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PARTIDISTRIKTETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
Ordförande 
Helene Björklund, Sölvesborg 
 
Vice ordförande 
Kalle Sandström, Karlskrona 
 
Ledamöter i distriktsstyrelsen 
Markus Alexandersson, Sölvesborg  
Johanna Beijer, Sölvesborg  
Jan Björkman, Olofströmc 
Sara Rudolfsson, Olofström (t.o.m. sept) 
Morgan Bengtsson, Olofström (fr.o.m. okt) 
Per-Ola Mattsson, Karlshamn 
Andreas Saleskog, Karlshamn 
Teo Zickbauer, Ronneby 
Magnus Pettersson, Ronneby 
Annette Rydell, Ronneby 
Christina Mattisson, Karlskrona 
Sandra Bizzozero, Karlskrona 
Elina Gustafsson, Karlskrona 
Roland Andreasson, Karlskrona 
  
Adjungerade i distriktsstyrelsen 
Richard Pelle Vidén, studieorganisatör 
Oscar Dyberg, LO-distriktet Sydost 
Suzanne Svensson, S-kvinnor Blekinge 
Ayman Fares, SSU Blekinge 
Sam Vidén Jakobsson, HBT-S Blekinge 
Magnus Manhammar, riksdagsledamot  
Hans Bülow, politisk chefredaktör Sydöstran 
Annacarin Leufstedt, politisk sekreterare Region Blekinge 
Jeanette Andreasson-Sjödin, politisk sekreterare Region Blekinge 
Emma Söderbom, ombudsman 
Magnus Johansson, försteombudsman  
Jörgen Englin, ombudsman 
 
Verkställande utskottet 
Helene Björklund, Sölvesborg 
Kalle Sandström, Karlskrona 
Christina Mattisson, Karlskrona 
Magnus Pettersson, Ronneby 
Sara Rudolfsson, Olofström (t.o.m. sept) 
Morgan Bengtsson, Olofström (fr.o.m. okt) 
 
Adjungerade i verkställande utskottet 
Oscar Dyberg, LO-distriktet Sydost 
Jeanette Andreasson-Sjödin, politisk sekreterare Region Blekinge 
Annacarin Leufstedt, politisk sekreterare Region Blekinge 
Emma Söderbom, ombudsman 
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Magnus Johansson, försteombudsman  
Jörgen Englin, ombudsman 
 
Studieorganisatör 
Richard Pelle Vidén, Olofström 
 
Facklig ledare 
Roland Andreasson, Karlskrona 
 
Revisorer 
Ordinarie 
Lars-Inge Kjellberg, Karlshamn 
Britt-Marie Rosén, Olofström 
Ulf Härstedt, Karlskrona 
 
Suppleanter 
Lars-Göran Karlsson, Olofström 
Ewy Svensson, Karlskrona 
Christer Hallberg, Ronneby 
 
Valberedning 
Ledamöter 
Marie Sällström, Karlshamn, ordförande 
Bengt Johnsson, Sölvesborg 
Patrik Sjöstedt, Olofström 
Katrin Johansson, Karlshamn 
JanAnders Palmqvist, Ronneby 
Lars Brissmalm, Karlskrona 
Eva Strömqvist, LO-distriktet Sydost 
Lena Sandgren, S-kvinnor Blekinge  
Molham Alshooykh, SSU Blekinge 
 
Suppleanter 
Magnus Johansson, Nättraby (för ordföranden) 
Viveka Olofsson, Sölvesborg (för Bengt Johnsson) 
Sam Vidén Jakobsson, Olofström (för Patrik Sjöstedt) 
Anders Karlsson, Karlshamn (för Katrin Johansson) 
Janne Wildros, Ronneby (för JanAnders Palmqvist) 
Marie Toresten, Karlskrona (för Lars Brissmalm) 
Jussi Gröhn, LO-distriktet Sydost (för Eva Strömqvist) 
Chatarina Holmberg, S-kvinnor Blekinge (för Lena Sandgren) 
Xhani Blanco, SSU Blekinge (för Molham Alshooykh)  
 
PARTIDISTRIKTETS FÖRTROENDERÅD  
Karlskrona arbetarekommun  
Ledamöter 
Anders Björkander, Anna Strömqvist, Annica Blomstrand, Baseem Khalid, Bo Andersson, Dan Persson, 
Egzonita Maxhuni, Elina Gustafsson, Eva Henningsson, Eva Strömqvist, Eva Öman, Eva-Lotta Altvall, 
Ewy Svensson, Helene Gustafsson, Hind Abdul Wahab, Ingemar Toresten, John Veneke, Kalle 
Sandström, Kenneth Nyström, Kerstin Ekberg Söderbom, Laila Karlsson, Lars Brissmalm, Lena Tvede 
Jensen, Lotta Holgersson, Marie Toresten, Mats Ekberg, Mats Nilsson, Per Löfvander, Rikard Jönsson, 
Roland Andreasson, Sonny Bengtsson, Tommy Brolin, Ulf Härstedt, Åke Håkansson. 
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Ersättare 
Angela Sandström, Ann-Marie Sternulf, Bertil Lund, Billy Peltonen, Birgitta Möller, Bo Svensson, Carina 
Ernstsson, Daniel Daleke, Daniel Deleuran, Ida Larsson, Ivar Wenster, Johnny Ekström, Karin Blomé, 
Ken Törngren, Kerstin Wieslander, Lesley Appelgren, Magnus Manhammar, Malin Tingelholm, Marcus 
Degerskär, Mats Fagerlund, Michael Holmberg, Morgan Mattsson, Oscar Dyberg, Percy Greiff, Sandra 
Bizozzero, Selma Matthiasdottir, Sharam Behrouz, Stefan Andersson, Scen Siwe, Tommy Sternulf.  
 
Ronneby arbetarekommun  
Ledamöter 
Annette Rydell, Amani El-Ali Mazloum, Christer Hallberg, JanAnders Palmqvist, Magnus Johannesson, 
Magnus Pettersson, Malin Månsson, Malin Norfall, Martin Moberg, Ola Robertsson, Rune Kronkvist, 
Stefan Österhof, Teo Zickbauer, Thomas Svensson, Tommy Andersson. 
 
Ersättare 
Agneta Wildros, Anna-Karin Wallgren, Bengt Nilsson, Birger Petersson, Bo Johansson, Henrik Nielsen, 
Håkan Robertsson, Jan Erik Wildros, Jonas Petersson, Jonny Håkansson, Kennet Hasselberg, Mikael 
Karlsson, Pär Dover, Thomas Gylling. 
 
Karlshamns arbetarekommun 
Ledamöter 
Andreas Saleskog, Annika Westerlund, Barbro Olsson, Christel Friskopp, Christer Martinsson, Gitte 
Ejdetjärn, Jan-Erik Abrahamsson, Johnny Persson, Katrin Johansson, Kennet Bengtsson, Leif 
Håkansson, Lena Sandgren, Siri Näslund, Susanne Olsson, Torgny Lindqvist, Ulf Gustavsson, Ulla 
Sandgren. 
 
Ersättare 
Anders Karlsson, Anette Darlén, Ann-Christine Svensson, Bengt Olof Björk, Diez Nobach, Göran 
Svensson, Inger Löfblom Sjöberg, Jan Åke Berg, Karin Jeppsson, Kenneth Willander, Kenneth Hake, 
Leif Gummesson, Linda Winnetoft, Roland Olsson, Rune Andersson, Tobias Folkesson, Ulf Månsson. 
 
Sölvesborgs arbetarekommun 
Ledamöter 
Anneli Rosenqvist, Ayman Fares, Daniel Berg, Hillevi Colliander, Jan Åke Persson, Jens Melander, 
Johanna Beijer, Leif Nilsson, Roine Olsson, Viveka Olofsson. 
 
Ersättare 
Bodil Nyström, Christina Hedenram, Jesper Larsson, Jörgen Johansson, Kristina Tomasson, Lars Uno 
Johansson, Margitha Persson, Markus Alexandersson, Pia Carlsson, Ylva Nilsson. 
 
Olofströms arbetarekommun 
Ledamöter 
Britt-Marie Rosén, Dan Orvegren, Ingolf Johnsson, Kjell Åke Karlsson, Miroslav Milurovic, Ola 
Bengtsson, Patrik Sjöstedt, Pirjo Veteli, Rolf Persson, Yvonne Andréasson. 
 
Ersättare 
Bogdanka Sublja, Christer Vidén, Jan Åkesson, Karmen Björkman, Molham Alshooykh, Morgan 
Bengtsson, Sam Vidén Jakobsson, Sandra Danielsson, Sophie Kjellberg, Tamam Abou-Hamidan. 
 
DISTRIKTSEXPEDITIONEN 
Partidistriktets expedition har under året flyttat från Folkets Hus i Karlskrona till Kungsbron 5 i 
Karlskrona. Anledningen till flytten var i första hand ekonomiska men också för att få mer ändamålsenliga 
och yteffektiva lokaler. Den nya expeditionen är inhyrd i ett kontorshotell och delar gemensamhetsytor 
med företag inom fastighets- måleri- och arkitektsbranscherna bland annat.  
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PERSONAL 
Följande har under året varit anställda hos partidistriktet: 
Emma Söderbom, ombudsman  
Jörgen Englin, ombudsman från 1 februari  
Magnus Johansson, Förste ombudsman  
 
Att vi nu har tre anställda har möjliggjorts då Magnus är tjänstledig 40 procent för politiska uppdrag på 
regionen. Emma jobbar dessutom 80 procent och Jörgen knappt 80 procent. Därmed ryms i stort sett 
tre personer inom ramen för två budgeterade tjänster. 
 
