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PARTIDISTRIKTETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 
Ordförande 
Helene Björklund, Sölvesborg 
 
Vice ordförande 
Kalle Sandström, Karlskrona 
 
Ledamöter i distriktsstyrelsen 
Mats Svensson, Sölvesborg (tom sept) 
Johanna Beijer, Sölvesborg (from okt) 
Jan Björkman, Olofström 
Sara Rudolfsson, Olofström 
Per-Ola Mattsson, Karlshamn 
Christel Friskopp, Karlshamn 
Andreas Saleskog, Karlshamn 
Teo Zickbauer, Ronneby 
Magnus Pettersson, Ronneby 
Annette Rydell, Ronneby 
Christina Mattisson, Karlskrona 
Sandra Bizzozero, Karlskrona 
Magnus Manhammar, Karlskrona 
Roland Andreasson, Karlskrona 
  
Adjungerade i distriktsstyrelsen 
Elina Gustafsson, studieorganisatör 
Eva Strömqvist, LO-distriktet Sydost 
Alexander Nilsson, SSU Blekinge 
Sam Vidén Jakobsson, HBT-S Blekinge 
Suzanne Svensson, länsbänksansvarig Riksdagen (tom sept) 
Hans Bülow, politisk chefredaktör Sydöstran 
Annacarin Leufstedt, politisk sekreterare landstinget 
Jeanette Andreasson-Sjödin, politisk sekreterare landstinget  
Emma Söderbom, ombudsman 
Magnus Johansson, förste ombudsman  
 
Verkställande utskottet 
Helene Björklund, Sölvesborg 
Kalle Sandström, Karlskrona 
Christina Mattisson, Karlskrona 
Magnus Pettersson, Ronneby 
Sara Rudolfsson, Olofström 
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Adjungerade i verkställande utskottet 
Suzanne Svensson, länsbänksansvarig Riksdagen (tom sept) 
Eva Strömqvist, LO-distriktet Sydost 
Jeanette Andreasson-Sjödin, politisk sekreterare landstinget  
Annacarin Leufstedt, politisk sekreterare landstinget 
Emma Söderbom, ombudsman 
Magnus Johansson, förste ombudsman  
 
Studieorganisatör 
Elina Gustafsson, Karlskrona 
 
Facklig ledare 
Roland Andreasson, Karlskrona 
 
Revisorer 
Ordinarie 
Lars-Inge Kjellberg, Karlshamn 
Birgitta Möller, Karlskrona  
Britt-Marie Rosén, Olofström 
 
Suppleanter 
Lars-Göran Karlsson, Olofström 
Ewy Svensson, Karlskrona 
Per Dover, Ronneby 
 
Valberedning 
Ledamöter 
Marie Sällström, Karlshamn, ordförande 
Bengt Johnsson, Sölvesborg 
Patrik Sjöstedt, Olofström 
Annika Westerlund, Karlshamn 
Bo Johansson, Ronneby 
Christer Sandström, Karlskrona 
Eva Strömqvist, LO-distriktet Sydost 
Inger Persson, S-kvinnor Blekinge  
Ossian Lundborg, SSU Blekinge 
 
Suppleanter 
Magnus Johansson, Nättraby (för ordföranden) 
Hillevi Colliander, Sölvesborg (för Bengt Johnsson) 
Anita Skarphagen, Olofström (för Patrik Sjöstedt) 
Christel Friskopp, Karlshamn (för Annika Westerlund) 
Janne Wildros, Ronneby (för Bo Johansson) 
Helene Gustafsson, Karlskrona (för Christer Sandström) 
Kersti Norén-Dahlström, LO-distriktet Sydost (för Eva Strömqvist) 
Lena Sandgren, S-kvinnor Blekinge (för Inger Persson) 
Mustapha Braiteh, SSU Blekinge (för Ossian Lundborg)  
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PARTIDISTRIKTETS FÖRTROENDERÅD  
 
Karlskrona arbetarekommun  
Ledamöter 
Lotta Altvall, Bo Andersson, Patrik Andersson, Roland Andreasson, Lesley Appelgren, Lisbeth 
Bengtsson, Bo Blomqvist, Daniel Daleke, Oscar Dyberg, Mats Ekberg, Mats Fagerlund, Björn 
Fries, Percy Greiff, Elina Gustafsson, Helene Gustafsson, Chatarina Holmberg, Michael 
Holmberg, Åke Håkansson, Ulf Härstedt, Peter Johansson, Susanne Johansson, Laila Karlsson, 
Jan Anders Lindfors, Per Löfvander, Morgan Mattsson, Claes Urban Persson, Jonas Sandström, 
Sven Siwe, Anna Strömqvist Vollan, Eva Strömqvist, Bo Svensson, Ewy Svensson, Kerstin 
Ekberg-Söderbom, Ingemar Toresten, Marie Toresten, Ivar Wenster,  
 
Ersättare 
Kenneth Abrahamsson, Rami Alyousef, Stefan Andersson, Leo Azirovic, Sandra Bizzozero, 
Anders Björkalnder, Lars Brissmalm, Tommy Brolin, Eric Dahlqvist, Marcus Degerskär, Daniel 
Deleuran, Ann-Christin Denebo, Johnny Ekström, Linda Ekström Sandstedt, Jörgen Estgren, 
Markus Gadd, Husein Hameshli, Eva Henningsson, Göran Karlsson, Ann-Marie Kimenius, 
Jonas, Lindström, Magnus Manhammar, Kenneth Nyström, Jimmy Petersson, Morgan 
Petersson, Anna Pripp, Angela Sandström, Christer Sandström, Kalle Sandström, Ann-Mari 
Sternulf, Tommy Sternulf, John Veneke, Hind Abdul Wahab, Sattar Zad, Eva Öhman, Susanne 
Öhrn 
 
Ronneby arbetarekommun  
Ledamöter 
Tommy Andersson, Catharina Christensson, Christer Hallberg, Magnus Johannesson, Rune 
Kronkvist, Amani El-Ali Mazloum, Martin Moberg, Malin Månsson, Malin Norfall, JanAnders 
Palmqvist, Ola Robertsson, Annette Rydell, Thomas Svensson, Teo Zickbauer, Stefan Österhof. 
 
Ersättare 
Pär Dover, Thomas Gylling, Kenneth Hasselberg, Jonny Håkanson, Bo Johansson, Mikael 
Karlsson, Tina Lindqvist, Henrik Nielsen, Bengt-Christer Nilsson, Birger Petersson, Jonas 
Petersson, Magnus Pettersson, Eva Robertsson, Håkan Robertsson, Anna-Karin Wallgren. 
 
Karlshamns arbetarekommun 
Ledamöter 
Kennet Bengtsson, Christel Friskopp, Leif Håkansson, Katrin Johansson, Torgny Lindqvist, 
Christer Martinsson, Barbro Ohlsson, Susanne Olsson, Johnny Persson, Ulla Sandgren, Andreas 
Saleskog, Lena Sandgren, Göran Svensson, Annika Westerlund 
 
Ersättare 
Jan-Erik Abrahamsson, Rune Andersson, Ann-Sofie Eriksson, Tobias Folkesson, Ulf 
Gustavsson, Kenneth Hake, Anki Hansson, Anders Karlsson, Inger Löfbom Sjöberg, Diez 
Nobach, Roland Olsson, Bo Sandgren, Kenneth Willander, Linda Winnertoft 
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Sölvesborgs arbetarekommun 
Ledamöter 
Johanna Beijer, Daniel Berg, Hillevi Colliander, Jörgen Englin, Mats Nilsson, Viveka Olofsson, 
Roine Olsson, Annelie Rosenqvist, Mats G Svensson, Jan Åke Persson.  
 
Ersättare 
Pia Carlsson, Ayman Fares, Jörgen Johansson, Uno Johansson, Eva Malm, Evonne Månsson, 
Alexander Nilsson, Leif Nilsson, Bodil Nyström, Margitha Persson. 
 
Olofströms arbetarekommun 
Ledamöter 
Yvonne Andreasson, Ola Bengtsson, Marie Everlönn, Sammy Gunnarsson, Kjell-Åke Karlsson, 
Miroslav Milurovic, Rolf Persson, Britt-Marie Rosén, Patrik Sjöstedt, Pirjo Veteli 
 
Ersättare 
Molham Alshooykh, Morgan Bengtsson, Karmen Björkman, Sandra Danielsson, Tamam Abou 
Hamidan, Dan Orvegren, Sam Vidén Jakobsson, Ingolf Johnsson, Christer Vidén, Jan Åkesson. 
 
 
DISTRIKTSEXPEDITIONEN 
Partidistriktets expedition finns lokaliserad i Folkets Hus i Karlskrona. I anslutning till 
partidistriktets lokaler finns även SSU-distriktet, Karlskrona arbetarekommun, ABF Blekinge. I 
närliggande Fackens Hus finns LO-facken Karlskrona/Ronneby, Byggnads, SEKO och Handels.  
 
 
PERSONAL 
Följande har under året varit anställda hos partidistriktet: 
 
Emma Söderbom, ombudsman  
Andreas Saleskog, valombudsman till och med 31 juli  
Jörgen Englin, valombudman från 1 aug – 15 sept  
Magnus Johansson, Förste ombudsman  
 
Vi har även under året, tillsammans med partidistrikten i Halland, Södra Älvsborg, Norra 
Älvsborg, Bohuslän och Jämtland finansierat två tjänster som valkretsombudsmän med placering 
i Riksdagen. Dessa jobbar med att serva våra riksdagsledamöter på plats i Stockholm.  
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REPRESENTATION 
Till att representera partidistriktet vid arbetarekommunernas och vänorganisationernas årsmöten 
utsågs följande: 
 
Karlskrona arbetarekommun den 17 mars Malin Norfall 
Ronneby arbetarekommun den 21 mars Heléne Björklund 
Karlshamns arbetarekommun den 15 mars Magnus Manhammar 
Sölvesborgs arbetarekommun den 24 mars Christina Mattisson 
Olofströms arbetarekommun den 3 mars Kalle Sandström 
LO-distriktet Sydost den 20-21 april  Heléne Björklund/Roland Andréasson 
Blekinge SSU-distrikt 31 mars   Heléne Björklund 
S-kvinnor Blekinge 24 mars   Sara Rudolfsson 
 
 
DISTRIKTSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN 
Distriktsstyrelsen har under året sammanträtt 9 gånger varav ett på telefon. 
 
22 jan 
Förberedelser inför valet 2018 stod i fokus. Regionpolitiska programmet diskuterades och en 
plan för länsgemensamma utspel startades upp. En handlingsplan att använda vid hot och våld 
antogs. En kommunikationsplan diskuterades och budget för 2018 fatslades. 
 
