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Demokraterna 
Org.nr. 802506-2400 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 

Verksamheten 
 
Allmänt om verksamheten 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021 
 
FÖRTROENDEVALDA OCH REPRESENTATION I GÖTEBORGS STAD  
Under 2021 har Demokraterna som Göteborgs andra största parti, innehaft platser i alla nämnder och bolag samt ett flertal 
stiftelser i Göteborgs stad. 
 
Inget parti samarbetar lika brett som Demokraterna. 2021 ger en bra bild över mottot: sakfråga för sakfråga. Vi driver yrkanden 
med de partier vi anser vill åt samma håll i en specifik fråga och är ideologiskt obundna med göteborgarnas bästa i åtanke vid 
varje beslut. 
 
Under mandatperioden har Demokraterna blivit alltmer aktiva och under 2021 skrevs över 440 yrkanden i nämnder och 
Kommunstyrelsen. Över hälften av dessa har bifallits. Vi har sökt samarbete med både Socialdemokraterna och Alliansen; drygt 
150 yrkande har vi lagt tillsammans med Socialdemokraterna och ca 125 med Alliansen. 
 
Genom ca 180 förtroendeuppdrag har vi varit representerade: 
 
• I ca 24 nämnder och 37 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 
 
DEMOKRATERNA I KOMMUNSTYRELSEN  
I Kommunstyrelsen har Demokraterna haft att besätta två ordinarie och ett tillförordnat kommunalråd. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPP (KF)  
Demokraterna har i Kommunfullmäktige tilldelats plats för 14 ledamöter och 7 ersättare. Under 2020 har det hållits 15 möten i 
Kommunfullmäktige. I anslutning till dessa har KF hållit gruppmöten. 
 
Under hösten utvecklades och presenterades Demokraternas förslag till budget för Göteborgs stad 2022. Budgetförslaget blev det 
mest genomarbetade av alla partier och innehöll tre huvudreformer: 
 
·  En kraftfull trygghetssatsning på 1 miljard kronor under budgetperioden som omfattar både mjuka och hårda åtgärder. 
 
·  Omfördelning till fullt finansierad välfärd genom full kompensation för kostnads- och löneutvecklingen samtidigt som vi helt tar 
bort de osakliga löneskillnaderna. 
 
·  Använd stadens tillgångar till trygghet och välfärd genom ombildningar via allmännyttan, försäljning av tomter för småhus, 
friköp av tomträtter och stadutvecklingsprojekt med exploateringsöverskott samt riktade och transparenta effektiviseringar. 
 
Till dessa huvudreformer lades ytterligare ca 20 reformförslag som syftade till att förbättra situationen för nuvarande och blivande 
göteborgare. 
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REGIONFULLMÄKTIGEGRUPP (RF)  
Demokraternas Regionfullmäktigegrupp har bestått av 5 ledamöter och 4 ersättare. Ingen representation i nämnder eller bolag. 
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har haft 7 möten under 2021 och i anslutning till dessa har RF hållit förberedande 
gruppmöten. Utöver detta har gruppen även haft 4 strategimöten tillsammans med sjukvårdsgruppen i regionen. Alla möten utom 
två har varit digitala. 
 
Demokraternas budget publicerades inför Regionfullmäktiges digitala budgetdebatt i juni. I november lades även en 
tilläggsbudget fram. 
 
Vi har deltagit i möten i Regionstyrelsen, Ägarutskottet och Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelsemöten. Vi har också varit 
representerade i möten med Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg, Sjukhusen i Västers sammanträden, Psykiatriberedningen, 
Digitaliseringsberedningen samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträden. 
 
Demokraternas ledamöter har även deltagit i organisationsberedningen och haft en representant i utbildningsgruppen och den 
politiska styrgruppen för revision av ekonomiska ersättningssystem. 
 
Under året har Demokraterna skickat in motioner, interpellationer, frågor och yttranden till regionfullmäktige. 
 
KUNSKAPSGRUPPERNA  
Under 2021 har Kunskapsgrupperna bidragit med viktig input till Demokraternas Handlingsprogram som presenterades på 
årsmötet i maj. Dessutom har grupperna formulerat värdefulla inspel till Demokraternas budgetförslag. 
 
Som ett steg framåt för att utveckla och förbättra kundkapsgrupperna inleddes i november ett analys- och 
processutvecklingsarbete. Det är ett arbete som pågår och resultatet kommer att generera en slutrapport till partiledningen för att 
ta ställning till åtgärder som kan behöva vidtas. 
 
LEDNINGSGRUPPEN  
Demokraternas Ledningsgrupp leder och samordnar det politiska arbetet, leder den dagliga verksamheten samt förbereder ärenden 
till styrelsen. Under 2021 har 33 möten hållits. Ledningsgruppen har under året bestått av våra kommunalråd, partiombudsman 
och med representation av våra tjänstemän i Rådhuset. 
 
NÄMNDEMANNAUPPDRAG  
Demokraterna tillsätter 55 nämndemän i Göteborgs Tingsrätt, 12 nämndemän i Förvaltningsrätten och 3 nämndemän i Hovrätten. 
Uppdragen pågår till och med 2023 och är opolitiska. 
 
MEDLEMMAR OCH KOMMUNIKATION  
Demokraterna hade vid årsskiftet 2021/2022 ca 1000 medlemmar. 
 
