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PARTIDISTRIKTETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 
Ordförande 
Helene Björklund, Sölvesborg  
Vice ordförande 
Magnus Pettersson, Ronneby till och med 3 juni 
Morgan Bengtsson Olofström från och med 14 november 
 
Ledamöter i distriktsstyrelsen  
Christina Mattisson, Karlskrona  
Morgan Bengtsson, Olofström  
Per-Ola Mattsson, Karlshamn  
Teo Zickbauer, Ronneby  
Elina Gustafsson, Karlskrona  
Sandra Bizzozero, Karlskrona 
Håkan Eriksson, Karlskrona  
Birgit Birgersson Brorsson, Sölvesborg 
Daniel Berg, Sölvesborg 
Annika Westerlund, Karlshamn 
Ola Claesson, Olofström 
Annette Rydell, Ronneby 
Magnus Johansson, Karlskrona 
 
Adjungerade i distriktsstyrelsen  
Oscar Dyberg, LO-Småland Blekinge 
 Suzanne Svensson, S-kvinnor Blekinge  
Alva Mogert Palm, SSU Blekinge 
Ida Larsson, HBT-S Blekinge 
Magnus Manhammar, Riksdagsledamot 
Markus Alexandersson, Internationell ledare 
Stig Björn Ljunggren, politisk chefredaktör Sydöstran  
Annacarin Leufstedt, politisk sekreterare Region Blekinge 
Jörgen Englin, förste ombudsman  
Hampus Engqvist, ombudsman  
Emma Söderbom, politisk sekreterare t.om 16 aug 
Junie Ek Alexandersson, SSU ombudsman fr.om 13 juni 
Jeanette Andreasson-Sjödin Verksamhetsassistent fr.om 1 mars t.om 30 sep 
 
Verkställande utskottet  
Helene Björklund, Sölvesborg  
Magnus Pettersson, Ronneby, till och med 3 juni 
Magnus Johansson Karlskrona, från och med 14 november 
Christina Mattisson, Karlskrona  
Morgan Bengtsson, Olofström  
Per-Ola Mattsson, Karlshamn 
 
Adjungerade i verkställande utskottet  
Oscar Dyberg, LO-Småland Blekinge 
Annacarin Leufstedt, politisk sekreterare Region Blekinge 
Jörgen Englin, förste ombudsman  
Hampus Engqvist, ombudsman  
Jeanette Andreasson-Sjödin, Verksamhetsassistent fr.om 1 mars t.om 30 sep 
Emma Söderbom, politisk sekreterare t.om 16 aug 
 



Studieorganisatör 
Magnus Johansson, Karlskrona 
 
Facklig ledare 
Annette Rydell, Ronneby 
 
Revisorer 
Ordinarie 
Lars-Inge Kjellberg, Karlshamn  
Christer Hallberg, Ronneby  
Kent Kullman, Olofström  
Suppleanter 
Ewy Svensson, Karlskrona 
Lars-Göran Karlsson, Olofström 
 
Valberedning 
 
Marie Sällström, Karlshamn, ordförande  
Ledamöter 
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 
Jörgen Englin, Sölvesborg (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 
Ordinarie: 
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 Duberg, Roland 
Andreasson, Sandra Bizzozero, Sattar Zad, Tommy Brolin, Ulf Härstedt 
Ersättare: 
Bertil Lund, Håkan Eriksson, Jeanette Petersson, Johan Ekström, Johnny Ekström, Jonna Andersson, 
Karin Blomé, Marcus Degeskär, Mats Nilsson, Mats Fagerlund, Percy Greiff, Rami Alyousef, Christer 
Mattsson, Rikard Jönsson, Robert Modig, Roland Andreasson, Ronny Svedklint, Selma Matthiasdottir, 
Stefan Andersson, Susanne Johansson, Sven Siwe, Christer Abrahamsson, Tommy Brolin, Torsten 



Wiktorsson, Birger Vernersson 
 
Ronneby arbetarekommun 
 
Ordinarie: 
Teopoula Zickbauer, Ola Robertsson, Catharina Christensson, Annette Rydell, Pär Dover, Magnus Björk, 
Jan-Anders Palmqvist, Lennart Hägglöf, Martin Moberg, Ulrik Lindqvist, Ann-Margret Olofsson, Malin 
Månsson, Martin Johansson, Jan-Erik Wildros, Thomas Svensson 
Ersättare: 
Benny Atle, Magnus Johannesson, Eva Robertsson, Håkan Robertsson,  
 
Karlshamns arbetarekommun 
Ordinarie: 
Anders Karlsson, Ulla Sandgren, Ulf Gustavsson, Tomas Hågbäck, Siri Näslund, Linda Winnertoft, 
Annika Westerlund, Bengt-Olof Björck, Leif Håkansson, Johnny Persson, Jan-Åke Berg, Christel 
Friskopp, Ida Larsson, Jan-Erik Abrahamsson 
Ersättare: 
Annette Darlén, Ann-Christine Svensson, Bo Rösler, Bo Sandgren, Hillevi Karlsson, Inger Löfblom 
Sjöberg, Ingvar Andersson, Jan Bremberg, Jonas Sundin, Katrin Johansson, Kenneth Hake, Leif 
Gummesson, Lena Sandgren, Maria Hjelm Nilsson, Rune Andersson 
 
Olofströms arbetarekommun 
Ordinarie: 
Ola Bengtsson, Tamam Abou Hamidan, Miroslav Milurovic, Eva Johnsson, Patrik Sjöstedt, Bogdanka 
Sublja, Rolf Persson, Sophie Kjellberg, Ingolf Johnsson, Ola Claesson, Kent Kullman, Kjell Olofsson, 
Jerry Lilja 
Ersättare: 
Molham Alshooykh, Siv Bengtsson, Pirjo Veteliu, Dan Orvegren, Håkan Assarsson, Amani Kurtisi, Kjell-
Åke Karlsson 
 
Sölvesborgs arbetarekommun 
Ordinarie: 
Daniel Berg, Viveka Olofsson, Roine Olsson, Leif Nilsson, Johanna Beijer, Ayman Fares, Bodil Nyström, 
Arne Alfredsson, Markus Alexandersson, Hillevi Colliander, Jan-Åke Persson, Christina Hedenram 
Ersättare: 
Kristina Thomasson, Jörgen Johansson, Annelie Rosenqvist, Alexander Nilsson, Lina Jörnkrans, Uno 
Johansson, Ylva Nilsson, Bengt Johnsson, Evonne Månsson 
 