26 februari 
Dagordningens stora punkt var förstås förberedelser för distriktskongressen. Förslaget till 
verksamhetsberättelse godkändes för att läggas fram till distriktskongressen. Bokslutet för 2017 
gicks igenom och en rapport från revisionen lämnades. Diskussionerna inför valet 2018 fortsatte 
med fokus på valstrategi. 
 
23 april 
På första mötet med den nya distriktsstyrelsen var åter valdiskussionerna i fokus. Kampanjläget 
gicks igenom. En kommunikationsplan behandlades och vi beslutade starta en specifik kampanj 
om Barn och Ungas hälsa i samband med firandet av 1:a maj. En första diskussion om valkretsar 
och tidsplan för ombudsval inför nästa partikongress 2019 påbörjades. 
 
28 maj 
Huvuddelen av diskussionen ägnas åt valförberedelser. En nomineringsanmodan gällande 
regionala uppdrag för kommande mandatperiod fastställdes. En diskussion om motionsrätt inför 
partikongressen fördes och det beslutades att tillskriva partistyrelsen med vår uppfattning att det 
bör utgå motionsrätt till varje partikongress. 
 
13 aug 
Den pågående valrörelsen var självklart den stora samtalspunkten. Distriktsstyrelsen diskuterade 
eventuella behov av att slipa på valstratgien och en rapport om köpt media lämnades. En 
ordentlig redogörelse för inkommande statsrådsbesök lämnades. Beslut fattades om antalet 
ombud per valkrets inför ombudsvalet till partikongressen 2019. En första diskussion togs om 
EU-valet 2019. 
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10 sept 
Distriktsstyrelsen samlades dagen efter valet för att diskutera valets utkomst. Det dåliga resultatet 
för oss innebar att vi fick bereda oss på ett antal scenarion vi inte hade önskat. Styrelsen enades 
om att vi skulle söka samarbete över blockgränsen för att försöka bilda en majoritetslösning. En 
rapport lämnades också från kommunernas valresultat och de olika handlingsalternativ som 
fanns. 
 
15 okt 
På mötet beslutades om ett uppdrag till en valutvärdering som ska göras. Den politiska 
organisationen för regionen och vår kanslifunktion gicks igenom. Styrelsen yttrade sig vidare över 
de förslag till val som förtroenderådet senare ska behandla. På mötet beslutades även om kallelse 
till distriktskongress 2019.  
 
13 nov 
Distriktsstyrelsen hade en kort telefonmöte där man yttrade sig över valberedningens förslag till 
val som ska förrättas på förtroenderådet senare. 
 
10 dec 
Styrelsen ägnade en stund åt en genomgång av den internationella verksamheten. Den 
internationella kontaktpersonen Markus Alexandersson var på plats. Vidare ägnades mötet åt 
diskussion om budget för 2019 samt ett utkast till valplan för EU-valet 2019.  
 
VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS SAMMANTRÄDEN 
Verkställande utskottet leder partidistriktet mellan distriktsstyrelsens sammanträden. VU bereder 
ärenden inför distriktsstyrelsens sammanträden. VU sammanträder som regel på 
partiexpeditionen i Folkets Hus Karlskrona. Under valåret har VU kompletterats med de 
heltidspolitiker som inte är valda ledamöter i VU. Detta för att samla strategiska diskussioner 
under ett och samma möte inför valet. VU har under året även varit strategisk valleding och i den 
funktionen sammanträtt lite tätare under augusti och september. Under det gångna 
verksamhetsåret har verkställande utskottet sammanträtt 9 gånger: 
 
19 jan    16 feb  
16 mars   13 april 
21 juni     3 aug 
10 sept      5 okt 
23 nov     
 
REGIONALA UTVECKLINGSARBETET 
Partistyrelsen har beslutat att ett regionalt utvecklingsarbete ska genomföras i samtliga 
partidistrikt. För att genomföra detta arbete ordnas såväl med praktisk hjälp från partistyrelsens 
kansli, ekonomiska stimulansmedel samt utbildning av regionala utvecklingsledare. Anledningen 
till denna stora satsning på organisatoriskt utvecklingsarbete är att man sett tydligt att partiet 
utvecklas i lägre takt ju längre ut i organisationen man kommer. 
 
I Blekinge startade utvecklingsarbetet 2016 med att distriktsstyrelsen, tillsammans med 
ordförande i våra arbetarekommuner, genomförde en workshop på Ronneby Brunn. Med hjälp 
av handledare från Partistyrelsens kansli plockades en regional utvecklingsplan för distriktet fram. 
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Denna plan tar sikte på hur vi vill att organisationen ska vara år 2020. Den tar också sikte på hur 
vi ska utveckla vårt kommunikativa arbete och vårt arbete med politikutveckling under samma 
tid. 
 
Under 2018 har vi fokuserat hårt på valarbetet. Men en viktig del i valarbetet har varit 
medlemsvärvning. Vi har försökt att, som ett led i vårt utvecklingsarbete, strukturera upp 
medlemsvärvningen och gjort den till en naturlig del av vår verksamhet. Inte minst då en naturlig 
del av vår valrörelse. Detta arbete, plus att ett valår alltid höjer den politiska temperaturen, har 
gjort att vi under 2018 värvade 388 nya medlemmar runt om i länet. 
 
 
DISTRIKTSKONGRESSEN 
Ordförande Helene Björklund, hälsar 230 avprickade ombud och gäster hjärtligt välkomna till 
socialdemokraternas distriktskongress i Ronneby och förklarade kongressen för öppnad.  
Helene Björklund inleder sitt inledningstal med att tala om att det är årsdagen av det 
fruktansvärda terrorattentatet som drabbade Sverige och Drottninggatan.  
Vidare lyfte Helene Björklund i sitt inledningstal fram viktiga frågor inför det kommande valet 
med fokus på trygghet, såväl gällande lag och ordning som i sociala frågor.  
 
Percy Blom från Karlskrona Arbetaterkommun fick i Helene Björklunds tal representera de 
kamrater som lämnat oss under det gångna året under kongressens parentation.  
 
Helene Björklund presenterade dagens utmaning ”Ring en vän” som gällde att värva flera 
medlemmar till socialdemokraterna. 
 
Efter ordförandes inledningsanförande följde en del formaliabehandling innan kongressen 
ajournerades en stund för fika, mingel och medlemsvärvning. När ombuden återsamlades hade 
drygt 50 nya medlemmar värvats genom att ombuden ringde en vän.  
 
Då kongressen återupptog sitt arbete diskuterades och beslutades en stadgeändring vilken 
utgjordes av ett förslag att återföra beslut om listorna till region/landstingsvalet till 
distriktskongressen. Denna behandling har tidigare varit delegerad till arbetarekommunerna att 
hantera. Men för att förstärka bilden av att det är ett regionalt uppdrag att sitta i regionfullmäktige 
beslutade kongressen att bifalla ändringsförslaget. 
 
Därefter behandlades distriktsstyrelsens förslag till regionpolitiskt program med rubriken Vårt 
Blekinge. Programarbetet hade pågått under en ganska lång tid och alla arbetarekommuner har 
haft möjlighet att inkomma med synpunkter vid en remissrunda. Presentationen av programmet 
inleds med en kort film som beskriver innehållet i programmet och även visar på våra möjligheter 
för framtiden.  
 
Efter en presentation där våra ledande kandidater ihop med distriktsordförande går igenom 
programmet vidtar en stund av diskussion och debatt kring innehållet. En del ändringsförslag 
inkommer och alla dessa yrkas bifall till. Sedan kunde programmet antas av en enig kongress. 
 
De inkomna rapporterna från landstingsgruppen, regiongruppen, länsbänken i riksdagen och den 
kyrkopolitiska gruppen gicks igenom och lades till handlingarna. 
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Efter lunch fick kongressen lyssna på musik av tjejgruppen Periferi från Karlskrona. Efter Periferi 
kommer partistyrelsens representant Lena Mikko och talar till kongressen. 
 
Som brukligt är ett valår har distriktskongressen att hantera val till riksdagslista och numera även 
fastställa listorna till regionvalet. Förslaget till riksdagslistan presenteras av valberedningens 
ordförande Marie Sällström. När det gällde plats tre på listan blev det en omröstning mellan 
valberedningens förslag Suzanne Svensson och Malin Norfall. En omröstning som utföll med 
158 röster för Suzanne och 62 röster för Malin. Därmed kunde listan till riksdagsvalet fastställas 
i följande ordning: 
 

1. Helene Björklund, Sölvesborg, 45 år 
2. Magnus Manhammar, Karlskrona, 37 år 
3. Suzanne Svensson, Karlshamn, 60 år 
4. Richard Pelle Vidén, Olofström, 37 år 
5. Malin Norfall, Ronneby, 35 år 
6. Lars Hildingsson, Karlskrona, 45 år 
7. Elina Gustafsson, Karlskrona, 29 år 
8. Imad Omairat, Karlshamn, 35 år 
9. Anita Håkansson, Karlskrona, 73 år 
10. Magnus Johannesson, Ronneby, 53 år 
11. Pirjo Veteli, Olofström, 60 år 
12. Albin Ottosson, Sölvesborg, 23 år 
13. Chatarina Holmberg, Karlskrona, 52 år 
14. Daniel Deleuran, Karlskrona, 29 år 
15. Annette Rydell, Ronneby, 53 år 
16. Patrik Sjöstedt, Olofström, 53 år 
17. Catharina Christensson, Ronneby, 48 år 
18. Ayman Fares, Sölvesborg, 19 år 
19. Lena Sandgren, Karlshamn, 61 år 
20. Xhani Badi, Karlshamn, 20 år 
21. Marie Everlönn, Olofström, 40 år 
22. Alexander Nilsson, Sölvesborg, 21 år 
23. Birgitta Möller, Karlskrona, 70 år 
24. Tobias Folkesson, Karlshamn, 41 år 
25. Kerstin Linde, Karlshamn, 63 år 

 
När det gällde listorna till regionvalet hade dessa beretts av respektive arbetarekommun. Den 
enda justering som gjordes var att valberedningen föreslog att Markus Alexandersson skulle sättas 
in på plats fyra på listan för Listers valkrets. Med den ändringen fastställdes listorna så som de 
skickats in av arbetarekommunerna.  
 
