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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

FÖRTROENDEVALDA OCH REPRESENTATION I GÖTEBORGS STAD
Under 2020 har Demokraterna som Göteborgs andra största parti, innehaft platser i alla nämnder och bolag samt ett flertal stiftelser i 
Göteborgs stad. Efter ett år kan vi glädjande konstatera att majoriteten av våra duktiga Demokrater valt att fortsätta sina uppdrag och 
att vi i nämnder och bolag får igenom förslag.

Genom ca 180 förtroendeuppdrag har vi varit representerade:
  · I ca 30 nämnder och 40 bolag med 1-4 Demokrater i varje nämnd/bolag
  · I 16 stiftelser
  · I Stadsrevisionen (4 uppdrag) och Revisorskollegiet (2 uppdrag)
  · Som 11 medborgarvittnen, 4 vigselförrättare och en god man på Lantmäterimyndigheten

Den 16 januari startade vi upp året, genom att samla alla förtroendevalda till en gemensam kväll på Slottsskogsobservatoriet. 
Partiledningen informerade, vi lärde känna varandra och fick en intressant föreläsning av Slottsskogsobservatoriets föreståndare.

Inför omval av befintliga nämnder och nyval till de nya nämnderna i samband med den nya omorganisationen 2021 skickades det ut 
en enkät till förtroendevalda. Enkäten skickades ut precis efter sommaren med syftet att utvärdera vårt arbete samt ta in 
intresseanmälan inför omorganisationen. Omorganisationen innebar att de 10 stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ersattes av 
6 nya nämnder. 4 större geografiskt placerade socialnämnder, nämnd för funktionsstöd samt äldrevård- och omsorgsnämnden.

I slutet av september inbjöds alla förtroendevalda till ett coronasäkrat mingel i Rådhuset med presentation och diskussion kring 
remissutkastet till Demokraternas Handlingsprogram.

I Kommunstyrelsen har Demokraterna 3 kommunalråd, samt representanter i stadens olika råd och beredningar. Till Kommunstyrelsen
har Demokraterna under 2020 gjort över 200 skrivelser i form av yrkanden, yttranden samt ett antal protokollsanteckningar. Dessa 
finns länkade på Demokraterna.se.

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPP
Demokraternas Kommunfullmäktigegrupp består av 14 ledamöter och 6 ersättare. Under 2020 har det hållits 12 möten i 
Kommunfullmäktige. I anslutning till dessa har gruppmöten hållits. Kommunfullmäktigegruppen, Regionfullmäktigegruppen, 
gruppansavariga i Kunskapsgrupperna och Partistyrelsen hade 22-23 februari en gemensam konferens för att diskutera strategiska 
frågor och visioner, tydliggöra partiets praktiska arbete i Kunskapsgrupperna och lära känna varandra.

Under hösten utvecklades och presenterades Demokraternas förslag till budget för Göteborgs stad 2021 med namnet Ta hand om 
Göteborg. Budgetförslaget innehöll bland annat förslag på 12 förbättringar för göteborgarna.
 
REGIONFULLMÄKTIGEGRUPP
Året startade den 16 januari med en strategidag för Regionfullmäktigegruppen där den startade upp årets budgetarbete. Demokraternas
Regionfullmäktigegrupp består av 5 ledamöter och 4 ersättare. Ingen 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, gruppansvariga i 
Kunskapsgrupperna och Partistyrelsen. På konferensen hade även Regionfullmäktigegruppen enskilt arbete för att jobba med 
budgetfrågor inför Demokraternas budgetförslag till Västra Götalandsregionen.

Den 7 juni publicerades Demokraternas budgetförslag 2021 för Västra Götalandsregionen - Från Gullspång till Göteborg. På grund av
pandemin blev den planerade budgetdebatten i Regionfullmäktige den 9 juni digital och begränsad. På grund av det osäkra läget 
fattades beslut om att anta en tilläggsbudget på ett extra budgetmöte 2-3 november. I samband med det uppdaterades Demokraternas 
budgetförslag.