Under året avslutades samarbetet kring ledamotsstöd vi haft tillsammans med partidistrikten i Halland, 
Södra Älvsborg, Norra Älvsborg, Bohuslän och Jämtland. Detta var en följd av minskat stöd från 
partistyrelsen till distrikten vilket gjorde att flera av de inblandade distrikten tvingades göra besparingar 
bland annat på ledamotsstödet.  
 
Under hösten gjordes en överenskommelse med partidistrikten i Göteborg och Göteborgsområdet om 
en ny lösning av ledamotsstöd i Stockholm. Det ska börja gälla från 1 februari 2020 och blir i en mer 
begränsad omfattning än tidigare. 
 
REPRESENTATION  
Till att representera partidistriktet vid arbetarekommunernas och vänorganisationernas årsmöten utsågs 
följande: 
 
Karlskrona arbetarekommun den 21 mars  Heléne Björklund 
Ronneby arbetarekommun den 27 mars  Christina Mattisson 
Karlshamns arbetarekommun den 21 mars Magnus Pettersson 
Sölvesborgs arbetarekommun den 16 mars Magnus Pettersson 
Olofströms arbetarekommun den 2 mars  Andreas Saleskog 
LO-distriktet Sydost den 24 april  Kalle Sandström/Roland Andréasson 
Blekinge SSU-distrikt 9 mars   Heléne Björklund 
S-kvinnor Blekinge 30 mars   Sara Rudolfsson 
 
DISTRIKTSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN  
Distriktsstyrelsen har under året sammanträtt 6 gånger.   
18 feb 
På detta möte fattade styrelsen beslut om valplan och strategi inför EU-valet. Vidare antogs 
verksamhetsplan och en kommunikationsplan för partidistriktet. Inför distriktskongressen diskuterades 
tema och program samt beslutades det om verksamhetsberättelsen för 2018. På mötet hälsades även 
Jörgen Englin välkommen som ny ombudsman. 
 
11 mars 
Ordföranden konstaterar att vi har ett intressant läge i svensk politik men att det är främst andra partier 
som drar till sig uppmärksamheten. Bland annat Liberalerna som ska välja ny partiledare. Det konstateras 
även att det är relativt lugnt internt i vårt parti främst tack vare att vi landat i Januariavtalet och åter fått 
bilda regering. Den nya nationella S-föreningen Reformisterna diskuterades. Det konstaterades även att 
vi måste bli bättre på att fånga upp det politiska intresset samt att erbjuda bra arenor för att diskutera. 
Det rapporterades om att lite drygt 20 personer ämnar gå medlemsutbildningar under våren.  
På mötet adjungerades Ayman Fares in i DS eftersom han valts som ny ordförande i SSU Blekinge.  
 
20 maj 
Nya i DS hälsas välkomna: Markus Alexandersson och Elina Gustafsson. 
Ordföranden konstaterar att det är kort om tid fram till EU-valet och att det pratas mycket om valet men 
dessvärre inte så mycket om själva politiken. Läget i Olofström togs upp. 
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Markus Alexandersson redogjorde för turerna kring när Hälso- och sjukvårdsdirektören tvingats sluta.  
Under sammanträdet redogjorde Magnus Johansson även om planerna för partiexpeditionens flytt och 
att man letar efter lokaler.  
Magnus Johansson rapporterar kort om medlemsutvecklingen där vi tappat fart och Jörgen Englin 
rapporterar om att aktivitetsnivån i EU-valskampanjen är låg och att vi ligger efter vårt samtalsmål.  
 
26 juni 
Ordföranden rapporterar om att det är rörigt i politiken just nu. För oss i Blekinge handlar det om att 
räta på ryggarna och känna stolthet över att vi levererar mycket S-politik trots att högerpartierna samlar 
60 procent av mandaten in riksdagen. Från regionhåll rapporterar Christina Mattisson att det finns en 
stor osäkerhet på sjukhuset efter att hälso- och sjukvårdsdirektören fått sparken.  
Magnus Johansson rapporterar att expeditionen ska flytta till Kungsbron 5 i Karlskrona. Magnus 
Johansson rapporterade även om medlemsutvecklingen och poängterade betydelsen att AK säkerställer 
att de som inte betalat kontaktas för att undvika att de stryks. 
Studieledare Richard Pelle Widén rapporterar om att man genomfört 3 medlemsutbildningar steg 1. 
Dessa har samlat 30-40 deltagare.  
DS beslutar att Markus Alexandersson utses till internationell ledare i S Blekinge.   
Magnus Johansson redogör för en ny organisationsplan för SSU. 
Expeditionen har arbetat fram ett förslag hur vi kan stärka vår självkänsla i partiet. ”Medlemsdagen 2019” 
presenteras. Vidare adjungerades LO:s representant Oscar Dyberg in i DS 
 
23 september 
En hel del fanns att avrapportera. Bland annat rapporterar Ayman Fares att SSU tvingats säga upp sin 
ombudsman på grund av att de inte har långsiktig finansiering av en anställd ombudsman. 
Magnus Johansson rapporterar om medlemsutvecklingen där vi är 23 fler medlemmar än vid årets början 
men att målet är 145 fler vid årsskiftet. Ordföranden rapporterar om läget i Olofström och att 
ombudsman Jörgen Englin kommer att förlägga delar av sin arbetstid i Olofström som ett stöd till den 
nya framtidsgruppen.   
Jörgen Englin berättar att temat för årets Höstkampanj är tillgängligheten i sjukvården.  
 
11 november 
Ledamöter och adjungerade genomför en workshop kring det politiska läget och vår väg framåt. Tanken 
är att diskussionen startar här och ska leda till en mellanvalsstrategi som ska antas under 2020. 
DS har besök av Katrin Stjernfeldt Jammeh som berättar om den arbetsgrupp som partiet tillsatt för att 
arbeta fram förslag för ökad ekonomisk jämlikhet.  
Jörgen Englin berättar om Höstkampanjen som är en av de bästa vi gjort i partidistriktet både gällande 
”knackadörrsamtal” och kampanjen på Sociala medier. Bland annat svarade många på den enkät som låg 
ute på vår hemsida.  
Magnus och Emma gör en genomgång om medlemsdagen dit 100 personer anmält sig.  
 
VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS SAMMANTRÄDEN 
Verkställande utskottet leder partidistriktet mellan distriktsstyrelsens sammanträden. VU bereder ärenden 
inför distriktsstyrelsens sammanträden. VU sammanträder som regel i Karlskrona. 
Under det gångna verksamhetsåret har verkställande utskottet sammanträtt 7 gånger: 
18 jan, 11 feb, 2 maj, 17 juni, 11 okt , 1 nov, 29 nov   
 
PARTIDISTRIKTETS REGIONALA UTVECKLINGSARBETE  
Det regionala utvecklingsarbetet startade redan 2016, då partistyrelsen beslutade att ett sådant arbete 
ska genomföras i samtliga partidistrikt. Bakgrunden till beslutet var att det identifierades från 
partistyrelsen att partiet utvecklades i lägre takt ju längre ut i organisationen vi befinner oss. 
Under 2018 fokuserade vi mycket på valarbete och slipade på kampanjorganisationen, men även 
medlemsvärvning. 
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Detta arbete har vi fortsatt med under 2019 och även identifierat fler utvecklingsområden. Vi har fört 
samtal med alla arbetarekommuner om medlemsvård och vikten av att följa upp medlemmar som håller 
på att skrivas ut och se till att nya medlemmar blir välkomnade på rätt sätt. Detta för att minska utflödet 
av medlemmar samtidigt som vi fortsätter jobba med medlemsvärvning. 
 
Vi har även jobbat med att stärka självförtroendet hos medlemmar och att de ska känna värdet av att 
vara medlem i S. Därför arrangerade vi bland annat en medlemsdag i Ronneby den 17 November som 
blev väldigt lyckad, cirka 100 medlemmar var på plats och vi blev inspirerade av Annelie Karlsson, 
gruppledare för S i riksdagen, och partiets organisationsombudsman Joakim Johansson. Det blev en 
mycket bra dag som stärkte oss och vi ska fortsätta jobbet med att stärka värdet av medlemskapet. 
 
Vi har också fortsatt arbetet med att vässa kampanjorganisationen. Vi genomförde en höstkampanj som 
blev en av de bästa kampanj vi har sett i partidistriktet. Och vi pratade med fler väljare än i tidigare 
kampanjer. Vi arbetade även parallellt med en digital kampanj.  
 
Vid årets slut hade vi 2212 medlemmar, det är en minskning med 162 medlemmar från föregående år.  
Vi har fortsatt ett jobb framför oss för att bli ännu bättre och starkare i det regionala utvecklingsarbetet 
och vi kommer att fortsätta detta jobb under 2020. 
 