Distriktskongressen valde också våra tre ledande företrädare i regionvalet. Dessa blev: 
 
Kalle Sandström, kandidat till regionstyrelsens ordförande 
Christel Friskopp, talesperson hälso- och sjukvård 
Christina Mattisson, talesperson regional utveckling 
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Sedan följde ytterligare val när distriktsstyrelse m.m. skulle väljas. Även här lämnade 
valberedningens ordförande Marie Sällström ett förslag som i alla delar också blev kongressens 
beslut. Därmed valdes följande personer:  
 
Distriktsordförande: Helene Björklund, Sölvesborg  Omval 
 
Vice ordförande: Kalle Sandström, Karlskrona  Omval 
 
Övriga ledamöter: Mats Svensson, Sölvesborg  Omval 
  Sara Rudolfsson, Olofström  Omval 
  Jan Björkman, Olofström  Omval 
  Christel Friskopp, Karlshamn  Omval 
  Per Ola Mattsson, Karlshamn  Omval 
  Andreas Saleskog, Karlshamn  Omval 
  Teo Zickbauer, Ronneby  Omval 
  Magnus Pettersson, Ronneby  Nyval 
  Annette Rydell, Ronneby  Nyval 
  Christina Mattisson, Karlskrona  Omval 
  Magnus Manhammar, Karlskrona  Omval 
  Sandra Bizzozero, Karlskrona  Nyval 
 Roland Andreasson, Karlskrona  Omval 
 
Till VU: Helene Björklund, Sölvesborg  Omval 
  Kalle Sandström, Karlskrona  Omval  
  Sara Rudolfsson, Olofström  Omval 
  Magnus Pettersson, Ronneby  Nyval 
  Christina Mattisson, Karlskrona  Omval 
 
Studieledare: Elina Gustafsson, Karlskrona  Omval 
 
Facklig ledare: Roland Andreasson, Karlskrona  Omval 
 
Revisorer ordinarie: Lars Inge Kjellberg, Karlshamn  Omval 
  Britt Marie Rosén, Olofström  Omval 
  Birgitta Möller, Karlskrona  Omval 
 
Revisorer ersättare: Lars Göran Karlsson, Olofström  Omval 
  Ewy Svensson, Karlskrona  Nyval 
  Pär Dover, Ronneby   Nyval 
 
 
 
Ordförande Helene Björklund avslutade 2018 års distriktskongress. Tack för en bra dag! Därefter 
sjöng kongressen gemensamt Internationalen. 
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VERKSAMHET 
 
FÖRSTA MAJ 
 
1:a majfirandet i Blekinge genomfördes på traditionsenligt sätt även 2018. Här nedan följer en 
sammanställning av tider, platser och huvudtalare på respektive orter. Sammanlagt deltog över 
1800 personer i våra firanden. 
 
Karlskrona 
Samling 11.30 Stortorget. Avmarsch 12.00. Tal och firande i Hoglands Park 12.30.  
Huvudtalare: Ann Linde, EU- och Handelsminister 
Deltagare i demonstrationståget:  250   
Sammanlagt i firandet:  700 
 
Ronneby 
Samling och firande 13.00 Torget. Avmarsch 14.00. Tal och firande 14.25 Torget. 
Huvudtalare: Magnus Pettersson, kommunalrådskandidat och ombudsman på Kommunal 
Deltagare i demonstrationståget:  175   
Sammanlagt i firandet:  350 
 
Bräkne-Hoby 
Samling, tal och firande 10.30 Torget. 
Huvudtalare: Magnus Pettersson, kommunalrådskandidat och ombudsman på Kommunal 
Sammanlagt i firandet:  60 
 
Karlshamn 
Samling 14.30 torget. Avmarsch 15.00. Tal och firande Bellevueparken 15.30. 
Huvudtalare: Ann Linde, EU-och Handelsminister 
Deltagare i demonstrationståget:  130   
Sammanlagt i firandet:  250 
 
Sölvesborg 
Samling 10.00 i Järnvägsparken. Avmarsch 10.45. Tal och firande på torget 11.00 
Huvudtalare: Johanna Beijer, Kommunalrådskandidat  
Deltagare i demonstrationståget:  120   
Sammanlagt i firandet:  250 
 
Olofström 
Samling och firande 14.00 Folkets Hus-parken. Avmarsch 15.00. Tal och firande 15.30 Folkets 
Hus.  
Huvudtalare: Peter Jeppsson, Riksdagsledamot 
Deltagare i demonstrationståget:  120   
Sammanlagt i firandet:  230 
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MOTIONSUPPFÖLJNING 
 
På distriktskongressen 2018 fanns inga motioner att hantera. 
 
 
 
PARTIDISTRIKTETS FÖRTROENDERÅD  
 
Förtroenderåd 17 oktober 
 
Partidistriktets förtroenderåd samlades till möte på Ronneby Brunn. 75 ombud närvarade. Mötet 
inleddes med att partidistriktets vice ordförande Kalle Sandström riktade ett varmt tack till alla 
partivänner som slitit hårt och gjort en riktigt bra valspurt. Resultatet av valet blev dock inte alls 
vad vi önskat. Bland annat innebar det att vi förlorade ett riksdagsmandat och vår styrande 
ställning i Region Blekinge. 
 
Huvudpunkten på dagordningen var nominering av våra kandidater till Regionfullmäktiges 
presidium, revisorer samt till regionstyrelsen och dess AU. Likaså nominerade vi våra kandidater 
till listan för EU-valet 2019. Den listan sa sedan processas ihop med vår region i sydöstra och 
sedan nationellt för att slutligen fastställas av partistyrelsen i månadsskiftet januari – februari. 
Avslutningsvis gjorde ombudsmannen Magnus Johansson en genomgång av valresultatet samt 
aktiviteter och andra inslag i valrörelsen. 
 
Förtroenderåd 20 november 
Partidistriktets förtroenderåd samlades till sitt andra möte för året på NetPort i Karlshamn. 79 
ombud var närvarade. Även vid detta tillfälle inleddes mötet av distriktets vice ordförande Kalle 
Sandström. Kalle talade inledningsvis om regeringsbildningsprocessen nationellt. I sak fanns inte 
mycket nytt att säga men det är oerhört viktigt att vi låter processen ta sin tid. Det är inte på något 
sätt ett misslyckande att det tar tid, snarare ett tecken på att den svenska demokratin fungerar 
bra. Det finns partier som gärna vill att bilden av denna process ska liknas vid ett bråk i en 
sandlåda. Men det är som sagt viktigt att vi inte dras med i detta. 
 
Även vid detta möte var huvudpunkten att välja våra företrädare till regionala uppdrag. Denna 
gången handlade det om representanter i nämnder, beredningar och utskott. Efter att valen var 
avklarade gjorde vår nyvalde gruppledare i Regionen Christina Mattisson en genomgång av vårt 
budgetalternativ. Mötet avslutades med att ombudsmannen Magnus Johansson gjorde en 
genomgång verksamhetsinriktning för 2019. 
 
 
 
STATSRÅDSBESÖK 
Under 2018 genomfördes följande statsrådsbesök i Blekinge. 
 
Ardalan Shekarabi, 12 mars  
Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Blekinge och Sölvesborg/Karlshamn den 12 mars. 
Besöket inleddes med samtal med personal på Slottsgårdens omvårdnadsboende i Sölvesborg. 
Därefter blev det lunch med partivänner på Habibi Bistro i Sölvesborg. Efter lunchen gjordes ett 
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besök med samtal och rundvandring på Södra Cell i Mörrum. Dagen avslutades med ett besök 
på en byggarbetsplats i Asarum och ett möte med distriktets fackliga utskott i Karlshamn. 
 
Helene Fritzon, 16 april 
Biträdande justitieminister Helene Fritzon besöker Blekinge och Karlskrona/Sölvesborg den 16 
april. Förmiddagen ägnas åt ett besök på Integrationscentrum i Karlskrona. En kort genomgång 
av verksamheten och möjlighet till samtal med personalen. Sedan presenterar Helene Fritzon 
vårbudgeten för media och besökare på Integrationscentrum. På lunchen presenterar Helene 
vårbudgeten för inbjudna medlemmar i Folkets Hus Karlskrona. På eftermiddagen besöker 
statsrådet två verksamheter med integrationsfokus i Sölvesborg. 
 
Peter Hultqvist, 24 april 
Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Blekinge och Karlskrona den 24 april. Huvudsyftet för 
besöket var invigning av Nationellt Undervattentekniskt centrum i Karlskrona. Kvällen ägnade 
försvarsministern åt att hålla ett anförande på Karlskrona arbetarekommun. 
 
Ann Linde 31 april – 1 maj 
EU och Handelsminister Ann Linde besökte Blekinge och Karlskrona/Karlshamn den 31 april 
– 1 maj. Statsrådet inledde med att besöka företaget City Network i Karlskrona. Där träffade hon 
företagsledning och anställda. Lunchen ägnades åt en företagarträff arrangerad av KFH 
(Karlskrona Fabriks och Hantverksförening). Där passade Ann Linde även på att inviga 
exportsamverkan Blekinge. På eftermiddagen besöktes omvårdnadsboendet Hammarbygården i 
Jämjö. Där träffade Ann Linde personal och platsledningen. 
 
Den 1:a maj talade Ann Linde i Karlskrona och i Karlshamn. Efter talet i Karlshamn reste 
statsrådet vidare till Oskarshamn för fortsatta besök dagen efter. 
 
Lena Hallengren, 13 maj 
Barn- Äldre- och Jämställdhetsminister Lena Hallengren besökte Blekinge och Ronneby den 13 
maj. Besöket inleddes med ett besök på omvårdnadsboendet Olsgården i Kallinge. Där träffade 
statsrådet såväl boende som personal. Från Olsgården gick färden till Folkets Hus i Kallinge där 
Lena medverkade på en pensionärsfika. Det blev ett finns samtal kring politiken i allmänhet över 
en kopp kaffe med tillhörande kaka. Efter pensionärsfikan deltog Lena i dörrknackningsaktivitet 
i Kallinge ihop med lokala partivänner. Besöket avslutades med rundvandring och samtal med 
väljare i Brunnsparken.  
 
Tomas Eneroth, 15 maj 
Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Blekinge och Olofström/Karlshamn. Dagen 
inleds med ett besök på Sandahls åkeri i Olofström. Där får statsrådet tillfälle att tala med såväl 
företagsledning som med personal. På lunchen är det torgaktiviteter i Karlshamn. Lunch intas 
med partuivänner i Karlshamn. Eftermiddagen ägnas åt besök på NetPort. Här får Tomas 
information om vad NetPort pysslar med samt företagsinformation från Storegate AB samt 
Kubicom. På kvällen deltar statsrådet i dörrknackningsaktvitet på Prästslätten i Karlshamn. 
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Tomas Eneroth, 3 juni 
Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Blekinge och Olofström den 3 juni. Syftet med 
besöket var att genomföra en pressträff för att presentera de infrastrukturinvesteringar som 
regeringen beslutat om i den nationella planen för nästa period. Beslutet innebar full utdelning 
för länet då stora investeringar på E22 finns med liksom pengar för mötesspår på Blekinge 
kustbana. Och så dagens stora nyhet att Sydostlänken nu finns med fullt finansierad i regeringens 
plan. 
 
