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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
Morgan Bengtsson, Olofström
Yvonne Andréasson, Olofström
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
Oscar Dyberg, LO-distriktet Sydost
Suzanne Svensson, S-kvinnor Blekinge
Alexander Nilsson, SSU Blekinge
Ida Larsson, HBT-S Blekinge
Magnus Manhammar, Riksdagsledamot
Stig Björn Ljunggren, politisk chefredaktör Sydöstran
Annacarin Leufstedt, politisk sekreterare Region Blekinge
Jeanette Andreasson-Sjödin, politisk sekreterare Region Blekinge
Emma Söderbom, ombudsman
Jörgen Englin, ombudsman
Magnus Johansson, förste ombudsman
Verkställande utskottet
Helene Björklund, Sölvesborg
Kalle Sandström, Karlskrona
Christina Mattisson, Karlskrona
Magnus Pettersson, Ronneby
Morgan Bengtsson, Olofström
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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
Jörgen Englin, ombudsman
Magnus Johansson, förste ombudsman
Studieorganisatör
Yvonne Andréasson, Karlskrona
Facklig ledare
Annette Rydell, Ronneby
Revisorer
Ordinarie
Lars-Inge Kjellberg, Karlshamn
Christer Hallberg, Ronneby
Kent Kullman, Olofström
Suppleanter
Ewy Svensson, Karlskrona
Mauritz Rehn, Olofström
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)
Britt Marie Rosén, 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)
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PARTIDISTRIKTETS FÖRTROENDERÅD
Karlskrona arbetarekommun
Ledamöter
Bo Andersson, Roland Andreasson, Lesley Appelgren, Lisbeth Bengtsson, Sandra Bizzozero,
Anders Björkander, Annica Blomstrand, Lars Brissmalm, Tommy Brolin, Daniel Daleke,
Karin Daleke, Oscar Dyberg, Mats Ekberg, Jörgen Estgren, Eva Henningsson, Anita
Håkansson, Göran Karlsson, Bassem Khalid, Morgan Mattsson, Billy Peltonen, Dan Persson,
Sven Siwe, Ann-Mari Sternulf, Anna Strömqvist Vollan, Eva Strömqvist, Bo Svensson, Ewy
Svensson, Ken Törngren, John Veneke, Birger Vernersson, Hind Abdul Wahab, Kerstin
Wieslander, Torsten Wiktorsson, Eva Öhman.
Ersättare
Kenneth Abrahamsson, Eva-Lotta Altvall, Stefan Andersson, Shahram Behrouz, Sonny
Bengtsson, Karin Blomé, Daniel Deleuran, Kerstin Ekberg Söderbom, Johan Ekström,
Johnny Ekström, Mats Fagerlund, Percy Greiff, Helene Gustafsson, Ann-Charlotte
Holgersson, Mikael Holmberg, Jeanette Håkansson, Ulf Härstedt, Shirin Saheb Jamee, Rikard
Jönsson, Madeleine Karlsson, Laila Karlsson, Lennart Lindqvist, Bertil Lund, Per Löfvander,
Magnus Manhammar, Selma Matthiasdottir, Christina Mattisson, Birgitta Möller, Kenneth
Nyström, Kalle Sandström, Ronny Svedklint, Marie Toresten, Ivar Wenster
Ronneby arbetarekommun
Ledamöter
Anja Bennhagen, Magnus Björk, Catharina Christensson, Pär Dover, Thomas Gylling, Amani
El-Ali Mazloum, JanAnders Palmqvist, Jonas Petersson, Magnus Pettersson, Ola Robertsson,
Pia Svabre, Eva Svensson, Anna-Karin Wallgren, Teo Zickbauer.
Ersättare
Benny Atle, Lennart Hägglöf, Magnus Johannesson, Martin Moberg, Malin Månsson, Eva
Robertsson, Håkan Robertsson.
Karlshamns arbetarekommun
Ledamöter
Jan-Erik Abrahamsson, Kennet Bengtsson, Ulf Gustavsson, Tomas Hågbäck, Christel
Friskopp, Leif Håkansson, Katrin Johansson, , Christer Martinsson, Siri Näslund, Susanne
Olsson, Johnny Persson, Ulla Sandgren, Andreas Saleskog, Lena Sandgren, Annika
Westerlund
Ersättare
Rune Andersson, Jan Åke Berg, Bengt Olof Björk, Anette Darlén, Leif Gummesson, Kenneth
Hake, Anders Karlsson, Torgny Lindqvist, Inger Löfbom Sjöberg, Ulf Månsson, Diez
Nobach, Roland Olsson, Ann-Christine Svensson, Kenneth Willander, Linda Winnertoft
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Sölvesborgs arbetarekommun
Ledamöter
Markus Alexandersson, Arne Alfredsson, Johanna Beijer, Daniel Berg, Hillevi Colliander,
Ayman Fares, Christina Hedenram, Leif Nilsson, Bodil Nyström, Viveka Olofsson, Roine
Olsson, Jan Åke Persson.
Ersättare
Jörgen Johansson, Uno Johansson, Bengt Johnsson, Lina Jörnkrans, Evonne Månsson,
Alexander Nilsson, Ylva Nilsson, Annelie Rosenqvist, Kristina Tomasson.
Olofströms arbetarekommun
Ledamöter
Tamam Abou-Hamidan, Yvonne Andreasson, Ola Bengtsson, Karmen Björkman, Eva
Johnsson, Ingolf Johnsson, Sophie Kjellberg, Miroslav Milurovic, Rolf Persson, Patrik
Sjöstedt.
Ersättare
Molham Alshooykh, Håkan Assarsson, Siv Joelsson Bengtsson, Kjell Åke Karlsson, Kent
Kullman, Amina Kurtisi, Kjell Olofsson, Dan Orvegren, Bogdanka Sublja, Pirjo Veteli.
DISTRIKTSEXPEDITIONEN
Partidistriktets expedition finns lokaliserad på Kungsplan 5 i Karlskrona. Lokalen är
lokaliserad i ett kontorshotell ihop med ett antal andra företag.
PERSONAL
Följande har under året varit anställda hos partidistriktet:
Emma Söderbom, ombudsman
Jörgen Englin, ombudsman
Magnus Johansson, Förste ombudsman
I samband med att vår försteombudsman, Magnus Johansson, var långtidssjukskriven under
första halvåret 2020 kunde partidistriktet låna in politiske sekreteraren Jeanette Andréasson
Sjödin på deltid mellan 17 februari och 5 april.
Under första halvåret 2020 samarbetade Blekinge med partidistrikten i Göteborg och
Göteborgsområdet om en tjänst på deltid som stöd för våra riksdagsledamöter. Denna tjänst
var placerad i riksdagshuset i Stockholm och hanterades av Göteborgs partidistrikt. Denna
samverkan upphörde i samband med att den som var anställd slutade och började på annat
jobb.
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REPRESENTATION
Till att representera partidistriktet vid arbetarekommunernas och vänorganisationernas
årsmöten utsågs följande:
Karlskrona arbetarekommun den 14 mars
Ronneby arbetarekommun den 25 mars
Karlshamns arbetarekommun den 31 mars
Sölvesborgs arbetarekommun den 28 mars
Olofströms arbetarekommun den 31 mars
LO-distriktet i Småland & Blekinge 28 april
Blekinge SSU-distrikt 8 mars
S-kvinnor Blekinge 18 april

Heléne Björklund
Kalle Sandström
Magnus Pettersson
Morgan Bengtsson
Kalle Sandström
Magnus Pettersson
Heléne Björklund
Christina Mattisson

Dessvärre innebar restriktionerna med anledning av Coronapandemin att samtliga årsmöten
flyttades tidsmässigt och genomfördes digitalt. Detta innebar också att årsmötena i samtliga
fall utom Olofström genomfördes utan representation från partidistriktet. I Olofström
närvarade Kalle Sandström som representant.

DISTRIKTSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Distriktsstyrelsen har under året sammanträtt 7 gånger.
27 jan
Styrelsemötet föregicks av ett besök av partisekreterare Lena Rådström Baastad som
presenterade
partiets
mellanvalsstrategi.
Under
styrelsemötet
behandlades
verksamhetsinriktning för året samt program och tema för distriktskongressen.
24 februari
Dagordningens stora punkt var förstås förberedelser för distriktskongressen. Styrelsen
behandlade utlåtanden över inkomna motioner, fastställde verksamhetsberättelse och
program för kongressen. Vidare planerades för en föreläsning om det svenska nätkriget med
Jonathan Lundberg att genomföras den 4 maj. Under styrelsemötet medverkade även VUledamoten och justitieminister Morgan Johansson som talade om partiets välfärdssatsningar,
kriminalitet, migration och pensioner.
30 mars
På sammanträdet presenterades en ny politisk chefredaktör på Sydöstran. Stig Björn Ljunggren
efterträder nu Hans Bülow som går i pension. En aktuell fråga diskuterades som kom att
dominera resten av året var den uppblossade pandemin som nu dragit in över Sverige med stor
kraft. Även personalsituationen på expeditionen var uppe för diskussion i och med att Magnus
Johansson varit sjukskriven en längre tid och är så fortfarande delvis. På sammanträdet
fastställdes och bokslut för 2019 samt budget för 2020. En stadgeremiss inför nästa års
partikongress behandlades och sista hand lades vid förberedelserna inför distriktskongressen.
8 juni
På sammanträdet beslutades att partidistriktet skulle genomföra en semidigital distriktskongress
den 19 september. Beslut hade tagits tidigare att skjuta upp kongressen på grund av pandemin.
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Vidare fastställdes tidsplan för arbetet inför partikongressen 2021 samt valplan för kyrkovalet
den 19 september 2021.
30 aug
De sista besluten fattades rörande den semidigitala distriktskongressen den 19 september.
Vidare behandlades uppdragsbeskrivning för fackligt utskott samt facklig ledare samt
fastställdes ett förslag till facklig handlingsplan för partidistriktet. När det gäller studier så
informerades om såväl en ledarutbildning i sydost samt om ett samverkansavtal med Ädelfors
folkhögskola. Den till i våras planerade studieresan till Stockholm beslutades genomföras i
oktober.
19 okt
På sammanträdet beslutades om kallelse till distriktskongress 2021 med förhoppning om att
den kan genomföras fysiskt på plats i Ronneby som vanligt. Vidare återvaldes Markus
Alexandersson som internationell kontaktperson för partidistriktet. Ett förslag till tidsplan och
upplägg för arbetet med det regionpolitiska programmet föredrogs och godkändes. En ny
tidsplan för partikongressen fastställdes då kongressen flyttats fram till den 3 – 7 november.
14 dec
På sammanträdet behandlades ett projekt för medlemsutveckling för vilket vi fått ekonomiskt
stöd från partistyrelsens kansli. Vidare diskuterades läget i SSU Blekinge och arbetet med att
få en ombudsman på plats. Förmodligen blir det lösning där Blekinge delar på en tjänst med
SSU-distriktet i Kalmar län. Ett genomfört kommunikationsprojekt i början av december
redovisades samt fastställdes studieplan för första halvåret 2021.
VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS SAMMANTRÄDEN
Verkställande utskottet leder partidistriktets arbete mellan distriktsstyrelsens sammanträden.
VU bereder ärenden inför distriktsstyrelsens sammanträden. Under det gångna
verksamhetsåret har verkställande utskottet sammanträtt 7 gånger:
17 jan
13 mars
24 april
29 maj

