har ingått i styrelsen: Per Tenggren
(ordförande), Mikael Mellby, Hanne Jensen, Janette Olsson (fram till oktober), Christer Ahlén (från och med
oktober), Linnea Wall, Ann-Christine Andersson, Helén
Eliasson, Bijan Zainali.
S-kansliet arbetar för regionstyrelsegruppen och för de
förtroendevalda i regionfullmäktige. Kansliet har medverkat vid utformandet av oppositionsplattform och
budgetförslag. Dessutom har kansliet medverkat till att
ta fram underlag, informationsmaterial och program till
gruppmöten.
Under året har det varit vissa personalförändringar på
det socialdemokratiska kansliet i Vänersborg. Följande
personer varit anställda på S-kansliet: Bijan Zainali, Louise Åsenfors, Jesper Blomqvist, Agnetha Andersson, Karolina Roughton, samt Moez Dahrsani (start september).
S-Kansliet sänder ut nyhetsbrev samt är aktivt på sociala
medier i syfte att förbättra informationen till RF-gruppen, andra partimedlemmar men även externt. I enlighet
med tidigare beslut på årsmötet upprättas protokoll från
gruppstyrelsen samt anteckningar från RF-gruppens möten vilka sänds ut till hela gruppen.
Regionråden under året har varit: Helén Eliasson, Karin
Engdahl, Alex Bergström, Håkan Linnarsson och Lena
Hult.
Regionrådsersättarna under året har varit: Lena Malm,
Claes Redberg. Anne-Charlotte Karlsson, Jim Aleberg.
Patrik Karlsson lämnade sitt uppdrag som ersättare i regionstyrelsen den 19/9 och ersattes då av Janette Olsson.

Fullmäktigegruppen har haft 8 möten under året:
30 januari, 17 mars, 3 april, 15 maj, 25-26 augusti, 18
september, 23 oktober samt 20 november.
Dessa har oftast legat i anslutning till regionfullmäktiges
möten. Gruppmötet i mars var en extra hel-dag, och i
augusti var det tvådagarsmöte.
Förutom behandling av regionfullmäktigelistan har följande frågor behandlats vid regionfullmäktigegruppens
möten under året:
• Januari: Tjänstemännen från Västra Götalandsregionen presenterar sitt kunskapsunderlag in-för budgetarbete. Gruppen diskuterade också arbetet med handlingsprogrammet och hur processen under våren skulle se ut.
• Mars: Fortsatt arbete kring upplägget för budgetprocessen. Bijan Zainali redogör för det eko-nomiska läget
i regionen. Grupparbete om de olika politikområdena
görs, där alla är med och får chans att diskutera samtliga
frågor i cirkulerande bikupediskussioner.
• April: Tjänstemännen från Västra Götalandsregionen presenterar vårdplatssituationen i reg-ionen, och hur
vårdplatser hänger ihop med patientsäkerhet. Helen Eliasson avrundar dis-kussionen och redogör kort kring vår
egen vårdplatsrapport. Även fortsatt arbete med bud-get.
• Maj: Helen inleder en diskussion om det aktuella läget
inför valet, samt förvalsstrategin inför valet 2018. Strategiska utgångspunkter och utvecklingen i vår omvärld
påverkar opinionen och vilket fokus valrörelsen får. Max
Falk, infrastrukturstrateg på trafikverket i Västra Götal-and, är inbjuden för att prata om revidering av den
nationella och regionala infrastrukturpla-nen, och dess
koppling till Sverigeförhandlingarna.
• Augusti: John Zanchi, opinionsanalytiker hos partistyrelsen, presenterar partiets förvalsstra-tegi samt det aktuella opinionsläget. Regionfullmäktigegruppen ges en kort
presentation av det ekonomiska läget inför kommande
statsbudget och inför valåret. Helen Eliasson gör en redogörelse av översynen av den politiska organisationen. I
arbetet med den politiska organi-sationen har arbetet pågått under en längre tid, med intervjuer och enkäter, samt
en styr-grupp och samarbete med Göteborgs universitet
och Högskolan i Borås. Gruppen fortsätter även diskussioner kring innehåll i handlingsprogrammet. Gruppen
får information om, och diskuterar västtrafiks nya prissortiment.

