Verksamhetsberättelse
2017

Organisation
2-5
		Partidistriktets styrelse
		Partidistriktets representation		
		Distriktsexpedition
		
Partiorganisationerna i GOS		
		Sidoorganisationer
		Distriktskongress
		Fastställda motioner
		Höstmötet
		Partikongressen
		Studieverksamheten
		
Facklig - politisk verksamhet
Kommunikation
5-6
		Ak-ordförande träff
Politik
6-9
		RRK-träff
		Valkretsen
		
Socialdemokraterna i Västsverige
		1 maj		
		Statsministerbesök		
		Kyrkoval
		
Val 2018
		
Möten och sammankomster
		
Behandlade motioner 2017
		Slutord
Årsredovisning
10-14
		Resultaträkning
		Balansräkning
		Noter
		Revisionsberättelse

Organisation

Suppleanter:
Simon Waern, Alingsås och Bernt
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Valberedningen tog fram förslag till distrikstuppdragen i Göteborgsområdets partidistrikt samt inledde arbetet inför riksdagslista och regionfullmäktigelista.

Partidistriktets styrelse

Partidistriktets representation

Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:		
Facklig ledare:
Studieansvarig:
Ledamöter:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Adjungerande:
		
		
		
		

- Riksdagen
Göteborgsområdets partidistrikt representerades i riksdagen av
Kenneth G Forslund, som under året även varit ordförande i
riksdagens utrikesutskott.

Styrelsen för Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikt avger härmed följande berättelse över
verksamheten 2017.

Patrik Karlsson, Mölndal
Janette Olsson, Stenungsund
Jim Aleberg, Ale
Carlos Rebelo Da Silva, Lilla Edet
Maria Steen, Kungälv
Maria Brauer, Öckerö
Eva Carlsson, Partille
Anton César, Alingsås
Dennis Jeryd, Lerum
Daniel Kristoffersson, Partille
Karolina Roughton, Lerum
Erika Sjöblom, Kungälv
John Sporrong, Tjörn
Mats Werner, Härryda
Paula Örn, Ale
Kenneth G Forslund, riksdagsledamot
Lena Hult, regionråd
Marlene Segerson, S-kvinnor
Jan Åke Simonsson, Tro och solidaritet
Isabella Andersson, SSU distriktet

Styrelsen har under året haft åtta stycken protokollförda
styrelsemöten.
Revisorer:
		
		
Revisorersättare:
		

Jan-Erik Lindström, Mölndal
Anna-Lena Mellquist, Lerum
Birgitta Eriksson, Härryda
Thomas Gustavsson, Härryda, Per Öhman,
Stenungsund och Irene Hellekant, Ale

Valberedning:
		
		
		
		

Benny Andersson, sammankallande
Christina Oskarsson, Ale
Eva Warnvik Ahlén, Stenungsund
Leif Håkansson, Lilla Edet
Eva Magnusson, Partille

- Regionfullmäktige
Göteborgsområdet har i regionfullmäktige varit representerat
av: Patrik Karlsson, Maria Brauer, Janette Olsson, Aylin Fazelian, Mats Frisell, Christer Ahlén, Lena Hult, Jim Aleberg och
Karolina Roughton.
Ersättare har varit: Hans Strandberg, Karin Vedlin, Patrik
Linde, Anne-Lie Palm och Tore Hult.
- Partistyrelsen
Ersättare i partistyrelsen var Patrik Karlsson, Mölndal.

Distriktsexpedition
Partidistriktet har under året bestått av följande anställda:
Försteombudsman		
Catrin Wikblad
Valkrets- och
facklig-politisk ombudsman		
Ola Johansson
				50% t.o.m 1/11
Verksamhetsassistent 		
Sara Björnson
Med placering i Stockholm
Valkretsombudsman		
Nathalie Besèr,
				föräldrarledig t.o.m 15/8
Valkretsombudsman		
Elin Rappe
Mycket av arbetet på partiets expedition och bland de förtroendevalda handlar om att knyta kontakter, utbyta erfarenheter
och nätverka med andra delar av partiorganisationen, fackliga
avdelningar och andra kringorganisationer.
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Catrin Wikblad, försteombudsman, deltar bland annat i det
som kallas 26-manna vilket innebär regelbundna träffar med
landets 26 försteombudsmän.
Ola Johansson, valkretsombudsman, deltar på regelbundna
träffar med övriga valkretsombudsmän i landet, samt vid tillfälle även riksdagsgruppens möten.
Sara Björnson, verksamhetsassistent, deltar vid träffar och
utbildningar för landets verksamhetsassistenter. Sara har även
stöttat PS kansli med support på medlemssystemet som byggts
upp och implementerats under året.
I övrigt deltar personalen på de träffar, seminarier, möten och
samlingar som anordnas både centralt och i Väst.