Distriktsexpeditionen 
Partidistriktets expedition finns lokaliserad på Kungsplan 5 i Karlskrona. 
Personal 
Följande har under året varit anställda hos partidistriktet: 
Jörgen Englin, försteombudsman  
Hampus Engqvist, ombudsman  
Jeanette Andreasson-Sjödin Verksamhetsassistent fr.om 1 mars t.om 30 sep 
 
 



 
 
Representation 
Till att representera partidistriktet vid arbetarekommunernas och vän organisationernas    årsmöten utsågs 
följande: 
 
Karlskrona AK, 23 mars, Annette Rydell 
Ronneby AK, 23 feb, Teo Zickbauer 
Karlshamns AK, 17 mars,  
Sölvesborgs AK, 19 mars, Magnus Pettersson 
Olofströms AK, 12 mars, Per-Ola Mattsson 
SSU Blekinge, 26 feb, Heléne Björklund 
S-kvinnor Blekinge, 23 april, Heléne Björklund 
LO Småland – Blekinge, Magnus Pettersson 
 
 
 
 
Distriktsstyrelsens sammanträden 
 
Distriktsstyrelsen har under året sammanträtt vid 13 tillfällen 
 
24 januari 
Årets första styrelsemöte hanterade fler organisatoriska frågor inför valåret. Det beslutades att 
expeditionen skulle förstärkas med en administratör. Det rådde fortfarande stor osäkerhet kring pandemin 
och hur verksamhetsåret skulle se ut. 
 
7 mars 
På mötet så föredrogs distriktets valplan och styrelsen beslutade att godta den. Det informerades om 
planerna och programmet för distriktskongressen och distriktets representation på arbetarekommunernas 
årsmöten. 
 
8 mars 
Det krävdes ett extra styrelsemöte för att hantera att valmyndigheten stängde sin registrering för 
kandidater dagen innan ordinarie distriktskongress.  
 
30 mars 
Mötet hanterade förberedelserna för 1 maj och hur vi skulle återgå till traditionellt firande efter att ha firat 
digitalt under flera år. Styrelsen gick även igenom valberedningens förslag till distriktskongressen och valde 
att inte yttra sig. 
 
11 april 
Det var ett konstituerande möte där det valdes bland annat studieledare, internationell ledare och 
adjungerades till distriktsstyrelsen. Det diskuterades även om hur dialogen kring säkerhetspolitiken skulle 
se ut för att alla skulle känna sig delaktiga. 
 
 



9 maj 
Distriktsstyrelsen fick besök av Anneli Karlsson som partistyrelsens representant för att föra en 
säkerhetspolitisk dialog. Det fördes en lång diskussion där bland annat en oro för länets försvarsindustri 
framfördes. Anneli Karlsson fick flera medskick med sig till partistyrelsen. 
 
16 maj 
Budgeten för valet föredrogs på mötet och även hur vår plan för marknadsföring såg ut under valrörelsen. 
Det kom även upp ett ärende om att göra en valanställning till SSU-distriktet.  
 
13 juni 
Mötet präglades av valet och hur kampanjarbetet fungerade i arbetarekommunerna men det föredrogs 
också om valberedningens förslag till fyllnadsval av 2e vice ordförande till Trafiknämnden.  
 
29 aug 
Valrörelsen gick in i sitt slutskede och mötet handlade mycket om att informera och diskutera kring 
slutspurten. Diskussionen präglades om hur vi skulle svara på alla frågor om energikostnader som 
dominerade debatten. 
 
3 okt 
Distriktsstyrelsen träffades för att diskutera valresultatet. Det var mycket blandade känslor och i några 
kommuner pågick fortfarande förhandlingar. DS beslutade att tillsätta en valanalysgrupp med uppdraget 
att gå igenom vad vi gjort bra och mindre bra i valrörelsen. 
 
10 okt 
Styrelsen hade ett extra sammanträde för att välja ombud till SKR:s kongress i mars. 
 
7 nov 
På mötet så hanterades kallelsen till nästa års distriktskongress och vi diskuterade hur rekryteringen av en 
ny förste ombudsman skulle gå till. 
 
4 dec 
Ett intensivt mötesår avslutades med en uppskattad jultallrik på Eriksberg. 
 
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 13 gånger: 
 
14 jan 8 mars 29 april 24 maj 
 
3 juni 15 aug 22 aug 5 sep 
 
9 sep 12 sep 10 okt 21 okt 
 
2 dec  
 



 
 