• September: Kerstin Brunnström ger sin bild av läget
inom psykiatrin i västra götalandsregion-en utifrån psykiatriberedningens perspektiv. Cecilia Dalman-Eek håller
ett pass för att få gruppen att bli aktiva och känna sig
trygga i att använda sociala medier. Henrik Johansson
från Kommunal tillsammans med Oscar Taxén redogör
för kommunals syn på upphandlingar i offentlig sektor. Christin Slättmyr lyfter frågan angående barn med
neuropsykiatriska sjuk-domar och delar med sig utav sin
frustration kring arbetet med denna patientgrupp.
• Oktober: Ann-Sofi Lodin och Ann Söderström är
inbjudna att presentera de utpekade priori-terade områdena som arbetas med inom hälso- och sjukvården.
Ann-Sofi går också igenom regionens delårsrapport. Jörgen Hansson presenterar avdelningen för folkhälsa och
deras uppdrag.
• November: Roger Molin från SKL redogör för sina
spaningar och talar om de utmaningar som finns inom
hälso- och sjukvården, främst för de äldre multisjuka och
kroniker. Max Falk och Lars Hilleström presenterar regionens arbete med kollektivtrafik i storstadsområdet i
och runt Göteborg dels kopplat till sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen kopplar också satsningar inom
kollektivtrafiken till bostadsbyggande vilket blir relevant
utifrån regionens ansvar för regionalt tillväxtarbete. Arbetet inleds med nästa års budget där Per redogör för diskussionerna inom grupparbetena som ska hållas. Helen
inleder gruppernas diskussioner med att blicka tillbaka på
de budgetar som vi lagt under mandatperioden.
Interpellationer, motioner och enkla frågor
Under 2017 har vår regionfullmäktigeledamöter deltagit
aktivt i debatter. Från vår socialdemokra-tiska grupp lämnades under året in 6 st interpellationer, 16 st motioner,
samt ställde 22 enkla frågor.
Avslutning
Året 2017 var ett år där vi stärkte vår oppositionsroll i
Västra Götalandsregionen. Vi blivit bättre på att lyfta de
frågor som vi brinner för. Vi har kavlat upp ärmarna och
gjort oss redo för valrörelse. Vi behöver fortsättningsvis
jobba vidare med att utveckla strategier för att synliggöra
vår politik. Detta har prövats genom en lyckad gemensam
regionkampanj tillsammans med partidistrikten i början
av december.

Avsaknad av tydlig ledning och styrning hos den sittande majoriteten gör att vi har svårt att se struk-tur i deras
beslutsfattande. Stora ekonomiska överskott centralt och
fortsatt stora utmaningar inom vården visar på bristande idéer till långsiktiga hållbara lösningar. Där har vi ett
mycket viktigt uppdrag att följa upp och ifrågasätta.
Gruppstyrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till
samtliga förtroendevalda ledamöter och er-sättare samt
s-kansliet för ett väl genomfört och engagerat arbete under 2017.

Kvinnodistriktet

STYRELSEN
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Marlene Segerson, ordförande
Eva Eriksson, vice ordförande och studieorganisatör
Carola Granell, kassör
Marie Raask, internationell ledare
Rosalie Sanyang
Christina Oscarsson
Rasha Sandén
Gun Abrahamsson
Eva-Britt Pedersen
Birgitta Jähnke
Klara Martinsson
Som verkställande utskott har fungerat:
Marlene Segerson, Carola Granell och Rosalie Sanyang
Revisorer: Kaisa Blank Nordmark och Pia Arnell
Revisorersättare: Lena Schandorff
Studiekommitté: Eva Eriksson, Carola Granell och
Marlene Segerson
Internationell kommitté: Marie Raask och Rosalie Sanyang
Valberedning: Carin Oleryd och Janette Ohlsson

SAMMANTRÄDEN
Distriktsstyrelsen har under året haft sex styrelsesammanträden.

ÅRSKONGRESS
2017 års kongress hölls den 11 mars i Stenungsund tillsammans med S-kvinnor i Fyrbodal och Södra Älvsborg.