Under året har mail till medlemmarna utgått varje månad med information om vad som händer både inom politiken och inom 
partiet. Restriktioner p.g.a. pandemin som pågått har gjort det omöjligt med större fysiska medlemsmöten. Vi genomförde därför 
med digitala medlemsmöten. Vår partiledare fortsatte att rapportera direkt från Rådhuset en gång i månaden. Vi höll även digitala 
evenemang inom andra områden; exempelvis om Västlänken, stadsutveckling, kommunala bolag och om regionens organisation. 
Vi deltog i Frihamnsdagarna som arrangerades på Bananpiren den 3-4 september 2021. Demokraterna hade ett bemannat parti-tält 
där vi förde dialog med intresserade medborgare och vi deltog i flera paneldebatter. Hemsidan har under året uppdaterats och 
utvecklats kontinuerligt med nyheter och information. 
 
Under året har vi varit aktiva i sociala medier och har fått 13 debattartiklar publicerade och skrivit och 3 redaktionella 
artikelannonser. 
 
ORDINARIE ÅRSMÖTEN  
Då ett år gick förlorat på grund av pandemin behövde Styrelsen utreda vad som gällde angående årsmöten. Ett juridiskt ombud 
anlitades för uppdraget. Resultatet blev att vi anordnade två årsmöten i direkt anslutning till varandra för att komma i kapp med 
de beslut som inte fattades 2019 på grund av pandemin. Den 27 maj kallades alla medlemmar till ett extra årsmöte, följt av ett 
ordinarie årsmöte 2020 i direkt anslutning. Dessa möten hölls digitalt. 
 
På årsmötet 27 maj antogs Handlingsprogram för Göteborg. 
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EXTRA ÅRSMÖTE  
Den 5 december hölls ett extra årsmöte på Lindholmen Conference Center och en ny styrelse valdes. Detta gjordes eftersom det 
den 30 september inkom en skrivelse till styrelsen om ett upprop signerat av 42 förtroendevalda demokrater. Styrelsen ställde då 
sina platser till förfogande och det extra årsmötet utlystes. 
 
På det första styrelsemötet efter det extra årsmötet, den 8 december fattade styrelsen beslut om att tillsätta en 
interndemokratigrupp för att fånga upp missnöje och ta hand om den kritik som framkommit. 
 
PARTISTYRELSE  
Partistyrelsen har haft 26 möten under året. Styrelsens sammansättning fram till det extra årsmötet bestod av Thomas Hedberg, 
ordförande och ledamöterna Martin Wannholt, Jessica Blixt, Bengt-Åke Harrysson, Karin Lindberg, Ulf Boström, Anna Karin 
Hammarstrand, Per Anders Örtendahl och Mariette Höij Risberg. 
 
Efter det extra årsmötet 5 december 2021 bestod styrelsen av Thomas Hedberg, ordförande och ledamöterna Martin Wannholt, 
Jessica Blixt, Bengt-Åke Harrysson, Karin Lindberg, Torkel Bergström, Lisbeth Sundén Andersson, John Ekman och Lillemor 
Williamsson. 
 
Styrelsens sekreterare har varit Veronica Öjeskär. 
 
Ett personalutskott har bestått av Thomas Hedberg, Lars Kérla, Mariette Höij Risberg och Anna Karin Hammarstrand. 
 
Partiets revisor är auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg. 
 
Föreningens säte är Göteborg. 

 
Flerårsöversikt 

      

       
  2021 2020 2019 2018 
Nettoomsättning  7 715 692 7 633 573 7 562 929 1 316 637 
Resultat efter finansiella poster  5 663 380 6 323 333 6 339 881 -1 512 408 
Soliditet (%)  99,16 98,14 97,68 -251,56 
       
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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Demokraterna 
Org.nr. 802506-2400 
 

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
 Not 2021-12-31 2020-12-31

Föreningens intäkter       
Medlemsavgifter    99 352 108 500
Partistöd    7 608 731 7 520 973
Sponsorer    7 408 3 950
Övrigt    201 150
Summa föreningens intäkter    7 715 692 7 633 573
       
Föreningens kostnader       
Övriga externa kostnader    -1 695 257 -1 046 904
Personalkostnader   2 -357 036 -263 336
Summa föreningens kostnader    -2 052 293 -1 310 240
       
Rörelseresultat    5 663 399 6 323 333
       
Finansiella poster       
Räntekostnader och liknande resultatposter    -19 0
Summa finansiella poster    -19 0
       
Resultat efter finansiella poster    5 663 380 6 323 333
       
Resultat före skatt    5 663 380 6 323 333
       
Årets resultat    5 663 380 6 323 333
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Demokraterna 
Org.nr. 802506-2400 
 

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
 Not 

TILLGÅNGAR       
       

Omsättningstillgångar       
       
Kortfristiga fordringar       
Övriga fordringar    22 867 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    41 339 40 279
Summa kortfristiga fordringar    64 206 40 279
       
 
Kassa och bank       
Kassa och bank    16 970 552 11 401 987
Summa kassa och bank    16 970 552 11 401 987
       
Summa omsättningstillgångar    17 034 758 11 442 266
       
SUMMA TILLGÅNGAR    17 034 758 11 442 266
       
 

 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

      

       

Eget kapital       
       
Eget kapital vid räkenskapsårets början    11 229 818 4 906 485
Årets resultat    5 663 380 6 323 333
       
Eget kapital vid räkenskapsårets slut    16 893 198 11 229 818
       
 

Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    112 120 151 793
Övriga skulder    13 130 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    16 310 60 654
Summa kortfristiga skulder    141 560 212 448
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    17 034 758 11 442 266
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Demokraterna 
Org.nr. 802506-2400 
 
 

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    2021 2020
        
 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        
       
       
       
Thomas Hedberg  Martin Wannholt  Torkel Bergström   
       
       
       
Karin Lindberg  Lillemor Williamsson  Lisbeth Sundén Andersson   
       
       
       
John Ekman  Bengt- Åke Harrysson  Jessica Blixt   
       
       
       
       
Min revisionsberättelse har lämnats den                     . 
       
       
Ludvig Kollberg       
Auktoriserad revisor       
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