21 aug
9 okt
27 nov

10

DISTRIKTSKONGRESSEN
Distriktskongressen 2020 blev unik i partidistriktets historia. För första gången samlades inte alla
ombud på samma fysiska plats. Istället genomfördes kongressen i sk semidigital form där
arbetarekommunerna samlade sina ombud på ett ställe. Undantaget var Karlskrona som behövde
samlas på två ställen för att uppfylla kravet på att max 50 personer fick delta i samma lokal.
Distriktsstyrelsen och personal samlades på Ronneby Brunn tillsammans med den föreslagna
ordföranden för kongressen. 182 ombud fanns samlade i 6 olika möteslokaler runt om i länet.
Vår distriktsordförande Heléne Björklund inleder med att berätta att det var ett svårt, men i
dagsläget nödvändigt beslut, att hålla kongressen semidigital. När vi sköt upp kongressen i våras
var vi övertygade om att det skulle vara bra igen efter sommaren, nu blev det inte så och vi är
fortfarande mitt uppe i en farlig pandemi. Men jag hoppas att vi alla ska känna en känsla av
kongress, högtidlighet och gemenskap, säger vår distriktsordförande.
Heléne Björklund fortsätter sitt anförande med att tala om det faktum att det har varit ett år som
inte liknar något annat. Pandemin har präglat hela vår vardag. Politiken, jobben, fritiden och
familjen.
Vi har sett hur vårdpersonalen jobbar för fullt med att rädda liv och förhindra smitta. Medan
andra av oss kunnat jobba hemifrån. Vi har sett hur regeringen krishanterar och jobbar dygnet
runt för att få ut hundratals miljarder till näringsliv, kommuner, föreningar och löntagare för att
dämpa de ekonomiska effekterna.
Vi har kanske sett på nära håll hur anhöriga blivit smittade kanske till och med avlidit till följd av
pandemin. Och så har vi med förundran följt debatten om den svenska strategin. Vi som är vana
vid att använda fakta har kanske blivit lite tysta i den diskussionen. För hur ska vi veta vad som
är rätt strategi?
Heléne pratar även om hur besöksförbud och social distansering har gjort oss ledsna och lite
deppiga och att detta kan få långsiktiga konsekvenser för folkhälsan.
Hon talar även om att det som hände i början av krisen, att människor återigen började intressera
sig för sjukvård, äldrevården, jobben och krishantering. Våra frågor och att vi kände oss trygga i
den situationen men också att stödet för vårt parti ökade.
Heléne Björklund kommer sedan in på den budget som ska släppas måndagen efter
distriktskongressen. Om att det är en budget som är full av välfärdssatsningar och vallöften som
infrias. En del kompromisser såklart, som det blir när man måste förhandla. Men mycket, mycket
bra politik.
Nu hoppas jag att alla vi som är med här, och lika många till i Blekinge, hjälps åt att sprida
godbitarna. På sociala medier, på insändarsidorna och hemma hos vänner, säger Heléne
Björklund. Exempelvis höjda pensioner. Det är på tiden!
Vår distriktsordförande avslutar sitt anförande med att konstatera att solen skiner precis som
vanligt här i Ronneby, även om inte alla får ta del av strålarna på grund av den digitala formen
kongressen.
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Innan Heléne fortsätter med de formella punkterna i kongressen tänder hon ett ljus och nämner
några varma ord över de partivänner som lämnat oss under åren. Hon nämner Margareta
Yngvesson från Ronneby och Erland Johansson från Karlskrona.
Partistyrelsens representant på kongressen var VU-ledamoten och Infrastrukturminister Tomas
Eneroth. Han anförde bland annat följande:
Det är mänskliga möten som skapar tillit, som gör att vi litar på varandra och därför är det så
viktigt att vi kan göra en distriktskongress så som ni gör nu. Det är viktigt att vi som rörelse
utnyttjar sådana här tillfällen och att vi på så många sätt som det är möjligt mobiliserar en rörelse.
För det kommer att behövas.
Tomas fortsätter: Pandemin utmanar oss, arbetarrörelsen har inte ställts inför något av den här
digniteten tidigare med tusentals och åter tusentals döda runt om i världen.
Nu är det viktigt att vi går tillbaka till grunden och frågar oss vad det är för samhälle som vi vill
ha? Och det har varit utgångspunkten i det arbete som vi har drivit från regeringens men också
från S sida. Det har inte varit helt lätt med det parlamentariska läget som vi har haft. Men det har
varit tydligt att vi, så långt det varit möjligt, har låtit våra värderingar styra de prioriteringar som
vi har gjort.
Vi har sett till att välfärden funnits där för att minska smittspridningen men även funnits där när
jobben försvinner, när företag går i konkurs. Med olika stöd efter olika behov. Vi har även skapat
utrymme för att se till att hela Sverige och Europa ska stå redo när pandemin är över. Jag vågar
påstå att vi på område efter område har låtit våra värderingar styra under pandemin
Och om vi jämför med krisen 2008 där man inte i närheten gav de resurser eller stöd som vi har
erbjudit nu. Vi säger inte som Maud Olofsson sa då: Det där får marknaden sköta…
Vi har valt en väg där vi pratar om tilliten i samhället, att vi tar hand om varandra. Vi har inte
förespråkat Locked downs eller kommit med signalpolitik.
Det är givetvis för tidigt att se om detta varit rätt väg att gå, men vi kan se på andra länder där
man har haft locked downs hur det går där nu. Jag vågar tro att den väg vi har valt är en bra väg.
Men vi vet att arbetslösheten sannolikt kommer att öka till följd av Corona. Men vi har också alla
möjligheter att rusta arbetsmarknaden stark med ett grönt fokus och vi brinner av en längtan att
både klara klimatutmaningen och att klara jobben.
Vi kan dra slutsatser av vad det innebär när man lägger ut stora marknader på privata aktörer.
Med den typen av marknadslösningar blir samhället mer sårbart. Kortsiktigt kanske det är bra.
Men en sak är jag säker på, det kan inte vara lätt att vara nyliberal nu…. Vi skulle snarare behöva
en större statlig beredskap, mer gemensamma lösningar. Och det är det som vi ska argumentera
för, säger Tomas Eneroth.
Med över 100 miljarder i en budget som är den största satsningen på välfärden som jag kan
minnas så är det en tydlig signal om vilka värderingar som styr och som vi vill ska forma samhället.
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Socialdemokraterna kan vara stolta över att vi kan ge svaret och stolta över våra satsningar i den
här budgeten.
Vi stärker välfärden och vi använder de resurserna som vi har sparat under långa tid.
Nu ska ska åka ut i landet och diskutera socialdemokratins utmaningar, som parti och samhälle.
Vi ska göra detta samtalet tillsammans med civilsamhället, inte själva, vi ska vara arenan dit andra
kommer för att diskutera framtiden
Vi behöver nu kroka i de som delar våra värderingar. Där kommer vårt folkrörelsearbete in. Inför
kongressen i november nästa år måste vi mobilisera. Det kommer ta kraft och det kommer att
vara jobbigt, men vi kan och vi vet hur man mobiliserar en rörelse.
För vi behöver mer mandat för alldeles för mycket bra politik stoppas på grund av oppositionen
just nu.
Vi ses på barrikaderna va så säkra, nu ska vi berätta om en budget som vi ska vara stolta över!
Vår distriktsordförande Heléne Björklund tackade Tomas Eneroth med orden:
- Alltid ideologisk, alltid intressant, alltid inspirerande och alltid med glimten i blicken, som
en vanlig, hederlig partivän.
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VERKSAMHET
FÖRSTA MAJ
På grund av pandemin fick även våra traditionella firanden av 1:a maj ställas om. Istället för
arrangemang runt om i länet samlades alla firande framför TV-skärmar i sina egna hem och följde
ett fint och högtidligt digitalt arrangemang från Stockholm. Det var tal av såväl partiordförande
Stefan Löfven som av LO,s avgående ordförande Karl Petter Torvaldsson. Länets
arbetarekommuner samlades runt en gemensam annonsering av detta arrangemang i
lokalpressen. I Karlskrona AK hade man ett inledande firande med ett kort anförande av EUparlamentarikerns Helene Fritzon från Skåne.

PARTIDISTRIKTETS FÖRTROENDERÅD
Förtroenderåd 16 november
Partidistriktets förtroenderåd samlades för första gången digitalt den 16 november. 61 ombud
deltog från sina egna skärmar hemma. Gäst på förtroenderådet var partisekreteraren Lena
Rådström Baastad. Lena inledde med att tala om opinionsläget 22 månader innan allmänna valet
2022. Hon gjorde också en liten utblick över resultatet av det amerikanska valet och erfarenheter
från den valrörelsen. Avslutningsvis pratade Lena om partistyrelsens kommande rådslag där man
vill ha en bred diskussion om vår politik efter corona och med fokus på framtiden.
Christina Mattisson gjorde, tillsammans med Magnus Johansson, en föredragning av tidsplan och
process för arbetet med vårt kommande regionpolitiska program. Även detta kommer att inledas
med ett rådslag där vi vill inhämta många kloka synpunkter på hur Blekinge kan utvecklas.
DIGITALA MÖTEN
Efter att den globala pandemin inneburit att möjligheten till fysiska möten begränsades tvingades
vi ställa om vår verksamhet. Partiet genomgick en snabb digital utvecklig och mötesverktyget
Zoom blev plötsligt väl känt. Det skapade oss nya möjligheter till intressanta möten där geografin
inte längre var en begränsande faktor. Under 2020 genomförde vi, förutom de möten som finns
beskrivna under rubriken statsrådsbesök även följande:
Onsdagen den 8 april arrangerades vårt första digitala medlemsmöte. Gäst var finansutskottets
ordförande Fredrik Olovsson som berättade hur han, Finansminister Magdalena Andersson och
övriga på finansdepartementet arbetat med de krispaket som presenterats och skulle komma att
presenteras med anledning av Covid-19.
Måndagen den 20 april arrangerade vi ett digitalt medlemsmöte med fokus på
arbetsmarknadsfrågor. Anna Johansson och Johanna Haraldsson, riksdagsledamöter som båda
sitter i arbetsmarknadsutskottet, där Anna är ordförande, deltog i mötet. Anna och Johanna
berättade om läget på arbetsmarknaden vid tidpunkten och vilka åtgärder som regeringen har
vidtaget på grund av Coronakrisen. Efter genomgången var det fritt fram att ställa frågor.
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Tisdagen den 21 april höll Kristina Nilsson, riksdagsledamot och vice ordförande i
socialutskottet ett möte där hon berättade om nationella strategier mot Coronapandemin. Bengt
Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge, berättade om läget i Blekinge och om sjukvårdens
och regionens arbete för att mota viruset. Även här fick mötesdeltagarna ställa frågor fritt efter
mötet.
Onsdagen den 29 april höll vår riksdagsledamot, med särskilt ansvar för klimatfrågor, Magnus
Manhammar och Caroline Westblom som är klimatsakkunnig på Naturskyddsföreniningen ett
möte som kom att handla om vilka slutsatser gällande klimatet som vi kan dra parallellt med
Coronakrisen. Samtalet handlade även om vilken som är den nödvändiga vägen framåt för att
klara klimatkrisen och vilken roll Sverige har i denna fråga.
Den 6 maj var det åter dags för ett digitalt medlemsmöte. Partiets talesperson för
jämställdhetsfrågor, Annika Strandhäll berättade om den nya rollen och hur hon tänkte försöka
påverka vilka åtgärder inom hennes område som prioriteras under den pågående pandemin. Och
mycket mer. Medlemmarna fick så klart ställa frågor till Annika, vilket många gjorde.
Den 15 maj gästades vi, digitalt så klart, av Johan Danielsson, som sitter i EU:s utskott för
transport och turism. Johan pratade om Coronakrisen i ett EU-perspektiv kopplat till arbetet i
utskottet.
Den 31 augusti hade vi en digital föreläsning med Jonathan Lundberg från Mörrum som är
journalist och författare av boken Sverigevänner: ett reportage om det svenska nätkriget. Det
blev en uppskattad föreläsning där medlemmarna under en och en halv timma fick följa med på
en resa från tidigt 2000-tal, när ett gäng unga killar genom Internetforumet 4chan, på kort tid
erövrade nätet i USA och fram till nu när vi kan konstatera att Sverigedemokraterna har dubbelt
så stort stöd som alla riksdagspartierna tillsammans på nätet. Vad gäller interaktioner och
delningar på sociala medier. Med sin bok ”Sverigevänner ett reportage om det svenska nätkriget”
som grund berättade Jonathan Lundberg om hur det kunde bli så här men kanske framför allt,
hur allt hänger samman. Efter föreläsningen var det många deltagare som passade på att ställa
frågor till Jonathan.
Den 2 september arrangerade vi ett digitalt möte om läget i Belarus inför valet där. Vår
internationella ledare Markus Alexandersson höll i mötet och medverkade gjorde Belarus
socialdemokratiska partis ordförande Ihar Barysau som ger oss en direktrapport.

