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PARTIDISTRIKTETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Distriktsstyrelsen
Ordförande
Helene Björklund, Sölvesborg
Vice ordförande
Magnus Pettersson, Ronneby
Ledamöter i distriktsstyrelsen
Christina Mattisson, Karlskrona
Morgan Bengtsson, Olofström
Per-Ola Mattsson, Karlshamn
Johanna Beijer, Sölvesborg
Markus Alexandersson, Sölvesborg
Yvonne Andréasson, Olofström
Andreas Saleskog, Karlshamn
Teo Zickbauer, Ronneby
Annette Rydell, Ronneby
Elina Gustafsson, Karlskrona
Sandra Bizzozero, Karlskrona
Roland Andreasson, Karlskrona
Håkan Eriksson, Karlskrona
Adjungerade i distriktsstyrelsen
Oscar Dyberg, LO-Småland Blekinge
Suzanne Svensson, S-kvinnor Blekinge
Molham Alshooykh, 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 t.o.m. 31/3 2021
Emma Söderbom, ombudsman t.o.m. 15/8 2021, politisk sekreterare Region Blekinge fr.o.m.
16/8 2021
Jörgen Englin, ombudsman t.o.m. 28/2 2021, försteombudsman fr.o.m. 1/3 2021
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Magnus Johansson, förste ombudsman t.o.m. 28/2 2021
Hampus Engqvist, ombudsman fr.o.m. 16/8 2021
Verkställande utskottet
Helene Björklund, Sölvesborg
Magnus Pettersson, Ronneby
Christina Mattisson, Karlskrona
Morgan Bengtsson, Olofström
Per-Ola Mattsson, Karlshamn
Adjungerade i verkställande utskottet
Oscar Dyberg, LO-Småland Blekinge
Jeanette Andreasson-Sjödin, politisk sekreterare Region Blekinge t.o.m. 31/3 2021
Annacarin Leufstedt, politisk sekreterare Region Blekinge
Emma Söderbom, ombudsman t.o.m. 15/8 2021, politisk sekreterare Region Blekinge fr.o.m.
16/8 2021
Jörgen Englin, ombudsman t.o.m. 28/2 2021, försteombudsman fr.o.m. 1/3 2021
Magnus Johansson, förste ombudsman t.o.m. 28/2 2021
Hampus Engqvist, ombudsman fr.o.m. 16/8 2021
Studieorganisatör
Yvonne Andréasson, Olofström
Facklig ledare
Annette Rydell, Ronneby
Internationell ledare
Markus Alexandersson
Revisorer
Ordinarie
Lars-Inge Kjellberg, Karlshamn
Christer Hallberg, Ronneby
Kent Kullman, Olofström
Suppleanter
Ewy Svensson, Karlskrona
Lars-Göran Karlsson, Olofström
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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 till 28/2 Jörgen Englin fr.om 1/3 (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)
Partidistriktets förtroenderåd
Karlskrona arbetarekommun
Ledamöter
Ann-Marie Kimenius, Anna Strömqvist Vollan, Bassem Khalid, Bo Andersson, Bo Blomqvist, Bo Svensson,
Daniel Daleke, Elina Gustafsson, Eva Henningsson, Eva Strömqvist, Eva Öman, Eva- Lotta Altvall, Göran
Karlsson, Helene Gustafsson, Ingemar Toresten, Karin Daleke, Kerstin Söderbom, Kerstin Wieslander, Laila
Karlsson, Lars Brissmalm, Lesley Appelgren, Lisbeth Bengtsson, Madeleine Karlsson, Magnus Manhammar,
Marie Toresten, Mats Ekberg, Michael Holmberg, Oscar Dyberg, Roland Andreasson, Sandra Bizozzero,
Sattar Zad, Tommy Brolin, Ulf Härstedt.
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Ersättare
Kalle Sandström, Bertil Lund, Birgitta Möller, Daniel Deleuran, Ivar Wenster, Jeanette Håkansson,Johnny
Ekström, Karin Blomé, Laila Karlsson, Ann-Charlotte Holgersson, Mats Fagerlund, Mikael Holmberg, Per
Löfvander, Percy Greiff, Rikaaard Jönsson, Ronny Svedklint, Selma Matthiasdottir, Shahram Behrouz, Shirin
Saheb Jamee, Sonny Bengtsson, Kerstin Ekberg, Kenneth Nyström, Christina Mattisson, Stefan Anderson,
Kenneth Abrahamsson, Lennart Lindqvist, Johan Ekström.
Ronneby arbetarekommun
Ledamöter
Teo Zickbauer, Magnus Pettersson, Ola Robertson, Pär Dover, Magnus Björk, Jonas Petersson, Chatarina
Christensson, Malin Månsson, Thomas Svensson, Martin Johansson, Sanela Kazman, Anette Rydell, Christer
Hallberg, Jan-Erik Wildros, Stefan Österhof.
Ersättare
Benny Atle, Magnus Johanesson, Martin Moberg, Eva Robertsson, Håkan Robertsson, Lennart Hägglöf.
Karlshamns arbetarekommun
Ledamöter
Andreas Saleskog, Annika Westerlund, Christel Friskopp, Christer Martinsson,Jan-Erik Abrahamsson,
Johnny Persson, Katrin Johansson, Kenneth Bengtsson, Leif Håkansson, Lena Sandgren, Siri Näslund, Susanne
Olsson, Tomas Hågbäck, Ulf Gustavsson, Ulla Sandgren.
Ersättare
Anders Karlsson, Anette Darlé, Ann-Christine Svensson, Bengt-Olof Björck, Diez Nobach, Inger Löfblom
Sjöberg, Jan-Åke Berg, Kenneth Hake, Kennerth Willander, Leif Gummesson, Linda Winnetoft, Roland
Olsson, Rune Andersson, Torgny Lindqvist Ulf Månsson.
Sölvesborgs arbetarekommun
Ledamöter
Leif Nilsson, Roine Olsson, Daniel Berg, Johanna Beijer, Christina Hedenram, Lars-Uno Johansson,
Alexander Nilsson, Bodil Nyström, Maria Lindros, Jan-Åke Persson.
Ersättare
Kristina Tomasson, Jörgen Johansson, Anneli Rosenqvist, Viveka Olofsson, Lina-Märta Jörnkrans, Ylva
Nilsson, Bengt Johnsson, Evonne Månsson.
Olofströms arbetarekommun
Ledamöter
Ola Bengtsson, Tamam Abou-Hamidan, Miroslav Milurovic, Eva Johnsson, Patrik Sjöstedt, Bogdanka Sublja,
Sophie Kjellberg, Amina Kurtisi, Rolf Person, Ola Claesson, Jerry Lilja, Ingolf Johnsson.
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Ersättare
Molham Alshooykh, Siv Joelsson Bengtsson, Kent Kullman, Pirjo Veteli, Dan Orvegren, Håkan Assarsson,
Kjell Olofsson, Kjell-Åke Karlsson.
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 t.o.m. 15/8 2021
Jörgen Englin, ombudsman t.o.m. 28/2 2021, försteombudsman fr.o.m. 1/3 2021
Magnus Johansson, Förste ombudsman t.o.m. 28/2 2021
Hampus Engqvist, ombudsman fr.o.m. 16/8 2021
Representation
Till att representera partidistriktet vid arbetarekommunernas och vänorganisationernas
årsmöten utsågs följande:
Karlskrona AK, 31 mars, Morgan Bengtsson
Ronneby AK, 24 mars, Heléne Björklund
Karlshamns AK, 25 mars, Christina Mattisson
Sölvesborgs AK, 27 mars, Per-Ola Mattsson
Olofströms AK, 27 mars, Magnus Pettersson
SSU Blekinge, 27 mars, Magnus Johansson
LO Småland-Blekinge, 27 april, Heléne Björklund
S-kvinnor Blekinge, 27 mars, Sandra Bizzozero
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Distriktsstyrelsens sammanträden
Distriktsstyrelsen har under året sammanträtt 10 gånger.
25 jan
Årets första distriktsstyrelsemöte präglades av en stor osäkerhet kring hur året ska bli och frågor
som verksamhetsplaner och vilka aktiviteter som skulle kunna gå att genomföras under året var
tveksamt när man startade upp det nya verksamhetsåret mitt under en stor smittspridning av
Covid-19.
1 mars
Styrelsemötet behandlade personalsituationen på vår expedition. Magnus Johansson begärde
tjänstledigt för att gå in i regionpolitiken och Jörgen Englin ersätter Magnus som
försteombudsman. Man hanterade förberedelser inför vår distriktskongress. Motioner blev
behandlade av styrelsen och det fattades beslut om att kongressen skulle ske digitalt på grund av
rådande restriktioner.
6 april
På sammanträdet så pratade man om det stundande 1 majfirandet. Det redovisades att ännu ett
digitalt firande skulle bli fallet med ett centrala talare. Vårkampanjen lyftes och att fokus centralt
låg på att värva nya medlemmar. Man planerade även för en lokal kampanj som skulle handla om
vård och omsorgsfrågor. Att vi behöver lyfta det facklig-politiska arbetet var även uppe som en
viktig punkt.
19 april
Distriktskongressen avhandlades och man hade fått feedback om en lyckad kongress. Nu väntar
vårkampanj och alla arbetarkommuner fick redovisa sina tänkta aktiviteter. Man lyfte frågan om
ett Vård-omsorgscollage. Ett vallöfte som vi tillsammans region och flera kommuner behöver
hjälpas åt med att leverera.
23 augusti
Det kallades till ett extra distriktsstyrelsemöte som diskuterade processen kring att nominera en
ny partiordförande. Kalle Sandström var inbjuden som gäst i sin roll som ledamot i
valberedningen och föredrog hur valberedningen tänkte kring nomineringarna. Man var överens
om att det var en viktig process där medlemmarna skulle känna sig delaktiga samtidigt som det
var viktigt att vara tydliga med att nomineringen kommer ifrån distriktet.
27 september
På mötet så bestämdes det att nominera Magdalena Andersson till partiordförande och till
partisekreterare skicka vilka kriterier styrelsen tyckte var viktiga samt ge vårt stöd till Tomas
Eneroth och Lena Hallengren. Man fick rapporter om en lyckad valrörelse i Kyrkovalet där vi
lyckades gå framåt i flera församlingar.
1 november
Distriktsstyrelsen informerades om en lyckad verksamhetskonferens i Kristianstad. Man tog upp
den Regionala valplattformen som ska beslutas på det kommande Förtroenderådet. Kongressen
närmar sig och även den kommande höstkampanjen är uppe för diskussion. Många i styrelsen
vittnar om att man känner en medvind i opinionen och ser fram emot kommande aktiviteter.
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25 november
Efter att regeringen tvingats avgå efter att Magdalena Andersson blivit historisk som Sveriges
första kvinnliga statsminister bara för att lämna in regeringens avskedsansökan några timmar
senare så kallades distriktsstyrelsen till ett extra sammanträde för att få information om läget och
en chans att få diskutera läget. Man var överens om att en minoritetsregering med enbart
Socialdemokraterna var det bästa alternativet fram till valet.
20 december
Årets sista möte skedde i en positiv anda. Smittspridningen hade börjat accelerera igen men flera
positiva signaler kring partiet och vårt stöd i opinionen redovisades. Jörgen Englin föredrog att
medlemsutvecklingen var positiv och vi pratade om hur viktigt det är att få igång våra
medlemsutbildningar igen. Vi fick en budgetuppföljning och beslutade även om en handlingsplan
för sexuella trakasserier.
Verkställande utskottets sammanträden.
Verkställande utskottet leder partidistriktets arbete mellan distriktsstyrelsen sammanträden. VU
bereder ärenden inför distriktsstyrelsens sammanträden. Under det gångna verksamhetsåret har
verkställande utskottet sammanträtt 7 gånger:
15 jan