DISTRIKTSKONGRESSEN  
Distriktsordförande Heléne Björklund inledde 2019 års distriktskongress genom att äntra scenen till 
tonerna av Kicki Danielssons ”God morgon”. Heléne Björklund påpekade att solen visserligen skiner 
som vanligt när Blekinges socialdemokrater samlas till distriktskongress, men att allt ändå inte är riktigt 
som vanligt. Socialdemokratin i Blekinge är i viss mån stukad, även om vi gjorde en stark valrörelse gick 
inte valet 2018 riktigt så bra som vi hade hoppats. Framförallt lyfte Heléne Björklund fram sorgen över 
det faktum att Sölvesborgs kommun numera styrs av en koalition mellan moderater och 
sverigedemokrater.  
Konklusionen av Distriktsordförandens inledningstal var att vi gjorde en bra valrörelse och att 
socialdemokraterna i Blekinge fick en högre andel av rösterna än i Sverige som helhet. Men vi behöver 
bli bättre på att kommunicera vår politik till väljarna d v s prata mer politik och framförallt lyssna mer 
och ta väljarnas oro på allvar.  
 
Heléne Björklund rapporterade också från partikongressen där Blekinge hade åtta ombud på plats. Årets 
kongress fokuserad mycket på allmänpolitisk debatt. 
 
Heléne Björklund avslutade sitt inledande tal med att påtala vikten av att vi återigen går ut och bedriver 
valrörelse för att värna Europas demokrati inför det stundande EU-valet och avslutade inledningen med 
en dikt av Tage Danielsson: 
 
"En droppe droppad i livets älv 
har ingen kraft till att flyta själv 
Det ställs ett krav på varenda droppe: 
Hjälp till att hålla de andra oppe!”  
 
Efter denna inledning följde parentation för partikamrater som har lämnat oss under året.  
 
Efter ordförandes inledningsanförande följde en del formaliaarbete innan kongressen ajournerades för 
en stund för fika och mingel.  
 
Efter en välbehövlig fikastund var det dags för följande programpunkter:  
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Partistyrelsens representant:  
Dåvarande Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll hälsades välkommen. 
 
Annika Strandhäll inledde med att från partistyrelsens vägnar tacka för allt arbete som har gjorts i 
valrörelsen och att vårt arbete har stor betydelse. Strandhäll menar att även om vi fått göra en del 
eftergifter för att sitta i regeringsställning är det att föredra framför att sitta i opposition.  Hon gjorde en 
retroperspektiv betraktelse från 1932 då socialdemokratin gjorde upp med bondeförbundet och på så 
sätt lyckades hålla extremhögern borta från makten. När det gäller januariavtalet gäller det att ta var på 
varenda minut och varje möjlighet att få samhället att hålla ihop. Det innebär en hel del utmaningar, vi 
har en ojämlikhet som håller på att bita sig fast, det finns barn och äldre i utsatthet med mera.  
Angående EU-valrörelsen påpekar Strandhäll att det är samma värden som vi talar om på nationell nivå 
som vi ska tala om: Jämställdhet, jämlikhet och demokrati. Strandhäll avslutade sitt tal med att återigen 
tacka för att socialdemokraterna i Blekinge levererade i 2018 års val och uppmanade att återigen kavla 
upp armarna och- precis som vin brukar – återigen gå ut och bedriva valrörelse inför EU-valet.  
 
Härefter följde mingelpaus och kaffe. 
 
Seminarium om demokrati och jämställdhet i Europa:   
Annika Strandhäll och Blekinges kandidat till europaparlamentet Peter Jeppson frågades ut av Heléne 
Björklund gällande frågor som berör demokrati och jämställdhet i Europa. Bland annat lyftes följande 
fram: 
Att Sverige har den första uttalat feministiska regeringen i världen och att vi vill ”exportera” mer 
jämställdhet till resten av Europa, där jämställdheten i vissa länder är under starkt hot och t o m på väg 
tillbaka.  
 
Att en digital folkrörelse är nödvändig för att fronta och stoppa den högerextremism som ibland nämns 
som Trollfabriker, som är välorganiserade och dagligen angriper demokratin med vilseledande 
information och rena lögner via sociala medier och som hotar fri media.  
 
Presentation av Palmecentret och vårt internationella arbete:  
Markus Alexandersson presenterade Palmecentrets arbete. I Sverige har vi en tradition av 
solidaritetsarbete och Alexandersson lyfte fram exempelvis Vietnamndemonstrationerna under 60- och 
70-talen. Men han påtalade också att vi inte får fastna i nostalgi och att vårt arbete behövs även på 
närmare håll. Vitryssland eller Belarus som det heter, är ett exempel där vi Blekinge har kontakter och 
bistår i demokratiarbetet. Alexandersson uppmanade kongressdeltagarna att bli månadsgivare till Olof 
Palmes internationella Center.  
 
Härefter följde lunch för kongressombud och gäster på Ronneby Brunn.  Efter lunchen 
fortsatte distriktskongressen med följande punkter: 
 
Kulturinslag: 
Jens U Nilsson underhöll med sång och musik. 
 
Partidistriktets EU-kandidat Peter Jeppsson: 
Peter Jeppsson presenterade sig och sina tankar kring EU-frågor och det kommande valet.  
 
Utfrågning av Peter Jeppsson: 
Emma Söderbom och Jörgen Englin ledde utfrågningen av Peter Jeppsson. Alla deltagare på 
kongressen hade möjlighet att ställa sina specifika frågor via ett digitalt verktyg. 
 
Härefter följde kaffepaus och mingel. Efter pausen återupptogs de formella 
kongressförhandlingarna. 
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Rapporter:  
Verksamhetsberättelsen och de inkomna rapporterna från landstingsgruppen, regiongruppen, länsbänken 
i riksdagen och den kyrkopolitiska gruppen gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
Val av ordförande, styrelse med mera  
Då valberedningens ordförande Marie Sällström var sjuk föredrogs förslaget av Magnus Johansson. 
Utgångspunkterna har varit att ha viktiga funktioner från de olika arbetarekommunerna i Blekinge ska 
vara representerade. Valberedningen påtalar att man gärna ser att distriktsstyrelsen använder sig av 
möjligheten att adjungera in nyckelfunktioner i styrelsen om behov uppstår under året. Valberedningen 
var enig om förslag till ordförande och ny styrelse.  
  
Avslutning: 
Helene Björklund tackar avgående ledamöter i distriktsstyrelsen, och presidiet. Tack även till personalen 
som hjälpt till före och under kongressen. Kongressen avslutades med gemensam sång av 
Internationalen.  
 
VERKSAMHET 
Första maj  
1:a majfirandet i Blekinge genomfördes på traditionsenligt sätt även 2019. Här nedan följer en 
sammanställning av tider, platser och huvudtalare på respektive orter. Sammanlagt deltog nära 1800 
personer i våra firanden. 
 
Karlskrona 
Samling 11.30 Stortorget. Avmarsch 12.00. Tal och firande i Hoglands Park 12.30.  
Huvudtalare: Peter Hultqvist, Försvarsminister 
Deltagare i demonstrationståget:  275   
Sammanlagt i firandet:  700 
 
Ronneby 
Samling och firande 13.00 Torget. Avmarsch 14.00. Tal och firande 14.25 Torget. 
Huvudtalare: Peter Hultqvist, Försvarsminister  
Deltagare i demonstrationståget:  90   
Sammanlagt i firandet:  400 
 
Bräkne-Hoby 
Samling, tal och firande 10.30 Torget. 
Huvudtalare: Ayman Fares, Ordförande SSU Blekinge 
Sammanlagt i firandet:  70 
 
Kallinge 
Revelj kl 07.00 Kallinge 
Sammanlagt i firandet:  40 
 
Karlshamn 
Samling 14.30 torget. Avmarsch 15.00. Tal och firande Bellevueparken 15.30. 
Huvudtalare: Peter Jeppsson, kandidat till Europaparlamentet 
Deltagare i demonstrationståget:  100 
Sammanlagt i firandet:  220 
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Sölvesborg 
Samling 10.00 i Järnvägsparken. Avmarsch 10.45. Tal och firande på torget 11.00 
Huvudtalare: Peter Jeppsson, kandidat till Europaparlamentet 
Deltagare i demonstrationståget:  90   
Sammanlagt i firandet:  170 
 
Olofström 
Samling och firande 14.00 Folkets Hus-parken. Avmarsch 15.00. Tal och firande 15.30 Folkets Hus.  
Huvudtalare: Mikael Johansson, ordförande Svenska Målareförbundet 
Deltagare i demonstrationståget:  120  
Sammanlagt i firandet:  200 
 
Facklig-politiska frukostmöten  
Partidistriktet och LO har tillsammans genomfört två välbesökta frukostmöten på Ronneby Brunn. 
Den 23 september då riksdagsledamöterna Heléne Björklund och Magnus Manhammar presenterade 
budgeten. Det var ett bra tillfälle att diskutera de Socialdemokratiska framgångarna och 
kompromisserna i budgetförhandlingarna.   
Den 16 december med diskussioner om det aktuella politiska läget och facklig-politiskt samarbete. Både 
LOs ledning och Socialdemokraternas ledning har tagit beslut om att förtydliga och förstärka 
samarbetet. 
Vid båda tillfällena har det varit välbesökt och bra diskussioner. Vid utvärderingen kom vi överens om 
att fortsätta med frukostmöten även under 2020.  
 