Distriktskongressen 
 
Kongressen inleddes med att kongressdeltagarna fick ta del av en kort film där poeten Agnes Török 
framförde sin dikt ”Tiden är över” 
Därefter hälsade Helene Björklund, ordförande för Blekinges Socialdemokratiska partidistrikt, välkommen 
till Socialdemokraterna i Blekinges distriktskongress 2022. 
Helene Björklund inledde med att citera Ulf Lundell ”April är en kall och nyckfull vän” men att trots kyla 
och lättare snöfall under morgonen så skiner solen som vanligt i Ronneby när vi samlas till 
distriktskongress i Ronneby. 
Vidare talade Helene Björklund att det är 155 dagar kvar tills valet i september och att vi idag symboliskt 
startar vårt valarbete. Hon påtalade att vi under vår distriktskongress ska utse de personer som ska 
representera oss socialdemokrater och kandidera till riksdag och till ledande regionala uppdrag inför det 
kommande valet. Helene Björklund uppmanade kongressdeltagarna att under slitet med valarbetet ta hand 
om och stötta varandra – då blir vi oslagbara. Vi har en god och välfungerande organisation med stor 
erfarenhet och som vet hur man bedriver valrörelse Vi har med andra ord bättre förutsättningar än något 
annat parti för att bedriva en lyckad valrörelse. Helene Björklund tog även upp att dagens gäst, vår 
statsminister Magdalena Andersson, på ett ypperligt sätt har klarat av att leda Sverige och hantera såväl 
covidkrisen som krisläget på grund av ett regelrätt krig i Ukraina, vårt närområde. Förtroendet för 
Magdalena Andersson och hennes regering är stort, inte bara bland partivänner och sympatisörer utan 
även bland allmänheten i stort. 
Helene Björklund avslutade sitt inledningsanförande med att referera till Agnes Török och den inledande 
dikten att tiden är över för att sitta på läktaren och hoppas på att någon annan ska driva förändringen i rätt 
riktning och uppmanade kongressdeltagarna att rekrytera nya medlemmar och ställa frågan om 
medlemskap: ”Du behövs”. 
Därefter förklarade Helene Björklund Blekinges Socialdemokratiska Partidistrikts kongress 2022 för 
öppnad. 
Därefter följde parentation 
Helen Björklund höll parentation för de kamrater som lämnat oss under året. Hon lyfte specifikt fram två 
trogna partivänner som har lämnat oss under året: Jan Ruthblad och Tommy Svensson. 
Partiordförande Magdalena Andersson var partistyrelsens representant och dagens gäst och mottogs med 
stående ovationer. 
Magdalena Andersson talade om en för henne viktig bok med anknytning till Blekinge: Patrik Lundbergs 
bok ”Fjärilsvägen” där han naket och ärligt beskriver hur det är att växa upp med en ensamstående 
mamma som har mycket knappa ekonomiska resurser. Trots detta kämpar hon förtvivlat på för att hennes 
barn ska ha en fin barndom och få samma saker som andra barn i deras närhet har. Statsministern 
påpekade att berättelsen tyvärr inte är unik och att det fortfarande finns djupa klassklyftor i Sverige som 
behöver bekämpas. 
Magdalena Andersson talade sedan om kriget i Ukraina och påpekade att det från Blekinges horisont är 
närmare till Lviv i Ukraina än till Luleå, kriget pågår i vår omedelbara närhet, och att Ryssland med Putin i 
spetsen har missbedömt Ukrainas förmåga att försvara sig och vilket stöd omvärlden har gett Ukraina. 
Magdalena Andersson talade vidare om vårt eget försvar som är på väg att byggas upp igen efter att under 
en tid varit ett ”försvar byggt för vackert väder”. Intresset för att göra såväl allmän värnplikt som för 
hemvärnet har ökat på senare år, särskilt efter att Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina. 
Magdalena Andersson talade också om hur vi ska öka tillväxten i Sverige och även övriga världen, och att 
detta ska ske genom grön tillväxt och innovation. 



Vidare tog partiordförande upp vår välfärd: Skola, sjukvård, äldreomsorg o s v. Samhället behöver ha makt 
och inflytande över hur vi fördelar resurser och att vi motsätter oss möjligheterna till stora vinstuttag som 
vissa privata aktörer tar ut ur vår gemensamma välfärd. 
Magdalena Andersson pratade också om problematiken med det gängrelaterade våldet som sprider sig i 
vårt land. Kriminalitet, skjutningar och annat våld går inte bara ut över de som direkt drabbas. Tilliten 
mellan människor och mellan människor och samhället försvagas. Därför behövs kraftfulla åtgärder sättas 
in för att bryta trenden. 
Magdalena Andersson avslutade sitt anförande med att vi med gott självförtroende kan gå ut i valrörelse: 
”Vi ligger rätt i tiden!” 
 
Efter Magdalena Anderssons anförande fick Anita Håkansson, partikamrat som under många år varit aktiv 
inom vår rörelse och närliggande organisationer som exempelvis Unga Örnar, mottaga Tage Erlanders 
hedersmedalj, överlämnad av statsminister Magdalena Andersson. 
Markus Alexandersson, partidistriktets internationella ledare. Markus Alexandersson pratade om vår 
oroliga tid och pekade på flera hot mot vår demokrati i form av auktoritära ledare i flera stater i vår 
omedelbara närhet och vad det kan innebära för säkerheten. Han tog bland annat upp vårt samarbete med 
demokratiska krafter i Belarus. 
Marcus Alexander talade också om Rysslands invasion av Ukraina och föredrog förslaget om uttalande om 
kriget i Ukraina. Beslut i frågan kommer under §14, distriktsstyrelsens förslag. 
Kalle Sandström tackar för sig och för övriga i presidiet för att ha fått förtroendet att leda kongressen 
igenom mötet och lämnade över ordet till Helene Björklund. 
Helene Björklund tackar i sin tur presidiet för ett väl genomfört årsmöte. 
Helene Björklund tackar också Roland Andreasson, Markus Alexandersson, Johanna Bejer, Yvonne 
Andréasson och Andreas Saleskog, samtliga avgående ledamöter från distriktsstyrelsen samt Lars-Göran 
Karlsson, avgående revisorssuppleant, för deras insatser. 
Helene Björklund tackade också alla som har arbetat med planeringen av distriktskongressen och 
iordningställandet av lokalen med mera, såväl personal från partidistriktet som volontärer. 
Därefter tackade Helene Björklund samtliga kongressdeltagare och gäster för dagen och avslutade 
Blekinge Partidistrikts kongress 2022. Därefter sjöngs unisont ”Internationalen. 
 
 
 
Verksamhet 
 
Första maj 
 
Årets första maj firades i alla våra arbetarekommuner. Vissa höll på mer traditionellt firande medan till 
exempel Karlshamn förnyade sitt firande och koncentrerade sig på en samling med aktiviteter på torget 
med politiska appeller. Sveriges kultur och demokratiminister Jeanette Gustafsdotter var huvudtalare i 
Karlskrona och Ronneby. Överlag så var det välbesökta evenemang. 
 
Partidistriktets förtroenderåd 
 
17 okt 
 
I oktober samlades 77 ombud digitalt för att välja företrädare till våra regionala uppdrag. 
 
14 nov 
 
I november träffades förtroenderådet på Netport i Karlshamn för att välja kandidater till 
nämnduppdragen i Regionen och göra fyllnadsval till Vice ordförande och verkställande utskottet. 
 
 
 



 
 
Statsrådsbesök  
 
Under 2022 genomfördes följande statsrådsbesök i Blekinge. Det var ett valår så vi hade flera besök av 
våra statsråd. 
 
Den 8 februari kom Försvarsminister Peter Hultqvist till Blekinge för att träffa våra medlemmar i 
Ronneby men också besöka förbanden i Blekinge. 
 