17 sep

12 feb

22 okt

26 mars

10 dec

7 maj
Distriktskongressen
Ordförande Helene Björklund hälsade välkommen till Socialdemokraternas i Blekinges digitala
distriktskongress 2021.
Helene Björklund talade om att året inte har varit sig likt och att allt har påverkats av den
pågående pandemin. Hon talade om behovet av att få umgås och att vi alla ser fram emot att få
träffas fysiskt igen. Så fort pandemiläget tillåter det ska Blekinge Partidistrikt ställa till med en
riktigt trevlig fest.
Helene Björklund uttryckte sin tacksamhet mot all vårdpersonal som bär ett tungt lass under
pågående pandemi. Hon uppmärksammade också de som har ställt om och arbetar hemifrån för
att på så sätt minska smittspridning.
Även om mycket under året har varit negativ har en del positivt också hänt. Saker som räknas till
socialdemokratins kärnfrågor har hamnat i fokus, exempelvis sjukvård, äldreomsorg och
arbetsmarknadsfrågor.
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Helene Björklund påtalade också att vår regerings krishantering har efter omständigheterna skötts
på ett ypperligt sätt och att man från regeringens håll fortsätter att skicka ut stödåtgärder som gör
att vi dels håller samhället igång, dels rustar oss för tiden efter pandemin.
Helene Björklund talade också om det stundande kyrkovalet som äger rum om 162 dagar samt
om valet till riksdag, region och kommuner där vi har drygt 500 dagar kvar. Det är mycket viktigt
att vi socialdemokrater lyssnar in viktiga frågor och vilka vardagsproblem som människor har
samt att vi kan leverera förslag på möjliga lösningar.
Hon avslutade sin inledning med en uppmaning om att hålla i och hålla ut –det kommer en tid
efter pandemin och förklarade Socialdemokraterna i Blekinges distriktskongress 2021 för öppnad.
Därefter hälsade Helene Björklund välkommen till inrikesminister Mikael Damberg. Mikael
Damberg inledde med att tala om vårsolen och det opålitliga aprilvädret och applicerade även
aprilvädret till att även gälla ”aprilpolitik” för att illustrera liberalernas senaste utspel om att nästa
mandatperiod ingå i ett nytt konservativt block där även Sverigedemokraterna kan ingå.
Damberg var starkt kritisk till Liberalernas besked och ifrågasatte deras moraliska och etiska
värdegrund. Mikael Damberg talade vidare om det kommande kramkalaset som kommer när vi
alla är vaccinerade. Han manade dock till uthållighet då vi inte är igenom krisen än och att vi
fortfarande måste hålla nere smittspridningen.
Mikael Damberg påtalade också hur pandemin har blottlagt brister i vårt samhälle. Många har
blivit av med sina arbeten eller blivit permitterade. Vilka effekterna av arbetslösheten är svårt att
sia om, men Sverige har klarat sig bättre än många andra länder. Vi har kunnat spara tidigare år
och kan nu kompensera kommunerna på flera olika sätt. När finanskrisen slog till i Sverige i slutet
på 00-talet hade Sverige inget system med korttidspermitteringar för att kunna skydda anställda
under krisen. IF Metalls dåvarande ordförande Stefan Löfven gick då till den borgerliga
regeringen med förslag på lösningar.
Nu har vi detta på plats och kombinerat med kompetensutveckling står industrin stark.
Prioriteringar i närtid är att ändra regelverket för sjukförsäkring och A-kassan. Mikael Damberg
talade också om att det finns flera olika sätt att mäta överdödlighet i pandemin. En brittisk studie
visar exempelvis att Sverige har haft mindre dödlighet än många andra länder. Det finns också
andra saker att mäta och prioritera exempelvis barn och ungas mående.
Det viktiga nu är att vi håller ut. Mikael Damberg påtalade också att många människor har börjat
fundera över vad som verkligen är viktigt i livet. Han lyfte också de grupper som har burit och
fortfarande bär samhället genom krisen, exempelvis personal i sjuk-och äldreomsorgen,
lokalvårdare, barnomsorgspersonal, skolpersonal och busschaufförer med flera. Mikael Damberg
menar att i och med att vi har klarat den här krisen så pass bra har goda förutsättningar att vinna
ett tredje val. Människor ser vad som är viktigt i det långa loppet och vilka satsningar vi behöver
göra för framtiden.
Vidare talade Mikael Damberg om flyktingpolitiken, om temporära uppehållstillstånd och kraven
på att klara försörjning samt svenska språket. Mikael Damberg fortsatte därefter med att tala på
temat brott och straff. Människor blir oroade av utvecklingen oavsett var man bor. Mikael
Damberg menade att vi måste ta människors oro och trygghetsfrågorna seriöst. Organiserad
brottslighet och gängkriminalitet ska pressas tillbaka och nyrekryteringen ska stoppas.
Mycket görs och det satsas resurser på bland annat flera poliser. I exempelvis region syd börjar på
måndag (12 april 2021) 59 nya polisaspiranter. Andra frågor som Mikael Damberg tog upp var
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behovet av att höja pensionerna framförallt för de med låg pension och att fortsätta med linjen
för grön omställning i industrin och energi.
Mikael Damberg avslutade med att lyfta fram de viktigaste frågorna inför nästa valrörelse:
Jobben, migration och trygghet –ett mer rättvist och jämlikt samhälle.
Helene Björklund tackade Mikael Damberg för talet och passade på att vidarebefordra en
inbjudan från en av kongressdeltagarna att besöka gränspolisen i Karlshamn.
Därefter följde parentation. Helen Björklund höll parentation för de kamrater som lämnat oss
under året. Hon lyfte specifikt fram Yvonne Sandberg -Fries och henne insats för partiet, för
jämställdhet och som förebild för många andra. Yvonne Sandberg-Fries är den enda som har
representerat Blekinge i EU- parlamentet. Yvonne Sandberg-Fries var under större delen av sitt
liv aktiv socialdemokrat, men de senaste åren var hon medlem i Miljöpartiet och verkade för
deras räkning bland annat i Karlskronas