Partiorganisationerna i GOS
Partidistriktet består av 11 arbetarekommuner.
Medlemsantalet den 31 december 2017 var 2 274.
Medlemsantal och könsfördelning av gruppledare i kommunerna.
		medlemmar
män
kvinnor
Ale AK		254		3
3
Alingsås AK
256		
7
4
Härryda AK
173 		
2
2
Kungälv AK
311		
10
6
LerumAK
165		
2
6
Lilla Edet AK
210		
7
5
Mölndal AK
314		
4
5
Partille AK
179 		
3
5
Stenungsund AK 194 		
4
3
Tjörn AK
136 		
10
3
Öckerö AK
82		
4
1

Sidoorganisationer
I distriktet finns S-kvinnor, Tro och Solidaritet samt SSU.
Samtliga av dessa formade om sina distriktsgränser under året.
S-kvinnors distrikt är format som partidistriktet, Tro och
Solidaritet sträcker sig över Göteborgsområdet och Fyrbodal

och SSU-distriktet följer nu distriktets gränser. Vad gäller uppstarten av det nya SSU-distriktet så är det värt att notera att
SSU-kommunerna som bildar det nya distriktet kommer från
Bohuslän, Norra Älvsborg och Göteborg. Partidistriktet har
stöttat främst SSU-distriktet under uppstarten genom att hjälpa
dem i delning och uppdelning av gamla och nya distrikt samt
i anställningsprocessen då Tove Dahl anställdes som SSU-ombudsman.

Distrikskongress
Årets distriktskongress hölls den 1 april på Stenungsbaden i
Steungsund. Bohuslän och Norra Älvsborgs partidistrikt
genomförde sina sista kongresser och Göteborgsområdet sin
första ordinarie årskongress. Kongressen besöktes av partisekreterare Lena Rådström Baastad.
Distriktskongressens 92 av 95 röstberättigande ombud behandlade 9 motioner. Björn Salthammer Wallin, Solveig Hallin,
Kaisa Nordmark Blank, Hans Strandberg och Mohamed Hama
Ali avtackades då de lämnade sina uppdrag i interrimstyrelsen.
På Bohusläns sista distriktskongress delade Kenneth G
Forlsund ut Erlander-medaljen till Lisbet Calner, Lennart
Nilsson, Mona Berglund Nilsson och Lennart Löfgren. Branting-medaljen tilldelades Anita I Andersson och postymt till
Rolf Edvardsson.

Fastställda motioner på distriktskongressen
Motion 1 Angående pensionssystemet
Att man arbetar för att göra om pensionssystemet så att möjligheten
att leva på sin pension ökar.
Beslut: Att anse motionen vara besvarad i enligt med styrelsens
förslag.
Motion 2 Inkludera frisktandvård i högkostnadsskyddet.
Att överlämna motionen till partistyrelsen för att partistyrelsen
genom riksdagen arbetar i motionens anda.
Att utreda möjligheten för personer med Frisktandvårdsavtal att
inkluderas i högkostnadsskyddet.
Beslut: Att bifalla motionen

Motion 3 Rättvis taxa för äldre med seniorkort
Att Västtrafik omedelbart ser över sitt biljettsystem så att seniorerna
inte bestraffas som man gör idag.
Beslut: Att bifalla motionen
Motion 4 Utreda kostnaderna för ett seniorkort för kollektivtrafik inom hela Västra Götalandsregionen
Att Västra Götalandsregionen utreder möjligheten att erbjuda sina
äldre invånare en aktiv fritid genom bland annat ett seniorskort för
kollektivtrafiken inom hela regionen.
Beslut: Att bifalla motionen
Motion 5 Om biljett- och taxesystem för kollektivtrafik i Göteborgsområdet
Beslut: avslag till motionen
Bifall till tilläggsyrkandet:
Att ta initiativ till en översyn av biljettsystemet för kollektivtrafiken i
Göteborgsområdet.
Motion 6 Om att stärka järnvägens roll för godstransporter.
Beslut: Att avslå motionen.
Motion 7 Färdigställ E45 genom Lilla Edet
Att Tryck på Västra Götalandsregionen, regeringen, riksdagen och
alla andra inblandade aktörer så att E45 mellan Trollhättan och Göteborg blir klar som det var tänkt.
Beslut: Att bifalla motionen
Motion 8 Återinvestering av forskningsmedel
Beslut: Att avslå motionen
Bifall till tillägget:
Att ge partidistriktets riksdagsledamöter i uppdrag att 		
motionera om forskningsmedel
Motion 9 Ändra praxis för hur man agerar vid påträffande av
vapen och krigsmateriel hos personer som inte har tillstånd att
innha dessa.
Beslut: Att anse motionen vara besvarad.

