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Förslag till arbetsordning/ramprogram
Distriktskongress 25 mars 2023 
Viskadalens Folkhögskola, 10:00-17:00

09.30 Kongressinledning
10.00 Kongressförhandlingar
12.00 Lunch
13.00 Tal av Tomas Eneroth
13.45 Kongressförhandlingar
15.30 Kaffe
16.00 Kongressförhandlingar
17.00 Kongressavslutning

Värd
Borås Arbetarekommun

Kongressens offentlighet
Distriktsstyrelsen föreslår att kongressens förhandlingar inte ska vara offentliga, förutom när parti-
styrelsens representant gästar kongressen.

Kongressens arbetsformer
Förslags- och yttranderätt
Förslags- och yttranderätt har ombuden, distriktsstyrelsens ledamöter, ersättare och föredragande, en 
föredragande revisor, riksdagsledamöter, partiombudsmän, regiongruppens representant, partistyrel-
sens representant, samt i valfrågor valberedningens föredragande ledamot.
Rösträtt
Endast ombud har rösträtt vid distriktskongressen.
Omröstning
Omröstningar sker öppet. Personval sker via det digitala verktyget easyvote. Vid slutet val förs kan-
didater upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska 
väljas.
Tidsbegränsning
Tidsbegränsning kan föreslås av presidiet.
Anföranden, debattinlägg och förslag
Samtliga anföranden och debattinlägg görs från talarstolen. Ordet skall begäras skriftligt hos presi-
diet. Förslag och yrkanden skall vara skriftliga och mejlas till cristina.nichta@socialdemokraterna.
se

Ledighet från del av kongressen
Kongressombud som av någon orsak önskar ledighet från del av kongressens förhandlingar
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1. Kongressens öppnande
2. Parentation
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Ombudsupprop
5. Fastställande av dagordning
6. Beslut om mötets offentlighet
7. Beslut om kongressens arbetsformer

a. Förslags- och yttranderätt
b. Rösträtt
c. Omröstning
d. Tidsbegränsning
e. Anföranden, debattinlägg och förslag
f. Ledighet från del av kongressen
g. Kostnader

8. Val av kongressfunktionärer
a) 2 mötesordförande
b) 2 sekreterare
c) 3 protokollsjusterare
d) 2 rösträknare
e) Redaktionsutskot (förslag: VU)

9. Verksamhetsberättelse för 2022
10. Tal av Tomas Eneroth
11. Årsredovisning/förvaltningsberättelse för 2022
12. Valanalysrapport
13. Revisorernas berättelse
14. Att fastställa resultat- och balansräkning
15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
16. Arvoden
17. Västsvenska frågor
18. Motioner
19. Val av styrelse

a) Ordförande
b) Kassör
c) Vice ordförande
d) 12 övriga ledamöter
e) 3 revisorer
f ) 3 revisorsersättare
g) Val av valberedning för 2 år

20. Tid och plats 2023 års distriktskongress
21. Övriga frågor
22. Avtackning
23. Avslutning

Förslag till Dagordning  
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Vid distriktskongressen 2022 valdes följande distriktsstyrelse:
Verkställande utskott 
Ulf Olsson, Ordförande, Borås; Eva-Karin Haglund, Vice Ordförande, Tranemo; Krister Andersson,  
Kassör, Mark; Carina Fredriksen, Herrljunga
Övriga ledamöter
Ann-Christin Ahlberg, Borås; Celso Silva Goncales, Ulricehamn; Helén Eliasson, Borås; Håkan 
Andersson, Mark; Jessica Rodén, Mark; Marielle Palm, Vårgårda; Peter Rosholm, Bollebygd; Petter 
Löberg, Borås; Torsten Lidh, Svenljunga; Ulf Samuelsson, Borås; Ylva Lengberg, Borås

Ansvarsfördelning
Inom distriktsstyrelsen har ansvarsområden fördelats enligt följande
Studieorganisatör: Eva-Karin Haglund 
Rikspolitisk ansvarig: Petter Löberg, sammankallande, och Ann-Christin Ahlberg (t.o.m. 2022-10-
03), Jessica Rodén (från 2022-10-03)
Regionpolitisk ansvarig: Helén Eliasson, sammankallande, Håkan Andersson (från 2022-10-03)
Medlemsansvariga: Ann-Christin Ahlberg, sammankallande, Peter Rosholm och Carina Fredriksen
Jämställdhetsansvarig: Jessika Rodén, sammankallande, Torsten Lindh, Marielle Palm (t.om. 2022-
10-03), Ann-Christin Ahlberg (från 2022-10-03)
Kampanj och utåtriktat arbete: Torsten Lindh, sammankallande, Ylva Lengberg
Kommunikation: Håkan Andersson
Arbetarekommuner/orgationsationsutveckling: Ann-Christin Ahlberg, sammankallande, Peter Ros-
holm, Carina Fredriksen
Kommunpolitisk ansvarig: Ulf Olsson
Facklig ledare: Ulf Samuelsson
Internationell ledare: Marielle Palm, sammankallande, Celso Silva Concalves
Utskott och Sidoorganisationerna: Ylva Lengberg

Revisorer

Beatrice Ekelund, sammankallande, Thomas Gustafsson, Eva Ryberg
Revisorersättare
Tuula Järvinen, Peter Hellberg, Marita Nordin 

Expeditionen har varit förlagd till Norrby Tvärgata 3 i 
Borås.  
Cristina Nichta – Försteombudsman
Lena Sänd – Verksamhetsassistent

Cristina 
Nichta

Lena 
Sänd

Styrelsens berättelse

Distriktsexpeditionen
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Den 12 mars 2022 hölls partidistriktets årskongress på Viskadalens folkhögskola med 141 om-
bud. Socialminister Lena Hallengren var inbjuden via Zoom och talade bland annat om att vi behöver 
ta kontroll över välfärden. På kongressen valdes även ordförande och ledamöter till partidistriktets 
styrelse, liksom revisorer och valberedning. Dessutom fastställdes valsedlar inför 2022 års val till riks-
dag och regionfullmäktige. Alla listor och uppdrag röstades igenom i enighet med valberedningens 
förslag. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 och årskongressen 
godkände valplanen inför valåret 2022. Stämningen var bra med goda kamrater, bra musik och god 
mat. 