 
Ardalan Shekarabi, 8 juni 
Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Blekinge och Karlskrona den 8 juni. Huvudsyftet för 
besöket är att statsrådet ska medverka vid invigningen av det nya Servicekontoret i Karlskrona. 
Efter invigningen är klar deltar Ardalan i utåtriktad aktivitet tillsammans med SSU i Karlskrona 
innan han återvänder till Stockholm. 
 
 
Helene Fritzon, 7 augusti  
Biträdande justitieminister Helene Fritzon besöker Blekinge och Ronneby den 7 augusti. Besöket 
inleds med en lunch med partivänner på KJ,s restaurang i Ronneby. På eftermiddagen besöker 
statsrådet två verksamheter med integrationsfokus i Ronneby. Besöket avslutas med 
dörrknackning i Aspans sommarstugeområde. 
 
 
Lena Hallengren, 13 augusti 
Barn- Äldre- och Jämställdhetsminister Lena Hallengren besökte Blekinge och 
Ronneby/Karlshamn den 13 augusti. Besöket fick ändras en del eftersom det regnade rejält på 
förmiddagen. Istället för besök på skateparken blev det besök på fritidsverksamheten på 
Bodetorpsskolan. Därifrån åkte sedan statsrådet till Östralycke äldreboende i Asarum. Där hölls 
en pressträff ihop med KSO Per Ola Mattsson och Omsorgsnämndens ordförande Leif 
Håkansson. Eftre en lunch med partikamrater reste Lena till Ronneby. Där blev det samtal med 
väljare på torget innan PRO väntade för boulespel i Brunnsparken. Besöket avslutades med 
dörrknackning i Ronneby.  
 
 
Margot Wallström, 21 augusti 
Utrikesminister Margot Wallström besöker Blekinge och Karlskrona den 21 augusti. Besöket 
inleds med att statsrådet får träffa personal och politisk ledning på sjukhuset i Karlskrona. Särskilt 
fokus på goda resultat vid gyn- och prostatacanceroperationer. Margot besöker vidare 
kirurgavdelningen. Efter besöket på sjukhuset blir det torgmöte vid valstugan i Karlskrona. 
Härifrån vidare till Panncentralen i Kungsmarken för kaffekalas för inbjudna boende. Besöket 
avslutas med dörrknackning i Mariedal samt medverkan på Kommunals valkickoff på Ronneby 
Brunn. 
 
 
Morgan Johansson, 24 augusti 
Justitieminister Morgan Johansson besöker Blekinge och Sölvesborg den 24 augusti. Besöket 
inleds med en träff med företagare. Lunchen ägnas åt samtal på torget och lunchsamtal med 
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partivänner. På eftermiddagen träffar statsrådet den lokala boxningsklubben för ett samtal om 
hur föreningslivet kan göra brottsbyggande insatser. 
 
 
Stefan Löfven och Ylva Johansson, 26 augusti 
Statsminister Stefan Löfven och Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker Blekinge och 
Olofström den 26 augusti. Besöket inleds med lunch med lokala partivänner. Därefter görs ett 
besök på särskilda boendet Brännaregården i Olofström. Vid besöket deltar statsråden i sittgympa 
ihop med boende. Efter gympan är det storfika med statsministern och arbetsmarknadsministern 
ihop med boende och personal. Vid besöket presenteras en nyhet kring arbetsvillkoren för 
personal i äldreomsorgen. 
 
Efter besöket på Brännaregården beger sig statsministern till Lilla Holje i Olofström för att tala 
på IF Metalls familjedag. Där ansluter även LO,s ordförande Karl Petter Torwaldsson. 
Statsministern och LO,s ordförande promenerar runt en stund och samtalar med besökare innan 
programmet på scenen inleds. Karl Petter talar först en liten stund och introducerar sedan Stefan 
Löfven. Inför massa folk och i vackert väder hålls ett valtal. 
 
 
Lena Rådström Baastad, 30 augusti 
Partisekreterare Lena Rådström Baastad besöker Blekinge och Karlskrona den 30 augusti. 
Besöket inleds med utdelning av frukostpåsar ihop med LO Karlskrona. Efter aktiviteten 
samtalar Lena med valarbetare vid en morgonfika på Folkets Hus Karlskrona. Efter fikat blir det 
mediatid innan partisekreteraren medverkar vid valstugan i anslutning till seniormässan som 
arrangeras i Karlskrona. Lunch intas ihop med ledningen för partidistriktet med samtal om 
valrörelsen och det politiska läget. Efter lunchen åker Lena vidare till Kalmar. 
 
 
Ylva Johansson, 4 september 
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker Blekinge och Sölvesborg den 4 september. 
Besöket inleds på Furulundsskolan där statsrådet möter elever som också är förstagångsväljare. 
Statsrådet får vidare information om skolans aktiva arbete med demokratifrågor. Efter besöket 
på skolan reser Ylva vidare till TitanX i Mjällby. Där träffar hon lokala fackklubben och gör en 
rundvandring bland de anställda. Efter TitanX blir det utåtriktade samtal med väljare utanför ICA 
Supermarket. Dagen avslutas med dörrknackning.   
 
 
Tomas Eneroth, 6 september 
Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Blekinge och Karlshamn/Karlskrona den 6 
september. Besöket inleds med frukostmöte med företagare i Karlshamn. Efter en bilresa till 
Karlskrona blir det torgmöte vid valstugan. Efter lunch görs ett ”hemma hos” möte i Rosenholm. 
Där träffar statsrådet småbarnsföräldrar. Efter mötet med småbarnsföräldrarna blir det 
pensionärsmöte hos PRO Rödeby. Detta följs av en stund vid valstugan i Rödeby innan avfärd 
till Annebo för deltagande i kvällens dörrknackning. 
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Peter Hultqvist, 7 september 
Försvarsminister Peter Hultqvist besöker Blekinge och Karlskrona/Ronneby/Sölvesborg den 7 
september. Besöket inleds på varvet i Karlskrona. Samtal med fackklubben och en rundvandring 
på verkstäderna tar vid innan det blir en kort stund med varvsledningen. Därefter besöks Tarkett 
i Ronneby. Här träffar statsrådet såväl den lokala fackklubben som anställda ute i fabriken. 
Besöket i Blekinge avslutas med ett peppande samtal med dörrknackare i Sölvesborg.  
 
 
Peter Hultqvist, 3 december 
Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Blekinge och Karlskrona den 3 december. Efter besök 
på Marinbasen under dagen träffade försvarsministern medlemmar på medlemsmöte i 
Karlskrona. Efter mötet följde en stunds intervju med Sydöstrans politiska redaktör.  
 
 
STUDIER 
Under året har i partidistriktets regi genomförts medlemsutbildningar i såväl steg 1 som steg 2.  
 
Under 2018 har vi tillsammans i länet värvat många nya medlemmar. Det innebär att vårt behov 
av medlemsutbildningar också ökat rejält. Detta kräver en utbyggd organisation med bland annat 
handledare. För att möta detta behov startades en handledarutbildning ihop med Kronobergs 
partidistrikt. Första internatet av två genomfördes i december 2018 med 15 deltagare varav 11 är 
från Blekinge. Dessa handledare står sedan till förfogande för att leda tex medlemsutbildningar 
ute i arbetarekommunerna. 
 
När det gäller övriga studiecirklar har vi haft cirklar som bedrivits av föreningar och 
arbetarekommuner.  
 
Partiet genomför ett antal centrala utbildningar. Från Blekinge har vi haft deltagare på 
Bommersviksakademin, Wigforssakademin, medlemsutbildning steg 3 samt ledarutbildning steg 
3 och 4. Under 2018 avslutades den gemensam ledarutbildningen i region sydöstra. Från Blekinge 
deltog 15 personer. 
 
 
FACKLIG/POLITISK SAMVERKAN 
En facklig-politisk verksamhet har alltid varit naturlig för oss i Blekinge. Här har vi en stark 
tradition av att ledande fackliga företrädare också är aktiva i partiarbetet och dessutom innehar 
politiska uppdrag i olika beslutande församlingar. Ett närverk för arbetarekommunernas fackliga 
ledare finns. Syftet med detta är att hjälpa varandra med tips och idéer om hur det 
facklig/politiska arbetet kan utvecklas lokalt. 

Under året har arbetarekommunerna uppmanats att bilda lokala fackliga utskott. Efter att LO 
Småland-Blekinge ändrat strukturen för de lokala LO-facken är nu tanken att det ska finnas ett 
lokalt LO-fack i varje kommun. Därmed blir det enklare att bilda de lokala fackliga utskotten då 
den organisatoriska strukturen är lika i både LO och partiet.  

På funktionärsnivå har ett antal träffar genomförts under året där ombudsmän från LO-sydost 
och partidistrikten i sydöstra Sverige träffats. Två huvudsakliga saker diskuterades, dels hur vi ska 
jobba med det kommande valet och dels hur vi ska öka medlemsvärvningen på arbetsplatserna.  
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Traditionsenligt genomfördes facklig-politiska frukostar med budgetinformation i samband med 
såväl vårbudget som höstbudget. 

Under 2018 har den organiserade facklig-politiska verksamheten nästan uteslutande handlat om 
valet. Vi hade en facklig-politisk valkickoff med drygt 100 deltagare samlade i början av februari. 
På denna medverkade bland annat Kommunals ordförande Tobias Baudin och ombudsmannen 
Dan Mattsson från LO Småland-Blekinge. 

När det gäller det konkreta valarbetet var det så organiserat att LO tog ansvar för arbetsplatserna. 
Men det genom valteam och andra träffar höll vi varandra informerade om aktiviteter och 
strategier kontinuerligt. 

 
INTERNATIONELL VERKSAMHET 
Socialdemokraterna i Blekinge har under ett par år nu varit drivande i ett projekt för att stärka 
vårt socialdemokratiska systerparti i Belarus. Projektet drivs med ekonomiskt stöd av Olof 
Palmes Internationella Center. Vid två tillfällen under 2018 har delegationer från Belarus varit på 
besök i länet. Bland annat besökte dom länet sista helgen i valrörelsen för att på plats få ta del av 
hur en valrörelse fungerar i Sverige. Vi har även gjort flera besök såväl i Belarus som i Litauen 
för att träffa våra kontaktpersoner i projektet.  
 
Under 2018 har partistyrelsen beslutat om ett nytt internationellt handlingsprogram. I detta lyfter 
man tydligt fram betydelsen av den internationella verksamheten och peka på att just de 
internationella frågorna kan vara hela medlemsvärdet för många av våra medlemmar. Det innebär 
bland annat att vi måste stärka upp vårt organisatoriska arbete med dessa frågor. En sån sak, som 
på talats under året, är att se till att varje arbetarekommun har en aktiv internationell ledare. 
 