Höstmötet
Höstmötet genomfördes på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv den 6 november. Ombuden beslutade om verksamhetsplan
för 2018 och fick lyssna på Rasmus Andersson som sjöng och
pratade om politiska budskap i musik.

Partikongressen
I maj genomfördes Socialdemokraternas 38:e ordinarie partikongress. Vår delegation åkte dit från två partidistrikt: Bohuslän och Norra Älvsborg, men efter kongressen fanns Göteborgsområdets partidistrikt, i partiets stadgar.
Även om ombuden formellt sett var valda i de gamla partidistrikten så åkte vi dit som vårt nya partidistrikt. GOS hade tio
ombud på plats och dessa hade förberett sig grundligt inför
kongressen. Fyra långa delegationsträffar genomfördes och
uppslutningen var nästan total trots att flera av ombuden befann sig både i Stockholm och Kina. Men det löste sig med
hjälp av det digitala.
Kongressen inleddes dämpat med anledning av terrorattacken
i Stockholm dagen innan, men trots att hela kongressen präglades av en större kompromissvilja än vanligt så hettade det
till ibland. På kongressen tog distriktets ombud strid för flera
frågor, bland annat frågan om en humanare migrationspolitik.
Där stod vår delegation urstark och vek sig inte en tum, vilket
uppmärksammades av bland annat Dagens Nyheter, SVT, Göteborgsposten och flera lokaltidningar. Delegationen lyckades
även kraftigt förbättra avsnittet som handlade om nollvision
mot mäns våld mot kvinnor samt att ombuden fick partistyrelsen att skriva in i riktlinjerna till kommande val att vi ska ta
fram ett kulturpolitiskt program.
På partikongressen avtackades Kenneth G Forslund för sin
tid i partistyrelsen och vi fick möjligheten att gratulera Patrik
Karlsson som Kenneths efterträdare på en stolt siste ersättarplats i partistyrelsen.

Studieverksamheten
Under partidistriktets första år startade studieverksamheten
upp på ett strålande sätt. Verksamhetsplanen fastslog att studieverksamheten är prioriterad så att alla har möjlighet att
inspireras, lära och utvecklas. Alla medlemmar ska erbjudas
möjligheten att gå Medlemsutbildning steg 1 och 2 och partidistriktet har dels stöttat arbetarekommuner att själva genomföra
den, men även genomfört både en etta och en tvåa och på så
sätt säkerställt att målet kunde uppnås.
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Studiesamverkan med ABF och partidistrikten runt om i
Västsverige samt Socialdemokraterna Västsverige och Viskadalens Folkhögskola har fortgått även under och efter bildandet
av nya partidistrikt. Under året beslutade vi att renodla spetsutbildningarna på Viskadalen till att strikt följa partiets centrala
studieplan och under kommande år sjösätts Ledarskapsutbildning steg 1. På hösten genomfördes även distriktsövergripande
studieupptakt på Viskadalen, där vi samlade studieorganisatörerna från alla arbetarekommuner tillsammans med Viskadalen
och ABF. Tanken är att underlätta för både arbetarekommuner
och medlemmar i vad för studieutbud som finns genom att
sudda ut gränser, både mellan distrikt och mellan organisationer.
Under året skedde kommunikationen med arbetarekommunernas studieledare mestadels över mail och på två fysiska träffar.

hade följande inbjudna gäster:
- Berit Örtell, facklig-politiskt ansvarig partikansliet
- Hans Hahn, facklig-politisk verksamhetsledare, ABF Sydvästra Götaland
- Tove Dahl, Ombudsman SSU Göteborgsområdet.
Distriktet har varit representerat på LO distriktet i Västsveriges möten/konferenser och utbildningar under 2017.
IF Metalls kongress under våren i Göteborg för Socialdemokraternas monter tillsammans med partikansliet.
Tillsammans med Kommunal Väst har vi under hösten 2017
startat besök till AK och Kommunals sektioner för att öka
samarbetet lokalt och sätta fokus på valet 2018 i vårt gemensamma verksamhetsområde, detta beräknas vara genomfört av
vinter –vår 2018.

