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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Den ideella föreningen Demokraternas verksamhet är att bedriva partipolitik.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

FÖRTROENDEVALDA OCH REPRESENTATION I GÖTEBORGS STAD
I januari 2019 tog Demokraterna för första gången och som Göteborgs andra största parti, platser i alla nämnder och bolag samt ett 
flertal stiftelser i Göteborgs stad. Vi tillsatte ca 180 förtroendeuppdrag genom att:

  • bemanna ca 30 nämnder och 40 bolag med Demokrater, 1-4 personer i varje nämnd/bolag
  • säkerställa att Demokraternas finns representerade i 16 stiftelser
  • nominera 4 Demokrater i Stadsrevisionen, varav 2 sitter i Revisorskollegiet
  • utse 11 medborgarvittnen, 4 vigselförrättare och en god man på Lantmäterimyndigheten

Utöver detta har Demokraterna tre kommunalråd i Kommunstyrelsen samt representanter i stadens olika råd och beredningar. 

Till Kommunstyrelsen har Demokraterna under 2019 skrivit 126 yrkanden och 17 yttranden samt ett antal protokollsanteckningar.

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPP
Demokraternas Kommunfullmäktigegrupp består av 14 ledamöter och 6 ersättare. Under 2019 har det hållits 12 möten i 
Kommunfullmäktige. I anslutning till dessa har gruppmöten hållits. Kommunfullmäktigegruppen hade i mars tillsammans med 
Regionfullmäktigegruppen och Partistyrelsen en konferens för att gemensamt arbeta med mål och strategier inom organisation, 
politikutveckling och lära känna varandra. 
Under hösten utvecklades och presenterades Demokraternas förslag till budget för Göteborgs stad 2020 med namnet Ett förnyat 
Göteborg. Budgetförslaget innehöll bland annat den största satsningen på skolan av alla partier. 

REGIONFULLMÄKTIGEGRUPP
Demokraternas Regionfullmäktigegrupp består av 5 ledamöter och 4 ersättare. Vi har för få mandat för att få någon representation i 
nämnder eller bolag. Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har haft 7 möten och i anslutning till dessa har 
Regionfullmäktigegruppen hållit förberedande gruppmöten. Utöver detta har gruppen även haft 2 strategimöten samt en gemensam 
utvecklingshelg med Kommunfullmäktigegruppen och Partistyrelsen.
Demokraterna har även genom ledamoten Thomas Hedberg deltagit i en grupp under Regionstyrelsen som skall se över sjukvårdens 
organisation.
I oktober, deltog Demokraternas regionfullmäktigeledamöter i Regionfullmäktiges diskussion om den Regionala Utvecklingsstrategin 
(RUS) genom att utforma Demokraternas inspel till den Regionala Utvecklingsplanen 2021-2030.

KUNSKAPSGRUPPER
Av Demokraternas Kunskapsgrupper var följande grupper aktiva under 2019: Sjukvårdsgruppen, Trygghet, Förskola & skola, Kultur 
och Stadsbyggnad. Partiets stora fokus efter valet bestod av att organisera förtroendevalda till nämnder, bolag, stiftelser med mera. 
Flera av dessa var drivande krafter i Kunskapsgrupperna vilket ledde till att 2019 blev ett lugnare år för Kunskapsgrupperna.

ANSTÄLLDA
Demokraterna anställde under årets början Yvonne Lundberg, Carina Bulic, Sofie Löwenmark och Jahja Zeqiraj som politiska 
sekreterare i Rådhuset. Jan-Olof Ekelund och Ulf Boström anställdes på deltid av partiet. Jan-Olof Ekelund avslutade sin anställning 
31 mars och Jahja Zeqiraj den 31 augusti.

STORA POLITISKA FRÅGOR UNDER 2019
De största politiska framgångarna under året var att vi till slut lyckades få stopp på linbaneprojektet, få igenom en satsning på riktig 
kollektivtrafik genom fler elbusslinjer, fler färjor över älven, snabbare spårvägslinjer och nya älvförbindelser. Samt tvinga Alliansen 
att minska sina nedskärningar på förskola och skola med 137 miljoner kronor.
 
Några viktiga frågor som Demokraterna lagt ner mycket arbete på är Skeppsbron, Higab och Feskekörkan, Lisebergs nya 
äventyrshotell, Frihamnen, Rosenlundsverket, fossilfri fjärrvärme, Arenafrågan, idrott och föreningsliv för våra barn och ungdomar, 
Slottsskogsobservatoriet, Kulturskolan och El Sistema-verksamheten, nedstängning av Vetenskapsskolan, hedersutsatta barn och 
ungdomar som förs utomlands under semestern, hedersrelaterat våld och förtryck inom skolan.
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Demokraterna har under året fortsatt försökt att stoppa Västlänken och dess skadliga effekter. Samt försökt få transparens i 
rapporteringen kring projektet. 

I januari röstade vi nej till beslutet om Hagastationen, som kostar kommunen 660 miljoner kronor. I maj röstade vi nej till beslutet om 
Korsvägen, där kommunen får skjuta till ytterligare 115 miljoner kronor trots att den redan finansierats genom Västsvenska Paketet. 
Demokraterna har även röstat för de medborgarförslag om uppföljning av tidplan och budget för Västlänken som under året har 
behandlats av Kommunstyrelsen. Tyvärr med en majoritet emot oss. 

