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RIKSDAGSGRUPPEN

KENNETH G FORSLUND

Riksdagsledamot från Kungälv, invald i Sveriges riksdag
sedan 2002.
Ordförande utrikesutskottet
Vice ordförande NATO-delegationen
Ingår i Socialdemokraternas arbetsgrupp för nytt internationellt handlingsprogram
Ledamot i utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
Ersättare i Utrikesnämnden
Ledamot i Krigsdelegationen

Debatter i riksdagens kammare
21 april Internationella försvarssamarbeten
22 april Frågestund
9 juni Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
9 juni Strategisk exportkontroll 2020
1 december Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
8 december Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
8 december Kommissionens arbetsprogram 2022

Motioner
Medmotionär
- Brottsförebyggande åtgärder avseende mäns våld mot
kvinnor
- En nollvision för mäns våld mot kvinnor
- Likvärdig skola
- Kommunernas möjligheter till investeringar i vatten- och
avloppssystem

Artiklar och mediamedverkan (i urval)
• Syrisk utpressing av flyktingar, SR P1 Studio Ett, 210222
• Snattare kan få tillträdesförbud, Kungälvs-Posten,
210223, med Aylin Fazelian och Joakim Järrebring
• Nato-medlemskap är en provokation mot Ryssland,
Göteborgs-Posten, 210303, med Niklas Karlsson och
Gunilla Carlsson
• Sverige ska backa från Nato-optionen – inte för Ryssland, Göteborgs-Posten, 210305, med Niklas Karlsson
och Gunilla Carlsson
• Christine Uddings fall ändrade 180-dagarsregeln, Kungälvs-Posten, 210319

• Mänskliga rättigheter måste värnas, Dagens ETC,
210326, med Aylin Fazelian och Joakim Järrebring
• Kärnvapenförbud, SR P1 Studio Ett, 210601
• SD:s intåg ledde till generösare flyktingpolitik, Göteborgs-Posten, 210608
• M gjorde ingenting för att stoppa IS-krigare, Expressen,
210621, med Fredrik Lundh Samelli
• Löfvéns kamp mot klockan sista dygnet, Expressen,
210628
• Sänkt trappsteg till att bli S-medlem, AIP, 210716
• Nordiskt samarbete sågas, fler vill se öppning av bron,
Strömstad Tidning, 210731
• Vi vill inte upprepa något som leder till sammanbrott,
Dagens Nyheter, 210818
• Vi är i händerna på Norge, Strömstad Tidning, 210709
• Afghanistan – Talibanerna har tagit över, SR P1 Studio
Ett, 210816
• Kina-ambassadör varnar riksdagstopp, TT, 210908
• Ambassadör varnar riksdagstopp, Dagens Nyheter,
210909
• Kina varnar riksdagsman från Kungälv, Kungälvs-Posten, 210910
• Klimatkrisen är vår tids största säkerhetshot, Expressen, 211012, med Jytte Guteland
• Viktigt att forma en politik som väljarna känner igen sig
i, AIP, 211015
• Vi måste vara bättre förberedda på pandemier, Strömstads Tidning, 211019
• Sverige behöver dialog med Israel, Dagens ETC,
211029, med Anders Österberg
• Riksdagsbesök på Solkatten och Garveriet, Lerums Nyheter, 211102
• Finbesök, Lokalpressen Lerum, 211105

AYLIN FAZELIAN

Riksdagsledamot från Mölndal, invald i Sveriges riksdag
sedan 2018.
Ledamot i utbildningsutskottet, med ansvar för förskola
och gymnasiefrågor
Ordförande för Socialdemokraterna Göteborgsområdet
Partistyrelsen, Socialdemokraterna
Programkommissionen, Socialdemokraterna
Ledamot för S i riksdagens nätverk för Mänskliga rättigheter

Debatter i riksdagens kammare
25 maj Vissa insatser för ökad lärarkompetens
11 februari Förskola