Verksamhet
Första maj
Smittspridning och restriktioner gjorde att det blev ytterligare ett 1:a maj firande huvudsakligen
digitalt. Vi lyssnade på tal av vår partiordförande Stefan Löfven som följdes av ett lokalt tal av
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg. På några platser skedde det även lite utåtriktade
aktiviteter. Olofströms arbetarkommun delade ut rosor.
Partidistriktets förtroenderåd
Förtroenderåd 16 februari
När förtroenderådet samlades digitalt den 16 februari så var den stora punkten att välja en ny
representant i Regionstyrelsens arbetsutskott efter avgående Kjell-Åke Karlsson.
Magnus Johansson blev vald att representera Socialdemokraterna i Blekinge.
Förtroenderåd 15 november
I november samlades förtroenderådet för att fastslå vår regionala valplattform. Regiongruppen
föredrog plattformen genom Christina Mattisson, Magnus Johansson och Markus Alexandersson.
Efter några justeringar så fick valplattformen ett bifall av förtroenderådet.
Verksamhetsdagar 1–2 oktober
Representanter ifrån distriktet, alla våra arbetarkommuner och fackliga företrädare träffades i
Kristianstad på verksamhetsplanering och inspiration. För många var det första gången på väldigt
länge som man deltog i en fysisk konferens och det märktes tydligt. Alla var överens om att
energin var hög och vi fick besök av riksdagens gruppledare Anneli Karlsson som höll ett
inspirerande föredrag som höjde engagemanget. Mikael Damberg gästade oss även digitalt och
pratade om hur vi kan bekämpa kriminalitet och öka tryggheten igen.
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Kongressen
Blekinge deltog med 8st ombud på S-kongressen. Det var tidigt upp på morgonen och sena
kvällar men blekingegänget höll det goda humöret intakt och alla kämpade verkligen för att
representera medlemmarna i Blekinge på det allra bästa sätt.
Samtliga ombud var aktiva i temagrupperna, där det stora arbetet gjordes för att driva igenom
våra frågor. I talarstolen så gjordes det många minnesvärda inlägg ifrån Blekingeombuden och
hela kongressen fick höra om paradiset Olofström, lära sig om blekingekusten och hur PFAS har
drabbat länet.
Elina Gustafsson:
Som delegationsledare och grand old lady i församlingen så var det min uppgift att stötta och
hålla ihop vår delegation. Det var verkligen en välbalanserad grupp där alla hittade sina områden
och vad man ville driva direkt. Jag var ansvarig för kulturfrågorna och vi fick ihop ett väldigt bra
program som vi kan vara stolta över. Mitt fokus var att kulturen ska leva i hela landet och inte
bara i storstäderna och det tycker jag att kongressen köpte
och ställde sig bakom. Mer pengar till kulturprojekt i samfinansiering mellan staten och regioner
och kommuner är vägen för att sprida kulturen i hela landet.
Morgan Bengtsson:
Jag ansvarade för ”En stark organisation, Facklig/politisk samverkan, Stadgar, En modernoch
hållbar socialtjänst, Frihet från missbruk, Barnpolitik och familjerätt.
Jämställdhetsfrågor samt Bostadspolitik”. I talarstolen berättade jag om Paradiset och beskrev att
i slutet av 80-talet fanns där ca 15 poliser i Olofström, idag finns i stort sett bara en skylt kvar.
Givetvis ska vi ha fler poliser närvarande på små orter. På samma sätt engagerade jag mig för att
driva frågan om att arbetsförmedlingen ska finnas med kontor i alla kommuner. Vi nådde en bit
men inte hela vägen fram. Jag representerade Blekinge och Olofström på kongressen med
stolthet och gjorde mitt bästa för att höras och synas.
Ida Larsson:
Utbildning & skola:
Vi fick riktigt bra riktlinjer att utgå ifrån med bland annat stoppa vinstuttagen i skolan,
kommunalt veto vid etablering av friskolor, obligatorisk gymnasieskola samt vikten av livslångt
lärande. I temagruppen fick vi sen med skrivningar om t ex stärkning av elevhälsan. S-kvinnor
runt om i Sverige och även Blekinge hade motioner om att stärka och utveckla sex- och
samlevnadsundervisningen med viktiga ämnen som integritet, samtycke, porrfilter osv. De flesta
av dessa blev besvarade då mycket av det har införts eller är på väg att införas, vilket är jättebra.
När det kommer till det här området kan vi vara väldigt nöjda och trygga med att det är en klar
socialdemokratisk politik som det har fattats beslut om. Marknadsskolan har nått vägs ände.
Brott och straff:
Här hade Blekinge motioner främst från S-kvinnor tillsammans med övriga i landet, inom
området mäns våld mot kvinnor. De flesta blev besvarade, en del bifallna och några få avslagna.
Vi fick till flera förändringar i riktlinjerna och landade i ett stabilt avsnitt där man tydligt visade att
mäns våld mot kvinnor och gängkriminaliteten är högst prioriterade. Straffskalorna för mäns våld
mot kvinnor ska ses över, sexköpslagen ska stärkas och samarbetet med kvinnojourerna ska
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stärkas. Vi kämpade för att bifalla att barn vars föräldrar köper sex ska bli orosanmälda till
socialen, men fick tyvärr den avslagen.
Utöver den förlusten är även det här området något vi verkligen kan känna stolthet kring.
Annette Rydell:
Efter en alldeles fantastisk vecka på kongressen med underbara ombud från hela Sverige så blev
det tid för reflektion.
Ett arbete i temagrupper som förbereddes redan innan kongressen gjorde att debatterna inte blev
lika intensiva som jag är van vid på IF Metalls kongress. Diskussioner och vändande på alla stenar
i grupperna var något som kändes annorlunda men bra.
Partistyrelsen lyssnade på oss ombud, tog till sig och ändrade utlåtande både i våra riktlinjer och i
motionerna.
Det jag tycker känns bra är att det är en tydlighet i vart Socialdemokraterna vill framåt. Beslut om
tandvårdsförsäkringen, pensionerna, karensavdrag, skattereduktion för fackavgiften, större fokus
på kollektivavtal och ett tydligt avståndstagande till vinster i välfärden.
Nu känns det som att det är ett parti för arbetare igen, nu är vi på rätt spår.
Magdalena Andersson höll ett brandtal som kröp hela vägen in i mitt hjärta, mitt röda hjärta som
vill ha en politik som gör skillnad i samhället och på arbetsplatserna för oss vanligt folk. Det
känns som att vänstervindarna blåser, kanske inte med full styrka men det viner i luften.
Jag tackar också Stefan Löven för ett väl utfört uppdrag och hans styrka och lugn när det har
stormat som mest.
Tack för förtroendet att få representera Blekinge och Ronneby som ombud på en kongress som
kommer att göra skillnad.
Yvonne Andréasson:
Jag ansvarade för funktionshinderspolitik och LSS, Pensioner, En trygg sjukförsäkring, En trygg
sjukförsäkring, Ekonomisk familjepolitik, Ordning och reda i välfärden, Äldreomsorgen,
Tandvården, Särskilda hälso- och Sjukvårdsfrågor, Apotek läkemedel- och smittskydd samt
Hälso- och sjukvårdens arbetssätt och kompetensförsörjning. När det gäller tandvården så var jag
uppe i talarstolen och la förslag om en starkare skrivning i riktlinjerna för Tandvården. Munnen
är en del av kroppen och vi fick med oss kongressen på att det ska införas ett högkostnadsskydd
inom tandvården på sikt. Vägen dit är tuff men vi vet målet nu.
Magnus Manhammar:
Inom områdena miljö, hav och landsbygd nådde vi från Blekinge flera viktiga framgångar. Vi fick
bland annat kongressens stöd för att de farliga PFAS-kemikalierna ska fasas ut.
Detta skrevs in i partiets centrala politiska riktlinjer. En annan viktig fråga som vi drev och fick
stöd för var att Sverige ska ha en hållbar och ekosystembaserad förvaltning av våra hav. Det
innebär att vi som parti värnar om både levande friska hav och ett hållbart kustnära fiske. Att
havet fick en stor plats i skrivningarna var Blekinges förtjänst och något som vi kan vara stolta
över.
Alexander Nilsson:
I temagrupp 3, där både jag och Magnus ingick, fanns en hög ambition hos deltagarna att
Socialdemokraterna ska få tydligare och skarpare skrivningar i riktlinjerna för att verka för ett
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hållbart samhälle. Hela gruppen samarbetade och Ygeman var väldigt lyhörd - ett styrkebesked
och bevis på vår vilja att hitta gemensamma lösningar. Vi Blekinge fick till tydligare skrivningar
som syftar till att skydda vår Östersjö och gynna det småskaliga.
I temagrupp 13 gick många hårt direkt och krävde starkare skrivningar angående
kärnvapenavtalet och krävde att PS skulle ta tydligare ställning mot ett NATO- medlemskap.
Själv fick jag träffa utrikesminister Ann Linde för att diskutera mitt förslag till skrivelse, det
mynnade ut i ett förslag som både jag och Blekinges delegation var nöjda med. Sverige ska skriva
på kärnvapenavtalet och Sverige ska inte gå med i NATO - punkt slut.
Sandra Bizozzero:
Jag kämpade i temagrupperna för att få in skrivningar om tillgång till högre utbildning av hög
kvalité i hela landet. Viktigt för oss i Blekinge att vi satsar på BTH och det ska satsas på nya
lärcentra och distansutbildningar. Kongressen gick även med på att bidragsdelen för studenter
ska höjas.
Vi fick till bra skrivningar om att det ska vara forskning, innovation och investeringar som gäller
för att öka takten i en rättvis klimatomställning. Lånefinansiering av infrastrukturprojekt med stor
klimatnytta.
En bra jobbpolitik med nytt omställningsstöd för yrkesverksamma.
Statsrådsbesök
Under 2021 genomfördes följande statsrådsbesök i Blekinge. Större delen av året rådde det
reseförbud för våra statsråd.
Mikael Damberg Digitalt
Den 16 juni så genomfördes ett digitalt samtal med dåvarande inrikesministern Mikael Damberg.
Samtalet handlade om trygghet och våra medlemmar kunde ställa frågor till Mikael. Ett
uppskattat samtal om en angelägen fråga.
Tomas Eneroth
Vår infrastrukturminister besökte länet den 13 oktober. Tomas inledde med att inviga Olofströms
arbetarkommuns nya lokaler och träffa medlemmarna. Det var ett välbesökt och väldigt lyckat
evenemang. Sedan gick resan vidare till Blekinge tekniska högskola för ett verksamhetsbesök.
Matilda Ernkrans
Vår minister i högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans gästade medlemmarna i
Karlskrona för ett väldigt uppskattat medlemsmöte. Frågorna till ministern haglade och Matilda
bidrog med energi och engagemang till våra medlemmar.
Studier
Studieverksamheten har gått på sparlåga under året, men ett omtag skedde under hösten som ska
lägga grunden till en bra verksamhet under nästa verksamhetsår. Vi har rekryterat lite nya
handledare till våra medlemsutbildningar och gjort en planering för att kunna erbjuda alla nya och
gamla medlemmar våra steg 1 och steg 2 utbildningar. Många studier kan ske digitalt men våra
första medlemsutbildningar passar inte så bra digitalt. Vi startade upp vår regionala
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ledarutbildning under året med deltagande ifrån samtliga arbetarkommuner. Ett lyckat första
internat skedde i december och utbildningen kommer att fortsätta nästa år.