FÖRBUNDSKONGRESS
2017 års förbundskongress hölls i Karlstad 18-20 augusti. Ombud var Marie Raask

REPRESENTATION, KURS- OCH
KONFERENSDELTAGANDE
Distriktet har varit representerat vid följande arrangemang:
• Internationella kvinnodagen
• Partidistriktets årskongress
• Partiditriktets höstmöte

• Distriktsordförandeträff med förbundsstyrelsen
• Internationell träff med kvinnoförbundet
• Studiebesök i EU-parlamentet 6-7 juni tillsammans
med S-kvinnor i Göteborg

DEBATTARTIKLAR/INSÄNDARE
• ”Kvinnoförnedrande nätporr måste begränsas” –
debattartikel i GP 14 februari 2017 av
Marlene Segerson, Carola Granell och Janette Olsson
• ”Se till att alla nyförlösta får hembesök” – debattartikel i GP 21 april 2017. Marlene
Segerson tillsammans med Anne-Marie Palm”
• ”Träget arbete minskar mäns våld mot kvinnor” –
debattartikel i GP 25 november 2017
Marlene Segerson tillsammans med Carina Ohlsson
och Anne-Marie Palm.

S-KVINNORS REPRESENTATION
Här kommer ett urval av S-kvinnors representation
• Nämndeman i hovrätten, kammarrätten, förvaltningsrätten
• Socialdemokratiska partidistriktets styrelse i Bohuslän
• Västsvenska representantskapet
• Västsvenska styrelsen
• Regionfullmäktigegruppen
• Regionstyrelsen
• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
• Primärvårdstyrelser
• Alingsås Sjukhusstyrelse
• Kollektivtrafiknämnden
• ISGR internationella skolan

MEDLEMSSTATISTIK
Kungälv
33
Partille		
18
Ale		 31
Lerum 		
21
Stenungsund
22
Tjörn		
11
Mölndal		
24
Linnéa 		
6
		166

DISTRIKTETS VERKSAMHET
Kurser/seminarier m m
• 14 januari seminarium ”Sexualbrottsutredningen”.
Föreläsare var riksdagsledamot Maria Andersson Willner. Vi avslutade med att se filmen ”Pornland”
• 11 mars seminarium ”Ordets makt i politiken” med
författaren Sara Gunnerud.
• 28 oktober seminarium om försvar, anordnat av
S-kvinnor i Fyrbodal. Föreläsare var Rikslottachef
Barbro Isaksson om frivilliga försvarsorganisationer och
Ulla Reimers om säkerhet

INTERNATIONELLT
Internationella projekt har varit vilande under året.

KLUBBVERKSAMHET
Partille S-kvinnor
• Klubben har medverkat vid torgaktiviteter.
• 1 maj med fana egna plakat
• Klubben har haft tre medlemsmöten där vi bl a har
gjort egna plakat till 1 maj och nomineringsmöte inför
kommunfullmäktigelistan.
Kungälvs S-kvinnor
• Medlemsmöten
• Klubben har medverkat vid torgaktiviteter.
• 1 Maj Ale S-kvinnor
• Medlemsmöten
• Klubben har medverkat vid torgaktiviteter.
Lerum S-kvinnor
• Medlemsmöten
• Steg 1 utbildning tillsammans med kvinnodistriktet
Stenungsunds S-kvinnor
• Stenungsunds kvinnoklubb har en vilsam tillvaro,
men inte desto mindre har kvinnoklubben en stark röst
framförallt lokalt och regionalt. Vi ser en utveckling där
hat och hot får ta en allt större plats i vårt samhälle och
upplever att detta även drabbar oss i kvinnoklubben.
Men vi slutar aldrig att kämpa för våra och andra kvinnors rätt och jämlika villkor. Fokus ligger på att synliggöra och bemöta, driva debatt, synas, höras och ta plats
för att driva på en utveckling mot ett mer sammanhållet
samhälle.