Vid årskongressen beslutades även att 2023 års partidistriktskongress kommer att äga rum den 25 
mars. 
Den 1 april besöktes partidistriktet av skolminister Lina Axelsson Kihlblom och hennes politiskt

sakkunnige Petter Ådahl. Bland annat besöktes Rydals museum och ett hackathon som anordnades av 
Marks kommun i samarbete med Youth 2030 Movement – en idéverkstad med ungdomar och vuxna 
med fokus på att undanröja hinder för barn och unga i kommunen. Hackaton är tänkt att resultera 
i långsiktiga och hållbara lösningar utifrån teman som ungdomarna själva definierar som viktiga för 
dem. Efter lunch i Borås med förtroendevalda och personal i partiet hölls en medlemsträff i Borås, där 
skolministern pratade om hur Socialdemokraterna ser på framtidens skola. 

Dagen avrundades med en dörrknackning på stadsdelen Norrby och nästa dag besöktes förtroende-

valda på utbildning på Viskadalens folkhögskola, där Lina Axelsson Kihlblom föreläste om skolans 
utmaningar och vad som måste göras för att skapa en bättre skola och för att alla ska passa in.
Den 25 april hölls en valupptakt med argumentationstrimning med regionrådet Helén Eliasson

och riksdagsledamoten Petter Löberg på plats i Arbetarrörelsens hus i Borås. Ett trettital personer 
deltog, och fokus låg på valet och på att trimma argument i olika frågeställningar. 

Helén Eliasson berättade att hon är redo att ta över ansvaret i Västra Götalandsregionen (VGR) efter 
valet i september. Västra Götalandsregionen har under åtta år med borgerligt styre minskat antalet 
vårdplatser och utökat antalet privata aktörer som driver vård med vinstuttag. Vården lider dessutom 

SJUHÄRADSBYGDENS PARTIDISTRIKT 2022
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av personalbrist och har en vårdkö som till 90 procent re-
dan fanns före pandemin och den har inte minskat. 

Socialdemokraterna vill få ordning och reda i vården och 
att pengarna ska gå tillbaka till vården för en bättre och mer 
tillgänglig vård med kortare köer och kortare väntetider. 
Socialdemokraterna vill även anställa mer personal med 
bättre anställningsvillkor och lön så att personalen ser VGR 
som en attraktiv arbetsgivare. 

Petter Löberg tog upp Socialdemokraternas syn på sam-
hället och den utveckling som måste ske. Socialdemokra-
terna vill att samhället alltid ska ställa upp för människor. 
Det behövs stöd redan vid förlossningen, genom bra fa-
miljecentraler, med fler vuxna i skolan som ser varje elev, 
en sjukvård som är tillgänglig för alla och en psykiatri 
som snabbt kan fånga upp dem som behöver det. Det 
handlar också om att förebygga att ingen hamnar snett i 
samhället och ge rätt förutsättningar till ett bra liv utan 

utanförskap och kriminalitet. Socialdemokraterna vill därför satsa på förebyggande insatser, hellre än 
på strängare straff.

Den 27 april besökte utrikeshandelsminister Anna Hallberg Nexans i Grimsås. Hennes fokus
var gröna, nya jobb och samtidigt hjälp till att rädda klimatet globalt. Hon delade även ut utmärkel-
sen ”Svensk Kvalitet” till Företaget Centiro på plats i Borås.

Den 1 maj 2022 firades arbetarrörelsens egen dag med tal och demonstrationer. Huvudtalare runt
om i distriktet var justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i Mark och Borås, Ann-Christin 
Ahlberg i Herrljunga och Vårgårda, Helén Eliasson i Tranemo, Ulf Olsson i Svenljunga, Petter Löberg 
i Ulricehamn och Jessica Rodén i Bollebygd. Därutöver talade SSU-distriktets ordförande Loke Was-
ling, LO-distriktets ordförande Christine Marttila samt lokala politiker, bland annat Marie Samuels-
son och Anita Lomander.

I Tranemo planerades för sedvanligt demonstrationståg och möte i Folkets Hus i Limmared. Tyvärr 
kände sig flera i blåsorkestern väldigt otränade efter pandemin, så själva demonstrationen blev in-
ställd. Till mötet i Limmared kom cirka 65 deltagare och lyssnade till regionråd Helén Eliasson samt 
till SSU. Arrangemanget var ett samarbete mellan Socialdemokraterna, ABF och LO. Göran Björk 
stod för underhållningen. 
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I Bollebygd återupptogs traditionen med familjedag med musik och hoppborg på Gästgivartorget. 
Talare var Jessica Rodén. Cirka 150 personer deltog.

I Ulricehamn firades 1 maj i två delar. Först hölls tal traditionellt på Järnvägstorget, där Petter Löberg 
och Klas Redin talade. Därefter anordnades grillning i gamla bangårdsområdet. Totalt lyssnade och 
grillade ett 50-tal personer.

 I Herrljunga firades 1 maj på Storgatan, och dagen inleddes med att man grillade hamburgare; se-
dan fick barnen gå en tipspromenad. Therese Björklund och Ann-Christin Ahlberg höll tal, vilket var 
mycket uppskattat. Totalt deltog cirka 75 personer. 

I Svenljunga bjöd arbetarekommunen traditionsenligt på frukost i partilokalen samtidigt som man 
färdigställde de sista plakaten. Klockan 10.00 avtågade man med Svenljunga ungdomsorkester i spet-
sen mot Thilanderska parken där Patrik Harrysson och Ulf Olsson talade. Demonstrationen avsluta-
des med korvgrillning. Cirka 40 personer deltog i tåget och betydligt fler deltog i parken.

I Mark gick 200 personer i demonstrationståget under parollen Sverige kan bättre. På Mor Kerstins 
Torg i Kinna samlades 300 personer för att lyssna på justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I Vårgårda firade arbetarekommunen tillsammans med 100 barn och vuxna i Vårgårda Folketspark. 
En härlig familjedag med tal från Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot och oppositionsråd Tony 
Willner, korv och olika familjeaktiviteter.