Under 2017 genomfördes följande studier:
- Styrelse/funktionsutbildning tillsammans med ABF.
- Medlemsutbildning steg 1 och steg 2.
- Framtidens ledare, distansutbildning (internat med mellanliggande arbete) på Viskadalen, i samverkan med övriga västsvenska partidistrikt. Certifierade handledare på Viskadalen:
Benny Andersson, Hans Strandberg, och Maria Steen. Ny i
handledargänget för i år är Daniel Kristoffersson.
- Dörrknackning på Sociala medier
- Valledarutbildning (i samverkan med Göteborgs partidistrikt)
- Terassamtal om ”Visst hör sex och politik ihop” med Karin
Engdahl, regionråd från Fyrbodal.

Kommunikation

Distriktet deltog i den studieträff som partiet centralt anordnade på Bommersvik tillsammans med ABF, SSU och S-kvinnor.

Alla medlemmar har fått Medlemsutskick via mejl två gångr
under året. Strax innan sommaren med inbjudan till Stefan Löfvens besök i Stenungsund, samt ett utskick isamband med jul.

Facklig – politisk verksamhet

Partiet centralt lanserade i slutet av året Intranätet Rosen. Beroende på funktion så når våra förtroendevalda och ledamöter
viktig information och kan nätverka i grupper.

Under 2017 hade den fackliga-politiska gruppen fyra möten
där fokus låg på att bygga upp det facklig-politiska nätverket
i det nya distriktet och samordning av verksamhet. Gruppen

Den 7 januari gick flyttlasset av partidistriktets expedition till
Kungälv och Västra Strandgatan. Nya lokaler, nya sambos i
ABF och nya vanor. Vi välkomnade medlemmar och systerorganisationer till öppet hus den 6 februari, då många passade på
att komma.
I samband med ny hemsida skaffade vi oss även Instagram,
ett socialt medie med inriktning på bilder. Det blev snabbt
ett populärt media både bland följare och användare.
Under hösten började vi dela ut vissa veckor till Gästinstagrammare och har då fått följa regionråd, ordförande, kommunalråd
och en riksdagsman.

Arbetarekommunordförandeträff
Under 2017 genomfördes två träffar för Arbetarekommunordföranden, plus ett telefonmöte. Andra träffar har genomförts i
samband med verksamhetsplanering.
Vi har försökt att planera för regelbundna träffar, men det
är upptagna människor och ibland är det svårt att få tiden att
räcka till. Information till våra ordföranden skickas vanligtvis
ut i mail som AK-ordförandeinfo men diskussioner, påminnelser och frågor tas även i Facebookgruppen.

Politik
I distriktet finns en tydligt uttryckt önskan om att kunna mötas och samverka. Det hanlar del om att kunna samverka över
kommungränserna och distriktsgränserna, men även kunna
mötas genom samma intresseområden.
Ett Seniornätverk har bildats med representanter från alla arbetarekommuner. Seniornätverket har träffats tre gånger med
inbjudna gäster så som Patrik Karlsson, Paula Örn och Catrin
Wikblad.

Riksdag- region- och kommunalrådsträff (RRK)
Under året genomfördes sex stycken träffar för RRK-gruppen.
På träffarna har det diskuterats aktuella frågor och det som
är på gång i kommuner, region och riksdag. Det har även diskuterats samverkansmöjligheter med Göteborg och budskap i
valrörelsen.
Inbjudna gäster har under året varit Katarina Berggren, biträdande partisekreterare, Johan Lövstrand, vice ordförande
Civilutskottet samt Markus Eriksson, kommunikationsstrateg
på reklambyrån Peanuts.