 
VALET 2018 
 
Organisation 
Vi byggde en organisation på samma sätt som vi gjort de tidigare valen för att organisatoriskt 
genomföra valrörelsen. Navet i organisationen är vårt så kallade valteam där 
arbetarekommunernas valledare samlas tillsammans med fackliga valledare och 
sidoorganisationerna. På valteamet diskuteras såväl det organisatoriska upplägget som att vi håller 
varandra uppdaterade på strategier, utspel m.m. Arbetet i valteamet började redan 2017 men 
konkretiserades och blev mer påtagligt under 2018. 
 
Ju närmare valet vi kom så flyttade vi dessutom det politiska kansliet på landstinget närmare 
partidistriktets expedition. Från försommaren samlokaliserade vi oss i Folkets Hus Karlskrona 
för att maximera vårt gemensamma arbete inför valet. 
 
Den strategiska delen av partidistriktets valrörelse leddes av det verkställande utskottet. Under 
2018, fram till valet, förstärktes VU med våra heltidspolitiker från landsting, region, kommuner 
och riksdag. Detta för att bredda inspelen i den strategiska ledningen och att hålla 
informationsgångarna så öppna som möjligt. 
 



 20 

Facklig politisk valkickoff 
Lördagen den 10 februari genomfördes en facklig-politisk valkickoff på Ronneby Brunn. Drygt 
100 valarbetare samlades denna dagen för att lyssna på valstrategier och delta i olika work shops 
gällande valrörelsens genomförande. Vi gick även igenom olika kampanjmetoder och förankrade 
de målsättningar som satts upp. Vi hade medverkan från partistyrelsens kansli, LO Småland-
Blekinge samt av Kommunals ordförande Tobias Baudin. 
 
Strategi 
Som grund fanns naturligtvis den av partistyrelsen fastlagda valstrategin. Den utgick ifrån att vi 
skulle jobba dels gent emot väljare som tvekar mellan SD och S, och de sammaarbetsinriktade 
väljarna i mitten. Tidsmässigt började vi med målgruppen som tvekar mellan S och SD för att 
sedan under sommaren byta över till de andra målgruppen. Den prioriterade metoden var samtal 
genom dörrknackning. 
 
Mål 
Partidistriktets målsättning slogs fast i valstrategin och innebar att vi skulle behålla våra tre 
riksdagsmandat och att vi skulle leda majoritetsstyren i länets kommuner och regionen.  
 
Kommunikatörer 
Våra ledande kommunikatörer var de fem första namnen på riksdagslistan samt våra tre ledande 
kandidater i regionvalet. Till dessa togs det fram kandidatfoldrar och vi tog även fram två 
regionala valaffischer. En med de tre översta namnen på riksdagslistan och en med våra tre 
ledande kandidater i regionvalet. Vi gjorde även annonsering i sociala medier med budskap från 
våra kommunikatörer. 
 
Valkickoff och fest 
Lördagen den 18 augusti genomfördes valkickoffer i samtliga arbetarekommner. Då var man ute 
på gator och torg och pratade med väljare och kickade igång slutspurten av valrörelsen. På kvällen 
genomfördes av valfest på Brunnsparkens Restaurang och Café. Nära 200 partivänner från hela 
länet samlades och hade en trevlig kväll. Man fick lyssna på inspirerande tal från 
distriktsordförande och musik av två trubadurer.  
 
Aktiviteter 
Alla aktiviteter som genomfördes hade som syfte att komma fram till ett samtal med väljarna om 
det vägval Sverige stod inför. Den prioriterade metoden var dörrknackning. Valet 2018 är det val 
där vi gjorde flest och bäst aktiviteter på väldigt lång tid. Framför allt dörrknackningen ökade 
ordentligt i omfattning. På valdagen kunde vi konstatera att vi hade drygt 25 000 registrerade 
samtal med väljare. Förutom vid dörrknackning hade dessa genomförts vid torgmöten, med 
telefon, flygbladsutdelningar vid affärer m.m. Till detta ska läggas tusentals samtal som ringdes 
av fackliga valarbetare runt om i länet. 
 
Huvudansvariga för aktiviteterna var arbetarekommunerna. Partidistriktet fanns med som stöd 
vid aktiviteter och i den organisatoriska uppbyggnaden. Partidistriktet ordnade också med 
turnéverksamhet med våra ledande kommunikatörer. Sista lördagen innan valet gjordes en turné 
runt om i länet där alla arbetarekommuner besöktes. 
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Resultat 
Trots att vi gjorde en mycket bra slutspurt i valrörelsen fick vi ett resultat som inte alls motsvarade 
våra målsättningar. I riksdagsvalet fick vi 31,41 procent av rösterna eller 32 824 röster. Det är 
5 157 röster färre än 2014. I regionvalet fick vi 32,48 procent av rösterna eller 33 974 röster. Det 
är 5 816 röster färre än 2014. Valresultatet innebar att vi tappade ett riksdagsmandat och att 
Alliansens fyra partier blev ett mandat större än S och V (Miljöpartiet kom inte in i 
regionfullmäktige). Trots att vi försökte diskutera med såväl Centern som Liberalerna efter valet 
fanns inga möjligheter att bryta upp Alliansen och därmed fick vi lämna över styret till en Allians 
med svagt parlamentariskt stöd. 
 
När det gäller valresultatet i kommunerna kan konstateras att vi backar i alla kommuner och 
tappar vårt styre i Sölvesborg. Vi tappar även vår egna majoritet i Olofström. Efter valet styr vi 
blocköverskridande i Karlshamn, Karlskrona och Olofström. I Ronneby fortsätter Alliansen och 
Ronnebypartiet och i Sölvesborg tas styret över av SD, M, KD och SoL i en koalition.  
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ANSLUTNA ORGANISATIONER  
 
Karlskrona arbetarekommun 
Föreningar  
Arabiska S-föreningen Aspö S-förening 
Avanti Byggfackens S-förening 
Fridlevstad-Tving S-förening Handels S-förening 
Hasslö S-förening Hässlegården-Torskors S-förening 
IF Metalls S-förening Karlskrona Karlskrona Internationella S-förening 
Karlskrona Kristna socialdemokrater Karlskrona Tjänstemannaförening 
Karlskrona Östra S-förening Kommunals S-förening 
Lyckeby S-förening Mellanstadens S-förening 
Nättraby S-förening Rödeby S-förening 
Supporterklubben Trossö S-förening 
Varvets S-förening 
      
Kvinnoklubbar 
Karlskrona Rödeby 
Lillit     
     
SSU-kommuner 
Karlskrona 
 
HBT-S Blekinge 
HBT-S förening Blekinge 
    
Ronneby arbetarekommun 
Föreningar 
Bräkne-Hoby S-förening Byggfackens S-förening  
Eringsboda S-förening Fri kvot 
IFMetall S-förening Ronneby Kallinge S-förening 
Kommunals Sförening Listerby S-förening 
Ronneby S-förening Saxemara/Skönevik S-förening 
Öljehult/Backaryd S-förening      
 
Kvinnoklubbar 
Bräkne-Hoby Lillit 
 
SSU-kommuner 
Ronneby 
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Karlshamns arbetarekommun 
Föreningar 
Asarum Byggfacken i Blekinge   
Handels S-förening Västra Blekinge IFMetall S-förening Karlshamn 
Karlshamns S-förening Kommunals S-förening Karlshamn 
Mörrums S-förening Svängsta/Ringamåla 
      
Kvinnoklubbar 
Karlshamn Mörrum 
 
SSU-kommuner 
Karlshamn 
 
Sölvesborgs arbetarekommun 
Föreningar 
Byggfackens S-förening  Falkviks S-förening  
IFMetall S-förening Sölvesborg Mjällby S-förening 
Sandbäcks S-förening Sölvesborgs S-förening 
Ysane/Norje      
  
Kvinnoklubbar 
Lillit Sölvesborg    
 
SSU-kommuner 
Sölvesborg 
 
Olofströms arbetarekommun 
Föreningar 
Broderskapsgruppen Byggfackens S-förening 
Gränums S-förening IFMetall S-förening Olofström 
Jämshögs S-förening Kyrkhults S-förening 
Olofströms S-förening Vilshults S-förening   
 
Kvinnoklubbar 
Kyrkhult Lillit    
 
SSU-Kommuner 
Olofström 
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Riksdagsgruppens berättelse  
 
Ledamöter 
Fram till valet representerade Peter Jeppsson, Suzanne Svenson och Magnus Manhammar 
Blekinges partidistrikt 2018. Efter valet representerar Heléne Björklund och Magnus 
Manhammar distriktet.  
  
Uppdrag 
 
Heléne Björklund 
Ordinarie riksdagsledamot 
Arbetande suppleant i Försvarsutskottet 
Suppleant i Justitieutskottet 
Suppleant i Socialutskottet 
 
Magnus Manhammar  
Ordinarie riksdagsledamot  
Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet  
Suppleant i Socialutskottet 
Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 2014-10-07 – 2018-09-24  
 
Peter Jeppsson  
Ordinarie riksdagsledamot 2006-10-02 – 2018-09-24  
Ledamot i Försvarsutskottet 2009-10-08 – 2018-09-24  
Suppleant i Utrikesutskottet 2017-06-26 – 2018-09-24  
Deputerad 2018-05-15 – 2018-06-14 i Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 
Suppleant i OSSE-delegationen 2007-10-04 – 2018-09-24  
 
Suzanne Svensson  
Ordinarie riksdagsledamot 2010-10-04 – 2018-09-24  
Ledamot i Trafikutskottet 2011-05-13 – 2018-09-24  
Suppleant i Konstitutionsutskottet 2012-03-23 - 2018-09-24  
Ledamot i Nordiska rådets svenska delegation 2015-06-22 – 2018-09-24  
Suppleant i Utrikesnämnden 2014-10-07 – 2018-09-24 
 
Länsbänkens arbete 
Länsbänken har under året bland annat varit delaktiga i framtagandet av budgeten, ställt frågor 
till ministrar under interpellationsdebatter, skrivit ett stort antal motioner samt arbetat stenhårt 
under valrörelsen. Ledamöterna har publicerats i både lokala medier och i riksmedierna. 
Dessutom har ett antal arbetsplatsbesök genomförts och resor företagits. 
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Motioner 
Våra riksdagsledamöter måste ligga i topp när det gäller att skriva motioner (och att få de 
godkända och senare införda i riksdagens system). 
 
Heléne Björklund och Magnus Manhammar skrev dessa motioner ihop: 
 
Sydostlänken en nationell angelägenhet 
Att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för satsningar på Sydostlänken och 
tillkännager detta för regeringen.  
 