Motioner
Kunde inte lämna motioner detta riksdagsår pga. föräldraledighet

Artiklar och mediamedverkan (i urval)
• 30 mäktigaste under 30, Expressen, 210106
• Skolpengen är inte till för friskolekoncerner, GT, 210112
• Svenska folket förtjänar en bättre skoldebatt, GT,
210127
• Var står den västsvenska högern i abortfrågan?, Bohusläningen 210202, med Janette Olsson
• KD:s inställning till abort är oklar, Bohusläningen,
210222, med Janette Olsson
• Accepterar ni Åkesson avhumanisering av invandrare,
M och KD?, Göteborgs-Posten, 210222, med Janette
Olsson
• Snattare kan få tillträdesförbud, Kungälvs-Posten,
210223, med Kenneth G Forslund och Joakim Järrebring
• Flosklerna haglar men vi får inga svar om SD-samarbetet, Göteborgs-Posten, 210225, med Janette Olsson
• Mänskliga rättigheter måste värnas, Dagens ETC,
210326, med Kenneth G Forslund och Joakim Järrebring
• Klyftorna ökar i pandemins spår, med Christine Marttila, 210520, Folkhemmet
• Regeringen utökar kontrollen i skolan, Expressen,
210526, med Gunilla Svantorp
• Barn som går i förskolan får bättre förutsättningar, Bohusläningen, 210527, med Liza Kettil

• Regeringskris, Nyheter P4 Göteborg, 210624
• Så vill distrikten att Löfvens efterträdare ska vara, Göteborgs-Posten, 210823
• Vi blev alla överraskade, Mölndals-Posten, 210824
• Ännu ett distrikt nominerar Andersson, TT, 210913
• Magdalena kommer tillföra den politik Göteborgsområdet behöver, SVT Nyheter Väst, 210913
• Majoritet inom S vill att Andersson tar över posten, Göteborgs-Posten, 210914
• Majoritet av distrikt stöder Andersson, Svenska Dagbladet, 210914
• Majoritet av S-ombuden säger ja till Andersson, Dagens
Nyheter, 210914
• Nya ansikten från Göteborg in i Socialdemokraternas
ledning, Dagens Nyheter, 211028
• Mölndalsbon invald i S Partistyrelse, Mölndals-Posten,
211111
• Planen: Så ska Magdalena Andersson styra utan MP,
Göteborgs-Posten, 211127
• Nu kan hon styra utan självcensur, Göteborgs-Posten,
211128

JOAKIM JÄRREBRING

Riksdagsledamot från Alingsås, invald i Sveriges riksdag
sedan 2018.
Ledamot i Civilutskottet med ansvar för bostadsförsörjningsfrågor.
Ledamot i referensgruppen för Statens utredning; En socialt hållbar bostadsförsörjning
Ordförande för riksdagsgruppens digitaliseringsnätverk.
Samordnare för riksdagens digitaliseringsnätverk
Sekreterare i Svensk-Japanska parlamentarikerföreningen

Debatter i riksdagens kammare
17 mars Bostadspolitik
17 mars Fastighetsrätt
28 april Hushållning med mark- och vattenområden
21 juni Klimatdeklaration för byggnader

Motioner
Egna
- Tillgång till högre utbildning avsett bostadsort
- Likvärdig skola
- Förstärkande av individens skydd av personuppgifter
- Spärr för många fordon
- Lag om idéburet offentligt partnerskap
Medmotionär
- En nollvision för mäns våld mot kvinnor
- Statlig närvaro
- Förändrat regelverk för tydligare trafiksäkerhet vid användning av A-traktorer

Kunskapsseminarier i riksdagen
- Svenskarna och Internet
- Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd
- Bostadsbyggandet i Sverige
- Träbyggnad och bioekonomi
- AI och välfärden

Artiklar och mediamedverkan (i urval)
Regeringsstöd ökar byggtakten i Sverige, Alingsås Tidning, 2021-02-18, Med Ola Möller
Snattare kan få tillträdesförbud, Kungälvs-Posten, 202102-23, Med Kenneth G Forslund och Aylin Fazelian
Omställning behövs för att lösa klimatkrisen, Alingsås
Tidning, 2021-03-25, Med Ola Möller
Mänskliga rättigheter måste värnas, Dagens ETC, 202103-26, Med Kenneth G Forslund och Aylin Fazelian.
Nya stambanor behövs, Alingsås Tidning, 2021-05-04
Trähus överlägset bäst för klimatet, Vimmerby Tidning,
2021-05-21, Med Tomas Kronstål, Ola Möller, Laila Naraghi, Björn Petersson
Regeringen fälld i historisk omröstning, Alingsås Tidning, 2021-06-22
Vardagsbrotten ska stoppas, Alingsås Tidning, 2021-0804

PAULA ÖRN

ersättare september 2021 till december 2021
Första ersättare i riksdagen från Ale, sedan valet 2018
Arbetande ersättare i utbildningsutskottet med ansvar för
förskolan

Debatter i riksdagens kammare

17 november Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor
1 december Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina

Motioner
Egna
- Västsverige är ett tillväxtområde
- Förändrat regelverk för tydligare trafiksäkerhet vid
användning av A-traktorer
- Rimliga villkor för nämndemän
Medmotionär
- Nordiskt samarbete
- Insatser för att stärka arbetsmarknaden
- Bättre infrastruktur i Västsverige

Artiklar och mediamedverkan (i urval)
• Paula Örn (S) blir riksdagsledamot, Alekuriren, 210729
• Paula Örn debuterade i Sveriges riksdag, Alekuriren,
210720
• Riksdagsbesök på Solkatten och Garveriet, Lerums Nyheter, 211102
• Finbesök, Lokalpressen Lerum, 211105
• Min favorit är aubergine-sillen, Alekuriren, 211221

REGIONGRUPPEN

Medlemmar i regionfullmäktigegruppen är samtliga
socialdemokratiska ledamöter och ersättare i regionfullmäktige samt gruppledare i nämnder och styrelser. Fullmäktigegruppen består av 82 personer och har
jämn könsfördelning bland både de ordinarie och bland
ersättarna.

Gruppstyrelsen har under året haft 11 sammanträ-

den. Dessa styrelsemöten har skett i anslutning till gruppmöten inför regionfullmäktige.

Följande ledamöter har ingått i styrelsen sedan årsmötet
den 18 maj: Per Tenggren (ordförande), Maria Brauer,
Linnea Wall, Ann-Christin Andersson, Annica Erlandsson och Hanne Henssen, med Helén Eliasson och Dennis Jeryd som kassör.

S-kansliet S-kansliet arbetar för regionstyrelsegruppen

och för de förtroendevalda i regionfullmäktige. Kansliet har medverkat vid framtagande av interpellationer,
motioner, frågor, samt budgetförslag. Kansliet har också
medverkat vid arbetet med revidering av oppositionsplattform.
Under året har följande personer varit anställda
på S-kansliet: Dennis Jeryd, Jesper Blomqvist (tillbaka från föräldrarledighet den 26/4), Agnetha
Andersson (t.o.m 9/9), Karolina Roughton (t..m 29/8),
Moez Dharsani, Stina Wernstedt (från 1/10), Ängelina
Ahlén (från 15/11) och Louise Åsenfors (25%).
S-Kansliet sänder ut nyhetsbrev samt är aktivt på sociala medier i syfte att förbättra informationen till RFgruppen, andra partimedlemmar men även externt.

i regionen och meddelade att det är viktigt att vi i partiet
hjälps åt att informera varandra ifall vi får reda på konstigheter kring vac-cinering. Det är svårt för tjänstepersonerna att se ifall det är platå eller ifall vi går in i en tredje
våg. Personalen är trötta och behöver återhämtning.
Bijan Zainali rapporterade från organisationsberedningens vars huvuduppgift är att ta fram kun-skapsunderlag
till stöd för den översyn av politiska organisationen som
partierna senare kommer att genomföra inför mandatperioden 2023-2026. Bijan fortsatte att informera gruppen
om den reg-ionala utvecklingsstrategin. Det finns flera
olika styrande dokument som är kopplade till ”RUS”.
Strategin behöver hantera regionens utmaningar.
Därefter informerade Cecilia Dalman Eek om Sahlgrenska Life. Konceptet Sahlgrenska Life handlar om att
patienterna ska få snabbare tillgång till nya behandlingar,
bättre diagnostik och precisions-medicin. Det är en investering för framtidens forskning och vård.
Mars: Helén Eliasson informerade om aktuella läget
kring pandemin. Hon informe-rade om att många unga
insjuknat i Covid-19. Positivt är att andelen äldre har börjat få vaccin. Kanslichef Dennis Jeryd informerade om
gruppen (S)ticket. Över 1 miljon vaccinationer har gjorts
i Sverige och det är viktigt att vi kommunicerar ut detta.
Gruppmötet handlade även om Budget 2022 där det informerades om att det skulle bli mindre ju-steringar. Fokus kommer vara äldresatsning, folkhälsa, kollektivtrafik
och skriva om personalavsnit-tet.

Regionråden under året varit: Helén Eliasson, Alex

April: Kanslichef Dennis Jeryd informerade gruppen
om att den 29 april skulle SKR komma med en ny skatteprognos. Den grönblå ledningen i VGR har meddelat att
de presenterar sitt budgetförslag den 10 maj.

Regionrådsersättarna under året har varit: Anne-Charlotte Karlsson, Jim Aleberg, Louise Åsenfors och Krister
Andersson.