I Borås gick LO och partiets förstamajtåg från Stora Torget runt i centrala staden för att slutligen 
hamna i Stadsparken. Drygt 500 personer deltog. Nytt för i år var att en symbol från Ukraina prydde 
talarstolen och landets flagga fanns även med i demonstrationståget. Efter talen uppträdde musik-
gruppen Pommac.

Justitie- och 
inrikesminister 
Morgan Johans-
son talade i 
Borås. På bilden 
vänder sig alla 
blicken mot Ulf 
Olsson, eftersom 
Morgan Johans-
son behövde lite 
hjälp och fylla i 
en lucka i sitt tal.

Den 2 maj besökte socialminister Lena Hallengren Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås och
invigde det nybyggda kunskapscentrumet som består av ett kliniskt träningscenter, medicinskt bib-
liotek, lokaler för forskning samt utbildning och mottagning för kliniska studier. Efter en gemensam 
lunch med fackliga representanter och personal på SÄS begav man sig till vård- och äldreboendet på 
Dalsjövägen i Dalsjöfors där blev det rundvandring och fika med både äldre och personal, vilka upp-
skattade att få tala med ministern. Hon fick även dra lott om vad boendets nya två hönor skulle heta.

Ministern åkte sedan vidare till Marks kommun där hon fick träffa kommundirektören och personal 
inom socialförvaltningen som pratade om sitt goda arbete mot våld i nära relation och våld i hederns 
namn. Sedan hölls öppet hus i arbetarkommunen i Mark och dagen avslutades med korvgrillning och 
dörrknackning på området Assberg i Skene, där SSU slöt upp för att delta. 
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Den 3 maj besökte landsbygdsminister Anna-Karen Sätherberg Vårgårda och Herrljunga. Dagen
började med ett besök på Vårgårda/Herrljunga biogasanläggning VH Biogas. Anläggningen samarbe-
tar dels med 24 lokala bönder där de får gödsel från djuren, dels med lokala återförsäljare och affärer 
där man får utgången mat, restavfall och dryck. Av allt detta produceras biogas som används för att 
köra lokaltrafik. 

Vid lunchen på Herrljunga hotell träffade ministern lokala politiker och näringsidkare som berät-
tade om sina verksamheter och visioner samt vilka utmaningar de vill att politikern tar i beaktande. 
Ministern besökte sedan företaget Herrljunga Cider för att se på produktionen och företaget Gäsene 
Ost, med bland annat en rundvandring inne i mejeriet. Gäsene Ost har samarbete med samma 24 
bönder som VH Biogas, bland annat för mjölkleverans. 

Ministern besökte arbetarkommunen i Herrljunga och samtalade med partimedlemmar. Kvällen 
avslutades med dörrknackning i centrala Herrljunga där även SSU deltog. Här värvades två nya med-
lemmar.
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Den 8 maj hölls en säkerhetspolitisk medlemsdia-
log i Viskadalens folkhögskola. Ett femtiotal personer 
deltog. Riksdagsledamot Kenneth G Forslund var in-
bjuden och talade om Rysslands gemensamma historia 
med grannländerna och sedan följde en gemensam frå-
gestund om Nato, Ryssland med mera. deltagarna fick 
även grupparbete om fördelar respektive nackdelar med 
att Sverige går med i Nato.

Den 20 juni besöktes Borås av partisekreterare Tobias Baudin. Han gjorde ett arbetsplatsbesök
Ellos där han fick en rundtur i produktionen och träffade fackliga representanter. Sedan träffade han 
kommunalråd och personal från partidistriktet vid en lunch i Stadshuset. 

Den 8 augusti besökte bostadsminister Johan Danielsson Vårgårda, där han gjorde verksam-
hetsbesök på Viaduct och den del av verksamheten som arbetar med hållbar sömnad. Kommunen 
presenterade en ny verksamhet som var ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och avdelningen 
för strategisk planering och utveckling, där målet är att byta ut kommunens engångsprodukter mot 
flergångsprodukter i hållbara textila material. Här arbetar man med produktutveckling, arbetsintegra-
tion och språkträning.

Sedan besöktes kvinnojouren Olivia och kommunens socialtjänst. Här fördes samtal om behovet av 
bostäder för sårbara grupper och hur man bygger billigare. Efter lunch blev det studiebesök på Klock-
arebolet, som är det kommunala bostadsbolaget Vårgårda Bostäders stora bostadsområde, för att se 
hur man försökt lyfta området genom att totalrenovera och bygga på en ytterligare en våning på några 
fastigheter. Platsbesök gjordes även på Bjelkes, Rydlers bygg samt ett aktuellt bygge i Vårgårda samt 
två hyresbostadsprojekt som har pausats på grund av uteblivet investeringsstöd. Samtal fördes där om 
hur bra och viktigt det är med stöd för att mindre kommuner ska kunna utvecklas och få fler bostäder.

På kväll blev det dörrknackning i Östadkulle och en partiintern träff med prat och grill i trädgården. 
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Den 15 augusti fick partidistriktet besök av socialminister Lena Hallengren. Hon gjorde ett verk-
samhetsbesök på vårdcentralen i Svenljunga där samtal fördes om samverkan mellan primärvården 
och kommunen. Färden gick sedan till Tranemo och LSS Arbetscenter, där det blev en rundvandring 
och samtal med personal och arbetstagare. Hon fick även information om trappstegsmodellen och ar-
betsmodellen på arbetscentret. Efter det begav man sig till Gudarpsgårdens vård- och omsorgsboende 
för samtal med personal och boende. Sedan blev det en träff med pensionärer och partiföreträdare i 
partilokalen och dagen avslutades med dörrknackning i Fristad i Borås med glada partikamrater.

Den 16 augusti hölls en gemensam lunch i Borås med Lena Hallengren, partikamrater samt an-
ställda från partidistriktet. Efter lunch blev det ett besök på vårdcentralen på Sjöbo i Borås. 
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Den 23 augusti besökte socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Borås och Bollebygd. I Ar-
betarrörelsens hus i Borås serverades en gemensam frukost med fackligt förtroendevalda där samtalet 
handlade om vikten av facklig-politisk samverkan och hur viktigt det är att hjälpas åt i valrörelsen 
2022.