Specialdomstol för mark- och miljömål 
Att överväga att undersöka möjligheten att inrätta en specialdomstol för mark- och miljömål. 
 
Fler yrkeshögskoleplatser till Blekinge 
Att fler yrkeshögskoleplatser behövs i Blekinge. 
 
Omlokalisera myndighet till Blekinge 
Att överväga omlokalisering av myndigheter till Blekinge. 
 
Infrastruktursatsningar i Blekinge 
Att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ökade infrastrukturinvesteringar i 
Blekinge län samt möjligheten att utarbeta en nationell strategi för att möta den ökade 
utrikeshandeln österut. 
 
Dessa motioner skrev de och fick godkända, tillsammans med andra ledamöter: 
 
Yrkeshögskola för jobben i hela landet om att överväga att befintliga kriterier tillsammans med 
hänsyn till industrins kompetensförsörjningsbehov och det regionala behovet ska påverka 
fördelningen av yrkeshögskoleplatser. 
 
Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet 
Att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har 
en sjukvård på lika villkor i hela landet. 
 
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige 
Regeringen bör se över lagändringar så att globala digitala reklam- och medieleverantörer ska 
kunna beskattas i Sverige baserat på faktiska intäkter och vinst för den verksamhet de bedriver 
här. 
 
Skärp straffen för hot mot förtroendevalda 
Att överväga att tillse att straffpåföljden för hot mot en förtroendevald och dennes familj 
skärps. 
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Samhällsberedskap vid vattenbrist 
Att utreda konsekvenserna av vattenbrist och om att skapa samhällsberedskap för effekterna av 
extrem torka såväl som att anpassa aktuell lagstiftning till vattenbrist. 
 
Heléne Björklund skrev dessa motioner tillsammans med andra ledamöter, dock inte Magnus 
Manhammar:  
 
Friköpsrätt för historiska arrenden 
 
Att verka för en friköpsrätt för historiska arrenden. 
 
Fler hyresrätter på Sveriges landsbygd 
Att se över hur regelverket kan ändras för att förenkla byggandet av hyresrätter på Sveriges 
landsbygd. 
 
Utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt  
 
Dessa skrev Magnus Manhammar tillsammans med andra ledamöter, dock inte Heléne 
Björklund: 
 
Instiftandet av internationell konvention som förbjuder kärnvapen 
 
Förbud mot införsel av kärnvapen 
 
Minnesmonument över folkmordet i Srebrenica 
 
Avskaffa informationsplikten för hivsmittade 
 
Stärk skyddet för hotade journalister 
 
Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter 
 
Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande 
 
Omtag för nollvision om dödsolyckor på arbetsplatserna 
 
Själv skrev Heléne Björklund dessa motioner: 
 
Stärk forskningen kring kemikalier och läkemedel i Östersjön 
Småskaligt kustnära fiske. Att regeringen både nationellt och inom EU ska arbeta för att stärka 
det småskaliga kustnära fiskets villkor för att vi ska få levande kustsamhällen i Sverige. 
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Främja vaccination mot TBE 
 
Se över påföljden för att köra ifrån polisen 
 
Konkurrensneutralitet mellan fiskare från olika länder 
 
Förbättra miljöarbetet i och kring Östersjön 
 
Minska utsläppen av mikroplast 
 
Nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser 
 
Dessa motioner skrev Magnus Manhammar själv: 
 
Garantera studentbostäder 
 
Motion om systemet kring organdonation 
 
Underlätta egenförsörjning genom samordningsnummer och bankkonto 
 
Fler åtgärder för att förebygga skador från asbest 
 
Sverige bör se över möjligheten att ställa upp med fältsjukhus för att undsätta skadade och 
sjuka i det krigsdrabbade Jemen 
 
Solpaneler på riksdagens tak 
 
Toleransprojekt bör spridas till hela Sverige 
 
Inför klimatkompensation för riksdagens inrikes flygresor 
 
Nollvision mot plast i riksdagen 
 
Servering av veganska matalternativ i riksdagens restauranger 
 
Servering av vegansk kost som norm i riksdagens restauranger 
 
Märk varor från ockuperade områden 
 
Näringsriktiga måltider för äldre 
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Energisnål belysning i riksdagens byggnader 
 
Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam 
 
Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa 
 
Fler lagliga vägar för att söka asyl 
 
Skapa möjligheter för ökad transparens och samarbete mellan Arbetsmiljöverket och 
Försäkringskassan 
 
Se över möjligheterna att kombinera studiemedel och sjukpenning 
 
Översyn av Migrationsverkets tolkningar av lagreglerna kring arbetstillstånd 
 
Översyn av reglerna kring riksfärdtjänst 
 
Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten 
 
Satsning på cykelbanor 
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Regiongruppens berättelse   
Under 2018 har regiongruppen fortsatt att fokusera sitt arbete på en rad olika insatser som bidrar 
till att genomföra Blekinges regionala utvecklingsstrategi ”Attraktiva Blekinge”  
 
Attraktiva Blekinge - Blekingestrategin 2014-2020 
Blekinges regionala utvecklingsstrategi – ”Attraktiva Blekinge – Blekingestrategin 2014-2020” är 
det övergripande dokument som styr regiongruppens arbete och prioriteringarna inom Region 
Blekinges verksamhet. Strategin har till uppgift att ange Blekinges gemensamma färdriktning där 
vi tillvaratar Blekinges unika förutsättningar, grundat i de styrkor och utmaningar som finns just 
här.  
 
Blekingestrategin pekar ut fyra prioriterade insatsområden, vilka är vägledande för de satsningar 
som görs och ligger till grund för arbetet med sammanhållningspolitiken genom inriktningen i 
det Regionala strukturfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning – Skåne-
Blekinge 2014-2020 och den regionala handlingsplanen för socialfonden, liksom i inspel till 
Interreg-programmen South Baltic och Östersjöprogrammet. De fyra prioriterade 
insatsområdena är: 
 

• Bilden av Attraktiva Blekinge 
• Livskvalitet 
• Arbetsliv 
• Tillgänglighet 

Under året har en aktualisering av strategin genomförts där de demografiska utmaningarna, 
Agenda 2030, hållbar regional utveckling, integration och ungdomsperspektivet särskilt belysts 
och lyfts in i strategin. 
 
Exportsamverkan Blekinge 
Den 30 april besökte EU och Handelsminister Ann Linde Blekinge och invigde satsningen på 
Exportsamverkan Blekinge. En samverkansplattform som ska stödja och stärka länets företag att 
öka sin internationalisering.  
 
Kraftsamling för halverad ungdomsarbetslöshet. 
Den gemensamma kraftsamling som startade 2013 tillsammans med länets kommuner, 
Landstinget, Blekinge Tekniska Högskola, Länsstyrelsen och Almi för att halvera länets 
ungdomsarbetslöshet till utgången av 2017 summerades under året. Konstaterades då att målet 
uppnåddes i april 2018 och att samverkan varit den avgörande faktorn för det framgångsrika 
arbetet som bidragit till att vi lyckades halvera ungdomsarbetslösheten. Men även om vi nått 
halveringsmålet så ligger vi fortfarande för högt i jämförelse med andra län. Halveringen var ett 
delmål och det långsiktiga målet är nolltolerans mot ungdomsarbetslöhet. Ingen ung person ska 
starta vuxenlivet i arbetslöshet. Därför är det nödvändigt att arbetet fortsätter för att ytterligare 
pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten.  
 
Infrastruktur 
Under våren 2018 fortsatte ett intensivt påverkansarbete inför regeringens beslut om den 
Nationella planen för transportinfrastrukturen 2018-2029. Och den 3 juni kom 
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infrastrukturminister Tomas Eneroth till Olofström med det glädjande beskedet att Sydostlänken 
fanns med i planen! Regeringens beslut blev ”full pott” för Blekinge och en historisk satsning på 
länets infrastruktur. Drygt 3,5 miljarder kronor kommer under de kommande 12 åren att 
investeras på E22an på sträckorna Lösen-Jämjö och Ronneby öst – Nättraby, i en om- och 
utbyggnad av Sydostlänken samt ett nytt mötesspår på Blekinge Kustbana i Kallinge. 

Kollektivtrafiken 
Under 2018 har arbetet fortsatt för att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade 
transporterna. Det har också givit resultat, andelen som väljer kollektivtrafik ökar och mest ökar 
den in till centrala Karlskrona, där den ökat med mer än 40% på ett år. Under året har ett antal 
insatser gjorts för att ge blekingarna ökade möjligheter att resa kollektivt, bl.a.  

- Ny stadstrafik i Karlshamn och Ronneby 
- Ny pendlingsmöjlighet med Hasslöpendeln 
- Utbyggd skärgårdstrafik med Kustlinjen mellan Karlskrona-Ronneby-Karlshamn 
- Trafik till Utklippan 
- Hopp-on Hop-off med skärgårdsbåtar i Karlskrona 

 
 
Kompetensförsörjningsstrategi 
Kompetensförsörjning är ett strategiskt viktigt område för Blekinges omställningsförmåga och 
utvecklingskraft – särskilt i en tid präglad av hög förändringstakt, globalisering och snabb 
teknologisk utveckling.  Matchning och kompetensförsörjning är en av Blekinges största 
utmaningar och en viktig framtidsfråga för länets tillväxt och utveckling. Som ett led i att stärka 
samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering i Blekinge har den regionala 
Kompetensförsörjningsstrategin för åren 2018-2020 under året reviderats och beslutats av 
Regionstyrelsen. 
 
Regional Mat & Livsmedelsstrategi  
För att stärka utvecklingen för länets företag inom mat- och livsmedelsnäringen och skapa 
förutsättningar för att öka en hållbar produktion och konsumtion av lokalt producerade livsmedel 
har regionen tillsammans med Länsstyrelsen och LRF arbetat fram och beslutat om en regional 
Mat & Livsmedelsstrategi för Blekinge.      
 
Den regionala kultur- och fritidsverksamheten 
Under året har arbetet koncentrerats på att genomföra insatser som bidrar till att nå målen i 
Blekinges regionala kulturplan, som utöver de nationella kulturpolitiska målen innehåller 
satsningar på bildkonst och form, de professionella kulturskaparnas villkor och kulturpedagogisk 
kompetens.  
 
2018 års kulturpris tilldelades Annika Ekdahl, Kyrkhult 
2018 års idrottspris tilldelades Mattias Falck, Lyckeby BTK 
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Landstingsgruppens berättelse  

Landstinget Blekinge kan visa ett bra bokslut för 2018. Resultatet blev 61,4 miljoner kr, vilket är 
drygt 48 miljoner bättre än budget. Blekinge har också fortsatt goda resultat vad gäller både 
vårdkvalitet och bemötande. Samtidigt kommer fortsatta insatser för en nära sjukvård ställer krav 
på nya investeringar. Vården behöver därför både gasa och bromsa. 