Den 14 mars fick vi besök av Socialminister Lena Hallengren. Hon ville uppmärksamma 
vaccinationsveckan och besökte Blekinge Integrations- och Utbildningscenter i Ronneby, BIU. 
 
Den 16 mars besöktes vi av Energi och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Han började med ett 
stopp i Nogersund för att lyssna på Blekinge Offshore AB och deras vindkraftsprojekt. Det bjöds på 
sillmacka och vi är glada för att ministern tackade ja till vår inbjudan att träffa Blekinges näringsliv och 
diskutera vår framtida energiförsörjning. 
 
Den 9 april besökte oss Statsminister Magdalena Andersson. Hon kom till vår distriktskongress på 
Ronneby Convention Center för att prata om det allvarliga världsläget. Besöket var väldigt uppskattat och 
många tog chansen att prata med och fotografera sig med Statsministern. 
 
Den 18 maj så kom vår Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på besök i Blekinge. 
Naturbruksgymnasiet, Äggaboden och Elleholms tomatodling visade upp en positiv bild av länet och 
berättade även om vilka utmaningar de har. Besöket avslutades med en fika med partivänner och en 
smakupplevelse i Abbes ostbutik. 
 
Den 22 - 23 juni så var vår partisekreterare Tobias Baudin i Blekinge. Han träffade väljare i både 
Karlshamn och Sölvesborg och besökte flera verksamheter. Baudin berättade om pensionstillägget och 
hade en gemensam pressträff med Sölvesborgs arbetarekommun. 
 
Den 12 augusti kom Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till Karlskrona. Han hade ett fullspäckat 
program där han besökte Försäkringskassan, mötte fackliga kamrater, träffade medborgare på 
Klaipedaplatsen och ett välbesökt möte med PRO i Fridlevstad. Dagen avslutades på Rödeby S-förenings 
familjedag i strålande solsken. Det var många frågor om höjningen av garantipensionen för en miljon 
pensionärer. 
 
Den 22 augusti fick vi besök av Socialminister Lena Hallengren. Hon började dagen med att besöka Barn-
ungdomspsykiatrin i Karlshamn och att presentera ett regionalt vallöfte tillsammans med Christina 
Mattisson och Per-Ola Mattsson om att stärka arbetet med ungas hälsa. Sedan var det träff med 
Kommunal och besök på den nya ambulanscentralen. Det har även hunnits med en hel del kampanjande 
och möten med Karlshamnsbor. 
 
Den 10 oktober fick vi besök av Statsminister Magdalena Andersson. Hon träffade Marinbasen och 
kustbevakningen för att diskutera säkerhetsläget i Östersjön. 
 
Den 17 november besökte oss partiledare Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin 
Sölvesborg. Sölvesborgs nya kommunalråd Birgit Birgersson Brorsson, ordförande Daniel Berg och 
riksdagsledamot Heléne Björklund var med på besöken som gick till grundsärskolan i Mjällby och 
Strandvallen. Vi presenterade då också två löften som vi är överens om inom det nya samarbetet (S) (M) 
(C) (SoL) Grundsärskolan i Mjällby ska få nya lokaler och projektet "Utanför rektangeln" ska fortsätta i 
Mjällby AIF:s regi 
 
 
 
 



 
 
Studier 
 
Studieverksamheten har satt igång på allvar under året. Vi har valt att prioritera medlemsutbildningar och 
valarbetarutbildning i distriktets regi. Det har genomförts en digital och 3 fysiska steg 1 utbildningar med 
ca 50 deltagare. I sommar så genomförde vi en valarbetarutbildning som fokuserade på metoder och 
retorik i valarbetet. Ledarutbildningen tillsammans med de sydöstra distrikten avslutades också med två 
internat under hösten. En uppskattad utbildning som gav deltagarna bra nätverk och kunskap. 
 
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. 
 
Distriktsstyrelsens handlingsplan för facklig-politisk verksamhet fokuserar på att arbeta med och 
målsättningen för 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. 
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. De fackliga samverkansråden, välfärd och arbetsmarknad, där partidistrikten 
tillsammans med LO-distrikten arbetat fram handslag är ett exempel på konkret facklig/politisk 
samverkan. 
 
2022 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.  
 
 
Internationell verksamhet 
 
Den internationella verksamheten präglades under första halvan av året av kriget i Ukraina och 
diskussionen kring Nato. Utifrån detta genomfördes ett nationellt rådslag med frågan kring om hur partiet 
skulle förhålla sig till ett medlemskap i Nato vilket i Blekinge renderade i ett antal träffar, bland annat på 
Ronneby Brunn och på Zoom. Diskussionerna engagerade ett stort antal partivänner och det var 
värdefullt att få diskutera säkerhetspolitik i partiorganisationen.  
Partidistriktet utvecklade samarbetet med socialdemokrater i Polen, bland annat genom ett antal digitala 
möten med deltagare från Polen och genom att en delegation från Blekinge besökte Gdansk i maj. 
Besöket gav positiva känslor och innebar en vilja att fortsätta utveckla samarbetet, ett planerat besök från 
Polen fick emellertid skjutas fram och kommer att genomföras under 2023. Svårigheterna att utifrån 
situationen i landet samverka med det socialdemokratiska partiet i Belarus har inneburit mer sporadiska 
kontakter, partidistriktets internationella ledare deltog emellertid vid en konferens i Bryssel med deltagare 
från demokratiska politiska partier i Belarus i december.  
Planen är att aktivister från Belarus ska kunna besöka Blekinge under 2023. På grund av att det var valår 
minskade delar av den internationella verksamheten något för att ge utrymme för annat partiarbete, ett 



antal föreläsningar och internationella caféer dom ägt rum, bland annat om situationen i Iran. 
 