Dennis redogjorde kring det fokus på i vårt budgetförslag nämligen: personal, ökad fokus på äldre, folkhälsa
och kollektivtrafiken. Gruppmötet fortsatte med gruppdiskussionen i ”speed dating-format” vilket återrapporterades i storgrupp.

Bergström, Håkan Linnarsson, Janette Olsson och Bijan
Zainali.

Fullmäktigegruppen har haft 9 möten under året.

Förutom behandling av regionfullmäktigelistan har följande frågor behandlats vid regionfullmäktigegruppens
möten under året:
Februari: Helén Eliasson informerade om aktuella läget

Maj: Helén Eliasson rapporterar om det aktuella läget i
regionen. Gruppen får in-formation om hur vaccineringen i regionen rullar på. Den viktigaste politiska är dock
vårdköerna och den vårdskuld som byggts upp under
pandemin. Regionen står också inför nya stora investeringsfrågor som behöver avhandlas. Det handlar främst

om nytt hus för Sahlgrenska Life, samt nytt regionens
hus i Vänersborg.
Kanslichef Dennis Jeryd informerar om hur arbetet
med budgeten fortlöpt sedan senaste gruppmötet. Budgetarbetet har fokuserats på att undanröja onödiga politiska konflikter i syfte att styra debatten mot de frågor vi
anser vara viktiga. De stora konfliktlinjerna kommer bli
runt finansiering-en av sjukvården, samt medarbetarnas
löner.
Därefter informerade RF-ordförande Per Tenggren om
det tänkta upplägget på budgetdebatten som gruppstyrelsen har diskuterat fram. Det är viktigt att hålla debatten
till budgeten och de som regionen har som ansvarsområden, och inte låta debatten flyga iväg till en allmänpolitisk
debatt.
Juni: Korta gruppmöten på morgonen båda dagarna
inför regionfullmäktige som sker digitalt. Per Tenggren
informerar om debattreglerna och det tänkta upplägget.
Här ges gruppen möjlighet att reflektera över fullmäktigedebatterna och hur vi ska tydliggöra vår politik i inläggen.
September: Håkan Linnarsson informerar om de föreslagna förändringarna i KoK-boken, samt dess ekonomiska
konsekvenserna och förutsättningarna. Helén informerar kort om det all-männa läget i regionen, samt hur de
kommande statsbidragen påverkar vår region. Vidare informe-rar Helén om vaccinationsläget och hur regionen
arbetar för att vaccinera svårnådda grupper. Den-nis Jeryd, kanslichef, informerar om personalförändringar på
S-kansliet. Stina Wernstedt, som tidi-gare varit vice ordförande på Vårdförbundet i Västra Götalandsregionen,
kommer att börja vid må-nadsskiftet.
Dennis Jeryd informerar även om det påbörjade arbetet
med det regionpolitiska programmet inför valet 2022.
Oktober: Helén Eliasson informerar om ärendena kring
tilläggsbudgeten som tillkom utifrån socialdemokratiskt
initiativ då vårdöverenskommelserna inte gått igenom.
Dennis redogör för förslagen till tilläggsbudget i detalj.
Den stora skiljelinjen ligger i att de har lite medel som går
direkt ut till verksamheterna, och lägger mycket centralt
för avrop på genomförda insatser. S tillläggsbudget ger
ett ramhöjande tillskott på 1 000 mnkr. Vi drar tillbaka de
ineffektiva tillgänglig-hetsmedlen som går till köpt vård,
som inte visar sig leda till kortare köer, och lägger ut dem
på regionens egna verksamheter.

Dennis Jeryd redogör för hur arbetet med ny politisk
organisation har fortlöpt. En arbetsgrupp har jobbat
fram ett förslag som ska börja gälla 1 januari 2023. Detaljförslag för den nya organisationen är klart till våren,
och under hösten kommer reglementen tas fram.
November: Sista gruppmötet med RF-gruppen för året
skedde fysiskt i Borås. Helén Eliasson informerade om
det aktuella politiska läget nationellt och regionalt. Hon
redogjorde för regionernas gemensamma utmaningar
med app-baserade vårdcentraler och hyrpersonal. Kanslichef Dennis Jeryd redovisade hur organisationsgruppens arbete har gått med framtagande av förslag till ny
politisk organisation.
Han presenterar även de personalförändringar som
skett på S-kansliet. Dennis informerar också om rutiner
för inkomna mail från medborgare och eventuell media.
För kommande år är det tänkt att varje gruppmöte inför
RF ska hålla ett tema och Dennis föredrog de förslag på
teman för återstående RF-möten.
Gruppmötet hade även speed dating med inspel till det
regionpolitiska programmet. Innan gruppen gick vidare
mot julbord hann Moez Dharsani och Louise Åsenfors
presentera de rapporter som S-kansliet håller på att ta
fram.