Sedan besöktes Sven Eriksonsgymnasiet i Bor-
ås, där Ardalan Shekarabi höll ett föredrag och 
medverkade vid SSU:s bord efter föredraget. 
Sopplunch väntade sedan på Arbetarrörelsens 
hus i Borås, där ett gäng pensionärer ville disku-
tera både sjukförsäkring och pension.

Socialförsäkringsministern åkte sedan vidare 
till Bollebygd där han besökte dels daglig verk-
samhet och pratade med anställda och lokala 
politiker, dels Flügger färg för att se på verksam-
heten. I partilokalen träffade han sedan med-
lemmar och media, och dagen avslutades med 
dörrknackning.
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Den 11–28 augusti anordnades Vårgårdadagarna med partiledarutfrågningar. Partiet hade en
monter som bemannades alla dagar. Den 28 augusti var det statsminister Magdalena Anderssons tur 
att bli utfrågad. Så många som möjligt uppmanades att komma och visa sitt stöd genom att ha röda 
tröjor på sig. När publiken kom delades det ut påsar med valmaterial och något att äta och dricka. 
Efter statsministerns utfrågning delade vi ut röda rosor när alla gick hem. SSU var även där och hade 
ett bord med bland annat profilartiklar och godis.

Den 29 augusti stod den facklig-politiska
bussen utanför stationen i Herrljunga, där vi de-
lade ut frukostpåsar och välkomnade kulturmi-
nister Jeanette Gustafsdotter till partidistriktet.

Färden gick vidare till Ulricehamn och försko-
lan Totus samt Tre Rosors förskola för arbets-
platsbesök. Kulturministern fick se en mural-
målning innan färden fortsatte till Motormuseet, 
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och senare besöktes Lars Tunbjörkutställningen 
i Rådhuset. Hon träffade också partikamrater 
innan en dörrknacksrunda.

Den 4–6 september anordnades aktiviteter i Borås i form av korvgrillning, dörrknackning och
musikunderhållning i stadsdelarna Norrby, Hulta och Hässleholmen. Detta var en del av en särskild 
satsning på utsatta områdena i valarbetet.

Den 11 september var det så dags för valdagen. Det genomfördes en hel del aktiviteter så som
dörrknackning. Överlag har man tyckt att dörrknackning har varit en bra aktivitet som vårt partidi-
strikt utfört under hela valrörelsen. Det är också en av aktiviteterna som man från centralt håll sagt att 
vi ska prioritera. När det gäller vallokaler samt bemanning i våra kommuner har det sett väldigt olika 
ut, men vi har ändå säkerhetsställt att valsedlar har funnits.
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Den 29 oktober var det förtroenderåd på Viskadalens folkhögskola, med 79 ombud från alla
arbetarekommuner i partidistriktet.  På förtroenderådet gick man igenom budget och verksamhets-
planen för 2023 som sedan godkändes.
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Året 2022 var intensivt. Det var valår och sjukvården var en av väljarnas viktigaste frågor, vilken 
den varit de senaste tio åren. Socialdemokraterna gjorde ett starkt regionval och ökade med 5 mandat 
i regionfullmäktige. Vi är nu det största partiet med 46 mandat och efter 8 år i opposition leder vi 
återigen Västra Götalandsregionen och har en rödgrön ledning med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Aktiviteter 
• Det har varit flera digitala möten samt fysiska träffar med partidistriktets regionpolitiker.
• Dialog medskick, remiss på partiets regionala handlingsprogram skickades till arbetarekom-

munerna för 2022–2026.
• Vi genomförde en hel del utåtriktade kampanjer om regionfrågor, där vi bland annat delade

ut flygblad och olika material.
• Tillsammans med Fyrbodal och Skaraborg genomförde vi en radiokampanj mellan den 20

augusti och den 11 september med 299 inlägg per kanal på Rix FM och Radio Star, där vi nådde 
ut till radiolyssnare i hela partidistriktet samt andra närliggande kommuner.

• Vi har genomfört valutbildningar för medlemmar om regionens verksamheter. Teman har
varit vår politik och det regionala handlingsprogrammet.

Regionpolitisk verksamhet 

Studier
Under året har 

• Medlemsutbildning steg 1, var av 16 medlemmar blev godkända.
• Medlemsutbildning steg 2, var av 6 medlemmar blev godkända.
• 6 personer fullföljt medlemsutbildning steg 3.

Därutöver har 5 personer påbörjat steg 1, vilka kommer att avsluta den 2023. 
Vårens utbildningar hölls i huvudsak digitalt, och av höstens cirklar hölls ungefär hälften fysiskt och 

den andra hälften digitalt. Vi ser att det ger bra utfall att erbjuda båda varianterna. Ett lyckat koncept 
har varit att bjuda in medlemmar via sms, och i år har arbetarekommuner och föreningar även stått 
för ett bra uppsökeri, vilket är glädjande eftersom många nya medlemmar värvades under valrörelsen. 
Därutöver har flera inflyttade medlemmar fått erbjudande och på så sätt fått god kontakt med partiet 
på sin nya hemort. 

Det verkar som vi hittat en bra mix mellan att erbjuda studier både fysiskt och digitalt. Vi når ut till 
väldigt många vilket är glädjande. På Viskadalens folkhögskola utbildades valledare under det första 
halvåret, gemensamt med övriga partidistrikt i regionen. Utbildningen att vara lokalpolitiker har 22 
medlemmar blivit godkända och att leda partivänner har tre medlemmar blivit godkända. 

Studier har också hållits i valarbetarteknik, där vår ombudsman utbildat valarbetare i hur man an-
vänder tekniken för att rapportera samt metodstöd för främst ringkampanjer och dörrknackning. 

Facklig-politisk verksamhet 
Året präglades av att planera och genomföra den facklig politiska valrörelsen. LO valarbetade för So-

cialdemokraterna under parollen ”Hela svaret”. Kampanjen gick ut på att lyfta fram LO medlemmar 
som kandiderade i hela landet. Detta gjordes på en kampanjsida där t ex en digital Sverigekarta fanns 
med LO medlemmar som kandiderade till kommun, region och riksdag. Dessa spreds med riktad 
sponsring i sociala medier. Syftet med kampanjen var att röstmaximera LO röster till Socialdemokra-
terna. På Borås djurpark genomfördes den största enskilda västsvenska fackliga valaktiviteten där 7 
000 människor med LO koppling närvarade på familjedagen.