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 
Kvinnoklubbar 
Karlskrona Rödeby 
Lillith 
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  
Kallinge S-förening  
Kommunals S-förening  
Listerby S-förening  
Ronneby S-förening  
Saxemara/Skönevik S-förening  
Öljehult/Backaryd S-förening 
Kvinnoklubbar  
R-by/BräkneHoby  
Lillit h 
SSU-kommuner 
Ronneby 
 
 



 
Karlshamns arbetarekommun 
Föreningar 
Asarum  
Byggfacken i Blekinge 
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  
Lillith 
Sölvesborg 
SSU-kommuner 
Sölvesborg 
 
Olofströms arbetarekommun 
Föreningar 
Byggfackens S-förening  
Gränums S-förening  
IF Metall S-förening Olofström  
Jämshögs S-förening 
 Kyrkhults S-förening  
Olofströms S-förening  
Vilshults S-förening 
Kvinnoklubbar 
Kyrkhult  
Lillith 
 SSUkommuner 
Olofström 
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 
Broderskapsgruppen 

 
 
 
 



 
 
Riksdagsgruppens berättelse 
 
2022 präglades stort av valet men även av kriget i Europa och dess konsekvenser. Vi inledde året i en tro 
att sjukvården och vår hantering av pandemin skulle debatteras och bli den stora valfrågan.  
Efter Magdalena Anderssons tillträde som statsminister och partiledare så hade vi ett stigande 
självförtroende och vi visste att förtroendet var högt för hur vi hanterade vården. Detta trots kritiken som 
kom ifrån Coronakommissionen. Att vara i en enpartiregering tydliggjorde vår Socialdemokratiska politik 
inför väljarna och vi kände medvind i riksdagshuset och ute i landet. 
Efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari så ändrades hela den politiska dagordningen. Vi 
kastades in i en säkerhetspolitisk process där NATO-frågan hamnade högst på dagordningen och vi fick 
göra ett stort arbete i partiet internt för att förankra och positionera oss i den nya världen där vår 
demokrati plötsligt hotades. När vi kommer in i april så har vi svårt att sätta fokus på valet och 
väljardialogen utan tvingas i stället sjösätta en stor medlemsdialog om Nato-frågan. Samtidigt så gör 
regeringen och riksdagspartierna en ny och fördjupad säkerhetspolitisk analys.  
Vi inleder valrörelsen med gott mod men märker snart att agendan i slutspurten handlar om drivmedel 
och energipriser som är konsekvenser av Rysslands energikrig mot Europa. Vi får lägga ett stort fokus på 
att försöka hitta sätt att lindra konsekvenserna för våra medborgare samtidigt som högerpartierna lägger 
an en populistisk politik där de lovar kraftiga prissänkningar och sprider rena lögner. 
Vi förlorar regeringsmakten i valet trots ett valresultat där vi ökar efter att ha styrt i två mandatperioder. 
En regeringskoalition med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tar över regeringsmakten 
med stöd av Sverigedemokraterna som efter ett Tidöavtal för Sverige historiskt långt högerut. 
Hösten blir till en börjar famlande med ovana oppositionsroller men vi hittar snart en kombination av att 
kritisera regeringens bristande kompetens och löftessvek med att lägga egna konstruktiva förslag som 
skulle hjälpa Sveriges befolkning. 
Blekinges riksdagsledamöter Heléne Björklund, Magnus Manhammar och Annette Rydell har varit 
verksamma i Försvarsutskottet, Nordiska Rådet, Miljö – och jordbruksutskottet, EU - nämnden och i 
Kulturutskottet. 
Heléne Björklund tilldelades det ärofyllda uppdraget att vara gruppledare för Socialdemokraterna i 
Nordiska rådet. 
Magnus Manhammar tjänstgjorde till den siste september och gick sedan på föräldraledighet. Annette 
Rydell har ersatt under tiden. 
Våra ledamöter har varit aktiva i sina utskott och tagit flera initiativ. De har även motionerat och drivit på i 
viktiga frågor för Blekinge och dess invånare. 
 
 
Gemensamt har de under året lagt dessa motioner om: 
 
Grundkrav på kollektivavtal 
Omlokalisera statlig myndighet till Blekinge 
Nationell samling för att säkra kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården 
Utvecklingen för Ronneby flygplats 
 
De har också lagt motioner tillsammans med andra ledamöter eller enskilt: 
 
Heléne Björklund: 
Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet 
Vårt Sverige kan bättre 
Kunskapslyft för barns rättigheter 
Försvar och samhällets krisberedskap 
Ambulans- och sjuktransporter i Norden 
Gemensamma beredskapslager samt upphandlingar av läkemedel och vaccin i Norden 
Nordiskt register inom hälso- och sjukvården 
Uppdrag åt TLV att fortsätta förhandla om läkemedelsföretagens prissättning 
Säkerställande av folkhögskolornas uppdrag 



Omlokalisera statlig myndighet till Blekinge 
 
Annette Rydell: 
Återstart för kulturen 
Metodutveckling i tillståndsprocesser 
Förstärkning av sjukförsäkringen 
Tydligare utbildning i skolan om den svenska modellen på arbetsmarknaden 
 
 
Regiongruppens berättelse 
 
Vi inledde året som oppositionsparti och avslutade som ett av tre partier i en ny politisk ledning 
för Region Blekinge. Valresultatet 2022 innebar också att vi stärkte vår position som största parti i 
Regionfullmäktige, i och med ytterligare ett mandat i Karlskrona respektive Ronneby valkrets. 
 
Den 19 september presenterade S, KD och C en överenskommelse om att under mandatperioden 2023 – 
2026 ta ett gemensamt politiskt ansvar för Region Blekinge. På Regionfullmäktige i oktober valdes vår 
gruppledare Christina Mattisson till Regionstyrelsens ordförande 
 
Med 21 mandat för S, 4 för KD och 3 för C tar det nya politiska styret 28 av fullmäktiges 57 mandat. Det 
ger majoritet i nämnder och styrelse, i fullmäktige behöver oppositionspartierna SD, M och V enas för 
majoritet.  
 
Överenskommelsen fokuserar på fem områden; En tillgänglig hälso- och sjukvård, Barn och ungas hälsa, 
Rimliga arbetsvillkor för vårdpersonalen, Hållbar utveckling i hela Blekinge samt Ekonomiskt 
ansvarstagande. Fokusområdena är i överensstämmelse med några av våra viktigaste budskap i valrörelsen 
exempelvis kortare väntetider i vården och till Barn- och ungdomspsykiatrin BUP, svar samma dag du 
ringer vårdcentralen, rimliga arbetsvillkor och möjligheter att utbilda sig på arbetstid, fler insatser i 
folkhälsoarbetet, kraftsamling för ett attraktivt Blekinge, fler i jobb och fler gröna jobb samt en bättre 
kollektivtrafik.  
 