Facklig/politisk samverkan
En facklig-politisk verksamhet och samverkan är naturligt 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, d.v.s. 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 arbetar efter de 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 hur vi kan utveckla ett konkret
samarbete kring dessa frågor. En utkomst av detta är tillskapandet av två fackliga samverkansråd,
välfärd och arbetsmarknad, där partidistrikten tillsammans med LO-distrikten kan utveckla politik
och driva opinion kring angelägna frågor.
Även 2021 har våra möten genomförts digitalt, men det har ändå varit bra diskussioner. Det
börjar nu sätta sig. Vi har även ett facklig-politiskt nätverk nationellt där fackliga ledare från hela
landet har träffats, även där digitalt, och där politiker från olika utskott och riksdagen deltar.
Utbytet där är viktigt.
Internationell verksamhet
Under verksamhetsåret utvecklades kontakter med socialdemokrater i Pomeranien i norra Polen.
Vi tog kontakt med dem och föreslog ett utbyte, först genom att träffas digitalt och diskutera för
att förhoppningsvis kunna arrangera resor till varandra och ett omfattande utbyte av idéer och
erfarenheter. Under hösten genomfördes därför ett antal digitala ”runda bords-samtal” och ideér
finns för hur utbytet ska utvecklas under 2022.
Partidistriktet har haft som ambition att få arbetarekommunerna att inventera möjligheterna att
bedriva egna eller delta i etablerade projekt genom Olof Palme Internationella centrum. Möten
med OPC och med internationella kontaktpersoner i arbetarekommunerna genomfördes och
förhoppningsvis kommer en eller flera arbetarekommuner under 2022 att bli aktiva i något
projekt. En del av verksamhetsmålen för året var att göra Palmecentrets verksamhet mer känt
och öka kunskaperna om möjligheterna att bedriva projekt, samt att öka kännedomen om de
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aktiviteter OPC genomför, information och aktiviteter för detta syfte har spridits eller
genomförts.
Genom internationella gruppen på Facebook har ett antal digitala diskussionscaféer genomförts,
ett seminarium om Etiopien arrangerades med riksdagsledamot Anders Österberg som föreläsare.
Engagemanget för Belarus har varit starkt även under detta år, möjligheten att träffas har dock
varit begränsat. En föreläsning om bakgrunden till situationen och vad som hänt efter valet 2020
genomfördes under våren. Partidistriktet sammanförde också det socialdemokratiska partiets
ordförande i Belarus, Ihar Barysau, med Utrikesutskottets ordförande Kenneth G Forslund.
Många socialdemokrater i Blekinge har kontakt med socialdemokrater i Belarus på sociala medier,
det är bra för att kunna ha kunskap om den tufa situation de upplever. Flera socialdemokrater har
fängslats, dömts, väntar på rättegångar och har känt sig tvingade att lämna landet. De behöver
vårt fortsatta stöd.
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 Tjänstemannaförening
Karlskrona Östra S-förening
Kommunals S-förening
Lyckeby S-förening
Mellanstadens S-förening
Nättraby S-förening Rödeby S-förening Supporterklubben
Trossö S-förening
Varvets S-förening
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Kvinnoklubbar
Karlskrona Rödeby
Lillit
SSU-kommuner
Karlskrona
HBT-S Blekinge
HBT-S förening Blekinge
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Karlskrona Kristna Socialdemokrater
Ronneby arbetarekommun
Föreningar:
Byggfackens S-förening
Eringsboda S-förening
Fri kvot
IF Metall 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
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Handels S-förening Västra Blekinge
IF Metall S-förening Karlshamn
Karlshamns S-förening
Kommunals S-förening Karlshamn
Mörrums S-förening
Svängsta/Ringamåla
Kvinnoklubbar
Karlshamn Mörrum
SSU-kommuner
Karlshamn
Sölvesborgs arbetarekommun
Föreningar
Byggfackens S-förening
Elpida S-förening
Falkviks S-förening
IF Metall S-förening Sölvesborg ’
Mjällby S-förening
Sandbäcks S-förening
Sölvesborgs S-förening
Ysane/Norje
Kvinnoklubbar
Lillit
Sölvesborg
SSU-kommuner
Sölvesborg
Olofströms arbetarekommun
Föreningar:
Byggfackens S-förening
Gränums S-förening
IF Metall S-förening Olofström
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Jämshögs S-förening
Kyrkhults S-förening
Olofströms S-förening
Vilshults S-förening
Kvinnoklubbar
Kyrkhult
Lillit
SSU-Kommuner
Olofström
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Broderskapsgruppen