Två aktiviteter med utvecklingspotential noterades i valarbetet. Den första var att den planerade 
fackliga politiska valkonferensen den 9 maj med målgrupp LO och S aktiva i Sjuhärad. Den fick stäl-
las in på grund av för få anmälda deltagare, endast sju fackliga och två från partiet. Vilket självklart 
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försvårade samplaneringen. Den andra aktiviteten var samordningen för den fackliga valbussen som 
skulle rulla ute i arbetarkommunerna och bemannas av fackliga och politiska företrädare. Samord-
ningen mellan arbetarkommuner och lokala LO-fack måste bli aktiv och förberedd i kommande 
valrörelser om bussen skall fylla någon nytta. Det finns ett antal saker som behöver förtydligas mellan 
LO/S-distrikten, arbetarkommunerna och de lokala LO-facken samt förbunden.  

Glädjande var att Socialdemokraterna i Västra Götaland under hösten tog fram en ny uppdragsbe-
skrivning för facklig ledare i arbetarkommun samt partidistrikt. Dessa roller skall också samordnas 
med de lokala LO-facken. T ex gemensamma via löpande planeringsdagar samt utbildningar. Avslut-
ningsvis kan vi konstatera att även om samordning mellan S och LO i Sjuhärad inte var helt 100%  
så gjorde facken en starkt valarbete med 130 000 samtal i Västsverige. Detta var bidragande orsaker 
att Socialdemokraterna gick fram i flera kommuner och tog över styret i Västra Götalandsregionen. 
Samordningen för förbättrad planering mellan Socialdemokraterna och LO förbunden i Sjuhärad har 
påbörjats. Det är bara vi tillsammans som kan påverka styret i landet för att skapa ett bättre samhälle 
för medborgarna.    

Under året har följande möten hållits: 19 april, digitalt möte; 16 november, digitalt möte; 6 decem-
ber, digitalt möte med Anton Cesar (internationell ledare från partidistriktet i Göteborgsområdet) 
som gäst. 

Syftet med årets möten har varit att lägga en grund för utskottets fortsatta arbete och välja ett om-
råde för vårt internationella engagemang. Vi är många nya i utskottet och det har inte funnits något 
tidigare projekt för oss att ta vid. Vi har under våren och hösten ihärdigt försökt få till ett möte med 
representant från Olof Palme Center för att öka vår kunskapsnivå om vilka möjligheter och vilka 
resurser det finns för att arbeta med ett internationellt projekt i vårt partidistrikt. Till årets sista möte 
bjöd vi in Jesper Eneroth från Olof Palme Center och Anton Cesar som är internationell ledare från 
partidistriktet i Göteborgsområdet. Tyvärr lämnade Jesper Eneroth återbud men nytt möte är bestämt 
10 januari 2023 i Borås.

Utskottet har ännu inte identifierat något specifikt land, något område eller någon situation för vårt 
internationella arbete men tanken är att inte fokusera på redan medialt uppmärksammade situationer 
utan i stället lyfta ett område som hamnat undanskymt och som behöver lyftas upp och uppmärksam-
mas.

Internationella utskottet

Kampanj och utåtriktat arbete 
Distriktets roll är utåtriktad opinionsbildning för partiets arbete och idéer. Genom detta arbete kan 

vi värva fler medlemmar, få fler och mer aktiva medlemmar och skapa ett större stöd för vår politik. 
Distriktet ska också samordna större event som händer inom distriktet. 

År 2022 har varit ett valår med stort fokus på utåtriktat arbete på alla nivåer inom distriktet. Vi 
har haft en dialog med arbetarekommunerna för samordning och bemanning vid evenemang. Vi har 
också under valrörelsen bjudit in arbetarekommunernas valledare till de fredagsmöten distriktet har 
där riksdagsledamöter, regionråd, kommunalråd och arbetarekommunernas ordförande deltar. Detta 
har vi gjort för att hålla samman det utåtriktade arbetet. Flera större arrangemang har också genom-
förts där distriktet har deltagit, exempelvis Vårgårdamötet, även i samverkan med SSU. Dessutom har 
ledamöter i distriktsstyrelsen har deltagit på olika arbetarekommuners arrangemang. 
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Vi har haft kontakt med de olika sidoorganisationerna under året, och de främsta kontakterna har 
skett genom samtal med de olika organisa¬tionerna. Eftersom valrörelsen varit i fokus under året har 
den löpande kontakten prioriterats framför formella möten, framför allt med SSU eftersom organisa-
tionen varit under uppbyggnad. 

Distriktet har också gett olika former av stöd till sidoorganisationerna. S-kvinnor har fått bidrag 
till bland annat kampanjmaterial. Distriktet har stöttat HBT-S under deras kongress samt vid deras 
möten och vid Öppet hus. Distriktet har också stöttat SSU, bland annat genom att ha haft arbetsgi-
varansvaret för SSU:s ombudsman.

Kontakt med sidoorganisationer

Organisationsansvariga
Under året som gått har vi inte gjort någon förändring. Vår nuvarande organisation är bara några 

år och fungerar väl, med en mindre distriktsstyrelse där ledamöterna har olika ansvarsområden. 
Vi har förtroenderåd på hösten och distriktskongress på våren. Därutöver hålls morgonmöten på 
fredagar med arbetarekommunernas ordförande, kommunalråd, regionråd, riksdagsledamöter samt 
politiska sekreterare och anställda. 