STATSRÅDSBESÖK
Under 2018 genomfördes följande statsrådsbesök i Blekinge.
Lena Rådström Baastad, 27 januari
Partisekreteraren Lena Rådström Baastad genomförde den 27 januari ett besök i Blekinge och
Skåne. Under besöket träffade Lena ledande företrädare för partiet i Sölvesborg och Bromölla.
Syftet med besöket var att partisekreteraren ville uppdatera sig på det politiska läget ett år av SDstyre i de båda kommunerna. Lena besökte även en förskola i Bromölla samt medlemmar i
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Kommunal i Sölvesborg innan besöket avslutades med en medverkan på distriktsstyrelsens möte
och en föredragning av mellanvalsstrategin.
Morgan Johansson, 24 februari
Justitieminister, tillika VU-ledamoten, Morgan Johansson medverkade vid distriktsstyrelsen
sammanträde den 24 februari i Folkets Hus Karlshamn. Medverkan var en del i landsomfattande
turné där VU-ledamöterna reser runt i partidistrikten och pratar om partiets framtida politik.
Morgan fokuserade vid sitt besök på frågor om kriminalitet, migration, pensioner och
välfärdspolitiken i stort.
Hans Dahlgren, 3 mars
EU-minister Hans Dahlgren som gästade Karlskrona arbetarekommun och Folkets Hus. Mötet
var öppet för allmänheten och nära 60 personer valde att tillbringa kvällen med Hans Dahlgren.
Innan kvällsmötet med våra medlemmar träffade Hans Dahlgren ungdomar vid AF
Chapmangymnasiet.
Tomas Eneroth, 22 juni
Infrastrukturminister Tomas Eneroth gjorde den 22 juni ett digitalt besök vid hamnarna i
Karlshamn och Karlskrona. Syftet med besöket var att uppdatera statsrådet om utvecklingen för
hamnarna och hur de ser på framtiden. Detta var ett av flera digitala möten infrastrukturministern
haft med hamnarna runt om i landet. Från statsrådets sida poängterades vikten av ett utökat
samarbete mellan hamnarna.
Ardalan Shekarabi, 24 november
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi deltog på ett digitalt möte som arrangerades ihop
med LO. Även partidistrikten i sydost var inbjudna. Temat för mötet var pensioner och
sjukförsäkringen och hur vi vill utveckla dessa. Drygt 30 personer deltog och vi fick ett fint möte
med mycket pepp kring hur viktigt det är att vi driver dessa frågor aktivt.
Stefan Löfven & Susanna Gideonsson, 16 december
Den 16 december genomfördes ett digitalt facklig-politisk dialogmöte med Stefan Löfven och
Susanna Gideonsson. Detta var ett samarrangemang med LO-distriktet i Småland & Blekinge
samt Gotland och partidistrikten i sydöstra Sverige. Drygt 180 personer deltog och efter korta
inledningar fanns det tid och möjlighet för frågor och inspel från deltagarna. Det var ett mycket
uppskattat möte.
STUDIER
Studieverksamheten tillhör de verksamheter som drabbats hårdast av pandemin. Vi gick från ett
2019 som innebar ett trendbrott med många nya utbildningar och medlemmar som skolades till
att 2020 i princip avstanna helt.
En medlemsutbildning hölls tidigt på året i Olofström för nya medlemmar.
Bommersviksakademin startade en ny utbildning under hösten och från Blekinge har vi en
deltagare.
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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.
På hösten 2020 antog distriktsstyrelsen en handlingsplan för facklig-politisk verksamhet. I denna
finns konkreta saker att arbeta med och målsättningen för arbetet är att stärka LO-medlemmars
inflytande över politik, värva fler fackliga medlemmar samt att vi ska få fler LO-medlemmar som
vill ta uppdrag efter nästa val. Arbetet med handlingsplanen sträcker sig dock längre än till 2022.
Siktet är snarare inställt på nästa valår, dvs 2026, då Socialdemokraterna åter ska vara det naturliga
valet för LO,s medlemmar. Det finns ett stort arbete för att vi ska nå dit men med ett strukturerat
och bra arbete ska vi lyckas med det.
Distriktsstyrelsen har även antagit uppdragsbeskrivningar för såväl fackligt utskott som för facklig
ledare. Den fackliga ledaren har tillsammans med försteombudsmannen träffat ledningarna för
alla arbetarekommuner för att samtala om hur den facklig-politiska verksamheten kan utvecklas
på lokal nivå.
Det facklig-politiska arbetet har även varit en central del av vår regionala samverkan med
partidistrikten i sydöstra. Vi har tillsammans med LO-distrikten i Småland & Blekinge samt
Gotland haft kontinuerliga möten på ombudsmannanivå kring ur vi kan utveckla ett konkret
samarbete kring dessa frågor. En utkomst av detta är tillskapandet av två fackliga samverkansråd
där partidistrikten tillsammans med LO-distrikten kan utveckla politik och driva opinion kring
angelägna frågor.
Vi har under året genomfört traditionsenliga budgetträffar i april och september. Detta år har
dessa dock genomförts digitalt. VI har även haft ett facklig-politiskt dialogmöte med Stefan
Löfven och LO,s ordförande Susanna Gideonsson. Drygt 180 deltagare från sydöstra Sverige
deltog och det blev mycket bra diskussioner. Vi har också haft ett bra samarbete med Kommunal
och medverkat vid ett tillfälle då de samlade sina politiskt ansvariga i sektionerna.
INTERNATIONELL VERKSAMHET
Ett mål med den internationella verksamheten är att involvera fler partimedlemmar i diskussioner
om internationell politik och skapa arenor för detta. I början av året arrangerades en studiecirkel
på Zoom om säkerhetspolitik i form av tre träffar med ett tiotal deltagare. När EU-minister Hans
Dahlgren besökte länet arrangerades en diskussionsträff om EU-politik och ett samtal om
betydelsen av att öka intresset för EU-frågor. EU var ett tema när ett antal seminarier om
internationell politik hölls digitalt under våren när pandemin försvårade för fysiska möten. Andra
handlade om svensk utrikespolitik, amerikansk politik och situationen i Ryssland.
Vårt utbyte med det socialdemokratiska partiet i Belarus fortsatte, bland annat besökte Markus
Alexandersson och Jan Björkman partiets kongress i Minsk i februari. Planen var att återvända i
samband med presidentvalet i augusti, men pandemin omöjliggjorde förstås detta. Partidistriktet
har på olika sätt försökt bidra till att upplysa om situationen i Belarus efter valet och bidrog till
att samla in pengar till den politiska oppositionen och ett betydande antal partimedlemmar från
Blekinge har skänkt pengar via Olof Palmes internationella centrum. Vi arrangerade också ett
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digitalt seminarium med partiordförande Ihar Barysau som också skickade en hälsning i samband
med partidistriktskongressen.
Under verksamhetsåret tillskapades en Facebookgrupp i syfte att möjliggöra diskussioner och
information. Ett internationellt nyhetsbrev har vid ett antal tillfällen skickats ut till medlemmar
med information, bland annat från Olof Palmes internationella centrum
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ANSLUTNA ORGANISATIONER
Karlskrona arbetarekommun
Föreningar
Arabiska S-föreningen
Avanti
Fridlevstad-Tving S-förening
Hasslö S-förening
IF Metalls S-förening Karlskrona
Karlskrona Tjänstemannaförening
Kommunals S-förening
Mellanstadens S-förening
Rödeby S-förening
Trossö S-förening
Kvinnoklubbar
Karlskrona
Lillit