Riksdagsgruppens berättelse
Ännu ett år har gått där riksdagens arbete präglades av pandemin. Mycket av
riksdagsledamöternas arbete har utgått hemifrån på grund av restriktioner med anledning av
Covid-19. Politiken och arbetet i utskotten har också handlat mycket om att hantera och
minimera effekterna av pandemin.
Det har varit ett mycket politiskt turbulent år som slutade med en ny socialdemokratisk
minoritetsregering.
Sommarens regeringskris inleddes efter att en misstroendeförklaring först hotade och den 21 juni
fällde regeringen Stefan Löfven. Det var den första gången en svensk statsminister fälldes i en
misstroendeomröstning.
Sverigedemokraterna lämnade yrkandet på misstroendeförklaring till Sveriges riksdags talman,
efter att Vänsterpartiet tillkännagett att de tappat förtroendet för regeringen. Vänsterpartiet
reagerade på ett utredningsförslag om införande av fri hyressättning vid nyproduktion som hade
gått ut på remiss.
Den 7 juli 2021 röstade riksdagen ja till Stefan Löfven som statsminister vilket ledde till att
Regeringen Löfven kunde tillträda igen den 9 juli 2021.
Efter sommaren kom regeringen med en kraftfull budget som innehöll flera satsningar på att
stärka välfärden och att återstarta Sverige efter pandemin.
Vid statsministeromröstningen 24 november 2021 så valdes vår nya partiordförande Magdalena
Andersson till Sveriges statsminister av riksdagen. Hon fick uppdraget att bilda en regering
tillsammans med Miljöpartiet.
Hon blev därmed utsedd till Sveriges 34:e statsminister i ordningen sedan 1876 och den första
kvinnliga i Sverige någonsin. En högtidsdag i Sveriges riksdag.

19

Efter att Miljöpartiet samma dag hoppade av regeringsbildningen, då en budgetreservation från
oppositionen antogs för 2022, så begärde hon att bli entledigad från uppdraget efter bara sju
timmar.
I en ny omröstning den 29 november så valdes hon åter till statsminister, nu för en
socialdemokratisk minoritetsregering. Hennes regering tillträdde 30 november 2021, efter att
statschefen lett en skifteskonselj tillsammans med talmannen, den tillträdande statsministern och
blivande statsråden.
Blekinges riksdagsledamöter Heléne Björklund och Magnus Manhammar har varit verksamma i
Försvarsutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet. I dessa utskott har de drivit på i flera 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:
Omlokalisera statlig myndighet till Blekinge
Bättre förutsättningar för socialt företagande
Minska risken för förlossningsskador Infrastruktursatsningar i Blekinge
Sydostlänken en nationell angelägenhet
Bygg ut E22
Yrkeshögskoleplatser i Blekinge