Information och kommunikation
Styrelsens interna kommunikation: Information mellan styrelsens ledamöter sker främst på fysiska 
styrelsemöten men även i år har vi haft möten på distans, digitalt genom videotelefoni- och chat-
tjänsten Zoom. För att underlätta information och kommunikation mellan styrelsemöten finns en 
grupp på partiets intranät Rosen. Där har styrelsen ett filarkiv, en egen chatt och kalender. Utöver 
Rosen används mejl och en Messengerchatt för korta meddelanden.  
Facebook: Sidan ”Socialdemokraterna i Sjuhärad” har använts för att få ut information till både 
medlemmar och allmänhet. Facebooksidan hade vid årsskiftet 2022/2023 drygt 2 700 följare.  
Instagram: Kontot ”socialdemokraternaisjuharad” används inte aktivt men hade 155 följare vid års-
skiftet 2022/2023. 
Nyhetsbrev: Under 2022 har fyra nyhetsbrev skickats till arbetarekommunerna. 
Rosen för alla: Via medlemsintranätet rosenforalla.se kan medlemmar få information från sin fören-
ing, arbetarekommun, partidistrikt samt partiet nationellt. 
Utveckling av information och kommunikation: För att utveckla vår aktivitet på sociala medier inför 
valrörelsen har vi under året haft en digital utbildning för informationsansvariga och andra intres-
serade tillsammans med Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Det var en digital utbildning via 
Zoom med tre träffar. Under året har distriktet även haft ett par digitala träffar med deltagare från 
arbetarekommuner med syfte att lära av varandra. I augusti hade distriktet en fysisk träff där vi lärde 
ut hur man uppdaterar och jobbar med hemsidan med representanter från arbetarekommunerna. 
Valrörelsen: Prioritet under året har varit valrörelsen med produktion av trycksaker som till exem-
pel valsedelsförsändelser, annonser och så kallade give aways som ”Kokboken” i åtta varianter med 
recept på god mat och politik. Aktiviteten på Facebooksidan har också präglats av valrörelsen. 
Webbplats: Sidan socialdemokraterna7h.se startades i december 2021 och har utvecklats under året. 
Främst finns kontaktinformation till distriktets förtroendevalda och arbetarekommunerna och dess 
främsta företrädare. Några inlägg av politisk karaktär har publicerats. Här finns en utvecklingspo-
tential men det bygger på att den som vill sprida information skickar den för publicering. Under 
året har hemsidan haft över 15 000 besök.

Vi har prioriterat tid för utåtriktade aktiviteter och möten i stället för interna möten 2022. Distrik-
tet brukar vara bra på att värva nya medlemmar när vi valarbetar, eftersom vi då träffar många nya 
människor som vi vågar fråga om de vill bli medlemmar. Distriktet har tillsammans värvat 141 nya 
medlemmar under och efter valrörelsen. Direkt efter valet var det en central kampanj att fortsätta 
värva nya medlemmar.

Medlemsvärvning
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Jämställdhet
Distriktets värdegrundsarbete utgår från den ledaridé som partistyrelsen har antagit. Den skapar 

förutsättningar för jämställda strukturer och arbetssätt. 
Socialdemokraterna är en organisation där alla människor ska bli hörda, sedda, respekterade och 

få möjlighet att vara delaktiga. En kultur som odlar det meningsfulla i det politiska engagemanget. 
Genom att samtala om, öka kunskapen om och lyfta medvetenheten om känslor, rädslor, attityder, 
maktutövning, härskartekniker skapar vi en organisation som är tillåtande och demokratisk.

Glädjande är att trots intensivt valrörelsearbete har flera personer genomfört medlemsutbildning, 
steg 1. Studier är en viktig grund för vår ledaridé. Det har erbjudits både fysiska som digitala utbild-
ningar, vilket skapar bättre förutsättningar att kunna delta i en utbildning.

År 2022 präglades av förberedelser inför och genomförande av valrörelse. Arbetarekommunerna och 
sidoorganisationerna har arbetat intensivt med aktiviteter och folkrörelsearbete för att få ut socialde-
mokratisk politik i hela vårt distrikt. Nomineringsprocesser för att få fram socialdemokratiska förtro-
endevalda till kommande mandatperiod i kommunerna har präglats av varvade listor samt förnyelse 
och föryngring.

Det är glädjande att så många vill vara med och driva socialdemokratisk politik i vårt distrikt.

RRK-gruppens verksamhet (riksdag, region, kommun)
Året har självklart präglats av en intensiv valrö-

relse och för många RRK-gruppen lika intensiva 
förhandlingar.

Vid våra återkommande fredagsmöten har vi 
haft regelbundna avstämningar för att alla nivåer 
ska gå i takt. Specifika frågor har lyfts upp. För 
att nämna några så har konstitutionsutskottets 
ordförande Ida Karkiainen deltagit kring grund-
lagsförslaget om spioneri, finansutskottsledamo-
ten Joakim Sandell berättat om vårt alternativa 
budgetförslag och Lorents Burman har beskrivit 
hur Skellefteå arbetar med etablering av en bat-
terifabrik. Inspelen från deltagarna har varit vik-
tiga när man lyft gemensamma utmaningar som 
kunnat föras vidare till nationell eller regional 
nivå.

Vi kan konstatera att resultatet av våra ansträngningar är att vi tagit tillbaka makten i regionen, att 
fler kommuner än någonsin har ett S-lett styre samt att Borås arbetarekommun skapade historia när 
man behöll makten för fjärde mandatperioden i rad! På riksplanet hade vi en valframgång som parti, 
men de parlamentariska förhållandena gjorde att det blåbruna regeringsalternativet tog makten. En 
nyhet för i år är att våra riksdagsledamöter Petter Löberg och Jessica Rodén har börjat publicera må-
nadsvisa nyhetsbrev kring arbetet i riksdagen.
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Medlemsantal
Arbetarekommun 2021 2022 Förändring
Borås 697 717 20
Bollebygd 78 81 3
Herrljunga 91 95 4
Mark 348 367 19
Svenljunga 91 96 5
Tranemo 150 155 5
Ulricehamn  121 120 1
Vårgårda  65 59 -6
Totalt 1641 1690

Ulf Olsson, distriktsordförande och Cristina Nichta, första ombudsman, har varit partidistriktets 
representanter vid de sammankomsterna som förekommit under året.

Eva-Karin Haglund och Petter Löberg har varit ordinarie ledamöter i styrelsen för Socialdemokraterna
i Västra Götaland. Ersättare har varit Ulf Olsson.

Ulf Olsson, Borås, har varit partidistriktets representant som ledamot i partistyrelsen. 