Partikongress Örebro 
Den 22-24 mars samlades Socialdemokraterna till kongress i Örebro. Kongressen inriktade sig på två 
fokusområden: Ett organisatoriskt reformprogram för det politiska samtalet. Alltså, hur vi inom 
socialdemokratin ska bli bättre på att organisera oss och nå fler medborgare. Och kunskap för framtiden, 
hur vi ska rusta människor så att alla på ett bättre sätt ska kunna möta och bli en del av arbetsmarknaden.  
 
Blekinge hade åtta ombud med på kongressen: Annette Rydell, Andreas Saleskog, Magnus Manhammar, 
Sandra Bizozzero, Johanna Beijer, Tamam Abou Hamidan, Elina Gustafsson och Malin Norfall. Dessa 
utsågs genom brevröstning bland medlemmarna i länet.  
 
I den allmänpolitiska debatten lyfte Blekinge två frågor: 
• Jämlik sjukvård med ett genus och HBTQ-perspektiv där Andreas Saleskog från Karlshamn höll ett 
anförande. 
• Grön omställning och förslag till partistyrelsen om att anordna en nationell miljökonferens redan i år 
lyftes i ett anförande av Johanna Beijer. 
 
Två stora dokument antogs efter ett antal förändringar: 
I det organisatoriska reformprogrammet drev ombuden från Blekinge frågan om löpande motionsrätt till 
partistyrelsen då de ville öka medlemmarnas inflytande och att inte behöva vänta flera år på att driva 
politiska frågor. Ombuden såg också till att tillsammans flera andra delegationer stärka folkrörelsedelen 
av partiet och att vi ska utveckla studier i partiet. En tydligare facklig-politisk samverkan blev också ett 
resultat av de förslag som lades fram.  
I det programdokument om utbildning "Kunskap för framtiden – Trygghet för fler och konkurrenskraft 
för Sverige" fanns många bra förslag att ta ställning om.  
Bl.a. underströks ställningstaganden som: 
• Stärk alla barns rätt till förskola och fritidshem med utökad tid för barn med arbetslösa eller studerande 
föräldrar. 
• Treterminssystem i högskola och universitet för att korta utbildningar. 
• Jämställdhet och feministiska perspektiv lyftes in och förstärkte skrivningar om strukturer som 
begränsar.  
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• Tydliga skrivningar om psykisk ohälsa bland barn och unga som var ett av förslagen från kongressens 
yngsta ombud.  
• Hårdare skrivningar om hur vi möter snedrekryteringen på arbetsmarknaden. 
• Förbud mot religiösa friskolor. 
• Tydligare ställningstagande mot vinstjakt i skolan och att en huvudman inte ska kunna flytta pengar 
mellan kommuner. 
 
Facklig-politisk valkickoff  
Socialdemokraterna Blekinge och LO Småland Blekinge genomförde den 4 maj en facklig-politisk 
valkickoff i Ronneby. och fortsatte på torget i Ronneby med utåtriktad verksamhet. Under eftermiddagen 
knackades det även dörr. 
Dagens program inleddes med ett anförande av LO:s gemensamma kandidat på plats 2 på 
Socialdemokraternas lista, Johan Danielsson. Efter det fanns det chans att ställa frågor och diskutera 
tillsammans med Johan. Ombudsman Emma Söderbom höll därefter ett föredrag om Sociala medier. 
Efter lunch samlades vi på torget och där höll Blekinges EU-kandidat, nummer 20 på 
Socialdemokraternas lista, Peter Jeppsson ett tal precis som Eva Strömqvist som var ledamot i styrelsen 
för LO Blekinge Småland.  
Dagen avslutades med pepptalk av Peter Jeppsson med efterföljande dörrknackning i ett 
mobiliseringsområde i Ronneby.   
 
Verksamhetsplaneringskonferens Kristianstad  
Fredagen och lördagen den 4-5 oktober samlades distriktsstyrelsen samt representanter från 
Arbetarekommunernas styrelse för att planera vår verksamhet framåt. Under de två dagarna fick 
deltagarna lyssna till bland annat vår EU-parlamentariker Heléne Fritzon som berättade hur 
Socialdemokraternas politiska arbete i Bryssel ser ut och vilka frågor som är tongivande för vårt parti att 
arbeta med i EU-parlamentet. Vår riksdagsledamot och distriktsordförande Heléne Björklund höll ett 
föredrag om vår politik nationellt och vårt oppositionsråd Christina Mattisson berättade om 
Socialdemokraternas arbete i Region Blekinge. Den första dagen avslutade med att vår ombudsman 
Jörgen Englin drog förutsättningarna kring den höstkampanj som vi stod inför. Dag två inleddes med att 
Försteombudsman Magnus Johansson talade om vår omvärld och ombudsmännen Emma Söderbom 
och Jörgen Englin berättade om den medlemsenkät som vi gjort under året. Dagarna i Kristianstad 
summerades med ett grupparbete där man arbetarekommunvis fick samtal och diskutera vad vi 
tillsammans behöver göra för att bli starkare tillsammans och vilken inriktning som vi bör ta och vad 
arbetarekommunerna kan och vill göra på sitt håll.  
 
Medlemsdag Ronneby  
Söndagen den 17 november samlades runt 100 medlemmar för att delta i vår allra första medlemsdag.  
Efter ett sent, icke planerat, byte av lokal och ett ledsamt och mycket sent avhopp av Lisa Pelling 
lyckades vi trots allt genomföra en väldigt trevlig och inspirerande medlemsdag med runt 100 deltagare. 
Eftersom Lisa Pelling meddelade sent att hon inte kunna komma fick vi stuva om lite i programmet 
och vår försteombudsman Magnus Johansson fick hoppa in för att berätta lite om hur vänsterns svar 
på våra framtida utmaningar skulle kunna se ut.  
Joakim Johansson från partistyrelsens kansli tog ett grepp om hur vi kan jobba vidare med vår 
organisation för att bättre passa in i framtiden. Han pratade om vårt organisatoriska reformprogram 
som togs under kongressen tidigare år och hur vi på olika sätt kan möta människor i det politiska 
samtalet.  
 
Avslutningsvis fick vi alla lyssna till ett peppigt, inspirerande men också allvarligt tal av vår gruppledare 
i riksdagen Annelie Karlsson. Annelie pratade bland annat om hur vi måste bli bättre på att förklara vad 
vi vill inom Socialdemokratin och att det oftast är enklast att använda sig av sin egen historia istället för 
att använda andras ord. Varför blev du själv Socialdemokrat? Vad är det som gör att du tror på ett 
jämlikt samhälle för alla?  
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Annelies budskap, om varför vi måste fortsätta stå upp för socialdemokratin, var tydligt: 
”Det är vårt förbannade ansvar att även i fortsättningen se till att ingen behöver lösa ut sitt barn från ett 
sjukhus, sade hon” Och fortsatte:  ”Jag är övertygad om att människor där ute längtar efter att vi ska bli 
tydliga om vad vi vill med vår politik som handlar om välfärd, kärlek och omsorg som ska innefatta alla 
människor i samhället.” 
Mellan de olika föreläsningspassen fick alla deltagare chansen att tillsammans diskutera ett antal frågor 
om hur vi kan bli bättre på att stärka våra budskap och att nå ut med dem. En del frågor handlade om 
vad vi inom partidistriktet kan göra bättre och vad arbetarekommunerna behöver jobba mer med. Och 
framför allt vad vi som enskilda Socialdemokrater kan göra för att få en positiv förändring framåt. De 
här diskussionerna avslutades med en Mentimeterövning och finns dokumenterade och vi tar med oss 
dem när vi utvärderare dagen men självklart även när vi arbetar vidare tillsammans. 
 
Vårdkampanj 
I mitten av oktober genomförde vi en höstkampanj i länet med fokus på en av våra viktigaste frågor enligt 
väljarna, sjukvården och där fokus låg på tillgängligheten till den vård som erbjuds i Blekinge. Vi var en 
del av en nationell kampanj där syftet var att lyfta sjukvårdsfrågorna och öka förtroendet för 
Socialdemokraterna i den frågan.  
 
Under några veckor knackade vi dörr i hela länet och nästan samtliga arbetarekommuner deltog i 
kampanjen. På en del ställen delades det ut frukostpåsar och till exempel besökte Karlshamns 
arbetarekommunen en ishockeymatch i Mörrum.  Lite speciellt för den här kampanjen var att vi inte gick 
ut med ett speciellt budskap eller löfte utan vi ställde istället frågan till våra väljare vad de tycker om 
tillgängligheten i vården och vad väljarna saknar för att känna sig trygg. Vi samlade in svaren och tar dem 
med oss i det fortsatta politiska arbetet framåt. 
 
Vi genomförde även en kampanj på Facebook där många valde att interagera och ge sina 
synpunkter/ställa frågor och det fanns även chans att svara på frågor i ett enkelt formulär på vår hemsida.  
 
Målet med kampanjen var att genomföra 900 samtal, varav 450 genom dörrknackning. 
Att värva 50 nya medlemmar och att genomföra kampanjen även på sociala medier. 
 
På 14 dagar genomfördes det 28 olika utåtriktade aktiviteter i länet, ett snitt på 2 om dagen. 
Totalt rapporterades det in 854 samtal, väldigt nära målet.  
Vi värvade 16 medlemmar under kampanjveckorna och där ser vi en klar förbättringspotential.  
 