Valkretsen
Företags/verksamhetsbesök
Med anledning av en ny valkrets mitt i en valperiod, har vi under året bara haft en riksdagsledamot i GOS. Men Kenneth G

Forslund har gjort följande företagsbesök i valkretsen:
•
Nedre Bäcks Lanthandel AB
•
Kommunals sektion, Kungälv
•
Swedish Match, Kungälv
•
Polisen, Kungälv
•
Lokalteknikerna i Kungälvs kommun
•
Tullen, Landvetter
Budgetpresentation
Regeringens vårbudget presenterades av Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, i Kungälvs Stadshus.
Regeringens höstbudget presenterades på Partidistriktets expedition i Kungälv av Kenneth G Forslund, ordförande utrikesutskottet.
Statsråd som besökt Göteborgsområdet
Statsråden har gjort besök i verksamheter och företag och haft
öppna möten i flertalet av de kommuner de besökt.
• Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Ale och Lilla Edet
• Mikael Damberg, Närings och innovationsminister, Kungälv
• Stefan Löfven, Statsminister, Kungälv, Tjörn och Stenungsund
• Thomas Eneroth, Infrastrukturminister, Mölndal
• Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etableringsminister,
Mölndal
• Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker, Kungälv
• Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Ale

Socialdemokraterna i Västsverige
Socialdemokraterna i Västsverige – partidistrikt i samverkan
bestod av de sju partidistrikten i Västsverige.
Årsmötet genomfördes i april, där Göteborgsområdet hade
10 ombud. Under året inleddes ett arbete för att få till stånd
en organisationsförändring för Socialdemokraterna i Västsverige. Tanken var från början att vi skulle vara redo för storregioner, men när Ardalan Shekarabi meddelade att frågan inte
kommer vara aktuell på många år så började styrelsen och be-
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redningsutskottet att fundera över meningen med föreningen.
På höstmötet i slutet av november fattades beslut om att dela
på samverkan för fem partidistrikt och sju partidistrikt. De
fem partidistrikten samlas nu under namnet Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och får därmed ett betydligt
tydligare mandat att jobba med politik, politikutveckling och
politisk riktning för regionen samt en tydligare koppling till
Västsvenska styrelsen. De fem partidistriktens samverkan regleras av nya stadgar. De sju partidistriktens samverkan handlar
främst om partiinterna händelser, så som SKL-uppdrag och
partikongresser och den samverkan regleras i ett Samverkansavtal. På höstmötet hade Göteborgsområdet 10 ombud på
plats. Ombuden diskuterade och beslutade även förslaget till
politiskt handlingsprogram inför kommande valår.
I den västsvenska styrelsen ingår partidistriktets ordförande,
Patrik Karlsson. Dessutom ingår Janette Olsson som ordinarie
ledamot och Kenneth G Forslund som ersättare. Även partidistriktets försteombudsman, Catrin Wikblad, deltar i dessa möten samt är med och bereder styrelsemötena.
Socialdemokraterna i Västsverige har en anställd koordinator
på halvtid, Louise Åsenfors. Den tjänsten delas med Socialdemokratiska kansliet i regionen där Louise har en halvtidstjänst
som politisk sekreterare. Moa Karlsson, Skaraborgs partidistrikt sköter den ekonomiska redovisningen.

1 Maj
Alingsås
Huvudtalare Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister.
Ale
Huvudtalare Tobias Baudin ordförande Kommunal
Härryda
Huvudtalare Berit Müllerström, LOs 2e vice ordförande
Lerum
Huvutalare Berit Müllerström, LOs 2e vice ordförande
Lilla Edet
Huvudtalare Carlos Rebelo Da Silva, kommunalråd

Mölndal
Huvudtalare Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande Göteborg
Partille
Huvudtalare Patrik Karlsson, ordförande partidistriktet
Stenungsund, Tjörn och Orust
Huvudtalare Marie Nilsson, ordförande IF Metall
Kungälv
Huvudtalare Olle Ludvigsson, Eu-parlamentariker