Interpellationer, motioner och enkla frågor
Under 2019 har vår regionfullmäktigeledamöter deltagit
aktivt i debatter. Den socialdemokratiska gruppen lämnade under året in 16 st interpellationer, 13 st motioner,
samt ställde 13 enkla frågor.

Avslutning
Ännu ett år är genomfört. Ännu ett år i pandemins spår.
Vi lever alla med förhoppningen om att smittspridningen lägger sig så att vi åter kan genomföra fysiska möten.
De digitala träffarna är ett bra och effektivt komplement.
Men vårt politiska arbete blir bättre när vi ses, möts och
kan samtala med varandra. När vi sågs i Borås den 29 och
30 november märkte vi hur efterlängtat det varit att ses. I
skrivande stund har smittspridningen ökat i samhället. Vi
tar ansvar genom att underlätta för de som måste lämna
sitt hem för att arbete genom att de som har möjlighet
ska jobba hemifrån.
Men trots det digitala livet som vi levt de senaste två
åren så har vi drivit politik. Vi har drivit på för att sjuk-

husen skulle få bättre förutsättningar för sina uppdrag
genom att kräva 1 miljard extra till sjukvården. Vi har drivit på för att de som arbetar i förlossningsvården ska få
en bättre arbetsmiljö då de ska klara sina viktiga uppdrag.
Vi ser att det står över 100 000 personer i kö till sjukvården i Västra Götalandsregionen. En kö som till stor
del fanns redan innan pandemin. Den socialdemokratiskt
ledda regeringen har gett regionen statsbidrag av aldrig tidigare skådad omfattning och just nu är överskottet över
3,3 miljarder kr centralt i regionen. Samtidigt har den moderatledda ledningens budget under de senaste åren inneburit besparingskrav på sjukhusen där konsekvenserna är
minskning av personal och besparingar på verksamheten.
Samtidigt lägger Grön-Blåa 700 mnkr på en modell där
sjukhusen i egen regi bara har tagit del av knappt 10 miljoner kr. Detta är oacceptabelt. Sjukvården behöver tillräcklig finansiering och långsiktiga förutsättningar.
Under året har Västra Götalandsregionen antagit flera
viktiga övergripande dokument. Den regionala utvecklingsstrategin som förkortas RUS anger riktningen för
det regionala utvecklingsarbetet mellan 2021 och 2030.
Strategin tar sin utgångspunkt i de stora samhällsutmaningarna och behovet av att ställa om mot ett mer hållbart
och konkurrenskraftigt samhälle. Det behövs innovativa
lösningar, tvärsektoriella angreppsätt och en konsekvent
integrering av de tre hållbarhetsdimensionerna – ekonomiska, sociala och miljömässiga – i allt utvecklingsarbete.
Dessutom har regionen antagit Mål för social hållbarhet
2030 samt Miljömål 2030. Mål för social hållbarhet 2030
handlar om hållbar utveckling och det goda livet – för
varje människa. Miljömål 2030 syftar till att de övergripande miljömålen ska bidra till ett ekologisk hållbart samhälle enligt Agenda 2030 och Parisavtalet. Tillsammans
skapar vi ett starkare och mer hållbart samhälle.
Nu lägger vi året 2021 bakom oss och går in i ett valår.
Vi står starka, enade och med ett enormt driv för att föra
fram vår socialdemokratiska politik. Förhoppningsvis ska
vi under 2022 åter kunna träffas som vanligt igen.
Gruppstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla förtroendevalda ledamöter, ersättare, s-kansliet för allt engagemang som samtliga visat under året. Gruppstyrelsen
vill särskilt tacka Maria Nyström för engagemang och all
hjälp hon bistått med under 2021.

TRO & SOLIDARITET-DISTRIKTET

DISTRIKTSSTYRELSEN
Ordförande: 		
Ulf Carmesund, Alingsås
Vice ordförande:
Jan Renhage, Vänersborg
Sekreterare: 		
Pia Gillerstedt, Kungälv
Vice sekreterare:
Per-Evald Nilebäck, Trollhättan
Kassör: 			
Fredrik Schandorff, Kungälv
			Ing-Britt Adiels, Alafors
Ledamot: 		
PerAnders Johansson
			