När det gäller den digitala kampanjen nådde våra marknadsförda inlägg 8965 personer och inläggen på 
Facebook fick totalt 40 delningar. Vårt ursprungsinlägg fick 70 kommentarer. Bra resultat men vi 
konstaterar än en gång att vi måste bli fler Socialdemokrater som engagerar sig i kommentarsfälten på 
Facebook. Totalt svarade 108 personer på vår enkät på vår hemsida. Ett 30-tal av dem skrev att de ville 
ha återkoppling av oss vilket de har fått.  
 
MOTIONSUPPFÖLJNING 
På distriktskongressen 2019 fanns inga motioner att hantera. 
 
PARTIDISTRIKTETS FÖRTROENDERÅD  
Förtroenderåd den 30 september 
Måndagen den 30 september hölls ett extra förtroenderåd på Ronneby Brunn. Totalt samlades 73 
ombud. På dagordningen finns fyllnadsval för 2:e vice ordförande i Trafiknämnden samt fyllnadsval till 
distriktsstyrelse och verkställande utskott. Magnus Pettersson valdes i Andreas Saleskogs ställe.  
 
Förtroenderåd 17 november 
Partidistriktets förtroenderåd samlades till sitt andra möte för året på City Hotel Ronneby. 64 
röstberättigade ombud samlades för att anta distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 
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2020. Verksamhetsinriktningen innehåller organisationsutveckling, politikerutveckling/kommunikation, 
medlemsutveckling, studieverksamhet och internationell verksamhet. 
 
 
STATSRÅDSBESÖK  
Under 2019 genomfördes följande statsrådsbesök i Blekinge: 
 
Lena Hallengren 
Den 3 april besökte Socialminister Lena Hallengren Karlskrona där hon bland annat besökte 
omsorgsboendet Handelsträdgården samt psykiatrienheten på Blekingesjukhuset. 
 
Annika Strandhäll 
Den 12 april gjorde Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ett besök på företaget Evomatic i 
Karlshamn. På kvällen deltog ministern vid en after work tillsammans med S-föreningen Avanti.  
 
Ardalan Shekarabi 
Den 14 maj besökte Civilminister Ardalan Shekarabi Blekinge. Civilministern träffade bland annat 
Arbetsförmedlingen där många var oroliga över konsekvensen av den kraftiga budgetneddragning som 
Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater beslutade om hösten 2018. På kvällen knackade 
Civilministern dörr med partikamrater. 
 
Peter Hultqvist 
Den 22 maj talade Försvarsminister Peter Hultqvist på Klaipedaplatsen i Karlskrona inför valet till EU-
parlamentet. Även vår kandidat från Blekinge, Peter Jeppsson talade under dagen.  
 
Tomas Eneroth 
Den 24 maj besökte Infrastrukturminister Tomas Eneroth Blekinge för att hjälpa till i slutspurten i EU-
valskampanjen. Under förmiddagen hölls ett öppet möte med företagare på NetPort samt med 
Techtanks styrelse. Tomas Eneroth höll sedan ett torgmöte på Stortorget i Karlshamn för att efter det 
bege sig till Karlshamns hamn där han träffade chaufförer tillsammans med Transportarbetarförbundet. 
Tomas Eneroth deltog även i en dörrknackningsaktivitet i Karlshamn innan hemfärd.  
 
STUDIER  
Vårt parti är en folkrörelse. Vi är nästan 100 000 medlemmar som bär socialdemokratins politiska kraft 
i vardagen – på möten, i debatter, på sociala medier eller var än vi finns. Våra värderingar är 
utgångspunkten för vårt engagemang, och vår styrka bygger på vår förmåga att utveckla verksamheten 
och stärka vår kraft som rörelse. 
  
En medlemsutbildning av hög kvalitet är central för att ge medlemmarna verktygen för att kunna 
påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur 
partiorganisationen fungerar får medlemmarna större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett 
aktivt medlemskap. 
Under året har medlemsutbildningar i steg 1 samt steg 2 genomförts i partidistriktets regi utav 
handledarlaget. Handledarlaget gick en handledarutbildning tillsammans 2018/2019 och består av 
följande medlemmar: 
  
• Richard Pelle, Olofström (studieorganisatör i partidistriktet) 
• Ida Larsson, Karlskrona 
• Susanne Olsson, Karlshamn 
• Bengt-Olof Björck, Karlshamn 
• Egzonita Maxhuni, Karlskrona 
• Molham Alshooykh, Olofström 
• Ayman Fares, Sölvesborg 
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• Malin Norfall, Ronneby 
• Andreas Saleskog, Karlshamn 
• Elina Gustafssson, Karlskrona 
• Rune Kronqvist, Ronneby 
Under 2019 har handledarlaget erbjudit medlemmarna 11 tillfällen att gå de olika stegen i 
medlemsutbildning steg 1. En steg 2 med två träffar hölls i slutet av 2019. Sammanlagt har 13 
medlemmar i Blekinge fullgjort steg 1 och 11 medlemmar fullgjort steg 2 under 2019. 
  
Flera som har varit medlemmar i partiet i många år har gått sin första medlemsutbildning någonsin, och 
det har de gjort tillsammans med flera nya medlemmar. När det gäller övriga studiecirklar har vi haft 
cirklar som bedrivits av föreningar och arbetarekommuner. 
  
Vi kan konstatera att 2019 har varit ett bra år för studieverksamheten i partidistriktet. 
 
FACKLIG-POLITISK VERKSAMHET  
Den facklig-politisk verksamhet har alltid varit viktig för oss i Blekinge. Det är viktigt att vi har en stark 
koppling och att ledande fackliga företrädare också är aktiva i partiarbetet. Under året har vi haft ett 
nätverk bland de fackliga ledarna. Syftet med detta är att hjälpa varandra med tips och idéer om hur det 
facklig/politiska arbetet kan utvecklas lokalt. 
Vi har även under året jobbat med att bilda ett fackligt utskott med nätverket som bas i det jobbet.  
Syftet med utskottet är att informera om partiets politik och att få tillbaka synpunkter och tankar från 
arbetsplatserna.  
 
Två huvudsakliga saker har varit i fokus under året.  
Dels hur vi kan stärka Arbetarekommunernas Facklig/Politiska verksamhet med arbetet att bilda 
fackligautskott i AK.  
Dels på vilket sätt vi ska utveckla den facklig/politiska utbildningsverksamheten i samarbete med LO 
distriktet Småland o Blekinge.     
 
På funktionärsnivå har ett antal träffar genomförts under året med ombudsmän från LO-Småland o 
Blekinge om hur vi ska öka medlemsvärvningen på arbetsplatserna. 
Traditionsenligt genomfördes facklig-politiska frukostar med budgetinformation i samband med såväl 
vårbudget som höstbudget. 
 
INTERNATIONELL VERKSAMHET  
Första delen av verksamhetsåret präglades till stor del av valet till Europaparlamentet. För den 
internationella verksamheten uttrycktes målet att öka kunskaperna om EU och den socialdemokratiska 
Europapolitiken. Som ett led i detta arrangerades en studieresa till Bryssel med besök på ett antal 
institutioner och besökscentrum och hos ledamöterna Marita Ulvskog och Anna Hedh. Deltagare var 
framförallt internationella ledare i arbetarekommunerna och personer med ledande funktioner för 
organisation och ledning av valrörelsen. Syftet var inte enbart inriktat på valet utan också ett långsiktigt 
höjt intresse för internationell politik i allmänhet och Europafrågor i synnerhet. Under våren bedrevs 
Europapolitiska studier och en bok om hotet mot Europa från högerpopulistiska krafter såldes. 
 
Ett annat mål för den internationella verksamheten var att öka medvetenheten om möjligheten att 
bedriva såväl opinionsbildning, utbildning som projektverksamhet i partiorganisationens olika delar. 
Därför har gemensamma distriktssammankomster nyttjats för att inspirera och informera om 
arbetarrörelsens internationella arbete, bland annat genom Olof Palmes internationella centrum. 
Insatser har gjorts för att öka antalet bidragsgivare till Palmecentrets solidaritetsarbete och 
partidistriktet Blekinge slutade på fjärde plats i tävlingen kring vilket partidistrikt som värvade flest 
månadsgivare. Ett sätt att nå internationellt intresserade partimedlemmar var utskick av ett renodlat 
internationellt nyhetsbrev, vilket genomfördes vid två tillfällen med bra resultat till följd. 
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Under året genomfördes slutrapportering för det treåriga projekt, finansierat av Olof Palmes 
internationella centrum, där partidistriktet i Blekinge varit partner till det socialdemokratiska partiet i 
Belarus, BSDP. Syftet med projektet har varit att öka vårt systerpartis medlemsantal och förmåga att 
påverka utvecklingen i Belarus. Under året påbörjades också en fortsättning på detta arbete genom ett 
nytt tvåårigt projekt, som på grund av en förändring av Palmecentrets arbetssätt, leds av centralt men 
där partidistriktet i Blekinge ändå spelar en betydelsefull roll. Projektet fick dock en något trög start.  
 
Ett tålmodigt och långsiktigt arbete pågår för att arbetarekommuner självständigt eller tillsammans med 
partidistriktet ska genomföra aktiviteter med internationella inslag. Ett exempel på ett lyckat 
arrangemang var det möte som arrangerades i Sölvesborg där riksdagsledamot Heléne Björklund höll 
ett seminarium med utgångspunkt från sin resa till Mali och den svenska insats som pågår där. 
Partidistriktet har genom sin internationella ledare representerats vid bland annat Palmedagarna och i 
partistyrelsens regionalgrupp för östra Europa och västra Balkan.  
 