De har också lagt motioner tillsammans med andra ledamöter eller enskilt:
Heléne Björklund:
Bygg ut mobiltäckning i hela landet
Nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser Främja vaccinering mot TBE
Se över arrendelagstiftningen
Stimulera mindre hyresrätter med subventioner
Friköpsrätt för historiska arrenden
Tillgänglig Arbetsförmedling i hela landet
Se över påföljden för att köra ifrån polisen
Stärk det lokala kustnära Östersjöfisket i Skåne och Blekinge för hållbara jobb och företagande
inom näringen
Rädda det kustnära fisket
Skarvens utbredning och påverkan i Blekinge
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Magnus Manhammar:
Hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa
Minska det digitala utanförskapet
Ny lag om könstillhörighet
Fler psykologer i primärvården
Systemet för organdonation
Avskaffa informationsplikten för hivsmittade
Tandvård en rättighet för alla
Stärk tillsynen av mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer i Sverige
Kostnadsfria mensskydd i Sverige
Ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn
Uppmärksamma islamofobi med en dag
Sverige bör ta initiativ till ekocidlagstiftning
Undersök möjligheterna att skapa en ny internationell Östersjömyndighet
En jämställd och feministisk handelspolitik
Statligt stöd till Sveriges kvinno- och tjejjourer
Fler åtgärder för att förebygga skador orsakade av asbest
Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa
Förstärkta informationsinsatser vid Sveriges världsarv
Enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation
Reglering av marknadsföring av ohälsosamma livsmedel Garantera studentbostäder
Se över räntetaket för högkostnadskrediter
Förtur i bostadsköerna för våldsutsatta kvinnor och barn Inrätta ett omställningsutskott i
riksdagen
Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter
Se över möjligheten att begränsa marknadsföring inom spelreklam
Grundkrav på kollektivavtal
Satsning på cykelbanor
Specialdomstol för mark- och miljömål
En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten
Ett hållbart och effektivt transportsystem
Hotade journalister behöver ökat skydd
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Undersök möjligheten att införa en sockerskatt i Sverige vid en skattereform
Sjukförsäkringen ska förstärkas
Stegvis utfasning av ränteavdragen
Stärkt forskning kring förlossningsskador
Stärkande av rätten till fritis Toleransarbetet inom skolan
Fördjupad MR- och demokratiutbildning i skolan
Skolan bör utbilda mer om svenska modellen på arbetsmarknaden
Möjlighet till vegansk kost i förskolor och skolor i alla kommuner
En nationell strategi för vätgasproduktion och koldioxidlagring
Högskole- och universitetsutbildning på distans
Stärkt asylrätt för hbtqi-flyktingar
Fler lagliga vägar för att söka asyl
Regiongruppens berättelse
Arbetet under året har påverkats av pandemin och dess konsekvenser. Det har både begränsat
visst arbete och tvingat oss till delvis nya arbetssätt. Den politiska organisationen har följt såväl
nationella som regionala restriktioner samt de beslut som tagits av Region Blekinge som
arbetsgivare. Politiska sammanträden har genomförts digitalt, detsamma har gällt våra interna
gruppmöten. Vi har också i stor utsträckning jobbat hemifrån även detta år.
I slutet av januari började Region Blekinge vaccinera länets äldsta invånare. Vaccination mot
covid-19 skedde därefter i de olika faser som Folkhälsomyndigheten beslutat. I februari
bekräftades länets första fall av den nya virusvarianten delta. Samma månad började
Blekingesjukhuset stegvis trappa upp arbetet med den vård som fått anstå.
I slutet av mars dubblerades antalet covid-fall och den tredje vågen var ett faktum även i
Blekinge. Trycket på vården ökade och sjukvårdsnämnden beslutade om nya vårdplatser. Arbete
med vårdskulden avstannade till i maj, då de mest prioriterade patienterna kunde börja kallas.
I oktober informerades krisledningsnämnden om ett stort antal inneliggande patienter med covid19 samtidigt som trycket på vården var fortsatt högt. En månad senare var antalet smittade tio
gånger högre, mycket som en effekt av ännu en virusvariant, och Region Blekinge införde egna
nya restriktioner med bland annat besöksförbud i vården och munskydd i kollektivtrafiken.
Restriktionerna skärptes inför och under jul och nyår.
Ett hårt tryck på vårdpersonal liksom omfattande sjukskrivningar ledde till stora
arbetsmiljöproblem och vi ställde återkommande krav på åtgärder dels i Personalutskottet dels i
Hälso- och sjukvårdsnämnden. I slutet av året gjorde fackliga organisationer ett antal så kallade
6:6a-anmälningar men dessa avslogs i december.
En av uppgifterna för Regiongruppen efter sommaren, var att efter vårens rådslagsarbete ta fram
förslag till regionpolitisk valplattform. Plattformen har två huvudrubriker. Ett attraktivt Blekinge,
som bland annat tar upp behovet av fler jobb, fler företag, kompetensförsörjning, kulturliv och
det gemensamma ansvaret för klimatarbetet. En nära och tillgänglig vård, där fokus ligger på en
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vård utan köer, kontakt med sjukvården samma dag, en snabb akutsjukvård, barn och ungas hälsa
samt trygghet för äldre och kroniskt sjuka.
”Valplattform för Socialdemokraterna i Blekinges Regionalpolitik” antogs av Förtroenderådet i
november som ett inriktningsdokument inför valrörelsen 2022. Därmed gick också det
valstrategiska arbetet in i nästa fas, där bland andra regiongruppens Gruppstyrelse kommer att ha
en aktiv roll.
För Regiongruppen innebar hösten även ett intensivt arbete för att ta fram ett förslag till Sbudget för Region Blekinge 2022 – 2024. Region Blekinge har även inför 2022 fått kraftigt höjda
statsbidrag för att minska vårdköerna och till insatser för att säkra vårdkvaliteten inom bland
annat cancervården, rehabilitering och i arbetet mot psykisk ohälsa. Till skillnad från
minoritetsstyret budget, där de fortsatta att lägga statsbidragen som en reserv under
Regionstyrelsen, valde vi att fördela statsbidragen direkt till vården och personalen. S-budgeten
för 2022 innehåller dessutom ett stort personalpolitiskt paket, resurser till det regionala
utvecklingsarbetet och mer pengar till både kulturverksamhet och i form av ytterligare s k
arbetsstipendier samt sommarlovskort för barn och unga i kollektivtrafiken.
I Regionstyrelsen har S-gruppen drivit att vårdcentralerna inte ska ha möjlighet att ha avtal med
försäkringsbolag för att kunna ta emot patienter med privata sjukförsäkringar. S-gruppen har
också krävt att även statsbidragen och de riktade stöden för Corona-arbetet ska gå till de
verksamheter som de enligt regeringen var avsedda för. Vi har också drivit igenom att även
Olofströms vårdcentral skulle få ta del av anslaget för kvällsöppna vårdcentraler, ställt krav på
arbetsmiljöåtgärder på Trossö vårdcentral och att offentliga vårdcentralers sista-hands-ansvar ska
säkerställas.
En långdragen fråga i Personalutskottet har varit avsaknaden av handlingsplan och strategier för
att minska beroendet av hyrpersonal. Utskottet har också, efter påtryckning från S-ledamöterna,
ägnat mycket tid åt det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppföljningen av medarbetarenkäten
2020. I Serviceutskottet har vi ifrågasatt otydligheterna i upphandlingsprocessen och kritiserat det
långsamma digitaliseringsarbetet, däribland e-signering av protokoll som blir möjligt först i januari
2022.
Problemen med arbetsmiljön på Kvinnokliniken eskalerade under året. Patientsäkerheten har
varit hotad och flera anmälningar om vårdskador har gjorts. Granskningsrapporten av en
utomstående utredare delgavs inte sjukvårdsnämnden förrän i oktober efter krav från S-gruppen.
Vid årets slut var arbetsmiljöproblemen i stora delar fortfarande olösta och Blekingesjukhuset har
inte heller kunnat återuppta sin etablerade och högkvalitativa cancerkirurgi.
En annan stor vårdfråga var det moderatledda styrets förslag att stänga röntgen i Karlshamn
nattetid. Därmed skulle årligen närmare 350 patienter behöva åka till Karlskrona. Förslaget
stoppades efter stark kritik och protester från oss i sjukvårdsnämnden och Regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått igenom ett flertal initiativärenden, bland annat krav på