Aspö S-förening
Byggfackens S-förening
Handels S-förening
Hässlegården-Torskors S-förening
Karlskrona Internationella S-förening
Karlskrona Östra S-förening
Lyckeby S-förening
Nättraby S-förening
Supporterklubben
Varvets S-förening

Rödeby

SSU-kommuner
Karlskrona
HBT-S Blekinge
HBT-S förening Blekinge
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Karlskrona Kristna Socialdemokrater
Ronneby arbetarekommun
Föreningar
Byggfackens S-förening
Fri kvot
Kallinge S-förening
Listerby S-förening
Saxemara/Skönevik S-förening

Eringsboda S-förening
IFMetall S-förening Ronneby
Kommunals Sförening
Ronneby S-förening
Öljehult/Backaryd S-förening

Kvinnoklubbar
Bräkne-Hoby

Lillit

SSU-kommuner
Ronneby
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Karlshamns arbetarekommun
Föreningar
Asarum
Handels S-förening Västra Blekinge
Karlshamns S-förening
Mörrums S-förening

Byggfacken i Blekinge
IFMetall S-förening Karlshamn
Kommunals S-förening Karlshamn
Svängsta/Ringamåla

Kvinnoklubbar
Karlshamn

Mörrum

SSU-kommuner
Karlshamn
Sölvesborgs arbetarekommun
Föreningar
Byggfackens S-förening
Falkviks S-förening
Mjällby S-förening
Sölvesborgs S-förening

Elpida S-förening
IFMetall S-förening Sölvesborg
Sandbäcks S-förening
Ysane/Norje

Kvinnoklubbar
Lillit

Sölvesborg

SSU-kommuner
Sölvesborg
Olofströms arbetarekommun
Föreningar
Byggfackens S-förening
IFMetall S-förening Olofström
Kyrkhults S-förening
Vilshults S-förening
Kvinnoklubbar
Kyrkhult
SSU-Kommuner
Olofström
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Broderskapsgruppen

Gränums S-förening
Jämshögs S-förening
Olofströms S-förening

Lillit
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Riksdagsgruppens berättelse
Riksdagsåret har präglats av pandemin. Inget år har varit likadant som detta, varken i samhället
eller i Sveriges riksdag. Riksdagsledamöternas arbete har i år i huvudsak utgått hemifrån länet på
grund av restriktionerna med anledning av covid-19. I samtliga riksdagsutskott har politiken
också präglats av arbetet mot covid-19 och landets politik har fokuserat för att gemensamt
kraftsamla för att hantera konsekvenserna av pandemin och för att minska smittspridningen.
I slutet av januari deltog hela riksdagen i en övning angående att en stor kris lamslår Sverige och
nya lagar behövs för att landet ska kunna fungera. I efterhand känns det som en nyttig paradox.
Redan den 1 februari klassade Regeringen Covid-19 som samhällsfarlig sjukdom och i mars
månad vidtogs flera åtgärder för riksdagsarbetet. Bland annat att ledamöterna mestadels arbetar
hemifrån och att minska antalet tjänstgörande ledamöter på plats i parlamentet.
Den socialdemokratiska regeringens politik har under året fokuserat på att rädda liv, minska
smittspridningen och arbeta förebyggande. Många viktiga och stora reformer har också skett som
bland annat inneburit stöd för permittering av anställda, stöd till företag och kommuner samt
förstärkningar
av
a-kassan.
Fram till årsskiftet har drygt 300 miljarder (? Just nu är det 370) beviljats till olika krispaket med
hänsyn till pandemin. För Blekinge har dessa reformer och satsningar haft en betydelsefull
påverkan för invånarna och de lokala företagen.
Riksdagen har trots de ovanliga omständigheterna fattat en mängd beslut varje vecka och vi
nämner några få av dem här:
- Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om operativt militärt stöd mellan
Sverige och Finland. Syftet är att stärka ländernas nationella försvar och deras förmåga att agera
militärt tillsammans.
- Ändringar i skollagen som gäller vuxenutbildningen Komvux, bland annat att det övergripande
målet ska kompletteras så att det framgår att utbildningen också ska vara en bas för den nationella
och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en bra grund för elevernas fortsatta
utbildning.
- Utökad rätt till personlig assistans för personer som behöver hjälp med de grundläggande
behoven andning och sondmatning.
- Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg.
Ändringarna innebär i praktiken att om en sjöman hålls fången på grund av sjöröveri eller väpnat
rån mot fartyget så ska anställningsavtalet gälla även om det egentligen skulle ha upphört under
fångenskapen. Sjömannen har också rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner.
-Straffen skärps för hedersrelaterad brottslighet. Brott där motivet varit att bevara eller
återupprätta heder ska ses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet.
Dessutom blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller
äktenskapsliknande förbindelser och utreseförbud införs för att skydda barn från att föras
utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas.
- En majoritet av riksdagen (inte S) sa tyvärr nej till Regeringens förslag om utökade möjligheter
att utse regionala skyddsombud. Alla arbetsplatser med minst fem anställda ska bland personalen
utse lokala skyddsombud som företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor. För arbetsplatser med
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minst 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Om en arbetsplats saknar skyddskommitté
kan ett fackförbund, som har minst en medlem på arbetsplatsen, utse ett regionalt skyddsombud.
Enligt regeringens förslag ska fackförbund kunna utse regionala skyddsombud även när det
saknas medlemmar på arbetsplatsen, så länge fackförbundet har eller brukar ha kollektivavtal med
arbetsgivaren.
- Regeringen överlämnade en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Handlingsplanen går
igenom hur Sveriges klimatpolitiska arbete bör drivas, vilka åtgärder som har beslutats tidigare
och vilka åtgärder som är planerade i nuläget för att nå uppsatta klimatmål. Riksdagen
välkomnade regeringens inriktning för klimatpolitiken och sa ja till förslaget.
Under riksdagsåret har våra två riksdagsledamöters kontakt och möten med länets medborgare
som normalt sett sker på arbetsplatser, i skolor och med olika organisationer istället fått ske
digitalt. Genom digitala verktyg som Zoom, Skype och Teams har möten med väljarna skett över
internet. Möten med utskotten i riksdagen har också digitaliserat och sker numera till största delen
genom Skype.
Blekinges socialdemokratiska riksdagsledamöter Heléne Björklund och Magnus Manhammar är
främst verksamma i Försvarsutskottet samt Miljö- och jordbruksutskottet. I dessa utskott och
inom många andra politiska områden driver de frågor som är viktiga för Blekinge. Våra
riksdagsledamöter har i år tagit många olika politiska initiativ samt lagt en mängd motioner inom
olika
ämnen.
Gemensamt har de under året lagt dessa motioner om:
• Yrkeshögskoleplatser i Blekinge
• Bygg ut och utveckla E22
• Sydostlänken - en nationell angelägenhet
• Omlokalisera statlig myndighet till Blekinge
• Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige
• Infrastruktursatsningar i Blekinge
• Tryggare anställningar utan hyvling
De har också lagt motioner tillsammans med andra ledamöter eller enskilt:
Heléne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lättare att välja svenskt kött på restauranger
Skarvens påverkan i Blekinge
Utveckla det småskaliga och kustnära fisket
Stärk det lokala kustnära Östersjöfisket i Skåne och Blekinge
Friköpsrätt för historiska arrenden
Barns rätt till punktskrift
Skärpta krav och kontroll av yrkestrafiken
Säkra Ronneby flygplats långsiktigt
Mobiltäckning i hela Sverige
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•
•
•
•