NÄMNDEMANNAUPPDRAG
I juni 2019 startade en rekryteringsprocess för att hitta nämndemän till de platser som Demokraterna hade fått i uppdrag att bemanna i 
Göteborgs Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Göteborg samt Hovrätten Västra Sverige. Över 100 personer intervjuades och 55 
nämndemän utsågs på Kommunfullmäktiges möte i oktober till Tingsrätten. I november utsågs i Regionfullmäktige 12 nämndemän till
Förvaltningsrätten och 3 nämndemän till Hovrätten. 

MEDLEMMAR OCH KOMMUNIKATION
Demokraterna hade vid årsskiftet 2019 är ca 1300 medlemmar. 

I början av mars kom vi igång med regelbundna medlemsmail och har under året skickat ut 17 mail med information om vad som 
händer både inom politiken och inom partiet.

Under hösten lanserades Demokratpodden med 7 avsnitt inom följande ämnen: 
Martin Wannholt - Från 0 till Göteborgs andra största parti
Demokraterna om Liseberg och de kommunala bolagen
Demokraterna om förorter, segregation och flykten från Göteborg
Demokraterna om Feskekörka
Demokraterna om skola och förskola
Demokraterna om Västlänken
Demokraterna om miljö och klimatfrågor i Göteborg

Poddarna publicerades där appar finns, på hemsidan och även i form av en egen app.

Under hösten arrangerades medlemsmöten med tema. Först ut i september var Stadsutveckling, som följdes av ett temamöte om 
Göteborgs kommunala bolag i oktober. I november hölls ett temamöte om förskola och skola.

I december bjöd vi in alla medlemmar till ”öppet hus” i partilokalen på Torggatan 11 under tre tillfällen där vi fikade och pratade 
politik tillsammans.

Hemsidan har under året uppdaterats och utvecklats kontinuerligt med bland annat Demokratpodden, ny sökfunktion för skrivelser, 
kalender, publicering av medlemsmail och löpande nyheter. 

Under året har det publicerats 21 debattartiklar i GP och Demokraterna har varit aktiva i sociala medier.

ÅRSMÖTE
Årsmötet hölls den 13 maj på Mötesplats Lundby, Konsertsalen och 271 medlemmar deltog. Partiledaren Martin Wannholt inledde 
mötet genom att tala om Demokraternas politiska arbete i Göteborg. Ordförande under mötet var Per Anders Örtendahl och det inkom 
nio motioner från medlemmar till mötet.

PARTISTYRELSE
Partistyrelsen har haft elva möten under året samt ett konstituerande möte i anslutning till årsmötet. Styrelsens sammansättning har 
bestått av Martin Wannholt, ordförande och ledamöterna Ulf Boström, Mariette Risberg, Thomas Hedberg, Anna Karin 
Hammarstrand, Bengt-Åke Harrysson, Jessica Blixt, Lars Kérla och Veronica Öjeskär. 

Dessutom har följande personer varit adjungerade på olika antal möten: Per Anders Örtendahl, Henrik Munck, Jan Jörnmark och 
Gunilla Gustafsson.

Partiets revisor är auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg.

Föreningens säte är Göteborg.
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Flerårsöversikt

2019 2018 2016/2017
Nettoomsättning 7 562 929 1 316 637 254 600
Resultat efter finansiella poster 6 339 881 -1 512 408 79 013
Soliditet (%) 97,68 -251,56 100,00

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 131 415 173 790
Partistöd 7 385 864 934 527
Sponsorer 43 684 0
Valvaka 0 129 850
Kampanjmaterial 0 78 470
Övrigt 1 966 0
Summa föreningens intäkter 7 562 929 1 316 637

Föreningens kostnader
Valvaka 0 -103 236
Material och varor -4 300 -179 510
Övriga externa kostnader -925 320 -2 230 353
Personalkostnader 2 -293 410 -315 946
Summa föreningens kostnader -1 223 030 -2 829 045

Rörelseresultat 6 339 899 -1 512 408

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -18 0
Summa finansiella poster -18 0

Resultat efter finansiella poster 6 339 881 -1 512 408

Resultat före skatt 6 339 881 -1 512 408

Årets resultat 6 339 881 -1 512 408
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BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 40 000 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 842 0
Summa kortfristiga fordringar 77 842 0

Kassa och bank
Kassa och bank 4 944 998 569 795
Summa kassa och bank 4 944 998 569 795

Summa omsättningstillgångar 5 022 840 569 795

SUMMA TILLGÅNGAR 5 022 840 569 795

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början -1 433 396 79 013
Årets resultat 6 339 881 -1 512 409

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 906 485 -1 433 396

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 89 714 1 283 191
Övriga skulder 0 720 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 641 0
Summa kortfristiga skulder 116 355 2 003 191

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 022 840 569 795
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag tillämpas för första gången, vilket
kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2019 2018

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Övriga noter

Not 3 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Göteborg 

Martin Wannholt Ulf Boström Veronica Öjeskär
Ordförande

Lars Kérla Anna-Karin Hammarstrand Jessica Blixt

Thomas Hedberg Mariette Risberg Bengt-Åke Harrysson

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min underskrift              

Ludvig Kollberg
Auktoriserad revisor
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