Partistyrelsen

Socialdemokraterna i Västsverige

Socialdemokraterna i Västragötalandsregionen
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Gruppstyrelsen
Gruppstyrelsen har under året haft 7 sammanträden. (21 februari, 11 april, 23 maj, 13 juni, 10 okto-
ber, 24 oktober, 23 november)
Dessa styrelsemöten har oftast skett i anslutning till gruppmöten inför regionfullmäktige.
Följande ledamöter har ingått i styrelsen sedan årsmötet den 23 maj 2022:
Per Tenggren (ordförande), Dennis Jeryd  (sekreterare) Maria Brauer, Linnea Wall, Ann-Christine 
Andersson, Annica Erlandsson och Hanne Jensen med Helén Eliasson och Renée Bengtsson som ad-
jungerade.
Efter fyllnadsval 25 oktober består gruppstyrelsen av:
Per Tenggren (ordförande), Carina Gullberg Skaraborg, Ingrid Andreae Göteborg, Tony Willner Sju-
härad, Maria Brauer Göteborgsområdet, Annica Erlandsson Fyrbodal samt Helén Eliasson, Renée 
Bengtsson och Dennis Jeryd som adjungerade.

S-kansliet
S-kansliet har rådgivande och stödjande roll den självklara resursen för framförallt RS-gruppen. De
olika politiska sekreterarna har olika ansvarsområden. Deras uppgift är att utveckla, möjliggöra och
följa upp genomförandet av Socialdemokratisk politik i Västra Götalandsregionen. De är en självklar
länk mellan politik och förvaltning. Du hittar vilka som ingår i kansliet på vår hemsida: https://www.
sivastsverige.se/s-i-vast/kansliet/
Under året har följande personer varit anställda på S-kansliet: Dennis Jeryd, Jesper Blomqvist (Till 
och med 31 januari) Moez Dharsani, Stina Wernstedt, Ängelina Ahlén, Kochar Wallad Begi (från 1 
mars till och med 31 december) samt Louise Åsenfors (till och med 31 december). 

Regionråd
Regionråden under året fram till 25 oktober var:
Helén Eliasson, Bijan Zainali, Janette Olsson, Alex Bergström, Håkan Linnarsson (till och med 23 
februari), och Kerstin Brunnström (från och med 23 februari)
Från 25 oktober: 
Helén Eliasson, Bijan Zainali, My Alnebratt, Alex Bergström

Ersättare i regionstyrelsen 
Regionrådsersättarna fram till 25 oktober var:
Anne-Charlotte Karlsson, Jim Aleberg, Louise Åsenfors, Krister Andersson 
Från 25 oktober: 
Janette Olsson, Jim Aleberg, Per Tenggren, Anna-Karin Skatt, Louise Åsenfors

Fullmäktigegruppens möten 2022
Fullmäktigegruppen har haft 8 möten under året:
21 februari, 28 mars, 11 april, 23 maj, 13 juni, 10 oktober, 24 oktober, 28 november
Gruppstyrelsens möten har i huvudsak legat i anslutning till regionfullmäktiges möten. 

VG S-regionsfullmäktigegrupp
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Ännu ett år har gått, och vilket år det har varit!
Knappt hade pandemin klingat av förrän det bröt ut ett krig i Ukraina, vilket ingen hade kunnat 

föreställa sig. Som parti har vi haft ett val och en valrörelse, som på nationell nivå mycket kom att 
handla om gängkriminella, brott och straff. Det är viktiga frågor, men vi socialdemokrater hade själv-
klart velat prata mer om vård, skola och omsorg. 

Vi vet att vi måste bekämpa både brotten och brottens orsaker. Det handlar inte minst om att er-
bjuda barn och unga en trygg uppväxt, om en vård och skola där våra gemensamma skattepengar går 
tillbaka till oss medborgare och inte hamnar i kapitalbolagens fickor. 

På nationell nivå förlorade vi regeringsmakten. Nu styrs Sverige av en högerregering där Sverige-
demokraterna fått alltför stort inflytande över den förda politiken. För oss socialdemokrater är det 
därför bara att ta nya tag och börja nästa valrörelse redan nu. Varje dag ska vi visa att vi alltid sätter 
människan i första rummet genom att argumentera för vår politik och våra värderingar! 

Det är nationella val 2026 men redan 2024 är det val till Europaparlamentet, så därför ska vi hålla i 
gång vår valorganisation runt om i distriktet. Nu har vi chansen att vässa oss både politiskt och organi-
satoriskt. Vi måste värva nya medlemmar, samtidigt som de nya medlemmar vi fick under valrörelsen 
(och det var ganska många) nu har ett sug efter kunskap och argument. Det engagemanget måste vi 
ta vara på, inte minst genom studier. 

När det gäller den lokala och regionala valrörelsen lyckades vi bättre. I fem kommuner – Borås, 
Herrljunga, Tranemo, Bollebygd och Mark – finns nu Socialdemokraterna med i ledningen, vilket är 
fler kommuner än på många år. Dessutom har vi tagit över styret över Västra Götalandsregionen efter 
åtta år av borgerlig politik. Det känns oerhört bra! Här är det viktigt att nya och gamla förtroende-
valda i kommun och region får det stöd de behöver från både arbetarekommuner och partidistrikt.

Slutligen vill vi tacka alla, inklusive vår personal, som bidragit till ett bra år och inte minst en bra 
valrörelse genom att stå i valstugor, knacka dörr och bidra på alla tänkbara sätt. Ert engagemang är det 
som gör oss till en äkta folkrörelse – tack!