• Vi har genomfört en del ”inspirations-fikor” där målet
varit att få träffas, prata och stärka varandra. Dessutom
är Stenungsunds kvinnoklubb en engagerad part i kvinnoförbundets distriktsorganisation.
• Utöver detta är medlemmar i Stenungsunds kvinnoklubb aktiv vad gäller motions- och insändarskrivande.
Tjörns S-kvinnor
• Sex öppna medlemsmöten utöver årsmötet
• Ansvarig för två möten tillsammans med Tjörns arbetarekommun
Mölndals S-kvinnor (Mabel)
• Medlemsmöten
• 1 maj

SLUTORD
Året 2017 har varit första året som nytt distrikt för
Göteborgsområdets Socialdemokratiska kvinnodistrikt
S-kvinnor GOS. Distriktet GOS består av Ale, Alingsås,
Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Hösten 2017 kommer att gå till historien. Metoo förändrade våra liv och blev ett genombrott för jämställdheten. Äntligen har tystnaden brutits kring sexuella trakasserier, sexism och kränkande behandlingar. S-kvinnor
jobbar mot sexuella trakasserier varje dag. Tillsammans
tar i den feministiska kampen för ett jämställt samhälle.
Nu laddar vi för valåret 2018. Vi S-kvinnor kommer att
delta i valrörelsen med kunskap, kraft och humor.

Tro & Solidaritet-distriktet

Ordföranden för Interimsstyrelsen för bildandet av Socialdemokrater för Tro & Solidaritet Västsvenska distriktet
Jan-Åke Simonsson hälsade mötesdeltagarna välkomna
till det första konstituerande mötet den 18 mars 2017 i
SAP Göteborgsområdets lokaler, Kungälv. Han redogjorde för bakgrunden till beslutet som innebar att samma
dag STS Bohuslän resp. STS Norra Älvsborg beslutat att
resp. distrikt avslutar sin verksamhet för att bilda Socialdemokrater för Tro & Solidaritet Västsvenska distriktet.
Det innebär att det nya distriktet enligt förbundsstadgarna kan vara ett distrikt inom SAP Fyrbodal resp SAP Göteborgs-området. Det nya distriktet skulle därmed komma att ha c:a 150 medlemmar dels från grupperna STS
Trollhättan, STS Uddevalla Bohusdal, STS Kungälv samt
STS Mölndal jämte direktanslutna från Öckerö, Alingsås, Stenungsund, Partille, Härryda, Alingsås, Vänersborg
samt Åmål.
Parentation
Jan-Åke Simonsson höll därefter en parentation, varvid
han särskilt uppmärksammade två medlemmar i form av
Tyra Johansson, Uddevalla, samt Rolf Edvardsson, Öckerö, för deras insatser för förbundet och partiet.
Förslag om ny Distriktsstyrelse
Distriktsmötet antog enhällig förslaget som Interimsstyrelsen föreslog, en styrelse om 7 ledamöter samt 3 ersättare, 2 revisorer och 2 revisorsersättare samt en valberedning med 3 medlemmar.
Årsmötet beslöt enhälligt att anta förslaget till stadgar
för Socialdemokrater för Tro & Solidaritet Västsvenska
distriktet.
Förbundssekreteraren Hans Josefson redogjorde för
den formella hanteringen av ärendet samt för förbundsmötets beslut i frågan 2016-06-13.
Riksdagsledamoten Jörgen Hallman höll därefter ett anförande kring aktuella politiska frågor och händelser.
Den nya styrelsen utsågs enhälligt enligt följande sammansättning:
Ordförande Jan Åke Simonsson. Öckerö 2 år,
Jan Renhage, Brålanda,1 år, V.ordförande, Kassör Fredrik Schandorff, 2 år, Sekreterare Ulf Wallin, 2 år. Övriga
ledamöter blev Bernt Berggren, Trollhättan, 2 år Taisir
Kassem, Uddevalla samt Pia Gillerstedt, Kungälv båda
på 1 år. Till styrel-seersättare valdes Joacim Ericson,
Kungälv samt Ing-Britt Adels, Alafors, 1 år.