ekonomisk uppföljning, återrapportering av statsbidrag, strategier för arbetet med vårdskuld,
rekrytering av allmänläkare och personalomsättningen på akutkliniken.
När Regionfullmäktige tog beslut om 2022 års patientavgifter fick vi igenom gratis
influensavaccin till samtliga så kallade rekommenderade riskgrupper. Vi föreslog dessutom att
dessa riskgrupper skulle erbjudas gratis vaccinering redan från 2021 och detta fick vi också
igenom.
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S-gruppen i Hälso- och sjukvårdsnämndens har haft stort fokus på sjukhusets och
vårdcentralernas fortsatt stora budgetunderskott samt arbetsmiljöfrågorna på bland andra
Kvinnokliniken och Akutkliniken.
I början av året kom stark kritik från Inspektionen för vård och omsorg IVO efter en större
tillsyn av vårdens insatser under pandemin 2020. IVO ansåg att äldre på särskilt boende med
covid-19 inte fått vård och behandling utifrån sitt behov och brister i primärvårdens
patientjournaler gjorde dessutom att man inte kunde följa vården och behandlingen. Den skarpa
kritiken gjorde att nämnden tvingades vidta åtgärder varav några i samverkan med kommunerna.
Närakuten i Karlshamn fortsatte att vara en stor fråga även detta år. Vi delade vårdpersonalens
oro gällande resurser och bemanning för att klara en tillgänglighet dygnet runt och ställde krav på
utökade resurser för att klara en dygnet-runt-öppen verksamhet. I september invigdes närakuten i
form av en telefonlinje via sjukvårdsrådgivningen 1177.
S-gruppen i Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen krav om en förhyrning av ny
lokal för vårdcentral på Trossö ogillades av minoritetsstyret. Vårdcentralen kommer i stället att
genomgå en mindre renovering i avvaktan på en nybyggnation på Kungsplan i Karlskrona med
start tidigast om fyra-fem år.
Tandvårdsnämnden började året med ett tufft budgetläge och har fortsatt haft stora problem med
vakanser och därmed intäktsbortfall. Arbetet med vårdskulden försvårades av situationen och
köerna inom framför allt vuxentandvården var vid årsskiftet fortsatt långa. Fokuset på
rekryteringsåtgärder bidrog också till att den akut- och utbildningsklinik som planerades starta
2021 försenades, och igångsättningsbeslut togs inte förrän i september.
Trafiknämndens har under året fortsatt anpassa kollektivtrafiken för att undvika trängsel på buss
och tåg samt skydda busschaufförer och passagerare. Ett förändrat resande gjorde att nämnden
införde nya produkter, bland andra Flexbiljett 10/30. Vi kritiserade kostnaden för biljetten som vi
menade var för stor men vårt yrkande gick inte igenom. Nämnden har också lagt mycket arbete
på att ta fram upphandlingsunderlag utifrån ändrade resmönster och transportbehov inför den
bussupphandling som planeras i början av 2022.
Kultur- och Bildningsnämnden har haft beredskap för att ställa om på kort sikt och stötta både
ordinarie verksamhet och utvecklingsinsatser i de verksamheter som får regionala anslag. För att
möta det stora behovet erbjöds enskilda kulturarbetare återigen möjlighet till arbetsstipendium
och antalet kulturstipendier fördubblades. Nämnden har också avslutat arbetet med att ta fram en
regional kulturplan för 2022 - 2025, som regionfullmäktige sedan antog i december.
Ett av årets första beslut i Regionala Utvecklingsnämnden var en handlingsplan samt resurser för
återhämtning från pandemin, kallad Återstart Blekinge. Handlingsplanen ringade in några
områden som ansågs särskilt viktiga för återstart av Blekinges näringsliv, för aktiviteter som
kunde genomföras under 2021. Ett stort fokus i nämnden har varit arbetet med att ta fram
förslag till ny Regional Utvecklingsstrategi. Bland andra beslut i nämnden kan nämnas
avsiktsförklaringen om en lärarutbildning i Blekinge från hösten 2021 i samverkan med Ronneby
kommun och Linköpings universitet samt en strategi för smart specialisering med formnings- och
marin teknologi och digitalisering som några av huvudinriktningarna.
Regiongruppens oppositionsarbete har synts i media både i form av insändare, pressmeddelanden
och på delningsbilder i sociala medier. Dessa har bland annat handlat om vårt budgetförslag, nej
till att införa fler vårdval, åtgärder för att minska hyrpersonal, gratis influensavaccin till samtliga
riskgrupper, krav på att behålla bemanningspoolen, krav på åtgärder på akutkliniken, köerna för
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cancerdrabbade kvinnor, intern coronakommission, strategi för allmänläkare, om att jobba
Blekinge ur krisen, kritik mot stora besparingar på personal, resurser till folkhälsoarbetet och
inför årsskiftet en debattartikel om att skapa utveckling och framtidstro.
Regiongruppen deltog också i vårkampanjen den 17 – 31 maj om vård- och omsorgsfrågor.
Företrädare för regiongruppen skrev bland annat insändare, med delningsbilder på sociala medier,
om vård- och omsorgsfrågor liksom personalpolitik.
Regiongruppens interpellationer har rört flera viktiga frågor. Exempelvis privat sjukförsäkring,
systematiskt kvalitetsarbete, inrättande av jourcentraler i Ronneby och Sölvesborg, riktlinjer för
privata utförare, kris- och traumastöd till vårdpersonalen, ifrågasättande av ordning och reda i
Region Blekinges ekonomi samt minoritetsstyrets besparingskrav trots omställning till nära vård.
Regiongruppens motioner har handlat om förutsättningar för att sälja mat som blir över, analys
av inköpens klimat- och miljöpåverkan, utredning av behovet av psykiatriambulans samt
förutsättningarna för att inrätta särskilda beroendecentrum.
Regiongruppen har haft 12 gruppmöten och Gruppstyrelsen har träffats 13 gånger. S-grupperna i
Regionstyrelsen och i respektive nämnder har haft möte innan sammanträdena.
Regiongruppen väljer inom sig en gruppstyrelse.
Gruppstyrelsen 2021 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 (t o m februari);
Magnus Johansson, ledamot Regionstyrelsens arbetsutskott (fr o m februari) samt 2:e vice
ordförande Regionala Utvecklingsnämnden;
Markus Alexandersson, 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden;
Teo Zickbauer, 2:e vice ordförande Tandvårdsnämnden;
Elina Gustafsson, 2:e vice ordförande Kultur- och Bildningsnämnden;
Magnus Pettersson, 2:e vice ordförande Trafiknämnden
Kalle Sandström, 2:e vice ordförande Regionfullmäktige.
I gruppstyrelsen har även ingått politiska sekreterare: Annacarin Leufstedt, Jeanette AndréassonSjödin (t o m februari) och Emma Söderbom (fr o m augusti).
För S-gruppen i Region Blekinge Christina Mattisson, gruppledare
Kyrkopolitiska gruppens berättelse
Merparten av verksamheten 2021 kom att präglas av kyrkovalet i september
Socialdemokraterna gick till val på att Svenskakyrkan även i fortsättningsvis ska vara en öppen
och demokratisk folkkyrka som inte diskriminera någon, bedriver aktivt miljöarbete, har
tillgängligt kulturliv, visar nationellt och internationell solidaritet samt är ett föredöme som
arbetsgivare.
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För Socialdemokraterna i vårt partidistrikt är kyrkovalet i första hand ett mobiliseringsval.
Strategin gick också denna gång på att få parti sympatisörer att gå och rösta genom samtal några
dagar före valtalet organiserades en nationell ringkväll, totalt för partiet ringdes det cirka 50.000
samtal.
Några av de stora fackförbunden LO förbunden var angemanget större än tidigare valår.
Blekinge Partidistrikt kunde även i detta val visa upp egna s, listor i samtliga beslutande
Pastorat/församlingar det görs inte utan hårt ideellt arbete tack till er alla som medverkade
Vårt partidistrikt utgör stommen i vår valkrets då vi når över 33% till Kyrkomötet likaså till
Stiftsfullmäktige och vi behåller vårat mandat 3 st Roine Olsson Sölvesborg, Camilla Persson
Karlskrona samt Birger Wernersson Jämjö. Blekinge har två mandat i styrelsen för Lundsstift sam
ordförande posten i Stiftsfullmäktige.
Egendomsnämnden Ann-Margret Olofsson Ronneby, och i samverkansorganet för
Kyrkoantikvariska byggfrågor/renoveringar ingår Dan Overgren Olofström.
För Blekinge bänken
Birger Wernersson, Camilla Persson, Roine Olsson
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Medlemsutvecklingen