Tullverkets möjligheter till brottsbekämpning
Bredbandsutbyggnad och fri internetuppkoppling är en demokratifråga för unga
Bygg fler små hyresrätter med stöd
Reglera godtyckliga arrendekostnader

Magnus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stärkt forskning kring förlossningsskador
Lärarledd tid som konkurrensfaktor för universitet och högskolor
Stärk tillsynen av mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer i Sverige
Ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt
för barn
Stärk asylrätten för hbtqi-flyktingar
Förbud mot införsel av kärnvapen
Sverige bör ta initiativ till Ekocidlagstiftning
En nationell strategi för vätgasproduktion och koldioxidlagring
Hållbar konsumtion för att nå netto noll senast 2045
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
Reservdelsgaranti, lagstiftning mot planerat åldrande av varor
Ersättningsmodeller till fastighetsägare vid byggnation av elförbindelse
Uttorkningen av Urmiasjön
Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen
Hållbarhetsmärkning av livsmedel för ett bättre klimat
Civilt försvar med en livsmedelsberedskap för framtiden
Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa
Enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation
Se över möjligheten att begränsa marknadsföring inom spelreklam
Gör midsommarafton till nationaldag
Inrätta ett omställningsutskott i riksdagen
Solpaneler på riksdagens tak
Nollvision för plast i riksdagen
Uppmärksamma islamofobi med en dag
Energisnål belysning i riksdagens byggnader
Klimatkompensation för riksdagens inrikes flygresor
Servering av vegansk kost som norm i riksdagens restauranger
Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter
Hotade journalister behöver ökat skydd
Specialdomstol för mark- och miljömål
Förtur i bostadsköerna för våldsutsatta kvinnor och barn
Krav på miljömässig och social hållbarhet vid all offentlig upphandling
För klimatets skull bygg mera i trä
Åtgärder mot vattenbrist
Utökat skydd mot föreningsrättskränkning
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En nollvision för mäns våld mot kvinnor
Vegansk kost i förskolor och skolor i alla kommuner
Toleransarbetet inom skolan
Undersök möjligheterna för att skapa en ny internationell Östersjömyndighet
Stå upp för Västsahara
Ett hållbart och effektivt transportsystem
Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten
Satsning på cykelbanor
En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
Avskaffa informationsplikten för hivsmittade
Systemet för organdonation
Fler psykologer i primärvården
Näringsriktiga måltider för äldre
Högre skatteavdrag för cykelpendling
Undersök möjligheten att införa en sockerskatt i Sverige vid en skattereform
Återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening och arbetslöshetskassa
Ny modell för koldioxidskatt
Fler lagliga vägar för att söka asyl
En jämställd och feministisk handelspolitik
Kultur åt hela folket - gör även länsmuseer avgiftsfria
Distansleverans för offentlig sektor och statliga bolag
Grundkrav på kollektivavtal
Reglering av marknadsföring av ohälsosamma livsmedel
Översyn av försäljningen av biljetter i andra hand
Se över räntetaket för högkostnadskrediter
Fler åtgärder för att förebygga skador orsakade av asbest
Garantera studentbostäder
Begränsa arbetsgivarens intervjurätt om familjebildning
Ordning och reda vid åtgärdsanställningar