EU-VALET 2019  
I slutet av maj var det val till Europaparlamentet och vårt distrikt mobiliserade för valrörelse. Valdagen 
var 26 maj och valrörelsen startade den 29 april. Bland annat inledde kampanjandet med en facklig-
politisk valkickoff i Ronneby den 4 maj tillsammans med LO Småland Blekinge. Vi hade en bra valrörelse 
i hela distriktet med en mängd utåtriktade aktiviteter såsom dörrknackning, frukostutdelning vid stationer, 
ringkampanjer och torgaktiviteter. Vi träffade och pratade med många väljare om vikten av att gå och 
rösta till EU-parlamentet.  
 
Vi genomförde även en digital kampanj på Facebook där Peter Jeppsson, i ungefär en månads tid inför 
valet, figurerade med många olika, viktiga budskap. Både i olika delningsbilder men även i två filmer där 
huvudfilmen nådde nästa 10 000 personer.  
 
Under valrörelsen fick vi statsrådsbesök i form av Civilminister Ardalan Shekarabi, Försvarsminister 
Peter Hultqvist och Infrastrukturminister Tomas Eneroth. 
 
Valdeltagandet i Blekinge blev 52,58%, vilket är en ökning med strax över 5% jämfört med 2014. 
Socialdemokraterna fick flest röster i valet och fick 27,61%, i riket fick S 23,48%. Peter Jeppsson som 
var placerad som nummer 20 på den nationella listan fick totalt 6040 röster och blev den mest kryssade 
politikern från länet.  
 
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 
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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 S-förening 
Listerby S-förening 
Ronneby S-förening 
Saxemara/Skönevik S-förening 
Öljehult/Backaryd S-förening      
 
Kvinnoklubbar 
Bräkne-Hoby 
Lillit 
 
SSU-kommuner 
Ronneby 
 
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  
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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 
Tro och solidaritet 
Byggfackens S-förening 
Gränums S-förening 
IFMetall S-förening Olofström 
Jämshögs S-förening 
Kyrkhults S-förening 
Olofströms S-förening    
 
Kvinnoklubbar 
Kyrkhult 
Lillit    
 
SSU-Kommuner 
Olofström 
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RIKSDAGSGRUPPENS BERÄTTELSE 
Under den här mandatperioden är vi tyvärr enbart två S-ledamöter från Blekinge, så det går knappast 
att tala om en grupp.  
 
Heléne Björklund från Sölvesborg har under året suttit i Försvarsutskottet och Magnus Manhammar 
från Karlskrona har under året suttit i Miljö- och jordbruksutskottet.  
 
Det är dessvärre inte enbart Blekinge som har tappat ledamöter, detta har gjort att flera ”länsbänkar” 
nu är för små och vi jobbar istället i regioner. Vi tillhör Sydöstra regionen tillsammans med Kalmar, 
Gotland, Jönköping och Kronoberg så är vi 11 S-ledamöter.  
 
Det har varit ett minst sagt turbulent politiskt år 2019. Vi gick in i det nya året med en budget som 
kuppartat röstats igenom av Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna.  
 
Många av den S-ledda regeringens planerade reformer fick läggas på is. Budgeten var en klassisk 
konservativ budget, som dessutom verkade vara hastigt ihopslängd. Stefan Löfven kom att kalla 
budgeten för en servettskiss. I deras budget slaktades både Arbetsförmedlingen och klimatpolitiken. 
 
Efter intensiva förhandlingar kunde S, MP, C och L slutligen enas om Januariavtalet. Ett reformpaket 
med 73 punkter för att föra svensk politik framåt och för att kunna styra landet. Vi fick en S och MP-
regeringen med hjälp av Januariavtalet efter flera omröstningar och sonderingar om olika 
regeringskonstellationer.  
 
Avtalet är en kompromiss, som innehåller mycket socialdemokratisk politik men också borgerliga 
punkter och detta har vi ägnat en hel del av året till att diskutera både internt och externt. 
 
Under hösten presenterades den budget som bygger på avtalet. Här följer några exempel på klassisk 
socialdemokratisk politik som vi fick med i budgeten: 
 
• Satsning på kommuner och regioner med Välfärdsmiljarderna 
• Avskaffad pensionärsskatt  
• Grundskyddet pensionärerna 
• Stärka polisen, kriminalvården och hela rättskedjan  
• Bygger ut Kunskapslyftet  
• Snabba på utbyggnaden av bredband till hela landet  
• Fler servicekontor  
• Stora klimatsatsningar  
• Investeringsstöd till hyresrätter  
• Lärarassistenter  
• Tekniksprånget 
• Ökade insatser mot hedersrelaterat våld och mot mäns våld mot kvinnor  
• Förstärka LSS  
 
Arbetsförmedlingen har diskuterats flitigt under året. Ett av förslagen som kritiseras är att 
jobbmatchningen ska ut på entreprenad. Turerna fortsätter med oförminskad takt över året – och går så 
långt som till ett hot om misstroende mot Eva Nordmark (S), nu är vi istället i ett läge där flera kontor 
ska komma tillbaka. 
 
2019 hann vi också med ett EU val med allt vad det innebär. KD råkade på oväntat starkt bakslag när 
det visade sig att Lars Adaktusson varit aktiv abortmotståndare under sin tid i Bryssel. Vi gjorde ett 
starkt val och fick in våra fem ledamöter, med tidigare migrationsminister Heléne Fritzon i spetsen. 
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Under året fick vi också en ny samtyckeslag – och i juli 2019 fälldes en 27-årig man för våldtäkt för 
första gången enligt den nya lagen. Så här beskriver TT hur det fungerar: "Lagen utgår nu från att sex 
ska vara frivilligt – är det inte det så är det olagligt. I nya lagtexten står att domstolarna särskilt ska 
beakta ”om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt”". 
 
2019 blev på många sätt ett mörkt och grumligt år. Inte minst då Moderaternas partiledare bestämde sig 
för att äta lunch och förhandla politik ihop med Jimmie Åkesson (SD). Där och då bröts 
Sverigedemokraternas isolering och Jimmie Åkesson har själv beskrivit det som det viktigaste politiska 
steget i hans och partiets historia.  
 
Vi har varit aktiva inom våra respektive områden och gjort många studieresor och besök. 
 
För att nämna några så fick Heléne Björklund möjlighet att besöka den svenska FN-insatsen i Mali, en 
lärorik resa. Annars har fokus varit på studiebesök hemma i Blekinge 
 
Magnus Manhammar har under året på regeringens uppdrag blivit vald till att representera 
Socialdemokraterna i Miljömålsberedningen för att där vara med och ta fram framtidens miljömål för 
Sverige. Magnus har också varit på många studiebesök inom miljö- och klimatområdet på olika håll i 
Sverige. 
 
Gemensamt har vi under året lagt motioner om: 
Trygga anställningar  
Sydostlänken är hela nationens angelägenhet  
Statlig myndighet till Blekinge  
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige 
Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde  
Internationell solidaritet - hbtq plus i hela världen  
Öka kunskaperna inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer 
Yrkeshögskoleplatser i Blekinge  
Infrastruktursatsningar i Blekinge  
 
Vi har också lagt motioner tillsammans med andra ledamöter eller enskilt: 
Heléne: 
Småskaligt kustnära fisket  
Hyresrätter på Sveriges landsbygd  
Djurrättsbrott som egen brottskod  
Vaccination mot TBE  
Jämlikt ekonomiskt stöd till funktionshindersorganisationer  
Samma regler för fisket runt Östersjön  
Specialdomstol för mark- och miljömål  
Friköpsrätt för historiska arrenden  
 
Magnus: 
Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer  
Vegansk kost i förskolor och skolor i alla kommuner  
Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare  
En skola för alla är en skola med hbtq-plus-kompetens  
Undersök möjligheterna att införa en ny koldioxidskatt/återbäringsmodell  
Servering av vegansk kost som norm i riksdagens restauranger  
Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter  
En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart  
Lex Sarah inom skolan  
Hållbar energiförsörjning  
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Inrätta ett omställningsutskott  
Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande  
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica  
Konsumentvägledning och krav i fråga om läkemedelspåverkan på miljön  
Fler lagliga vägar för att söka asyl  
Ursprungsmärkning av metaller i elbilar och andra elektriska maskiner  
Göra ekologiska produkter tillgängliga för fler  
Enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation  
Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen  
Förbud mot införsel av kärnvapen  
Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa  
Översyn av schablonbelopp för traktamente  
Garantera studentbostäder  
Samhällsberedskap vid vattenbrist  
Nollvisionen mot dödsolyckor  
Toleransarbetet inom skolan  
Fler åtgärder för att förebygga skador av asbest  
Konkurrenskraftig klimatsmart industri  
Stärk skyddet för hotade journalister  
Uppmärksamma islamofobi med en dag  
Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam  
Se över räntetaket för högkostnadskrediter  
Satsning på cykelbanor  
Motion om systemet för organdonation  
Näringsriktiga måltider för äldre  
Fler psykologer i primärvården  
Underlättad egenförsörjning genom samordningsnummer och bankkonto  
Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten  
Energisnål belysning i riksdagens byggnader  
Klimatkompensation för riksdagens inrikes flygresor  
Nollvision för plast i riksdagen  
Solpaneler på riksdagens tak  
Avskaffa informationsplikten för hivsmittade  
 
Vi ser fram emot ett nytt år där regering och riksdag får möjlighet att göra verklighet av mer 
socialdemokratisk politik. Den framtid Sverige går till mötes innebär utmaningar. Men den som känner 
till vad arbetarrörelsen har uträttat historiskt vet vad vi kan uträtta i morgon. Skapandet av världens 
mest hållbara samhälle är inom räckhåll. Framtiden bygger vi bäst tillsammans. 
 