Till revisorer valdes Jan-Erik Lindström, Mölndal samt
Sven-Åke Möll Trollhättan, 1 år
Till revisorsersättare utsågs Kicki Mattsson, Lýsekil
samt Bernt Ortner, Lýsekil, 1 år.
Till valberedning valdes Aina Andersson, Troll-hättan,
sammankallande samt Evert Svensson, Kungälv, 1 år.
Styrelsen fick uppdraget att utse ytterligare en ersättare i
styrelsen samt en leda-mot i valberedningen.
Styrelsen har sedermera valt Bernt Berggren till studieledare, Taisir Kassem till Internationell ledare samt Pia
Gillerstedt till vice sekreterare.
Årsmötet valde Jan-Erik Lindström till ombud för ABF.
Vidare beslöt års-mötet att ansöka om medlemskap i Föreningsarkivet, Uddevalla.
Årsmötet beslöt att översända en motion från Evert
Svensson, Kungälv, med titeln ”Pension för ensamstående skall ha en gräns enligt EU:s regler” till riksdagsledamöterna i SAP Göteborgsområdet resp. SAP Fyrbodal.
Under året har styrelsen haft 4 sammanträden den 18
mars, 2 maj, 12 september samt 18 november. Dessutom
har ordföranden, kassören, vice ordföranden samt sekreteraren haft informella kontakter, bl.a. rörande bidrag till
några arbetarekommuners verksamheter i anslutning till
kyrko-valet 2017.

Kyrkovalet 2017-09-17
I anslutning till Kyrkovalet den 17 september tillfrågades
grupper och ar-betarekommuner om de hade önskemål
om ekonomiskt stöd för särskilda aktiviteter. Bidrag gavs
till Alingsås, Tjörn, Trollhättan och Lysekil. I övrigt deltog styrelsens ledamöter i kyrkovalet med praktiska insatser samt de-battartiklar. Resultatet av årets kyrkoval blev
en framgång för socialde-mokraterna som i de flesta fallen stärkte sina ställningar i kyrkomötet i berörda stiften
Göteborg, Skara och Karlstad samt även i flera lokala val.
Det har medfört att socialdemokraterna i samverkan med
främst centern och Öppen Kyrka säkerställt majoriteten
i resp. fullmäktigeförsamlingar, stiften och kyrkomötet.
Sverigedemokraternas ambition att stärka sin makt i
Svenska kyrkan misslyckades även om de vann mandat i
vissa val. Valdeltagande blev nytt rekord 19,06 %. Inom
distriktet hade Ljungskile församling ett valdeltagande på
26,19 %. Sekreteraren Ulf Wallin har gjort en sammanställning av valresultatet med tillhörande analys som delgivit grupperna samt olika politiska beslutsfattare.

Höstmötet
Lördagen den 18 november höll distriktet ett höstmöte
betitlat Framtids-partiet. Medverkande var riksdagsledamoten Kenneth G. Forslund, Kungälv. Dessutom redovisade Ulf Wallin en analys av Kyrkovalet 2017. En rapport från Framtidsseminariet, Stockholm den 14 oktober
lämnades av Ing-Britt Adiels samt Taisir Kassem. Mötet
avhölls i partilokalerna i Kung-älv. Mötet slöt att anta ett
uttalande om situationen för de ensamkom-mande flyktingbarnen. Mötet samlade 23 deltagare

Representation
Distriktet är medlem i ABF Västra Götaland samt i Föreningsarkivet i Ud-devalla. Vid STS-förbundets Framtidsseminarium i Stockholm den 14 ok-tober 2017 deltog
Ann-Britt Adiels samt Taisir Kassem. Vid STS-förbundets ordförandekonferens den 16 december 2017 deltog
Pia Gillerstedt.
Som kontaktpersoner vid distriktsstyrelsernas möten
fungerar Jan-Åke Simonsson för SAP Göteborgsregionen med <pis Gillerstedt som ersättare resp. Jan Renhage
med Ann-Britt Adiels som ersättare för SAP Fyrbodal.

Medlemsantalet
Antalet medlemmar är baserat på fyra verksamma grupper samt direk-tanslutna medlemmar. Under året har
glädjande nog distriktet fått flera nya medlemmar. Medlemsantalet fördelar sig enligt följande:
Mölndal		 16
Kungälv		 39
Uddevalla Bohusdal
29
Trollhättan		
33
Direktanslutna 		
39
Summa		 156

Ekonomi
Distriktet har förtjänstfullt erhållit bidrag från SAP-distrikten Göteborgsområdet resp. Fyrbodal med 15 000
kr. vardera.