Slutord

Ulf Olsson 

Carina Fredrikssen

Ann-Christin Ahlberg

Ulf Samuelsson

Jessica Rodén

Eva-Karin Haglund

Håkan Andersson

Petter Löberg

Ylva Lengberg

Peter Rosholm 

Krister Andersson

Marielle Palm

Helen Eliasson

Torsten Lindh

Celso Silva Goncalves

Ulf Olsson Eva-Karin Haglund Krister Andersson

Carina Fredriksen

Petter löberg

Peter Rosholm

Helen Eliasson

Håkan Andersson

Ulf Samuelsson

Marielle Palm

Torsten Lindh

Celso Silva Gonçalves

Ylva Lengberg

Jessica Rodén

A-C  Ahlberg
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Resultaträkning
Belopp i kr  Not  2022-01-01-  2021-01-01-
  2022-12-31  2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning  3  2 952 091  2 912 137
Övriga rörelseintäkter  4  354 370  82 682
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.  3 306 461  2 994 819

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader  5  -2 461 232  -1 343 753
Personalkostnader  6  -1 567 678  -1 215 802
Summa rörelsekostnader   -4 028 910  -2 559 555

Rörelseresultat   -722 449  435 264
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande 7  10 760  1 455
resultatposter
Summa finansiella poster   10 760  1 455

Årets resultat   1  436 719
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Balansräkning
Belopp i kr  Not  2022-12-31  2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier  8  38 181  38 181
Summa materiella anläggningstillgångar   38 181  38 181

Summa anläggningstillgångar   38 181  38 181

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   4 509  12 428
Övriga fordringar  9  177 635  109 276
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  51 114  90 565
Summa kortfristiga fordringar   233 258  212 269

Kassa och bank
Kassa och bank   4 076 548  5 963 174
Summa kassa och bank   4 076 548  5 963 174

Summa omsättningstillgångar   4 309 806  6 175 443

SUMMA TILLGÅNGAR   4 347 987  6 213 624

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  2
Fritt eget kapital
Eget kapital   3 822 538  4 097 509
Årets resultat   1  436 719
Summa fritt eget kapital   3 822 539  4 534 228

Summa eget kapital   3 822 539  4 534 228

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   89 141  96 717
Övriga skulder  10  -  25 523
Upplupna kostnader och  11  436 307  1 557 156
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder   525 448  1 679 396

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 347 987  6 213 624
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd BFNAR 2016:10

Not 2 Förändringar i Eget kapital
       Balanserade resultat  Fonder
Vid årets början     1 569 155
Valfond allmänna val         925 323
EU Valfond          131 896
Kyrkovalsfond          185 180
Avsättning partikongress        490 000
Reservfond          921 064
Disposition enl årsstämmobeslut
Reservfond       200 000
Balanserat resultat      36 719
Valfond 200 000
Utnyttjad valfond      -711 690
Balanserat resultat      -125 109
Årets resultat        1
Vid årets slut       1 169 076   2 653 463
 

Not 3 Nettoomsättning 
Nettoomsättning
       2022-01-01-   2021-01-01-
       2022-12-31   2021-12-31
Medlemsavgifter      70 000   60 155
Verksamhetsstöd      293 000   313 658
Regionbidrag       2 589 091   2 538 324
Summa       2 952 091   2 912 137

Not 4 Övriga rörelseintäkter
       2022-01-01-   2021-01-01-
       2022-12-31   2021-12-31
Studier, kurser och konferanser    354 359   82 682
Summa       354 359   82 682
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Not 5 Övriga externa kostnader
       2022-01-01-   2021-01-01-
       2022-12-31   2021-12-31
Lokalkostnader      131 762   148 168
Förbrukningsmaterial -och inventarier   49 615   132 219
Personbilskostnader      129 641   146 773
Administrationskostnader     106 425   183 026
Valrörelsen       1 303 333   -
Kurser och konferanser     445 762   447 601
Övrigt        294 693   285 966
Summa       2 461 231   1 343 753

Not 6 Personal
       2022-01-01-   2021-01-01-
       2022-12-31   2021-12-31
Medelantalet anställda       2    2
Summa        2    2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

       2022-01-01-   2021-01-01-
       2022-12-31   2021-12-31
Löner och andra ersättningar:     1 091 746   814 846
Summa       1 091 746   814 846
Sociala kostnader      414 481   351 244
(varav pensionskostnader 62658kr)
Övriga personalkostnader     61 451   49 712

Not 7 Övriga intäkter
       2022-01-01-   2021-01-01-
       2022-12-31   2021-12-31
Ränteintäkter företagskonto 2019 och 2020   10 760   1 455
Summa       10 760   1 455

Not 8 Inventarier mm
       2022-12-31   2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början      378 920   378 920
Vid årets slut       378 920   378 920
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början      -340 739   -340 739
Vid årets slut       -340 739   -340 739
Redovisat värde vid årets slut    38 181   38 181
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Not 9 Övriga fordringar
       2022-12-31   2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Skattekonto       122 827   63 835
Inbetald F-skatt 2020      61 589   61 589
Avgår löneskatt pensionsförsäkringspremier   -6 781    -16 148
Övriga fordringar         -
Redovisat värde vid årets slut    177 635   109 276

Not 10 Övriga skulder
       2022-12-31   2021-12-31
Personalskatt       -    25 523
       -    25 523

Not 11 Upplupna kostnader
       2022-12-31   2021-12-31
Lön december 2020         -
Semesterlön sparad och intjänad    255 530   129 492
Sociala avgifter lön december 2020    -    22 037
Socialaavgifter semesterlöner     80 381   40 686
kostnader 2020 faktura 2021     100 396   10 000
Regionbidrag 1/1 -30/6 2022     -    1 354 941
       436 307   1 557 156
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Arvode
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Arbetets söner sluten er alla
till våra bröder i Syd och Nord!
Hören i ej hur mäktigt de skalla 
ut över världen, befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften ”Bed och försaka”
länge oss nedtryckt i mörker och nöd.

:/: Människovärdet vi fordra tillbaka
kämpa för rättvisa, frihet och bröd :/:

Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor, rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalven stod,
kämpen med glödande känslor och mod!
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana,
fältropet genom nationerna går.

 :/: Sluten er under vår enighets fana,
 fällen ej modet och segern är vår :/:

Arbetets söner

Upp trälar uti alla stater,   
som hungern bojor lagt uppå 
Det dånar uti rättens krater  
snart skall utbrottets timma slå. 
Störtas skall det gamla snart i gruset,  
slav stig upp för att slå dig fri!  
Från mörkret stiga vi mot ljuset, 
från intet allt vi vilja bli. 

:/: Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär :/:

Arbetare i stad på landet
en gång skall jorden bliva vår
När fast vi knyta brodersbandet
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.

:/: Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär :/:

Internationalen

I SJUHÄRAD
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