Verksamhetsmässigt är det ett tufft utgångsläge för det S-ledda styret, trots historiskt stora statsbidrag från 
S-regeringen under hela mandatperioden. Därtill kommer effekterna av pandemin, konsekvenserna av 
kriget i Ukraina med fortsatt hög inflation och höjda drivmedels- och energipriser liksom den kraftiga 
högersvängen nationellt.  
 
I Regionfullmäktige har S-gruppen interpellerat om bland annat sommarstängt på UMO, tydligare krav på 
kollektivavtal i upphandlingar, antal listade patienter/läkare i primärvården, offentlighetsprincipen, köerna 
i tandvården och arbetsmiljöfrågor i stort. Vi förlorade voteringen om privatisering av konferens- och 
caféverksamheten men lovade redan då att riva upp beslutet vid en valvinst i september. Vi fick inte heller 
gehör för sommarlovskort i kollektivtrafiken för barn och ungdomar.  
 
Inlämnade motioner 2022: Inrätta en bemanningspool, Tidsbokning i sjukvården, Kultur och hälsa, 
Permanent sommarlovskort. Vår motion om bemanningspool i sjukvården bifölls av fullmäktige i juni. 
 
Regiongruppen har haft åtta mötestillfällen varav överläggning 6 - 7/10 för ”gamla” och ”nya” gruppen 
(valanalys, Blekinges utmaningar framöver, att styra i koalition). Inför fullmäktige november hade det nya 
styrets Regiongrupp sitt första möte samt ännu ett innan budgetfullmäktige december. S-grupperna i 
regionstyrelse och nämnder har haft möte innan sammanträdena. 
 



Gruppstyrelsen har bestått av gruppledare Christina Mattisson (2e vice ordf Regionstyrelsen),  vice 
gruppledare Christel Friskopp (ledamot Regionstyrelsen) samt Magnus Johansson (2e vice Regionala 
Utvecklingsnämnden), Markus Alexandersson (2e vice Hälso- och sjukvårdsnämnden), Teo Zickbauer (2e 
vice Tandvårdsnämnden), Elina Gustafsson (2e vice Kultur- och Bildningsnämnden), Magnus Pettersson 
(2e vice Trafiknämnden t o m 21 juni), Richard Pelle (2e vice Trafiknämnden fr o m 21 juni), Kalle 
Sandström (2e vice Regionfullmäktige) samt politiska sekreterare Annacarin Leufstedt och Emma 
Söderbom (t o m juni). Gruppstyrelsen har träffats åtta gånger.  
 
Valrörelsen 2022 
Strategidiskussioner och workshops i Gruppstyrelsen och Regiongruppen ledde fram till följande fokus på 
budskapen i valrörelsen: Rätt vård i rätt tid – du ska få den vård du behöver. Utan personal stannar vården 
- bättre arbetsvillkor är lösningen. Samverkan för ett handlingskraftigt Blekinge – och rätt ledarskap. 
Regionen ska bidra till klimatomställningen – det är allas ansvar. 
 
Vallöfte Barn och ungas hälsa. I samband med socialminister Lena Hallengrens besök (22 augusti) på BUP-
mottagningen i Karlshamn presenterade vi vårt vallöfte om 20 miljoner kr redan nästa år till barn och 
ungas hälsa. Förutom BUP-mottagningen i Karlshamn besökte Lena Hallengren också ambulansintaget i 
Karlshamn och samtalade med företrädare för Kommunal om situationen i Blekinges sjukvård. 
 
Vallöfte Arbetsskor till vårdpersonal. Den 24 augusti presenterade vi sex punkter för en bättre personalpolitik, 
bland annat kompetensutveckling på betald arbetstid för fler yrkesgrupper samt fria arbetsskor till all 
vårdpersonal. Beskedet manifesterades med ett handslag med Kommunal sektion 6 på Blekingesjukhuset.  
 
Agera för vindkraft nu. Tillsammans med S i Karlskrona och Karlshamn ställde vi (7/9) krav på det M-ledda 
styret i Regionen att agera för Blekinges helt unika förutsättningar för havsbaserad vindkraft.  
 
Långa köer och väntetiden till utredning hos BUP blev en het diskussion i en kort radiodebatt i P4 
Blekinge 6 september när Christina Mattisson kritiserade M-ledaren Lennart Förberg för ett otydligt 
ledarskap och uteblivna åtgärder. Christina Mattisson utmanades också av M i en valduell i Karlskrona om 
hälso- och sjukvårdsfrågor.   
 
Exempel på insändare i valrörelsens slutskede: Ingen ska kunna köpa sig före i vårdkön, Något drastiskt 
måste göras för barn och ungas hälsa (augusti). Vård efter behov, Lögnen om närakuten, Blekinge behöver 
ett nytt ledarskap, Vi är redo ta tillbaka makten (september).  
 
Nya Gruppstyrelsen består av Christina Mattisson, ordförande Regionstyrelsen samt regionråd (gruppledare); 
Magnus Johansson, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd; Richard Pelle, ordförande 
Regionala Utvecklingsnämnden och regionråd; Linda Ekström Sandstedt, ordförande Tandvårdsnämnden; 
Teo Zickbauer, ordförande Trafiknämnden; Jens Melander, 1e vice ordförande Kultur- och 
Bildningsnämnden; Christel Friskopp, ordförande Samverkansnämnden; Marie Sällström vice ordförande 
Patientnämnden samt Jan-Anders Palmqvist, ordförande för Regionfullmäktige och Jan Björkman, vice 
ordförande Revisionen. 
 
Den 5 december presenterade vi det nya styrets första Regionplan med budget. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden får 15 respektive 20 och 25 mnkr åren 2023 – 2025 för insatser för barn och unga med 
behov av stöd och psykiatrisk vård. Kultur- och bildningsnämnden får 1 mnkr årligen för ett folkhälsolyft 
med fokus på kultur, idrott och hälsa samt 1,5 mnkr för att kunna upprätthålla bristyrkesutbildningar som 
en konsekvens av att den M-ledda regeringens minskade statsbidrag. I budgeten finns också 2,5 mnkr 
2024 och 2025 för fria arbetsskor till vårdpersonal, riktlinjer ska tas fram under 2023. 



För S-gruppen i Region Blekinge 
Christina Mattisson, Gruppledare 
 
 
Kyrkopolitiska gruppens berättelse. 
 