Slutord

Socialdemokrater för Tro & Solidaritet har totalt ökat

detta år och även distriktsförbundet har fått nya medlemmar vilket är en trend motsatt den som varit under flera
år. Totalt innebär det att förbundet nu har mer än 2500
medlemmar.
Politiskt sett har internationell politik påverkat Sverige
genom bl.a. det omfattande illdådet i Stockholm samt
kriminalitet som oftast har sin grund i frågan om illegal
droghandel. Minoritetsregeringen har trots flera attacker
från oppositionen kunnat redovisa fler partiöverskridande beslut även om hotet om misstroendeförklaringar har
funnits har de inte reali-serats genom ombildning av regeringen.
Förbundet och medlemmarna har varit engagerade i
Flyktingfrågan för de ensamkommande flyktingbarnen.
Regeringen har slutligen lagt förslag som delvis är ett tillmötesgående kring den omfattande debatten i detta ärende, men som fortsätter för att säkerställa att frågan får en
godtag-bar lösning.
Styrelsen tackar medlemmarna för ett engagerat arbete,
särskilt under Kyrkovalet 2017, som blev en framgång för
de värderingar som Social-demokrater för Tro & Solidaritet står för.

SSU-distriktet

Styrelse

Isabella Andersson - Ordförande
Assar Wixe - Kassör
Johan Svensk - Studieledare
Hiba Abdulqader - Studieledare
Fabian Gustafsson - Facklig & kampanjledare
John Skoglund - Kampanjledare
Aylin Fazelian - Internationell ledare
SSU Göteborgsområdet startades under 2017 som en
omorganisation gällande distrikten Bohuslän, Göteborg
och Norra älvsborg, där kommuner från båda distrikten
bildade två nya distrikt, Fyrbodal och Göteborgsområdet.
Efter sommaren anställdes Tove Dahl som ombudsperson i distriktet.
Under verksamhetsåret har sporadiska värvningsinsatser
organiserats runt om i distriktet, med flertalet olika kampanjer. Kampanjinsatser med bokbord på skolor, ute på
gator och digitalt, med både lokala kampanjer och nationella. Klassrumspresentationer, paneldebatter och påverkans torg har vi också visats på. SSU Ale har tillsammans
med SSU Kungälv startat en julinsamling för behövande
familjer i närområdet. Insamlingen fick in både pengar
och kläder, som sedan distribueras vidare av föreningen
Susannes Änglar.

Studier

Studieverksamheten för SSU Göteborgsområdet har utgått ifrån vikten av att organisera och bilda unga socialdemokrater i syfte att hjälpa våra medlemmar fördjupa sina
kunskaper och knyta nya kontakter.
Två föreläsningstillfällen ägde rum under det sista kvartalet för 2017, och i januari anordnade SSU Göteborgsområdet en kurshelg i Göteborg för distrikten i västsamarbetet.

Detta har hänt under året:
- Klassrumspresentationer
- Föreläsningar
- Digitala kampanjer
- Skolkampanjer
- Grundkurshelger

- Julklappsinsamling
- Idépolitisk debatt
- Motionsskrivarkväll
- Påverkanstorg, Ale & Öckerö
- Föreläsning, Internationell
- #metoo-kampanj
- Paneldebatt
- Förbundsutbildningar
- Halloweenkväll
- Tjejnätverk
- Facklig-politisk samverkan

Slutord

Distriktet har i stor utsträckning verkat som distrikt i stort
och sällan i enstaka klubbar, vilket varit en förutsättning
för verksamhet. Vi har även under året haft svårigheter
att ta oss in på skolor, men ser inför valåret att det problemet inte längre kommer vara lika utbrett då en ny lag
trätt i kraft.
Nu blickar vi framåt mot valåret och vi vet vilken potential Göteborgsområdet har. Partidistriktet har under verksamhetsåret varit ett ovärderligt stöd för distriktsstyrelsen
och ombudsperson.