Björn Andersson, Uddevalla

ARBETET I DISTRIKTET
På årsmötet den 16 mars 2021 talade Shirin Bartholdsson, Regionutvecklare sociala investeringar Västra Götalands Region (VGR).
Bartholdson berättade om det arbete som VGR gör för
social hållbarhet och gav flera konkreta exempel på områden där social hållbarhet bör stärkas. Bartholdssons föredrag passade väl med den övergripande planeringen inom
STS Västsvenska distrikt runt arbete mot segregation och
för social hållbarhet. Årsmötet antog ett uttalande: ”Låt
Agenda 2030 genomsyra framtidens politik”. Det publicerades på Partidistriktets hemsida.
Under våren 2021 träffades styrelsen för STS Västsvenska distrikt flera gånger för att utvärdera höstens studier om segregation, samt för att konkretisera resultatet
från höstens studier och planera kommande steg. Tanken
var att studierna från hösten 2020 skulle användas för att
konkretisera vår analys av segregation i några städer i vårt
distrikt. Per-Evald Nilebäck gjorde en uppskattad och
kvalificerad närstudie av boendesegration i Trollhättan.
Denna närstudie presenterades vid ett styrelsemöte med
STS Västsvenska styrelse.
Ing-Britt Adiels och Pia Gillerstedt har inlett en närstudie av segregation i Kungälv.
Planen är att i kommande steg kommer segregation att
granskas inom fler kommuner i vårt distrikt.

REPRESENTATION
• Ing-Britt Adiels representerat STS Västsvenska styrelse
i ABF.
• Ulf Carmesund, har varit inadjungerad i Göteborgsområdets partidistriktsstyrelse
• Per-Evald Nilebäck har representerat STS Västsvenska
styrelse i Trollhättan
• Fredrik Schandorff har representerat STS Västsvenska
styrelse i styrelsemöten med Folkrörelsearkivet.

S-KVINNODISTRIKTET

STYRELSE

MEDLEMSUTVECKLING

Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande
Marlene Segerson
Kassör		
Eva Kristensen
Studieledare:
Eva Eriksson
Ledamöter:
Rosalie Sanyang
		Marie Raask
		Christina Oskarsson
		Elisabeth Andersson
		Samira Zair
		Melisa Nilsson
		
Eva-Britt Pedersen
		Lena Berglund
		Anna-Carin Lilja
		Sara Jäderklint

Klubb		
201231
Kungälv
35
Partille		
20
Ale/Surte
30
Lerum		 23
Stenungsund
28
Tjörn		
13
Mölndal (Mabel) 28
Lilla Edit
0
Öckerö (Maria) 8
Linnéa		 3
		 188

Distriktsstyrelsen har under året haft sex styrelsemöten.
Två fysiska och fyra digitala.

År 2021 blev Magdalena Andersson första kvinna som
blev vald till statsminister Äntligen! Vår nyvalda statsminister är också S-kvinna.

ÅRSKONGRESS

S-kvinnor driver frågor om jämställd hälsa, jämställt
föräldraskap, kvinnors ekonomiska självständighet och
jämställd lön och pension.

2021 års kongress hölls den 24 april via zoom.

VERKSAMHET
• 4 februari S kvinnors remiss nytt politiskt program
digitalt via Zoom. Föreläsare Janette Olsson, ledamot i S
kvinnors förbundsstyrelse
• 27 april seminarium/utbildning steg 1 digitalt via
Zoom Föreläsare S kvinnorsförbundssekreterare Susanne Andersson
• 30 september digitalt seminarium om framtidens förlossningsvård Medverkande Janette Olsson, Cecilia Dahlman Eek och barnmorskor från Östra Sjukhuset
• 1-3 oktober S kvinnors förbundskongress i Borlänge
Ombud var Eva Eriksson, Katja Nikkula och Sara Jäderklint
• Debattartikel i GP 24 november 2021 ”Dags för V att
släppa fram en kvinnna som statsminister””.
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SLUTORD

Att vara S-kvinna handlar om feminism, jämställdhet och om kampen för kvinnors lika rättigheter varje
kvinnas makt att forma sitt eget liv S-kvinnors feminism
handlar också om att utmana och förändra hela det samhälle, som under sekler har styrts och dominerats av män
Inom varje politikområde finns det plats för feministiska
perspektiv S-kvinnor ställer klasskamp, kvinnokamp och
antirasistisk kamp sida vid sida.
Kvinnors rättigheter fortsätter utmanas och vi måste slå
vakt om jämställdheten.
Nu laddar vi för valåret 2022 Vi S kvinnor kommer att
delta i valrörelsen med kunskap, kraft och humor.