Merparten av verksamheten år 2022 har varit att hitta sina roller ute i de beslutande församlingarna i 
organen. Socialdemokraterna gick till val på att Svenska kyrkan även fortsättningsvis ska vara en öppen 
och demokratisk folkkyrka som inte diskriminerar någon, bedriver aktivt miljöarbete, har tillgängligt 
kulturliv, visar nationell och internationell solidaritet samt är ett föredöme som arbetsgivare. 
 
Som vanligt har frågan om att inte diskriminera någon för sin sexuella läggning åter kommit upp, i denna 
fråga står många av vår kyrkoföreträdare (Biskopar) långt från övriga civilsamhället.  
Socialdemokraterna lade en motion till kyrkomötet att det var diskriminerande vilken avslogs. Men vi har 
fått vissa biskopar att hantera frågan vid antagande av nya prästkandidater.  
 
För Socialdemokraterna i vårt land och vårt partidistrikt är det en självklar sak att inte diskriminera någon 
oavsett etnicitet eller sexuell läggning utan avse allas lika värde, detta är en hjärtefråga för vårt parti. Vi har 
fått förmån att ta fram denna fråga på ledarplats i husorganet Sydöstran. Våra kyrkliga byggnader och 
församlingar är satt under stor press av rådande elpriser och för att spara pengar kallställs våra kyrkor. 
Kyrkliga handlingar sker i församlingshemmen, men ingen skall nekas en begravning i sin hemkyrka.  
Pandemin satte sina spår men det mesta är på väg tillbaka. I vårt parti har vi fler kyrkligt förtroendevalda 
än kommun och region.   Vårt samarbete med Skånes partidistrikt är gott. 
 
Vårt partidistrikt utgör stommen i vår valkrets då vi når över 33% till Kyrkomötet likaså till 
Stiftsfullmäktige och vi behåller våra 3 mandat, Roine Olsson Sölvesborg, Camilla Persson Karlskrona 
samt Birger Wernersson Jämjö. Blekinge har 1 st. mandat i styrelsen och en ersättarplats för Lunds stift 
samt ordförandeposten i Stiftsfullmäktige  
 
För Blekingebänken   Kyrkomötet/Stiftfullmäktige 
Birger Wernersson, Camilla Persson, Roine Olsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Medlemsutvecklingen 
 
 
   2022 2021 2020 2019 
 
Karlshamns Soc.Dem AK 257 254 281 357 
 
 
Karlskrona Soc.Dem AK  676 629 691 849 
 
 
Olofströms Soc.Dem AK  218 238 297 324 
 
 
Ronneby Soc.Dem AK  272 267 296 384 
 
 
Sölvesborgs Soc.Dem AK 247 232 228 298 
 
_____________________________________________________________________ 
 
TOTALT   1670 1620 1793 1828 
  
 
Under 2022 har medlemssiffran ökat med 50 personer. Noteras ska att siffrorna som 
redovisas endast visar partimedlemskap. Eventuella extra medlemskap är inte 
medräknade. Detta för att vi ska räkna likadant som resten av landet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Slutord 
 
Vi lägger ett intensivt 2022 till handlingarna. När vi startade året levde vi fortfarande med pandemi och 
den fjärde vågen av coronaviruset. Det präglade planeringen av den stundande valrörelsen och vilka frågor 
vi trodde skulle dominera valrörelsen. 
 
Tidigt på morgonen den 24 februari 2022 gav Putin order om en storskalig militär invasion av Ukraina. 
Åtta år efter den ryska annekteringen av Krimhalvön anföll Ryssland Ukraina från tre håll. Det ofattbara 
med ett krig mitt i Europa var ett faktum.  
 
För partiet och Sverige så innebar det att vi snabbt började diskutera vår säkerhetspolitik i ett helt nytt 
omvärldsläge. För oss var det viktigt att så många som möjligt skulle känna sig delaktiga och få vara med 
och ta del av men även bli lyssnade på i processen kring en ny säkerhetspolitik. Vi hade öppna 
medlemsmöten som båda var utbildande och en chans att uttrycka sina åsikter kring en ansökan om ett 
NATO medlemskap. 
 
Under sommaren så började kriget allt mer märkas i våra plånböcker. Energi och drivmedelspriser steg 
stadigt och vi började prata om att inflationen sakta påverkade priserna i matvarubutikerna. När vi gick in i 
slutskedet av valrörelsen så hade agendan skiftat och de stora valfrågorna var energipolitik och 
plånboksfrågor.  
 
Vi förlorade regeringsmakten i valet trots att vi gick framåt efter åtta års regeringsinnehav. I regionvalet 
gjorde vi ett bra val och fick chansen att styra i en koalition med Centern och Kristdemokraterna. Vi 
tappade makten i Karlskrona och Karlshamn men kunde förhandla fram ett nytt styre i Sölvesborg. Vi ser 
tillbaka på valet med blandade känslor. 
 
För partiet så har 2022 varit ett uppstartsår efter flera verksamhetsår som har präglats av pandemin. Vi har 
anordnat studier och börjat kampanja och alla kommer väl ihåg den härliga känslan när vi började träffas 
fysiskt igen efter flera år bakom skärmen. Det tog lite tid innan vi kom upp på tårna igen men vi vill tacka 
alla valarbetare och medlemmar som skapat kampanjer, knackat dörr och ordnat medlemsmöten under 
året. 
 
Vi lämnar 2022 som ett starkare parti med större aktivitet och fler medlemmar. Men nu gäller det att vi 
ökar ännu ett steg och organiserar oss, ta fram en politik som kan göra Blekinge bättre och att vi blir fler 
medlemmar som kan utveckla vårt kära parti. 
Med dessa ord tackar vi i styrelsen för förtroendet att leda Socialdemokraterna Blekinge under det gångna 
verksamhetsåret och vi ställer våra platser till förfogande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ronneby 15 april 2023 
 
 
Heléne Björklund  Magnus Pettersson 
 
 
Christina Mattisson  Morgan Bengtsson 
 
 
Per-Ola Mattsson  Magnus Johansson 
 
 
Birgit Birgersson Brorsson  Daniel Berg 
 
 
Ola Claesson   Annika Westerlund 
 
 
Teo Zickbauer   Annette Rydell 
 
 
Elina Gustafsson   Sandra Bizzozero 
 
 
Håkan Ericsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EKONOMISK BERÄTTELSE 

RESULTATRÄKNING    2022-12-31   2021-12-31 

Rörelsens intäkter m.m. 