Den 1 september påbörjade Ulla Nathorst Westfelt sin anställning på deltid som politisk sekreterare för Demokraterna i Västra 
Götalandsregionen. Tjänsten delades med budgetsekreterare Carina Bulic. Bland regionens alla nämnder och styrelser har Ulla 
fokuserat på att bevaka möten i Ägarutskottet, Regionstyrelsen och Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Men även deltagit på 
möten i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd och Servicenämnden.
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Ulla har även tillsammans med Demokraternas ledamot i Regionfullmäktige Thomas Hedberg deltagit i organisationsberedningen. En 
grupp under Regionstyrelsen som ska se över sjukvårdens organisation.

KUNSKAPSGRUPPER
Arbetet med Demokraternas Kunskapsgrupper intensifierades under början av 2020. I samband med pandemins utbrott fick arbetet 
planeras om till att bli helt digitalt. En omställning som gått över förväntan. Kunskapsgrupperna arbetade under våren parallellt med 
Demokraternas handlingsprogram samt inspel till budgetförslag.

Demokraternas Kunskapsgrupper 2020 bestod av följande grupper: Trygghet & säkerhet, Förskola & skola, Vård & omsorg, Individ 
& familjeomsorg, Förorter & integration, Arbete & näringsliv, Bostad & stadsutveckling, Trafik & kommunikation, Miljö & 
hållbarhet, Kultur, Idrott & förening och Regional sjukvård.

ANSTÄLLDA
I början av januari anställdes Jan Jörnmark som politisk sekreterare på deltid, för att arbeta med
allmänna politiska frågor, partiets struktur och strategi.

I april blev det klart att Veronica Öjeskär fick tjänsten som Partiombudsman. En roll som innebär ansvar för verksamheten och hålla 
ihop organisationen som en länk mellan styrelsen, förtroendevalda, kunskapsgrupper och medlemmarna.

Under hösten fick vi två nytillskott inom Demokraterna. Ulla Nathorst-Westfelt som politisk sekreterare i regionen och Peter 
Danielsson, som politisk sekreterare i Rådhuset.
 
STORA POLITISKA FRÅGOR UNDER 2020
  · I januari lyckades vi genom att gå ihop med S i frågan om arenorna och evenemangsområdet att stoppa det förslag som hade 
betytt ett nytt stort köpcentrum i området. Vi vill ha en lösning som innefattar bostäder och arenor.
  · I februari var Demokraterna med och räddade stadens bemannade lekparker, bidrog till att den mögelsjuka och skadliga 
Åkeredsskolan stängdes och säkrade Slottsskogsobservatorietes framtid.
  · I mars arbetade vi med en mängd olika förslag relaterade till pandemin. Både angående stöttning till utsatta näringsidkare och 
förslag för att minska smittspridning.
  · I april lyckades vi med stöd från flera andra partier driva igenom ett yrkande om att begränsa EBO-lagen (lagen om eget 
boende). Tyvärr drogs förslaget tillbaka av S, senare under hösten. Detta på grund av ett förhandsyttrande från Länsstyrelsen om att 
det inte finns juridiskt utrymme att undanta en hel kommun.
  · Demokraterna har agerat i de förfärliga brister i Göteborgs socialtjänst och särskilt i arbetet med utsatta barn.
  · Under våren och sommaren arbetade vårt skolkommunalråd Jessica Blixt hårt med att minska effekten av stadens allvarliga 
misslyckande med skolplaceringar.
  · Demokrater i Inköp och upphandlingsnämndens omfattande och ihärdiga arbete med att häva Göteborgs stads avtal med Front
advokater.
  · Demokraterna har drivit ett stopp av utbetalningarna till det ifrågasatta studieförbundet Ibn Rushd, som framför allt kritiserats 
för sitt samarbete med Bellevuemoskén.
  · Vi har yrkat på ökade språkkrav, språktest och språkstöd för stadens anställda inom välfärden.