Alla landsting har beslutat att dra ner på hyrpersonal inom vården. När siffror för första kvartalet 
2018 presenterades var Blekinge bland de nio bästa i landet. Vid halvårsskiftet hade Blekinge 
minskat kostnaderna med sammanlagt 20 miljoner kr, jämfört med samma period 2017. Därmed 
var vi det landsting som minskade sina kostnader mest i hela landet. Det stora hyrberoendet är 
ett gissel för hela sjukvården men Blekinges sjukvård visar att det går att förändra. 

Vuxenpsykiatrins öppenvård i Blekinge fick topplaceringar när patienterna själva bedömde sina 
upplevelser av vården (NPE, nationell patientenkät). Blekinge fick bäst resultat av alla landsting 
och regioner när patienterna tillfrågades om de varit involverade i sin egen vård, känt delaktighet 
och fått emotionellt stöd. Blekinge var näst bäst i landet på fyra andra områden, bland annat 
tillgänglighet samt kontinuitet och koordination, d v s personalens förmåga att samordna vården.  

Södra sjukvårdsregionen dit Blekinge tillhör, visar genomgående bäst resultat i arbetet med 
standardiserade vårdförlopp för cancer. När patienter som avslutat sin utredning betygsatte sina 
upplevelser, var man mest nöjd när det gäller respekt och bemötande från vårdpersonalen. 
Nästan 93 % gav positiva svar. Blekinge fick också bra betyg för personalens förmåga att göra 
patienten delaktig och involverad i den egna vården. Här var patienterna i Blekinge mer nöjda än 
genomsnittet i riket. 

Sommarens extremvärme innebar stora påfrestningar på sjukvården. Precis som många andra 
organisationer var vi dåligt rustade för en så lång och kraftig värmebölja. Landstingets högsta 
prioritet var patientnära verksamhet men även där var åtgärderna otillräckliga, t ex saknades 
tillräckligt många mobila kylaggregat. Det blev fler besök än vanligt på akuten, vårdcentralernas 
callback-system var hårt ansträngt och för patienter och personal inom psykiatrin, där vissa 
fönster inte får öppnas på avdelningarna, blev det särskilt bekymmersamt.  

Hösten 2018 fick Blekinge sin andra så kallade lättambulans, den första kom innan sommaren 
och stationerades i Karlshamn. Lättambulansen bemannas av sjuksköterskor med mångårig 
yrkeserfarenhet och transporterar främst patienter mellan olika sjukvårdsanläggningar, t ex 
sjukhus och kommunernas särskilda boenden. SOS Alarm är väl införstådda med 
lättvårdsambulansen som resurs och avgör om den ska dirigeras ut även i andra situationer. 

Tre av läkarna som deltar i Blekingelandstingets Snabbspår klarade i höstas Socialstyrelsens 
kunskapsprov redan vid första provtillfället, vilket inte är vanligt enligt erfarenhet från andra 
landstings snabbspår. Därmed är de närmare en svensk läkarlegitimation. I höstas startade också 
ännu en kull med deltagare på Snabbspåret, vid Blekinge folkhögskola. Snabbspåret, som den 
rödgröna majoriteten införde 2016, innebär att nyanlända med vårdutbildning i hemlandet, t ex 
läkare eller sjuksköterskor, får hjälp att snabbare skaffa sig en svensk yrkeslegitimation. 
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I maj öppnades en ny biogasmack vid infarten till köpcentret Amiralen i Lyckeby. Biogas 
framställs av matavfall, gödsel och restprodukter, oftast från lokala producenter. Macken som 
kom till på initiativ av Landstinget Blekinge, kommer att gynna länet ekonomiskt och minska 
transporter av bränsle. Här kan också nämnas den nya busslinjen mellan resecentrum i Karlshamn 
och Blekingesjukhuset i Karlshamn, anpassad efter tågen och kustbussarna. Den ska göra det 
ännu smidigare att resa kollektivt både för patienter och personal. 

Från och med i år finns Blekingemodellen av ”en väg in” för barn och unga som behöver hälso- 
och sjukvårdens hjälp till en bättre psykisk hälsa, i hela länet. Konceptet bygger på det så kallade 
Fyren-projektet, som startades vid Kallinge vårdcentral 2014, och som med rödgröna 
budgetsatsningar succesivt byggts ut. Olofström blev i år sista kommun att få en filialmottagning. 
Barnlotsen är en funktion, där vårdpersonal med kompetens att göra en första bedömning och 
med god kännedom om vilka stöd- och behandlingsinsatser som finns, snabbt kan erbjuda barn 
och unga rätt stöd. 

Folktandvården fyllde 80 år den 25 maj. Den första kliniken öppnade 1943 på Möllebackens fot 
i Sölvesborg. Klinikens föreståndare tandläkare Bertil Elliot spelade en viktig roll i arbetet att 
erbjuda obligatorisk tandvård för alla skolbarn. 18 folktandvårdskliniker hade öppnat fram till 
1959. Idag finns 11 folktandvårdsmottagningar och fem specialisttandvårdsmottagningar. 2018 
införde den rödgröna regeringen fri tandvård för alla upp till 22 år. Från 2019 gäller fri tandvård 
till och med 23 år. 

Diplomerade terapihunden Jalle uppmärksammades av media när Barn och Ungdomspsykiatrin 
presenterade sin satsning på hundterapi som komplement till specialistbehandling. Jalle finns på 
på mottagningens hundterapirum, och ger tillsammans med läkare stöd åt patienter och deras 
anhöriga. Även vuxenpsykiatrin har en terapihund. Han heter Zingo och fick 2017 års 
landstingspris som årets medarbetare. 
Den 19 juni fattade riksdagen det formella beslutet att landstinget ska överta det regionala 
utvecklingsansvaret. Beslutet innebar att de kvarvarande landstingen i landet blev regioner, och 
därmed blev det grönt ljus för att bilda Region Blekinge. Det kommer att ge bättre förutsättningar 
att arbeta sammanhållet och långsiktigt med en rad viktiga frågor, som alla handlar om att främja 
Blekinges utveckling och stärka länets attraktionskraft. 
Den rödgröna regeringen har under mandatperioden levererat tio välfärdsmiljarder. Tillsammans 
med en s k patientmiljard och en professionsmiljard har Blekinge bland annat fått en snabbare 
cancervård, stärkta insatser för kvinnors hälsa och till arbetet med ungas psykiska ohälsa. I 
valrörelsen lovade (S) ytterligare tre miljarder kr och en generalplan för vård i tid.  
I Blekinge lovade vi fortsätta satsa på en nära sjukvård med bland annat fler mobila vårdteam, en 
digital vårdcentral för att möta konkurrensen från nätdoktorer och länsgemensamma insatser för 
en bättre folkhälsa, med ungas psykiska ohälsa som en av de stora utmaningarna.  
 
I Gruppstyrelsen har ingått: Kalle Sandström, landstingsstyrelsens ordförande och S-gruppledare 
samt Christel Friskopp ordförande Nämnden för Blekingesjukhuset, Teo Zickbauer ordförande 
Nämnden för primärvård och folktandvård, Ann-Christine Denebo ordförande Nämnden för 



 33 

Psykiatri och habilitering, Jan Björkman ordförande Landstingsfullmäktige, Bodil Nyström 
ledamot i landstingsstyrelsen samt Magnus Johansson, förste partiombudsman. 
Gruppstyrelsen har haft fem möten under 2018. Gruppstyrelsen hade också en träff tillsammans 
med några av S-kandidaterna på valsedeln till landstingsvalet (regionvalet) 2018.  
Landstingsgruppen har haft sju möten inklusive ett tvådagars-internat under 2018 samt ett 
avslutande internat tillsammans med den nya S-regiongruppen. 
 
Valresultatet gav 19 mandat till (S) och 3 mandat till (V) medan (MP) hamnade utanför spärren. 
Med ett utökat Regionfullmäktige (57 ledamöter) innebar det att ett rödgrönt alternativ skulle få 
ett mandat mindre än Alliansen, medan SD ökade till 12 mandat. Vi var tydliga med att aldrig låta 
oss bli valda med stöd av SD och att inte heller bli ett stödparti åt Alliansen. Allianspartierna 
visade inget intresse för en blocköverskridande lösning, och gav på en presskonferens beskedet 
att Region Blekinge ska styras av en moderatledd alliansminoritet. Efter 95 år av 
socialdemokratiskt styre i Landstinget Blekinge går Socialdemokraterna i opposition - och formar 
samtidigt ett nytt lag.  
 
På Förtroenderådet i november väljs Christina Mattisson (Karlskrona) till oppositionsregionråd 
och 2:e vice ordförande i Regionstyrelsen samt ny gruppledare för S-gruppen i Region Blekinge.  
Till ordinarie ledamot i Regionstyrelsens arbetsutskott väljs Christel Friskopp (Karlshamn) och 
Kjell-Åke Karlsson (Olofström). Till andre vice ordförande tillika gruppledare i nämnderna väljs 
Markus Alexandersson (Sölvesborg) Hälso- och sjukvårdsnämnden, Magnus Johansson 
(Karlskrona) Regionala Utvecklingsnämnden, Teo Zickbauer (Ronneby) Tandvårdsnämnden, 
Andreas Saleskog (Karlshamn) Trafiknämnden, Ivar Wenster (Karlskrona) Kultur- och 
bildningsnämnden.  
Den nya Gruppstyrelsen består av Christina Mattisson, Kalle Sandström, Christel Friskopp, Kjell-
Åke Karlsson, Markus Alexandersson, Magnus Johansson, Teo Zickbauer, Andreas Saleskog och 
Ivar Wenster. 
 