Statsministerbesök
Redan i början på året aviserade vår partiledare och statsminister, Stefan Löfven, att han inte tänkte åka till Almedalen i
år utan han tänkte åka på en resa genom landet för att träffa
människor som inte åker till Almedalen. Vi bjöd snabbt in honom till Västkusten och vårt vackra distrikt.
Planeringen var mer omfattande än någon av oss hade kunnat
ana, men det blev tillslut en fantastiskt fin dag som inledde hela
statsministerns Sverige-resa. Besöket började med att Kustbevakningen åkte från Marstrand till Skärhamn. Väl ombord fick
Stefan Löfven möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter tillsammans med besättningen. Dessutom fick han möjlighet att styra fartyget vilket han gjorde med trygg hand trots
blåst och sjögång.
I Skärhamn möttes följet av en pir full av journalister från
hela landet samt många nyfikna Tjörnbor. Väl på plats fick
Stefan Löfven se en samverkansövning mellan Sjöräddningen
och räddningstjänsten. Efter en lunch i Skärhamn åkte följet till
Stenungsund och Borealis för ett besök på deras krackernanläggning där verksamhet är i gång dygnet runt året runt.
Efter besöket på Borealis var det dags för middag tillsammans med partikamrater från distriktet. Inbjudna var främst
representanter från de arbetarekommuner som besökts under
dagen, men även det nya SSU-distriktets styrelse och representanter för både S-kvinnor och Tro och Solidaritet. Stefan
pratade både om kommande valrörelse och om hur regeringen
jobbar på att minska arbetslösheten med extratjänster.

Till sist var det dags för ett öppet möte i Kulturhusparken i
Stenungsund där arbetarekommunen hade dragit i gång grillarna och bjöd på korv. Parken var nästan helt full av folk när
Stefan Löfven först höll ett tal och sedan svarade på frågor
från publiken. Patrik Karlsson och Aylin Fazelian modererade
frågestunden. Efter tal och frågor fanns det möjlighet att ta en
selfie med Stefan, vilket många, många ville göra.
Efter att det officiella programmet var slut för dagen fick
Janette Olsson och Catrin Wikblad möjlighet att tillsammans
med statsministern och staben summera dagen. De fick även
möjlighet att diskutera partikongressens beslut om trålningsförbud som slår hårt mot Västkusten.
Dagen hade inte varit möjlig utan all hjälp och samverkan
med arbetarekommunerna, personalens insatser samt alla volontärer som var med under det öppna mötet. Ett stort tack till
alla inblandade för värdefulla insatser!

Kyrkoval
Årets valrörelse var kyrkovalet, där 293 795 personer av Sveriges befolkning gick till valurnorna den 17 september och lade
sin röst på Socialdemokraterna. I slutet av augusti genomförde
vi en Kandidatutbildning och argumentationsträff på Nordiska
folkhögskolan i Kungälv. Inbjudna till träffen var kandidater till
de olika nivåerna i kyrkovalet och inbjuden föreläsare var Lars
G Linder, kyrkovalsombudsman på partistyrelsens kansli, samt
Solveig Hallin från partidistriktet som har mycket stor erfarenhet av kyrkoval.
Kyrkovalet var framförallt ett mobiliseringsval och med detta lyckades Socialdemokraterna mycket bra. De flesta arbetarekommunerna ringde nästan alla sina medlemmar och både
puffade för verksamhet i arbetarekommunen men självklart
även att de skulle gå och rösta. Vi deltog även i en facklig-politisk aktionsdag om kyrkoval veckan innan valdagen. Dagen
arrangerades av Göteborgs partidistrikt men vi fanns på flera
plaster runt om i vårt distrikt.
Valresultatet var mycket glädjande och historiskt på alla tänkbara sätt. Aldrig har vi i ett kyrkoval fått så många röster, aldrig

har vår andel av avgivna röster varit så hög, aldrig har vi vunnit
fler mandat i kyrkomötet! Samma resultat ser vi också i flera
stiftsfullmäktige- och kyrkofullmäktigeval.

Val 2018
Under året började arbetet med att förbereda organisationen
för kommande valrörelse. Distriktets valledning består av Catrin Wikblad, valledare, samt Patrik Karlsson, Janette Olsson,
Jim Aleberg och Ola Johansson. Vid behov kan även representanter för LO och SSU kallas in. Valledningen har haft sina
träffar i samband med VU-möten.
Distriktsstyrelserna för Göteborgsområdets partidistrikt och
Göteborgs partidistrikt har enats om samverkan, främst inför
valet men även fortsättningsvis. Det handlar bland annat om
att samordna valledarutbildingen för att få en gemensam valrörelse, att stämma av valmaterial och heta politiska frågor så att
de inte krockar samt samköp av prylar.
Arbetarekommunerna har utsett valledare och flera av arbetarkommunerna har dessutom utsett valkommittéer. Dessa
bjöds i november in till en valledarutbildning tillsammans med
Göteborgs partidistrikt. Det har även genomförts lokala valledarträffar på partidistriktets expedition.