Netointäkter                      2 850 747  2 628 138  

Övriga rörelseintäkter    239 459  56 003 

  

                                                                                                         _____________________________ 

                                                                                                         3 090 206                                2 684 142  

 

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader                                                            2 343 125                                  1 007 213  

Hyror                                                                                               80 184                                        76 572  

Förbrukningsmaterial, underhåll mm.                                      21 599                                        13 211 

Resekostnader                                                                               55 713                                        30 019  

Konferenser                                                                                    284 738                                     225 337  

Studier                                                                                             63 488                                       0  

Val                                                                                                     1 344 116                                  353 860  

Kampanjer                                                                                       946                                             86 317  

Kontorsmateriel, gåvor mm.                                                        101 933                                      71 709 

Möten                                                                                              46 438                                       1823  

Förvaltningskostnader                                                                  99 158                                       54 986  

Anslag sidoorganisationer                                                            162 500                                    50 000  

Övriga verksamhetskostnader                                                     79 310                                       47 599 

Personalkostnader                                                                          2 010 708                                 1 490 340  

                                                                                                              ____________________________ 

                                                                                                          4 171 169                                2 372 558  

Rörelseresultat                                                                               - 8 781                                      311 584  

 

 

 

 

 



Resultat från finansiella poster 

Resultat försäljning kor�ris�ga placeringar                                67 373                                      3 951  

Ränteintäkter                                                                                    8 243 

Nedskrivning av innehav av andelar m.m.       

Räntekostnader                                                                                -3 436                                      -38 

                                                                                                              _________________________ 

                                                                                                              72 182                                  3 913  

Resultat e�er finansiella poster                                                     1 008 781                            315 479  

 

 

Bokslutsdisposi�oner 

Avsätning valfond                                                                              0                                             0 

Upplösning valfond                                                                             1 000 000                             0  

  

 Årets resultat                                                                                         -8 781                                 315 479  

 

 

 

BALANSRÄKNING                                                                                  2022-12-31                       2021-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggnings�llgångar 

Materiella anläggnings�llgångar                                                        0                                       0 

                                                                                                                 ____________________________ 

                                                                                                                 0                                        0 

Finansiella anläggnings�llgångar 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 

företag                                                                                                   100                                    100  

Andra långfris�ga värdepappersinnehav                                         2 707 438                        3 607 138  

  

                                                                                                                 _____________________________ 

Summa anläggnings�llgångar                                                              2 707 538                        3 607 238  



  

Omsätnings�llgångar 

 

Kor�ris�ga fordringar 

Kundfordringar                                                                                        57 500                                 2 400 

Övriga fordringar                                                                                     118 774                             46 312 

Avräkning för skater och avgi�er                                                       3 378                                       50 338  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                4 093                                       10 359  

                                                                                                                 ___________________________ 

                                                                                                                   183 745                                  117 409  

 Kassa och bank 

Kassa och bank                                                                                        2 125 998                               2 595 871  

Bankkonto projekt                                                                                  17 298                                    9 221  

Summa kassa och bank              2 143 296                              2 605 091  

Summa omsätnings�llgångar             2 327 047                              2 704 142 

                                                                                                                     ___________________________ 

SUMMA TILLGÅNGAR                                                                             5 034 586                            6 311 379  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANSRÄKNING   ´         2022-12-31   2021-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital                                                                                             3 689 576                              3 698 358  

Ändamålsbestämda medel                                                                  168 583                                 174 342 

Valfond                                                                                                    64 180                                   1 064 180  

Förändring i fond för verkligt värde                                                   679 702                                 1 052 631  

Summa eget kapital                                                                             4 602 042                              5 989 510 

  

  

Kor�ris�ga skulder 

Leverantörsskulder            0    0  

Övriga skulder                                                                                       348 240                                257 678 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                               84 303                                  64 191  

Summa kor�ris�ga skulder                                                                432 543                                321 869  

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                             5 034 456                             6 311 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________ 

ASTRID OCH RIKARD SVENSSONS MINNESFOND 

Fondens ställning den 1 januari och 31 december 2022 

Tillgångar     1 januari   31 december 

Bank     5 168,60                                      5 171,89 

Absolut avkastning                                                                       63 501,41                                     60 783 

Inkomster                                                                                      0 

Ränta bank                                                                                    0 

Värdeförändring                                                                                                                                   -2 718,41  

Skulder 

Kapital                                                                                           68 352,68                                       65 954,89 

 

 

 

 

ALGOT TÖRNKVISTS- STUDIE OCH STIPENDIEFOND 

Fondens ställning den 1 januari och den 31 december 2022 

Tillgångar                                                                                      1 januari                                     31 december 

Bank                                                                                              14 303,35                                    14 312,44 

Absolut avkastning ränta                                                          71 608,15                                      68 543 

Inkomster                                                                                     0 

Ränta bank                                                                                   0 

Värdeförändring                                                                          - 3065,15 

Skulder 

Kapital                                                                                           85 911,50  82 855,44 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTERNATIONALEN 
 
Upp, trälar uti alla stater,  
som hungern bojor lagt uppå  
Det dånar uti rättens krater, 
snart skall uppbrottets timma slå.  
Störtas skall det gamla snart i gruset.  
Slav, stig upp för att slå dig fri! 
Från mörkret stiga vi mot ljuset,  
från intet allt vi vilja bli. 
 
Upp till kamp emot kvalen.  
Siste striden det är, 
ty Internationalen till alla lycka bär. 
 
Upp till kamp emot kvalen.  
Sista striden det är, 
ty Internationalen  
åt alla lycka bär. 
 
Arbetare, i stad på landet, 
en gång skall jorden bliva vår  
När fast vi knyta syskonsbandet,  
då lättingen ej råda får. 
Många rovdjur på vårt blod sig mätta  
men när vi nu till vårt försvar, 
en dag en gräns för dessa sätta,  
skall solen stråla lika klar. 
 
Upp till kamp emot kvalen. 
 Siste striden det är, 
ty Internationalen till alla lycka bär. 
Upp till kamp emot kvalen.  
Sista striden det är, 
ty Internationalen  
åt alla lycka bär 
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