2021

2020

2019

2018

Karlshamns Soc.Dem AK

254

281

357

449

Karlskrona Soc.Dem AK

629

691

849

915

Olofströms Soc.Dem AK

238

297

324

292

Ronneby Soc.Dem AK

267

296

384

402

Sölvesborgs Soc.Dem AK

232

228

298

316

TOTALT

1620

1793

1828

2374

Under 2021 har medlemsiffran sjunkit med 173 personer. Noteras ska att siffrorna som
redovisas endast visar partimedlemsskap. Eventuella extra medlemskap är inte medräknade.
Detta för att vi ska räkna likadant som resten av landet
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Slutord
Vi trodde väl inte att vi skulle få leva med pandemi och restriktioner även under 2021. Under
sommaren och hösten så ljusnade det och det ”normala” livet fanns inom räckhåll. Därför blev
det kanske extra tufft när smittotalen började stiga igen under slutet av året. Det har påverkat vårt
partiarbete hela året. Både positivt och negativt. Positivt är att vi nått en helt ny mognad i digitala
möten, idag kan vi välja effektiva digitala möten när det passar bättre än fysiska. Men desto mer
negativt är att vår rörelse behöver vara igång och möta människor för att både ge och få energi.
Många har haft låg aktivitetsnivå och då blir det svårt både att attrahera nya medlemmar och att
vinna val. Vi är bäst i mötet med människor.
Vi lämnar ett politiskt turbulent år bakom oss men vi gör det stärkta och med ett allt större
självförtroende. Trots att vi inte styrt den politiska agendan under året så ser vi att
Socialdemokraterna ökar både i opinionen och att fler vill bli medlemmar i vårt parti.
Efter sommarens politiska virvel där Stefan Löfvens regering tvingades att avgå efter en
misstroendeomröstning bara för att få återvända några veckor senare så väntade ett kyrkoval.
Vi gjorde ett bra val och många var osäkra på om vi skulle kunna aktivera våra partivänner för att
bedriva valrörelse, men efter en lite trög start så gjorde vi en bra valrörelse och ett bra val. Vi
lyckades behålla våra mandat i Stiftsfullmäktige och gick fram i flera församlingar. Det var en bra
start på hösten för vårt parti.
När Stefan Löfven aviserade sin avgång så blev många förvånade och lite handfallna. I Blekinge
så påbörjade vi en process med många möten och diskussioner kring vem vi ville se som vår nya
partiordförande. Ganska snabbt så blev ett namn allt mer självklart. Magdalena Andersson
nominerades av Blekinge och alla andra partidistrikt.
Kongressen blev ett lyft för hela partiet och vår delegation drev på i flera lokala frågor som är
viktiga för Blekinge. Lokalisering av polis och arbetsförmedlingen i alla kommuner, förbjuda Pfas
och en ordentlig tandvårdsreform var exempel på frågor som vår aktiva delegation
argumenterade för under kongressen.
Efter kongressen så väntade en ny turbulens när Magdalena Andersson först valdes till Sveriges
första kvinnliga statsminister och sen fick avgå samma dag när Miljöpartiet lämnade regeringen.
Till sist fick vi bilda en socialdemokratisk minoritetsregering.
Lokalt så har vi kämpat på för att driva vår politik antingen i styrande positioner eller som i
Regionen i opinion. Det har varit ett tufft uppdrag i en pandemi, men vi har tagit ansvar samtidigt
som vi driver vår socialdemokratiska politik.
Nu är vi inne i ett valår och vi ser förhoppningsfullt på att det stigande förtroende för vårt parti
ska ge oss en skjuts även i Blekinge. Nu måste partiaktiviteten och engagemanget i hela
partidistriktet och för varje medlem öka så att vi kan möta många nya och gamla väljare. Med
stärkt självförtroende och många politiska segrar har vi lättare för att vara tydliga med våra
socialdemokratiska prioriteringar.
Med dessa ord tackar vi i styrelsen för förtroendet att leda Socialdemokraterna Blekinge under
det gångna verksamhetsåret och vi ställer våra platser till förfogande.
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Ronneby 9 april 2022
Helene Björklund

Magnus Pettersson

Christina Mattisson

Morgan Bengtsson

Per-Ola Mattsson

Johanna Beijer

Markus Alexandersson

Yvonne Andréasson

Andreas Saleskog

Teo Zickbauer

Annette Rydell

Elina Gustafsson

Sandra Bizzozero

Roland Andreasson

Håkan Eriksson
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EKONOMISK BERÄTTELSE
RESULTATRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettointäkter

2 628 139

2 764 507

Övriga rörelseintäkter

56 003

58 122

_____________________________
2 684 142
2 822 629
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

1 007 213
76 572
13 211
30 019
184 178
31 759
353 860
93 953
73 301
3 054
90 719
50 000
6 588
1 364 276
1 069

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
-60

____________________________
2 372 558
2 150 231
Rörelseresultat

311 584

30

672 278

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

3 951

14 660

-38

0
-4 373

_________________________
3 913
10 287

Resultat efter finansiella poster

315 479

Bokslutsdispositioner
Avsättning valfond
Upplösning valfond

0
0

Årets resultat

315 479

31

682 565
0
0

682 565

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

0
0
____________________________

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

0

0

100
3 607 138

100
3 704 456

_____________________________
3 607 238
3 704 556

Summa anläggningstillgångar

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

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

2 400
7 183
46 312
3 600
50 338
23 865
10 359
0
___________________________
117 409
34 648
2 595 871
9 221
2 605 091

Summa omsättningstillgångar

2 062 620
9 221
2 071 841

2 704 142
2 106 489
___________________________

SUMMA TILLGÅNGAR

6 311 380
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5 811 045

BALANSRÄKNING

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

Kortfristiga skulder

2021-12-31

2020-12-31

3 698 358
174 342
1 061 180
1 052 631
5 989 511

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

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

0
257 678
64 191
321 869

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 311 380
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0
335 613
203 850
539 463

5 811 045

______________________________________________________________
ASTRID OCH RIKARD SVENSSONS MINNESFOND
Fondens ställning den 1 januari och 31 december 2021
Tillgångar
Bank
Absolut avkastning
Inkomster
Ränta bank
Värdeförändring

1 januari
5 168,60
63 819,00

31 december
5 168,60
63 501,41
0
0
-317,33

68 987,60

68 352,68

Skulder
Kapital

ALGOT TÖRNKVISTS- STUDIE OCH STIPENDIEFOND
Fondens ställning den 1 januari och den 31 december 2021
Tillgångar
Bank
Absolut avkastning ränta
Inkomster
Ränta bank
Värdeförändring

1 januari
14 303,35
71 966,00

31 december
14 303,35
71 608,15
0
0
-357,85

86 269,35

85 911,50

Skulder
Kapital
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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

36