Andra viktiga politiska frågor är Skeppsbron, mörkläggningen av skenande kostnader för nya Hisingsbron, stop för den muslimska 
Römosseskolan och lokalisering av det nya centralbadet.

Det politiska året avslutades med att Demokraternas Kommunfullmäktigegrupp skickade en invit till Alliansen att komma ur deras allt 
tätare samarbete med V, Mp och Fi. Genom valteknisk samverkan med oss istället för vänsterpartierna skulle röda majoriteter i 
nämnder och styrelser tas bort. Och alla nämnder och styrelser skulle följa valresultatet i fullmäktige. Tyvärr nappade inte Alliansen på
erbjudandet utan valde istället att fortsätta sitt samarbete med V, Mp och Fi.

NÄMNDEMANNAUPPDRAG
I januari tillsattes nämndemän på de platser som Demokraterna hade fått i uppdrag att bemanna från Kommunfullmäktige i Göteborg 
och Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Till Tingsrätten i Göteborg tillsattes 55 nämndemän, 12 nämndemän till 
Förvaltningsrätten och 3 nämndemän till Hovrätten. Uppdragen pågår till och med 2023.

Nämndemannauppdragen är opolitiska och vid tillsättningen och på initiativ av två Demokrater som haft nämndemannauppdrag 
tidigare anordnades ett informationsmöte. Mötet hölls av före detta nämndemän, vilka presenterade värdefull information och tips till 
alla nya nämndemän inför deras uppdrag. 68 deltagare var på plats den 3 februari i Sjöfartssalen i Rådhuset.

MEDLEMMAR, KOMMUNIKATION OCH ÅRSMÖTE
Demokraterna hade vid årsskiftet 2020 är ca 1100 medlemmar.

Under året har vi skickat medlemsmail varje månad med information om vad som händer både inom politiken och inom partiet.
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Våra medlemsevenemang med olika intressanta teman som kom igång under hösten 2019 avstannade under årets första hälft. 
Dessvärre tvingades vi med en dags varsel att ställa in det planerade mötet om Grunder i Västlänken, planerat den 12 mars i Backa 
Folkets hus. Pandemin bröt ut och vi vågade inte ta några risker.

Några dagar innan det inställda medlemsevenemanget bjöd vi in till årsmöte i Lundby Konsertsal den 7 maj. Målet var att utöver 
årsmöte presentera Demokraternas Handlingsprogram som skulle ersätta Att-göra-listan. När risken för smitta kvarstod blev vi även 
tvungna att skjuta upp det mötet med information om att vi fick återkomma när läget hade förbättrats. Tyvärr blev det inte bättre och 
för att få viktiga delar som ekonomin på plats bjöd vi in till ett förenklat och digitalt årsmöte innan halvårsskiftet.

Den 25 juni samlades styrelsen i en studio på Gothia och höll årsmötet som även kunde beskådas i efterhand på Youtube.
Glädjande kunde vi konstatera att över 110 datorer/surfplattor följde årsmötet. Av dessa vet vi att flera bestod av 2 personer i hushållet
som båda är medlemmar i Demokraterna. Både innan och under mötet fanns det möjlighet att in skicka frågor per mail eller sms, som 
besvarades i studion.

För att fatta de beslut som bordlades på det förenklade digital årsmötet bjöd vi efter sommaren in till ett extra årsmöte den 22 oktober. 
Mötet skulle hållas fysiskt i Svenska Mässans lokaler och utöver bordlagda frågor skulle även Demokraternas Handlingsprogram 
presenteras. Vi planerade det extra årsmötet utifrån de restriktioner som gällde för att få det coronasäkert för våra medlemmar. 4 stora 
lokaler bokades där max 50 personer per lokal skulle sitta mycket glest. Dessa lokaler skulle sedan med hjälp av teknik kopplas 
samman med varandra. Med anledning av det andra utbrottet av covid-19 (fas 2), tvingades vi till sist att ställa in även det mötet. 
Detta då Folkhälsomyndigheten den 29 oktober beslutade om skärpta allmänna råd i Västra Götalandsregionen.