SSU-DISTRIKTET

STYRELSE
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande
Sandra Mathiasson
Kassör		
Alexander Wikhall
Ledamöter:
Jonathan Lindroth
		
William Kroon Adill
		Amanda Jensen
		Daniel Iljic
		Erik Larsson

PERSONAL
Till och med oktober 2021 hade vi tillsammans med SSU
Fyrbodal nöjet att ha Ahmad Marouni som anställd ombudsman.
KAMPANJ
Verksamhetsåret inleddes av den globala pandemin vilket gjorde det svårt att kampanja på skolor, gator och
torg. I takt med att restriktionerna lyftes kunde vi sakta
men säkert börja kampanja igen. Under hösten besökte
vi gymnasieskolor runt om i distriktet och deltog på flertalet skoldebatter. Förbundet anordnade under hösten en
skolstartskampanj, höstkampanj och decemberkampanj.
Under SSU förbundets höstkampanj den testades en
kampanjorganisation som kom att ligga till grund valorgansiationen 2022. Under höstkampanjen var vår Sandra
Mathiasson anställd kampanjarbetare i Väst. Vid kampanjen besöktes både Hulebäcksgymnasiet och Mimers
Hus gymnasium.
När decemberkampanjen ägde rum fick vi besök av förbundsledningen som hjälpte till med kampanjandet. Lisa
Nåbo, Diyar Cicek och Emil Nordfjell värvade tillsammans med medlemmar utanför Mimers Hus gymnasium.

gation och deltog tillsammans från Ljungskile folkhögskola. På kongressen fick ombuden vara med och välja
en ny förbundsledning varav vår Assar Wixe valdes in i
förbundsstyrelsen. De deltog även aktivt i att ta fram ett
nytt ungdomspolitiskt reformprogram.
Delegationsledare: Emmy Hansson och Assar Wixe
Ombud: Sandra Mathiasson, Assar Wixe, Saman Mazandarani, Jonathan Linderoth, Alexander Wikhall,
Amanda Jensen och William Hult
SOCIALA MEDIER
Under verksamhetsåret 2020 var närvaron på sociala medier minimal både på Facebook och Instagram. Efter distriktsårskonferensen 2021 fick arbetet ett rejält lyft. Ett
antal inlägg publicerades våren 2021 men närvaron ökades ytterligare under sensommaren. I september presenterades styrelsen med noggrant utvald estetik och tydlig
information om valda ledamöterna. Därefter har inlägg
frekvent laddats upp för att visa upp distriktets aktiviteter, bland annat bilder från skolbesök, partikongressen
och diverse studier.
På julafton hälsade vi allmänheten en god jul samt informerade om viktiga telefonnummer för att underlätta
den eventuellt känsliga högtiden. Under året har vi även
förbättrat vår externa kommunikation genom att använda
oss av Instagram/ Facebooks ‘händelse’ funktion. Utöver
att ladda upp vår närvaro på kampanjer m.m har vi startat
med ett löpande moment som heter “Veckobrev”. Där
informerar vi om Göteborgsområdets verksamhet och
klubbarnas egna aktiviteter i syfte att göra informationen
tydligare och mer lättillgänglig. Sammanfattningsvis kan
man konstatera att distriktet blivit mycket duktigare på att
informera om kommande aktiviteter samt dokumentera
och påvisa aktiviteter som skett.

FÖRSTA MAJ
Som så mycket annat under verksamhetsåret påverkades
även första maj av pandemin. Första maj firades digitalt
runt om i distriktets arbetarekommuner. Vi ställde inte in,
vi ställde om.

STUDIER
Studierna är en central del av att samla, skola och påverka.
Det är via studierna en som ny medlem får ta del av SSU
och känna sig trygg i vår ideologi och våra värderingar.

KONGRESS
Den 30 juli till 2 augusti ägde SSU förbundets 41e kongress rum. Med anledning av den rådande pandemin
hölls denna digitalt. SSU Göteborgsområdets delegation
samlades istället tillsammans med SSU Fyrbodals dele-

Verksamhetsåret 2021 var precis som året innan präglat
av covid-19 pandemin, vilket har påverkat studierna i distriktet men också hela SSU. Under första halvan av året
bedrevs stora delar av verksamheten digitalt och i takt
med att restriktionerna lyftes så kunde allt så smått återgå
till det normala med fysisk verksamhet under hösten.