För Landstingsgruppen 2018  
Kalle Sandström, gruppledare 
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Kyrkopolitiska gruppens berättelse 
Året 2018 har präglats av utredning om lokalbehovet i Svenska kyrkan på församlingsnivå. En 
utmaning för våra förtroendevalda blir att genomföra en lokalöversyn av kyrkans samtliga lokaler 
och ta ställning till om man behöver samtliga lokaler för sin verksamhet eller avyttra för att 
anpassa sin lokalyta till verksamheten. Genomlysningen tar ansenlig tid av verksamheten. 
Blekinge/Skånes stifts- grupp och lilla kyrkogruppen genomför regelbundna sammankomster i 
utbildning för våra förtroendevald ute i församlingarna, samt deltar i av stiftet anordnade 
seminarier. Vi skriver gemensamma motioner till stiftsfullmäktige med utgångspunkt ifrån vårt 
program vi gick till val på. Vår grupp var initiativtagare till att även i år att satsa på stadsmissionen 
till behövande. På det kulturella området har en motion lämnats in till stiftsfullmäktige för att 
stimulera unga musiker i församlingarna, för att trygga rekrytering av kyrkomusiker vilket är ett 
bristyrke. Begravningsverksamheten i större regioner håller på att förändras till att bli mer 
direktare, vilket vi i Blekinge inte anammat i lika stor omfattning. Även här sker en 
omstrukturering men det sker mera i det tysta.  
Blekinge är representerat i Kyrkomötet, SKUT, stiftsstyrelsen samt Kyrkans 
arbetsgivarorganisation. 
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MEDLEMSUTVECKLINGEN 
 2018 2017 2016 2015 2014 
Karlshamns Soc.Dem.Ak 449 435 484 467 445 
Kvinna 174 169 195 183 176 
Man 275 266 289 284 269 
Karlskrona Soc.Dem.Ak 915 893 1005 971 944 
Kvinna 407 395 467 447 433 
Man 506 496 538 524 511 
Vill ej uppge 2 2    
Olofströms Soc.Dem.Ak 292 307 304 286 272 
Kvinna 123 132 134 126 119 
Man 169 175 170 160 153 
Ronneby Soc.Dem.Ak 402 321 375 369 361 
Kvinna 145 130 154 151 146 
Man 256 191 221 218 215 
Vill ej uppge 1     
Sölvesborgs Soc.Dem.Ak 316 285 313 292 273 
Kvinna 142 130 144 134 125 
Man 173 155 169 158 148 
Vill ej uppge 1     

Totalt 2374 2241 2481 2385 2295 
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SLUTORD 
 
2018 präglades i stort sett helt av de allmänna valen i september. Väljarna gick till val i ett läge där 
arbetslösheten sjönk, sysselsättningen var den högsta EU någonsin uppmätt och våra statsfinanser var 
urstarka. Men samtidigt växte känslan av otrygghet. Trygghetsfrågorna präglade också valrörelsen i 
stora stycken. Trots att mycket gick åt rätt håll och att de allra flesta fick det allt bättre inleddes 
valrörelsen i ett dåligt opinionsläge för vårt parti.  
 
När vi höjde aktivitetsnivån i valkampanjen under våren fick vi en känsla av att de människor vi pratade 
med faktiskt i stora stycken gillade vår politik. Allt eftersom valrörelsen blev mer intensiv fick vi bra fart 
på vår kampanjorganisation. Vi genomförde en massa bra aktiviteter och samtal med blekingar om vår 
politik. Vi gjorde den bästa valkampanjen på väldigt länge i länet. De sista två veckorna var en stark 
ström av socialdemokratiska valarbetare som jobbade för fullt för att få stöd för vår politik lokalt, 
regionalt och nationellt. Denna slutspurt innebar att vi gick framåt i opinionen jämfört med hur det såg 
ut när vi inledde kampanjen.  
 
När valresultatet väl kom var det visserligen bättre än befarat på nationell nivå men fortfarande på en 
nivå av väljarstöd som vi aldrig kan vara nöjda med. Det parlamentariska läget var länge oklart och det 
tog fram till mitten av januari innan vi ändå kunde konstatera att Stefan Löfven kunde bilda en ny 
regering. Här hemma i Blekinge innebar valresultatet att vi tappade ett riksdagsmandat, att Miljöpartiet 
åkte ur Regionfullmäktige och därmed blev Alliansen större än (S) och (V) och med det så valde dom 
att bilda ett mycket bräckligt minoritetsstyre. Vår ambition var att försöka bilda ett mittensamarbete för 
att skapa en majoritet men utan framgång. För första gången någonsin fick vi lämna ifrån oss makten i 
Landsting/Region Blekinge. Även på kommunal nivå tappade vi och i Sölvesborg valde de lokala 
Moderaterna och Kristdemokraterna att gå in i en koalition med (SD) och SoL-partiet. Därmed 
bildades en ny majoritet och vi förlorade att långvarigt maktinnehav.  
 
Det har tagit mycket kraft i vår organisation att landa in i detta valresultatet. Vad det beror på analyseras 
nu runt om i länet. Vi försöker samtidigt hitta in i våra roller där vi gått i opposition.  
 
En aktiv valrörelse har dock varit bra för vår partiorganisation. Vi fick under 2018, 388 nya 
medlemmar. Detta innebar samtidigt att vi bryter en trend med sjunkande medlemsantal och istället 
ökar netto i antalet medlemmar. Detta innebär en organisatorisk utmaning för oss framöver men det 
innebär en långt mycket större möjlighet. En folkrörelse som vår är beroende av att vi är många och att 
vi ständig får in nya impulser i vår verksamhet.  
 
Nu ser vi fram emot ett EU-val som kommer att handla om vilken väg Europa ska ta. 
Högernationalistiska partier rycker fram och vi ser en allvarlig utveckling i flera av EU,s medlemsländer. 
Vi ska visa att det finns en annan väg. En väg som leder till stärkt demokrati, ett mer jämlikt Europa, 
fler och schyssta jobb och ett bättre klimat. I detta val kommer vi att få nyta av alla våra nya 
medlemmar. Tillsammans skapar vi ett bättre Europa och vi här i Blekinge ska göra vår del av jobbet. 
 
Med dessa ord tackar vi i styrelsen för förtroendet att leda Socialdemokraterna Blekinge under det 
gångna verksamhetsåret och vi ställer våra platser till distriktskongressens förfogande.  
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Ronneby 13 april 2019 
 
 
 
 
 
 
Heléne Björklund Kalle Sandström Magnus Pettersson Christina Mattisson 
 
 
 
Sara Rudolfsson Mats Svensson (tom okt) Jan Björkman  Roland Andreasson 
  
 
 
Per Ola Mattsson Christel Friskopp Andreas Saleskog Teo Zickbauer 
  
 
 
Annette Rydell  Sandra Bizzozero Magnus Manhammar Johanna Beijer (nov) 
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EKONOMISK BERÄTTELSE 
 
RESULTATRÄKNING 

 
2018-12-31 2017-12-31 

  
  

Rörelsens intäkter m.m. 
 

  

Nettoomsättning 
 

3 824 537 3 076 619 
Övriga rörelseintäkter 

 
79 101 209 796   

3 903 638 3 286 415   
  

  
  

Rörelsens kostnader 
 

  

Internationella projekt 
 

697 101 557 313 
Övriga externa kostnader 

 
2 041 238 1 348 523 

Personalkostnader 
 

1 862 134 1 469 700 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
 

0 0 
Övriga rörelsekostnader 

 
450 0   

4 600 923 2 818 223   
  

  
  

Rörelseresultat 
 

-697 285 468 192   
  

Resultat från finansiella poster 
 

  

Ränteintäkter 
Nedskrivning av innehav av andelar m.m. 

 
0 

-114 348 
153 771 

Räntekostnader 
 

-1 607 -1 031   
-115 955 152 740   

  

Resultat efter finansiella poster 
 

-813 240 693 243   
  

Bokslutsdispositioner 
 

  

Avsättning valfond 
 

 -200 000 
Upplösning valfond 

 
800 000    

    
  

Årets resultat 
 

-13 240 493 243 
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BALANSRÄKNING  2018-12-31  2017-12-31 
     
TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar  0  0 

  0  0 
     

Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag  2 500  2 500 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  2 772 498  3 146 106 

     
Summa anläggningstillgångar  2 774 998  3 148 606 

     

     

Omsättningstillgångar     

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  14 440  16 215 
Övriga fordringar  290 630  17 322 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15988  10 274 

  321 058  43 811 
     

Kassa och bank     
Kassa och bank  961 684  1 842 357 
Bankkonto projekt  102 534  94 017 
Summa kassa och bank  1 064 218  1 936 374 

     
Summa omsättningstillgångar  1 385 276  1 980 185 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  4 160 274  5 128 791 
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BALANSRÄKNING  2018-12-31  2017-12-31 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital  2 801 181  2 814 421 
Ändamålsbestämda medel  173 930  174 890 
Valfond  1 064 180  1 864 180 
Summa eget kapital  4 039 291   4 853 491 

     

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  0  0 
Övriga skulder  110 985  110 627 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 000  164 673 
Summa kortfristiga skulder  120 985  275 300 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 160 276  5 128 791 
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ASTRID OCH RIKARD SVENSSONS MINNESFOND 
 
Fondens ställning den 1 januari och 31 december 2018 
 
Tillgångar      1 januari                    31 december 
 
Bank       5 168,60        5 168,60 
Absolut avkastning ränta     63 759,00      63 308,00 
 
Inkomster 
 
Ränta bank 2016                       0,00 
Värdeförändring           -451,00 
 
 
Skulder 
 
Kapital      68 927,60                         68 467,60 
 
 
 
 
ALGOT TÖRNKVISTS- STUDIE OCH STIPENDIEFOND 
 
Fondens ställning den 1 januari och den 31 december 2018 
 
Tillgångar          1 januari  31 december 
 
Bank        14 303,35      14 303,35 
Absolut avkastning ränta        71 899,00      71 390,00 
 
Inkomster 
 
Ränta bank 2016                                        0,00 
Värdeförändring           -509,00 
 
Skulder 
 
Kapital        86 202,35      85 693,35 
 
 
 
 
 
 



 42 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Undertecknade, utsedda att granska Blekinge socialdemokratiska partidistrikts, Astrid och Rikard 
Svenssons minnesfond samt Algot Törnkvists studie- och stipendiefonds räkenskaper för 2018, får efter 
fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse; 
 
Vi har funnit räkenskaperna förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter är i vederbörlig 
ordning styrkta. I verksamhetsberättelsen intaget räkenskapssammandrag jämte sammanställning över 
partidistriktets ekonomiska ställning den 31 december 2018 är av oss granskat och överensstämmer med 
företedda handlingar. Fondernas kapital har placerats på ett ändamålsenligt sätt. Då revisionen inte ger 
anledning till erinran får vi föreslå att kongressen tillerkänner styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar. 
 
Karlskrona 14 februari 2019 
 
 
 
 
Lars-Inge Kjellberg                  Birgitta Möller   Lars Göran Karlsson 
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INTERNATIONALEN 
Upp, trälar uti alla stater, 
som hungern bojor lagt uppå 
Det dånar uti rättens krater, 
snart skall uppbrottets 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. 
Siste striden det är, 
ty Internationalen 
till alla lycka bär. 
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 syskonsbandet, 
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. 
Siste striden det är, 
ty Internationalen 
till alla lycka bär. 
Upp till kamp emot kvalen. 
Sista striden det är, 
ty Internationalen 
åt alla lycka bär. 
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