Regiongruppens berättelse
Året 2020 blev på många sätt ett mycket speciellt år då samtliga verksamheter i Region Blekinge
berördes antingen direkt eller indirekt av insatserna emot pandemin med Covid-19. Förutom alla
utmaningar detta innebar för främst hälso- och sjukvården, så påverkandes också den
demokratiska processen. Under våren gjordes en överenskommelse mellan de politiska partierna
om att reducera antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser för att minska
smittspridningen. Under hösten blev det möjligt att även delta på distans och därmed kunde åter
igen samtliga ledamöter liksom ersättare närvara.
Hösten präglades av budgetarbetet och i vår S-budget för 2021 synliggjorde vi regeringens
historiska satsningar på välfärden genom att lägga pengarna på välfärden, d v s sjukvården. Vår
S-budget innehöll också ett stort personalpolitiskt paket, investeringar i form av mer resurser till
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det regionala utvecklingsarbetet, ett antal viktiga folkhälsosatsningar och mer pengar till både
kulturverksamheten och Regionens folkhögskola.
I Trafiknämnden togs återkommande beslut för att anpassa kollektivtrafiken med anledning av
Covid-19. Restriktionerna ledde till ett minskat resande och stora intäktsbortfall som under året
ersattes fullt av genom särskilda nationella stöd och statsbidrag. och ett minskat resande. Under
2020 hanterade nämnden också bland andra frågan om fler helgavgångar med Öresundstrafiken,
anropsstyrd trafik till Ronneby Airport, uppstart bussupphandling, utveckling av det nya
biljettsystemet och en tågstrategi för Blekinge.
Coronapandemin fick märkbara konsekvenser även för Folktandvården och Tandvårdsnämnden.
All uppsökande tandvård ställdes in och i samråd med smittskyddsenheten stängdes samtliga
kliniker utom dem i Karlskrona och Karlshamn för att bistå sjukvården med personal och
material. Det resulterade i ett stort budgetunderskott med följdverkningar även 2021. En annan
stor fråga i Tandvårdsnämnden under 2020 var utredning och förberedelse av en akut- och
utbildningsklinik i Ronneby, med planerad start 2021.
I Kultur- och Bildningsnämnden genomfördes exempelvis sista året av projektet med den så
kallade medborgarscenen, som varit en del av genomförandet av den regionala kulturplanen.
Nämnden beslutade också om bland annat arbetsstipendium för konstnärer inom alla
konstformer, för att underlätta det svåra läget för kulturskapare under pandemin. Och så kom
det efterlängtade igångsättningsbeslutet för 46 nya elevbostäder och internatboende på Blekinge
Folkhögskola, motsvarande närmare 50 miljoner kr.
Coronapandemins konsekvenser gjorde att även Regionala utvecklingsnämnden tillfälligt ställde
om verksamheten, till att prioritera stöd till företag genom att erbjuda medfinansiering till projekt
inom ramen för det regionala tillväxtanslaget. Nämnden tog också en avsiktsförklaring om att
starta en lärarutbildning i Blekinge hösten 2021 i samverkan med Ronneby kommun och
Linköpings universitet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde en omfattande omställning för att möta Corona-pandemin.
Personal utbildades och flyttades inom verksamheterna för att säkerställa omhändertagande av
patienter, 130 slutenvårdsplatser upprättades och ett ökat antal IVA-platser och sju vårdlag
aktiverades inför hösten och den andra vågen. Vård som kunde anstå sköts upp och köerna ökade
till icke akuta operationer. Inom nära vård fortsatte samverkansprojektet tillsammans med
kommunerna, för att underlätta olika vårdprocesser för multisjuka patienter.
Regiongruppens oppositionsarbete har synts i både insändare, pressmeddelanden och på
delningsbilder i sociala medier via distriktets FB-sida.
Regiongruppen har sagt nej till att privatisera lokalvården, en utredning som vid årsskiftet ännu
inte fattats beslut. Vi har ifrågasatt den ökande kostnaden för hyrpersonal och krävt åtgärder,
utan respons. Vi har krävt gratis influensavaccin till samtliga riskgrupper – ett krav som inte
hörsammades. Vi har krävt fortsatt gratis besök hos distriktsjuksköterska – som vi inte heller fick
igenom men däremot mötte ett stort gensvar hos Blekingeborna. Vi fick också respons från
Blekingeborna när vi ifrågasatte alliansstyrets orimliga beslut att under 2020 spara 150 miljoner
kr i sjukvården och dessutom utreda möjliga sparåtgärder för sammanlagt 400 miljoner kr.
Detsamma gäller vårt krav på omedelbara åtgärder efter Inspektionen för vård och omsorg
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IVO-s kritik gällande brister i såväl patientjournaler som för läkarbesök på särskilda boenden
under pandemin i våras.
Regiongruppens interpellationer har varit omfattande och rört flera viktiga både politiskt
ideologiska och sakfrågor. Exempelvis privat sjukförsäkring, systematiskt kvalitetsarbete,
inrättande av jourcentraler i Ronneby och Sölvesborg, riktlinjer för privata utförare, kris- och
traumastöd till vårdpersonalen liksom ifrågasättande av ordning och reda i Region Blekinges
ekonomi liksom besparingskrav trots omställning till nära vård.
Regiongruppens inlämnade motioner har handlat om Förutsättningar för att sälja mat som blir
över (Christina Mattisson), Analys av inköpens klimat- och miljöpåverkan (Teo Zickbauer) samt
motion om behovet av psykiatriambulans respektive Beroendecentrum (Markus Alexandersson).
Regiongruppen har genomfört åtta gruppmöten vilka i huvudsak varit digitala och behandlat
ärendelistan inför respektive regionfullmäktige. Därutöver har gruppen också haft en heldag
tillsammans på Ronneby Brunn. På agendan då var också en diskussion om hur vi lyckats i
oppositionsarbetet, vår S-budget 2021, det kommande rådslagsarbetet i både distriktet och
nationellt samt information om säkerhet för förtroendevalda.
Regiongruppen väljer inom sig en gruppstyrelse. Gruppstyrelsen 2020 har bestått av:
• Christina Mattisson, gruppledare och 2:e vice ordförande Regionstyrelsen
• Christel Friskopp, vice gruppledare samt ledamot Regionstyrelsens arbetsutskott
• Kjell-Åke Karlsson, ledamot Regionstyrelsens arbetsutskott
• samt 2:e vice ordförande i nämnderna;
• Markus Alexandersson, Hälso- och sjukvårdsnämnden
• Magnus Johansson, Regionala Utvecklingsnämnden
• Teo Zickbauer, Tandvårdsnämnden.
• Ivar Wenster, Kultur- och Bildningsnämnden till maj 2020 och därefter Elina Gustafsson
• Magnus Pettersson, Trafiknämnden
• Kalle Sandström, 2:e vice ordförande Regionfullmäktige
I gruppstyrelsen har även ingått politiska sekreterare Annacarin Leufstedt och Jeanette
Andréasson-Sjödin.
Gruppstyrelsen har haft 10 möten och förberett frågor till regionfullmäktigegruppen såsom plan
för intern/extern kommunikation, rådslagarbetet, en ny regional utvecklingsstrategi och
planeringsdirektiven inför budget 2021. Gruppstyrelsen har också haft en tvådagars överläggning
på Södra Hoka i Asarum med tema ”Vårt strategiska fortsatta oppositionsarbete” och en
uppföljning av diskussionerna under en heldag på Mörrums Kronolaxfiske.
För S-gruppen i Region Blekinge
Christina Mattisson, gruppledare
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Kyrkopolitiska gruppens berättelse

Året 2020 har präglats av pandemin även inom kyrkan, det folkhälsomyndigheten förelägger
ligger fast. Begravningsverksamheten blev lite extra belyst där vår grupp på nationella nivån
gjorde ett gott fotarbete och påverkade regeringen om antalet närvarande vid
begravningsgudstjänsten. En utmaning för våra förtroendevalda blir att genomföra en
lokautredning Gudstjänstlivet sker digitalt. Sammanträden sker numera digitalt. För första gången
i stiftets historia valdes en Bleking till ordförande då Birger Wernersson utsågs till ordförande i
Stiftsfullmäktige för resterande del av mandatperioden. Blekinge/Skånes stiftsgrupp och lilla
kyrkogruppen genomför regelbundna sammankomster. De skriver gemensamma motioner till
stiftsfullmäktige med utgångspunkt ifrån det program vi gick till val på. Initiativtagare var vår
grupp att även i år att satsa på stadsmissionen till behövande. Vår motion som lämnats in under
2019 till stiftsfullmäktige för att stimulera unga musiker i församlingarna, för att trygga rekrytering
av kyrkomusiker vilket är ett bristyrke, har bifallits och våra första stipendier har överlämnats.
Ingen från vårt län hade dock nominerats så de tre stipendiaterna kom från Skåne.
Blekinge är representerat
arbetsgivarorganisation.