De grundkursmallar som antogs på nationell konferens
13e juni 2020 och utgjorde grunden för pilotstudierna
användes under verksamhetsåret. I slutet av sommaren
hölls ett möte med studieledare från samtliga distrikten
i väst där en studieplan fram till våren 2022 antogs. SSU
Göteborgsområdet ihop med granndistriktet SSU Fyrbodal ansvarade för och anordnade en K1a (grundkurs 1)
enligt studiemallarna i mitten av november.
Under året har totalt sju medlemmar deltagit på grundkurs 1 vid olika tillfällen och inga medlemmar har ännu
deltagit på grundkurs 2, vilket pandemin har bidragit till.
Introduktionsträffar har anordnats i klubbarna för att
välkomna nya medlemmar och introducera dem för organisationen, vår ideologi och politik.
INTERNATIONELLT
I enlighet med verksamhetsplanen 2021 har det internationella utskottet jobbat med målsättningen att inleda ett
samarbete med ett nordiskt eller utomeuropeiskt socialdemokratiskt ungdomsförbund. Under verksamhetsåret
har kontakt inletts med flera nordiska ungdomsförbund
och möten har hållits mellan SSU GOS och distrikt i AUF
i syfte att skapa ett gemensamt event för medlemmarna.
Medlemmar från distriktet har deltagit på digitala aktiviteter anordnade av SSU-förbundet där de blivit utbildade
och fått diskutera en rad olika internationella ämnen. Representanter från distriktet har även deltagit i att utveckla
internationella politiken för SSU genom olika forum och
lyft frågorna i olika sammanhang på verksamhet i distriktet och i klubbarna.
ORGANISATIONS & MEDLEMSUTVECKLING
Något som är helt grundläggande för distriktets utveckling är vår organisation och vår internkultur. Om vi skall
kunna samla så många unga som delar våra värderingar
som möjligt krävs en stabil organisation och en inbjudande kultur i distriktet. För att säkerställa detta har distriktet
under verksamhetsåret anordnas separatistisk verksamhet i form av tjejnätverk och killmiddag. Ytterligare har
distriktet haft en öppen och pågående diskussion om ämnet. Under den årliga verksamhetsplaneringskonferensen
togs det även fram ett utkast för ett värdegrundsdokument.
Vid årsskiftet hade SSU Göteborgsområdet 321 medlemmar. Detta var en ökning med 60,5% från året dessförinnan. Under verksamhetsåret 2021 har SSU Göte-

borgsområdet haft fyra aktiva klubbar Rosen, Alingsås,
Mölndal och Kungälv. Däremot har verksamhet även bedrivits i Ale och Lilla Edet. Det har varit tydligt att ungdomar intresserar sig allt mer för politik.
SAMARBETEN
Vi har ända sedan våra distrikt bildades haft ett nära samarbete med vårt granndistrikt i norr, SSU Fyrbodal, men
har sedan regionaliseringen av studieverksamheten även
fördjupat och förbättrat vår samverkan och samarbete
med andra distrikt i samordningsregion Väst (som består
av SSU Göteborgsområdet, SSU Fyrbodal, SSU Sjuhärad, SSU Halland, SSU Värmland, SSU Skaraborg och
SSU Göteborg).
Detta samarbete har lett både till framtagandet av en gemensam studieorganisation men även fler organisatoriska
utbyten och samverkan i olika former.

SLUTORD
Verksamhetsåret 2021 har även det påverkats av pandemin. Under våren var all verksamhet i distriktet digital
men i takt med att restriktionerna lyfte kunde vi återgå
till fysisk verksamhet under sommaren och hösten. Trots
de rådande omständigheterna har vi haft kontinuerlig och
kvalitativ verksamhet, vi ställde inte in utan vi ställde om.
När vi äntligen kom ut på skolbesök under hösten och
vintern var det tydligt att fler ungdomar intresserar sig
mer och mer för politiken. Pandemins påverkan av samhället har satt våra kärnfrågor på dagordningen på nytt.
Ungdomar har förstått värdet av solidaritet, och marknadiseringen av vår gemensamma välfärd har starkt ifrågasatts. Allt fler ungdomar verkar se politiken som ett
verktyg för att förändra samhället. Som resultat av detta
ökade vi medlemsmässigt med 60,5% från verksamhetsåret 2020.
Nu rör vi oss in i en valrörelse. Vi har under pandemin
bevisat att vi är starka tillsammans och det skall vi fortsätta att göra. SSU skall synas på alla gator och på alla torg i
distriktet. Vi skall ta debatterna i vardagen, på skolorna,
på arbetsplatserna och med nära och kära. Nu vinner vi
valet!
Distriktsstyrelsen vill tacka alla medlemmar för det
gångna verksamhetsåret och ställer härmed sina platser
till förfogande.
Pepp och kamp!