Samarbete med övriga organisationer
Styrelsen tackar de närstående organisationerna för ett gott
samarbete under 2017.

Styrelsens slutord

G

öteborgsområdets Partidistrikts första verksamhetsår
där vi står på helt egna ben är nu till ända. Det har varit
både fantastiskt, roligt och omtumlande. För historieböckerna
så kan det vara bra att berätta att Bohusläns Partidistrikt och
Norra Älvsborgs Partidistrikt delats upp i Fyrbodal- och Göteborgsområdets Partidistrikt. En ganska logisk uppdelning som
följer valkretsarna.
Det har varit ett år av planerande, tänkande och uppbyggande. Vi har etablerat vår nya distriktsexpedition i Kungälv, på
Västra Strandgatan, alldeles i kanten av älven. En fantastisk
utsikt och ett riktigt bra läge både för den som kommer med
kollektivtrafik eller för den delen med bil. Vi delar expedition
tillsammans med ABF, SSU och Kungälvs Arbetarekommun.
Vi har också under året tillsatt flera arbetsgrupper som har
haft till uppgift att klura på organisatoriska lösningar och politiska frågor. Vi har skapat riktlinjer och policys både för verksamheten och för politiken. Vi har sjösatt en valberedning med
uppgift att ta fram förslag på en ny laguppställning för partidistriktet till våra riksdag- och regionlistor.
Även om vi nu har ett nytt partidistriktet och en ny geografisk
indelning så ser det politiska landskapet i stort sett likadant ut.
Vi har en blågrön majoritet i Västra Götalandsregionen som
lyckats med att skapa landets längsta vårdköer trots ett ekonomiskt överskott. En förlamande politisk ledning som inte
agerar, och knappt reagerar. Det har till och med stundtals varit
svårt att opponera på en sådan majoritet eftersom den uppvisar
ett så lamt politiskt ledarskap. Det blir vår stora utmaning att
bryta den majoriteten och det läget i den kommande valrörelsen.
Vi är med i styrande majoriteter i merparten av våra arbetarekommunen i partidistriktet. Det innebär att vi har stora möjligheter att påverka politiken. Det är glädjande att vi i dessa

kommuner, tillsammans med den Socialdemokratiskt ledda
regeringen förbättrar servicen och ökar tryggheten för våra
medborgare. Självklart har vi som Socialdemokrater antagit
denna utmaning i samtliga kommuner i vårt partidistrikt, men
dock har vi inte samma möjligheter i de kommuner där vi är i
opposition.
Om man ska ta sig något längre än Västra Götaland och Sverige så kan vi konstatera att det var längesen vi upplevde ett
så oroligt världsläge där konflikt och motsättning verkar vara
ledord istället för samförstånd och sammanhållning. Flera stora
konflikter rasar i vår värld, en del är närmre oss än vi nånsin
kunde ana. Donald Trump som nyvald amerikansk president
använder Twitter som en megafon till att godtyckligt fördöma
både andra människor och regeringar som inte faller honom på
läppen. Det verkar som att han inte förstått att han är en av den
fria världens ledare, utan enbart trumpne Trump!
I Sverige har vi Socialdemokrater lyckats att stabilisera läget
när det gäller flyktingmottagningen. Det har inte varit utan protester som vi nu infört nya regler, och skapat ordning och reda
i flyktingmottagande. Vi från vårt partidistrikt har bland annat
drivit frågan om en mer humanitär syn på flyktingproblematiken, något som vi också stridit för och ventilerat på partikongressen i Göteborg som hölls i april i år. För övrigt den förts
partikongress som vi deltog i som nytt partidistrikt.
Distriktsstyrelsen skulle med dessa ord vilja tacka alla medlemmar, alla aktiva, alla förtroendevalda samt vår fantastiska
personal för alla insatser under året. Ni har haft förståelse,
tålamod, samt lagt ner ett enormt arbete för att få vårt nya
partidistrikt att fungera. En pånyttfödelse som skapar mer lust
och engagemang för framtiden. Tack för det alla kamrater och
partivänner. Låt oss ses i verksamheten framöver, låt oss kämpa
för en härlig valseger 2018.

Årsredovisning

Göteborgsområdets Socialdemokratiska partidistrikt
Organisatonsnummer 85 85 00-1863

sid 11

sid 13

F R A M T I D S PA R T I E T I G Ö T E B O R G S O M R Å D E T