i

Kyrkomötet,

SKUT,

Birger Wernersson, Roine Olsson, Camilla Persson,Martin Moberg

stiftsstyrelsen

samt

Kyrkans
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MEDLEMSUTVECKLINGEN
Karlshamns Soc.Dem.Ak
Kvinna
Man
Vill ej ange
Karlskrona Soc.Dem.Ak
Kvinna
Man
Vill ej uppge
Olofströms Soc.Dem.Ak
Kvinna
Man
Ronneby Soc.Dem.Ak
Kvinna
Man
Vill ej uppge
Sölvesborgs Soc.Dem.Ak
Kvinna
Man
Vill ej uppge
Totalt

2020
281
119
160
222222
691
325
363
3
297
141
156
296
104
185
7
228
112
116

2019
357
145
211
1
849
395
453
1
324
149
175
384
132
251
1
298
138
159
1

2018
449
174
275

2017
435
169
266

2016
484
195
289

915
407
506
2
292
123
169
402
145
256
1
316
142
173
1

893
395
496
2
307
132
175
321
130
191

1005
467
538

285
130
155

313
144
169

1660

2212

2374

2241

2481

304
134
170
375
154
221

Fotnot
Siffran i tabellen över medlemmar avser från år 2020 endast partimedlemskap. Eventuella
extramedlemskap är inte längre medräknade. Detta för att vi ska räkna lika som övriga landet. Den
jämförbara siffran för partidistriktet 31 dec 2019 var 1724 partimedlemskap, dvs vi minskade med 64
mellan 31 dec 2019 till 31 dec 2020.
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SLUTORD
2020 blev verkligen inte ett år som alla andra. Det blev tvärt om ett år som skiljer sig kraftigt från
alla andra som de allra flesta av oss kan minnas. En hel värld ställdes på ”vänta” pga en aggressiv
pandemi och tvingades oss alla att tänka om och tänka nytt. En världsomfattande pandemi är
såklart i första hand en fråga om liv och hälsa. Men den har också bjudit oss en rejäl utmaning
för vår samhällsekonomi och även för vår egen organisation.
I början av våren var vi många som tänkte att det nog blir som vanligt till sommaren, men så blev
inte fallet. Och när det blev allt tydligare blev vi också tvungna att ställa om vår verksamhet. Vårt
parti ställde inte in, vi ställde om. Den digitala mognaden tog ett rejält kliv framåt och Folkets
Hus sammanträdeslokaler ersattes av digitala mötesrum på Zoom. Denna utveckling har
inneburit att en del partivänner känt besvär och kanske obehag att delta i våra aktiviteter medan
andra har funnit ett nytt och bra sätt att som passar bättre i livspusslet.
Politiskt har pandemin inneburit stort fokus på välfärdsfrågorna. Sjukvården, äldreomsorgen och
det starka samhället tog över diskussioner som innan handlade mest om integration och
brottslighet. Vi såg hur vårt stöd i opinionsundersökningarna ökade under senvåren när dessa
frågor stod i centrum. Men vi såg också hur tydligt det är att vi måste fortsätta att prata om
välfärden för annars tar andra frågor över igen.
När det gäller vårt parti så har vi fortsatt en stor utmaning med vår medlemsutveckling. Visst har
det varit svårt att värva medlemmar under ett år vi knappt fått träffas. Men samtidigt vet vi att
det är en längre trend än så som gör att tappar medlemmar. Ingen uppgift kan vara viktigare för
en nyvald styrelse än den att vård och utveckla vår organisation. Och vi vet att det går, det visar
andra distrikt. Vi har mycket att vara stolta över kring vår politik, både historiskt men också i
dagsaktuella frågor. Vi vet dessutom att vi har stort stöd i våra grundläggande värderingar. Det
enda vi behöver göra är att mer aktivt prata med människor om vår politik och om varför det är
viktigt att vanligt folk engagerar sig politiskt i vårt parti.
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.

10 april 2021
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Heléne Björklund

Kalle Sandström

Magnus Pettersson

Christina Mattisson

Morgan Bengtsson

Johanna Beijer

Markus Alexandersson

Yvonne Andréasson

Andreas Saleskog

Per Ola Mattsson

Teo Zickbauer

Annette Rydell

Elina Gustafsson

Sandra Bizzozero

Roland Andreasson
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EKONOMISK BERÄTTELSE

RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter m.m.
Nettointäkter
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Internationella projekt
Övriga externa kostnader
Hyror
Förbrukningsmaterial, underhåll mm.
Resekostnader
Konferenser
Studier
Val
Kampanjer
Kontorsmateriel, gåvor mm.
Möten
Förvaltningskostnader
Anslag sidoorganisationer
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat försäljning kortfristiga placeringar
Ränteintäkter
Nedskrivning av innehav av andelar m.m.
Räntekostnader

2020-12-31 2019-12-31

2 764 507
58 122
2 822 629

3 051 979
116 702
3 168 681

0
696 413
73 632
23 232
2 966
125 998
0
0
53 964
68 679
18 148
143 309
180 000
6 485
1 453 878

100 315
1 370 026
158 446
115 762
23 211
351 856
63 270
184 983
47 975
68 980
31 526
129 958
180 000
14 059
1 798 255

-60
2 150 231

0
644
3 269 240

672 278

-100 559

14 660
0
-4 373
10 287

-323
-323
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Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning valfond
Upplösning valfond

Årets resultat

682 565

-100 882

0
0

0
0

682 565

-100 882
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BALANSRÄKNING

2020-1231

2019-1231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

0
0

0
0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

100
3 704 456

2 500
3 298 615

Summa anläggningstillgångar

3 704 556

3 301 115

7 183
3 600
23 865
0
34 648

56 111
51 851
2 400
110 362

Kassa och bank
Kassa och bank
Bankkonto projekt
Summa kassa och bank

2 062 620
9 221
2 071 841

1 310 381
9 221
1 319 602

Summa omsättningstillgångar

2 106 489

1 429 964

5 811 045

4 731 079

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Avräkning för skatter och avgifter
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

2020-1231

2019-1231

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Valfond
Förändring i fond för verkligt värde
Summa eget kapital

3 382 862
175 017
1 064 180
649 523
5 271 582

2 700 298
173 081
1 064 180
437 618
4 375 177

0
335 613
203 850
539 463

0
333 757
22 145
355 902

5 811 045

4 731 079

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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ASTRID OCH RIKARD SVENSSONS MINNESFOND
Fondens ställning den 1 januari och 31 december 2020
Tillgångar

1 januari

31 december

Bank
Absolut avkastning

5 168,60
62 908,85

5 168,60
63 819,00

Inkomster
Ränta bank 2019
Värdeförändring

0,00
910,15

Skulder
Kapital

68 068,45

68 978,60

ALGOT TÖRNKVISTS- STUDIE OCH STIPENDIEFOND
Fondens ställning den 1 januari och den 31 december 2020
Tillgångar
Bank
Absolut avkastning ränta

1 januari
14 303,35
71 390,00

31 december
14 303,35
71 966,00

Inkomster
Ränta bank 2016
Värdeförändring

0,00
576,00

Skulder
Kapital

85 184,54

85 760,54
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REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade, utsedda att granska Blekinge socialdemokratiska partidistrikts, Astrid och Rikard
Svenssons minnesfond samt Algot Törnkvists studie- och stipendiefonds räkenskaper för 2020, 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 2020 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.

Karlshamn 11 februari 2021

Lars-Inge Kjellberg

Christer Hallberg

Kent Kullman
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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