Heléne Björklund, Magnus Manhammar 
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REGIONGRUPPENS BERÄTTELSE 
Det första året i nya Region Blekinge har naturligtvis påverkats både av en ny gemensam organisation 
och ett moderatlett minoritetsstyre. Dessa förändringar har fått konsekvenser för såväl det interna 
politiska arbetet som den fortsatta utvecklingen av framför allt sjukvården. För vår del i Regiongruppen 
har det också varit både frustrerande och ovanligt att jobba i opposition. Samtidigt har vi vunnit ett 
antal avgörande politiska strider. Vi mötte ett särskilt stort gensvar från Blekingeborna när vi satte 
stopp för kraftigt höjda patientavgifter och drev igenom ett sommarlovskort till barn och unga. 
Blekingeborna har också fått se goda resultat av flera av de beslut som vår tidigare rödgröna majoritet 
tog. Blekinge låg till exempel även 2019 fortsatt i topp vad gäller antal personer som överlever ett 
hjärtstopp. Och Blekinges sjukvård var, åtminstone i början av året, fortfarande i framkant i 
utvecklingsarbetet för en nära vård, enligt Rapporten Öppna jämförelser 2019.  
Andra exempel på rödgröna satsningar som gav resultat 2019, är barnlotsverksamheten inom 
primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin, en genomförd HBTQ-certifiering av gyn- och 
kvinnohälsovårdsmottagningarna, ett första test av en digital vårdcentral och att kök- och 
restaurangverksamheten på Blekingesjukhuset blev först i landet att Krav-certifieras på nivå 2.  
 
Ytterligare ett exempel är en helt ny vårdbyggnad 46 på sjukhusområdet i Karlskrona som vi tog det 
första spadtaget till för två år sedan. Byggnaden på 12 000 kvm är något försenad men ska vara redo för 
inflyttning hösten 2020 och inhysa bland annat ett nytt bröstcentrum, njurmedicin och mikrobiologin 
samt utbildningslokaler för hjärt- och lungräddning.  
 
Med den regionalpolitiska valplattformen som grund, tog regiongruppen under våren 2019 fram ett 
handlingsprogram ”Politik för ett Attraktivt Blekinge” för arbetet med regionala sakfrågor i nämnder 
och fullmäktige. Det blev sedan utgångspunkt för vår S-budget för Region Blekinge. 
I handlingsprogrammet fokuserar vi på vikten av samverkan och samhandling mellan länets olika 
aktörer. Det gäller bland annat vårdsamverkan i det fortsatta omställningsarbetet, samhandling och 
insatser i det länsgemensamma folkhälsoarbetet, utvecklingsstrategiska beslut för regional tillväxt 
liksom samarbetet inom kulturella och kreativa näringar. I vår (S)-regionbudget 2019 fanns bland annat 
satsningar för att  
 
•   Utöka mottagningsverksamheten för barn och ungas för att möta psykisk ohälsa.  
•   Förbättra cancervården.  
•   Inrätta mobila team även inom geriatriken.  
•   Starta ett folkhälsolyft med särskild inriktning på idrott och kultur för äldre.  
•   Bättre telefontillgänglighet och kvällsöppen vårdcentral i alla kommuner.  
•   Stärka länets förutsättningar vad gäller kompetensförsörjningen 
•   Börja arbetet för ett vård- och omsorgscollege i länet 
•   Inrätta en kompetensdialog med näringsliv och utbildningssamordnare.  
•   Arbetsmarknadskunskap redan på högstadiet. 
 
Region Blekinge inledde 2019 som en av fyra regioner som kraftigt minskat kostnaderna för 
hyrpersonal. Trenden var tydlig på både Blekingesjukhuset, i psykiatrin och i primärvården. 
Kostnaderna hade under 2018 minskat med drygt 30 miljoner och gällde både för läkare och 
sjuksköterskor. Inhyrda sjuksköterskor stod för den största minskningen, med hela 50 %.  
 
I bokslutet för 2019 är situationen en helt annan. Nu är Blekinge en region med kraftigt ökade 
hyrpersonalkostnader. Bakom ett plusresultat på drygt 60 miljoner kr finns oroande stora underskott 
och en stigande kostnadsutveckling. Nettokostnadsutvecklingen gick från 2,2 % 2018 till 5 % under 
2019. Bruttokostnadsutvecklingen gick från 3,2 % till 4,3 %. Blekingesjukhuset och därmed även 
primärvården och psykiatrin gör ett stort minus på drygt 155 miljoner kr. Tandvårdens underskott 
beräknas bli drygt 18 miljoner.  
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Turbulensen och den interna oredan under nya Region Blekinges första verksamhetsår manifesterades 
kanske tydligast i beskedet tidigt våren 2019, att minoritetsstyret saknar förtroende för 
sjukvårdsdirektören Lars Almroth. Det möttes av öppen kritik från verksamheter och fackliga 
företrädare, och inledningsvis även från hela oppositionen.  
 
I juni, efter flera timmars diskussion i Regionstyrelsen bakom stängda dörrar, beslöt minoritetsstyret 
med indirekt stöd av SD att avskeda sjukvårdsdirektören med omedelbar verkan.  
Beslutet fick också omedelbara konsekvenser för verksamheten. Utvecklingsarbetet i sjukvården 
tappade tempo, andra viktiga regionalpolitiska frågor halkade efter. Konsekvenserna är fortsatt 
märkbara trots att vi gått i ett nytt verksamhetsår. Efter beslutet i juni överklagade vi, genom en av våra 
S-ledamöter i fullmäktige, till Förvaltningsrätten. När denna verksamhetsberättelse skrivs är ärendet 
ännu inte avslutat. 
Det första året i nya Region Blekinge har också visat på en nonchalans i det moderatledda 
minoritetsstyret vad gäller verkställighet av beslut. Ett exempel är vårt förslag om 1 miljon kr till ett 
Folkhälsolyft, som trots beslut i regionstyrelsen i februari och återkommande frågor från oss i bland 
annat fullmäktige inte verkställdes 2019. Andra exempel på beslut som inte genomförts är vårt förslag 
om riktade hälsosamtal för äldre i primärvården och viktiga frågor kring kompetensförsörjningen 
liksom en fortsatt otydlighet vad gäller ett Vård- och omsorgscollege.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi fortsatt trevar oss fram för att forma vår roll i opposition. 
Det är en ny situation för både ledamöterna i Gruppstyrelsen, i nämndgrupperna och för 
Regiongruppen i sin helhet. Vi har utifrån den situation som varit fokuserat på att vara konstruktiva 
men också kritiska.  
 
Inför 2020 tar vi nu fram en strategi och politisk agenda utifrån vår regionalpolitiska plattform och de 
sakpolitiska frågor som väntar. Vi börjar också arbetet att formulera en strategi för valvinst 2022. 
 
Christina Mattisson, gruppledare Regiongruppen 
 
Gruppstyrelsen 2019 består av: 
Christina Mattisson, gruppledare Regiongruppen och 2:e vice ordförande Regionstyrelsen 
Christel Friskopp, vice gruppledare Regiongruppen och ledamot Regionstyrelsens Arbetsutskott  
Kjell-Åke Karlsson, ledamot Regionstyrelsens Arbetsutskott 
Markus Alexandersson, 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Ivar Wenster, 2:e vice ordförande Kultur- och bildningsnämnden 
Magnus Johansson, g2:e vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden 
Teo Zickbauer, 2:e vice ordförande Tandvårdsnämnden 
Andreas Saleskog, 2:e vice ordförande Trafiknämnden t.o.m. 22 oktober 2019 
Magnus Pettersson, 2:e vice ordförande Trafiknämnden fr.o.m. 23 oktober 2019 
Kalle Sandström, 2:e vice ordförande Regionfullmäktige 
Annacarin Leufstedt, politisk sekreterare 
Jeanette Andreasson-Sjödin, politisk sekreterare 
 
Gruppstyrelsen har under 2019 haft 10 sammanträden: 17 januari, 19 februari, 7 mars, 21 mars, 16 april 
(heldag), 4 juni, 15 augusti, 1 oktober, 17 oktober samt 14 november.  
 
Regiongruppen har under 2019 träffats sammanlagt 10 gånger. Vid mötena har ärenden till 
regionfullmäktige diskuterats liksom aktuella ärenden i nämnderna samt övriga strategiska frågor för 
regionen: 19 februari, 2 april, 29 april, 11 juni, 27 augusti, 12 - 13 september, 24 september, 17 oktober, 
4 november, 2 december. 
 