Ett mycket annorlunda år gick mot sitt slut och traditionen om att hålla öppet med julmingel i partilokalen för våra medlemmar och 
förtroendevalda gick inte att genomföra. Istället fick vi bjuda in till ett digitalt julmingel för att på ett alternativt sätt önska alla en god 
jul. Partiledaren Martin summerade där året som gått och vägen framåt och det fanns möjlighet för alla att ställa frågor inom olika 
områden. Det fanns även möjlighet att skicka in frågor i förväg. Under två tillfällen kopplade över 100 personer upp sig för att lyssna 
och ställa frågor.

Hemsidan har under året uppdaterats och utvecklats kontinuerligt med bland annat löpande nyheter och information om våra 
Kunskapsgrupper.

Under året har vi varit aktiva i sociala medier med bland annat 5000 följare på Facebook och fått 12 debattartiklar publicerade i 
dagstidningar.

PARTISTYRELSE
Partistyrelsen har haft 18 möten under året.

Den 5-6 september arrangerades en styrelsekonferens på Arken i Göteborg. Fokus under konferensen var Handlingsprogram, 
valstrategiska frågor och partipolitiskt strategiska frågor.

Styrelsens sammansättning har bestått av Martin Wannholt, ordförande och ledamöterna Ulf Boström, Mariette Höij 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 och Jan Jörnmark.

Ett personalutskott har bestått av Thomas Hedberg, Lars Kérla, Mariette Höij Risberg och Anna Karin Hammarstrand.

I oktober anlitade styrelsen en beteendevetare för att utreda arbetsmiljöproblem och påstådd mobbing.

Partiets revisor är auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg.

ÖVRIGT SOM HÄNT
Under hösten anlitade partiet Demoskop för att göra en opinionsundersökning av partisympatier och attityder i Göteborg. Det visade 
sig att våra opinionssiffror ligger nära valresultatet.

Vi har redovisat partistöd för 2019 till Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige. Vi har ansökt om partistöd för 2021. Vi har även 
redovisat gåvor och donationer till Kammarkollegiet, enligt lag om insyn i finansiering av partier.

Föreningens säte är Göteborg.
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Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2016/2017
Nettoomsättning 7 633 573 7 562 929 1 316 637 254 600
Resultat efter finansiella poster 6 323 333 6 339 881 -1 512 408 79 013
Soliditet (%) 98,14 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 2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 108 500 131 415
Partistöd 7 520 973 7 385 864
Sponsorer 3 950 43 684
Övrigt 150 1 966
Summa föreningens intäkter 7 633 573 7 562 929

Föreningens kostnader
Material och varor 0 -4 300
Övriga externa kostnader -1 046 904 -925 320
Personalkostnader 2 -263 336 -293 410
Summa föreningens kostnader -1 310 240 -1 223 030

Rörelseresultat 6 323 333 6 339 899

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

Resultat efter finansiella poster 6 323 333 6 339 881

Resultat före skatt 6 323 333 6 339 881

Årets resultat 6 323 333 6 339 881
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BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 0 40 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 279 37 842
Summa kortfristiga fordringar 40 279 77 842

Kassa och bank
Kassa och bank 11 401 987 4 944 998
Summa kassa och bank 11 401 987 4 944 998

Summa omsättningstillgångar 11 442 266 5 022 840

SUMMA TILLGÅNGAR 11 442 266 5 022 840

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 4 906 485 -1 433 396
Årets resultat 6 323 333 6 339 881

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 11 229 818 4 906 485
Utgående eget kapital ovan stämmer inte med bokförda värden!
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 151 793 89 714
Övriga skulder 1 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 60 654 26 641
Summa kortfristiga skulder 212 448 116 355

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 442 266 5 022 840
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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.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019

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

Lars Kérla Anna Karin Hammarstrand Jessica Blixt

Thomas Hedberg Mariette Risberg Bengt-Åke Harrysson

Veronica Öjeskär

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min underskrift.

Ludvig Kollberg
Auktoriserad revisor
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