Vid tillfället den 12-13 september fick regiongruppen besök av Socialminister Lena Hallengren och 
Anders Henriksson, regionråd Region Kalmar Län. 
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KYRKOPOLITISKA GRUPPENS BERÄTTELSE 
Partidistriktet i Blekinge representeras i kyrkomötet av Roine Olsson Sölvesborg, Birger Wernersson 
Karlskrona, Camilla Persson Karlskrona. Birger ersattes av Martin Moberg, Ronneby i den andra delen 
av kyrkomötet. En av de stora frågorna har varit budgetfrågorna som vår kyrkomötesgrupp varit 
drivande i. Inom kyrkans verksamhetsområde med en förenklad och rationell organisation, vilket också 
har inneburit att ett flertal församlingar kan bibehållas och att sockengränserna blir intakta, då allt flera 
av befolkningen söker sina rötter. Kyrkan står inför stora utmaningar inom bl.a. kulturområdet, 
utlandsverksamheten kommer att bli föremål för rationaliseringar då svensken har ändrat sina resvanor 
i värden. Det blir färre medlemmar på landsbygden och i storstäderna minskar medlemmarna av andra 
skäl. Kulturarvet i våra kulturbyggnader är värt att bevara för framtiden. Rörande utbildningsfrågorna 
vid universitetet i Lund samt folkhögskolan i Jämshög kan nämnas att Folkhögskolan startat en kyrklig 
linje i samarbete med stiftet i Lund och skolan har ett gott samarbete med Olofströms kommunledning. 
Regelbundna träffar mellan skolan och kommunledningen, är också frågor som engagerat Blekinge 
gruppen.  I kyrkostyrelsen har inte Lundagruppen någon ledamot längre. I utlandskyrkan är vi 
representerade genom Birger Wernersson, vilket ger insyn i kyrkostyrelsens arbete.  
 
Birger Wernersson, Camilla Persson, Roine Olsson, Martin Moberg 
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MEDLEMSUTVECKLINGEN 
 2019 2018 2017 2016 2015 
Karlshamns Soc.Dem.Ak 357 449 435 484 467 
Kvinna 145 174 169 195 183 
Man 211 275 266 289 284 
Vill ej uppge 111     
Karlskrona Soc.Dem.Ak 849 915 893 1005 971 
Kvinna 395 407 395 467 447 
Man 453 506 496 538 524 
Vill ej uppge 1 2 2   
Olofströms Soc.Dem.Ak 324 292 307 304 286 
Kvinna 149 123 132 134 126 
Man 175 169 175 170 160 
Ronneby Soc.Dem.Ak 384 402 321 375 369 
Kvinna 132 145 130 154 151 
Man 251 256 191 221 218 
Vill ej uppge 1 1    
Sölvesborgs Soc.Dem.Ak 298 316 285 313 292 
Kvinna 138 142 130 144 134 
Man 159 173 155 169 158 
Vill ej uppge 1 1    

Totalt 2212 2374 2241 2481 2385 
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SLUTORD  
2019 har varit ett minst sagt turbulent politiskt år. Sverige fick till sist en Socialdemokratisk 
statsminister med Stefan Löfven efter rekordlånga förhandlingar och flera omröstningar och 
sonderingar i riksdagen. 
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde bilda regering med stöd av Centerpartiet och Liberalerna 
efter att de fyra partierna kommit överens om Januariavtalet. Avtalet är en kompromiss som innehåller 
mycket socialdemokratisk politik men också borgerliga punkter och detta har varit ett återkommande 
samtal och arbete kring under året.  
 
I Blekinge förändrades också det politiska landskapet när fyra borgerliga partier tog över det nybildade 
Region Blekinge. För första gången någonsin har vi fått lämna ifrån oss makten i landstinget/Region 
Blekinge. Det har varit en ny och svår roll för oss att vara i opposition samtidigt som högerpartierna 
försöker styra i bräcklig minoritet och dessutom är oerfarna vid att ta ansvar och styra.  
 
Under året har det varit mycket fokus på Blekinge och framförallt på Sölvesborgs nya politiska ledning 
med Sverigedemokraterna i fronten. De har fokuserat på sina profilfrågor som väckt nationell och lokal 
uppmärksamhet. Det har emellanåt tagit fokus från andra viktiga politikområden och även här har det 
varit svårt och ovant för oss att vänja oss vid rollen i opposition.  
 
Även 2019 jobbade vi i ännu en valrörelse och genomförde ett EU-val. Peter Jeppsson från Sölvesborg 
var vår kandidat och han var placerad som nummer 20 på den nationella listan. Vi hade en bra 
valrörelse och valdeltagande ökade något i Blekinge, vi fick också ett högre valresultat för S i Blekinge 
jämfört med riket.  
 
Efter en avslappnad sommar drog vi igång höstkampanjen med sjukvårdstema. Då fick vi bra fokus 
och bra fart i partiorganisationen. Många knackade dörrar och ännu fler samtal om vården i Blekinge. 
Vi hade roligt tillsammans och gjorde ett mycket bra arbete.  
 
Det har tagit mycket kraft i vår organisation att landa i det nya politiska landskapet. Men mot slutet av 
2019 har vi hittat våra roller och samlat ihop oss igen. 
 
Oppositionsrollen är visserligen tuff för oss men den ger också möjlighet att fokusera på partiet på ett 
annat sätt. Nu ser vi fram emot ett år där vi ska fokusera på vår organisation, våra väljare och andra 
strategiska inriktningar inför nästa valrörelse. 
 
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 4 april 2020  
 
 
 
 
Heléne Björklund Kalle Sandström Johanna Beijer  Markus Alexandersson 
 
 
 
 
Jan Björkman  Per Ola Mattsson Andreas Saleskog Magnus Pettersson
  
 
 
 
Teo Zickbauer  Annette Rydell  Christina Mattisson Sandra Bizzozero 
 
 
 
 
Roland Andreasson Elina Gustafsson Morgan Bengtsson   
        



 29 

EKONOMISK BERÄTTELSE  
 

RESULTATRÄKNING 
 

2019-12-31 2018-12-31 

  
  

Rörelsens intäkter m.m. 
 

  

Nettointäkter 
 

3 051 979 3 824 537 
Övriga rörelseintäkter 

 
116 702 79 101   

3 168 681 3 903 638   
  

Rörelsens kostnader 
 

  

Internationella projekt 
 

100 315 697 101 
Övriga externa kostnader 

 
1 370 026  2 041 238 

   Hyror  158 446 171 250 
   Förbrukningsmaterial, underhåll mm.  115 762 108 762 
   Resekostnader  23 211 17 159 
   Konferenser  351 856 401 048 
   Studier  63 270 20 709 
   Val  184 983 609 972 
   Kampanjer  47 975 95 919 
   Kontorsmateriel, gåvor mm.  68 980 69 451 
   Möten  31 526 25 265 
   Förvaltningskostnader  129 958 124 785 
   Anslag sidoorganisationer  180 000 180 000 
   Övriga verksamhetskostnader  14 059 216 919 
Personalkostnader 

 
1 798 255 1 862 134 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
 

0 
 

0 
Övriga rörelsekostnader 

 
644 450   

3 269 240 4 600 923   
  

Rörelseresultat 
 

-100 559 -697 285   
  

Resultat från finansiella poster 
 

  

Ränteintäkter 
Nedskrivning av innehav av andelar m.m. 

 
0 
0 

0 
-114 348 

Räntekostnader 
 

-323 -1 607   
-323 -115 955   
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Resultat efter finansiella poster 
 

-100 882 -813 240   
  

Bokslutsdispositioner 
 

  

Avsättning valfond 
 

0 0 
Upplösning valfond 

 
0 800 000   

  
  

  

Årets resultat 
 

-100 882 -13 240 
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BALANSRÄKNING  2019-12-31  2018-12-31 
     

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar  0  0 

  0  0 
     

Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag  2 500  2 500 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  3 298 615  2 772 498 

     

Summa anläggningstillgångar  3 301 115  2 774 998 
     

     

Omsättningstillgångar     

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  56 111  14 440 
Övriga fordringar  51 851  290 630 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 400  15 988 

  110 362  321 058 
     

Kassa och bank     

Kassa och bank  1 310 381  961 684 
Bankkonto projekt  9 221  102 534 
Summa kassa och bank  1 319 602  1 064 218 

     

Summa omsättningstillgångar  1 429 964  1 385 276 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  4 731 079  4 160 274 
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BALANSRÄKNING  2019-12-31  2018-12-31 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital  2 700 298  2 801 181 
Ändamålsbestämda medel  173 081  173 930 
Valfond  1 064 180  1 064 180 
Förändring i fond för verkligt värde  437 618  0 
Summa eget kapital  4 375 177  4 039 291  

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  0  0 
Övriga skulder  333 757  110 985 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22 145  10 000 
Summa kortfristiga skulder  355 902  120 985 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 731 079  4 160 276 
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ASTRID OCH RIKARD SVENSSONS MINNESFOND 
 
Fondens ställning den 1 januari och 31 december 2019 
 
Tillgångar      1 januari                    31 december 
 
Bank       5 168,60        5 168,60 
Absolut avkastning ränta     63 308,00      62 908,85 
 
Inkomster 
 
Ränta bank 2019                       0,00 
Värdeförändring           -399,15 
 
 
Skulder 
 
Kapital      68 467,60                         68 068,45 
 
 
 
 
ALGOT TÖRNKVISTS- STUDIE OCH STIPENDIEFOND 
 
Fondens ställning den 1 januari och den 31 december 2019 
 
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           -508,81 
 
Skulder 
 
Kapital        85 693,35      85 184,54 
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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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