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Distriktsstyrelsen 

 

Ordinarie ledamöter 

Anders Henriksson, Kalmar, ordförande 

Peter Wretlund, Oskarshamn, kassör 

Helen Nilsson, Vimmerby, vice ordförande 

Lena Hallengren, Kalmar 

Gunnar Jansson, Västervik 

Johan Persson, Kalmar 

Martina Aronsson, Alsterbro 

Robert Rapakko, Mönsterås 

Jonas Erlandsson, Högsby 

Nermina Mizimovic, Hultsfred 

Per-Olof Johansson, Färjestaden 

Marie-Helen Ståhl, Borgholm 

Emöke Bokor, Söderåkra 

 

Ersättare 

Dzenita Abaza, Kalmar 

Ilko Corkovic, Borgholm 

Marcus Fridlund, Västervik 

Annika Karlsson, Emmaboda 

Daniel Nestor, Vimmerby 

  

Verkställande utskottet 

Anders Henriksson, Kalmar 

Helen Nilsson, Vimmerby 

Peter Wretlund, Oskarshamn 

Lena Hallengren, Kalmar 

Gunnar Jansson, Västervik 

 

 

Revisorer 

Herman Halvarsson, Köpingsvik 

Doris Johansson, Kalmar 

Monica Anderberg, Torsås 

 

Ersättare 

Mattias Wärnsberg, Hultsfred 

Margareta Lööf Johanson, Mörbylånga 

Ove Kåreberg, Mönsterås 
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Antal sammanträden 

Verkställande utskottet har haft 12 stycken protokollförda sammanträden. Distriktstyrelsen 

har haft 8 stycken protokollförda sammanträden varav 1 var per capsulam. 

 

Representation i partistyrelsen 

Lena Hallengren, Kalmar ordinarie ledamot och Johan Persson, Kalmar, ersättare. 

 

Valberedning 

 

Ordinarie ledamöter 

Yvonne Hagberg, Oskarshamn, sammankallande 

Krister Örnfjäder, Västervik 

Kenneth Björklund, Vimmerby 

Jonny Bengtsson, Hultsfred 

Carl-Axel Blom, Högsby 

Ewa Klase, Fliseryd 

Roger Holmberg, Kalmar 

Per Sigvardsson, Emmaboda 

Bength Andersson, Degerhamn 

Ann-Britt Mårtensson, Torsås 

Mikael Svanström, Nybro 

Eva Flyckt, Borgholm 

Jussi Gröhn, fackliga utskottet 

 

Ersättare 

Eva Berglund, Vimmerby 

Tomas Söreling, Målilla 

Diana Bergeskans, Högsby 

Renée Solstad, Mönsterås 

Marie Simonsson, Kalmar 

Ann-Marie Fagerström, Emmaboda 

Margareta Lööf Johanson, Mörbylånga 

Sören Bondesson, Torsås 

Tomas Kronståhl, Västervik (t o m 23/11) 

Maud Lindqvist, Västervik (fr o m 24/11) 

Anton Sejnehed, Oskarshamn 

Martina Andersson, Nybro 

Lennart Andersson, Löttorp 

Veronica Selén, Kalmar 
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Personal 

Gunilla Johansson, ombudsman 

Britt Lindblad, assistent (t o m 30/11)  

Matilda Wärenfalk, valkretsombudsman 

Helén Samuelsson, sekreterare 

Mattias Adolfson, rådsgruppen 

Jonas Hellberg, landstingspolitisk sekreterare (t o m 30/9) 

Fredrik Persson, landstingspolitisk sekreterare (fr o m 1/10) 

Annika Högberg (valanställd från 1/12) 

 

Expeditionen 

Den 30 november gick Britt Lindblad i pension. Britt avtackades efter att ha varit anställd 

som assistent sedan 1983 med gåvor och blommor från partkamrater och anställda. 

 

 

 
Britt avtackas av sina ombudsmän 
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Distriktskongressen 

Distriktskongressen genomfördes på Lysingsbadet i Västervik. Tage Erlanders Hedersmedalj 

delades ut till Bo Bergman, Hultsfred och Torgny Nilsson, Oskarshamn. Förmiddagen 

innehöll traditionella kongressförhandlingar, underhållning och tal. Under eftermiddagen gick 

kongressdeltagarna ut i seminarier med tema: Landsbygdsutveckling, etablering/integration 

och Jobben. Dessa leddes av Johan Persson, Helen Nilsson och Lena Hallengren. 

Partistyrelsen representerades av partisekreterare Lena Rådström Baastad.  

 

 

 
Fr v. Bo Bergman och Torgny Nilsson 

 

 

Extra distriktskongressen 

Den 25 november hölls extra distriktskongress i Folkets Park, Oskarshamn. Riksdagslistan 

fastställdes. Första namn blev Lena Hallengren, Kalmar därefter Tomas Kronståhl, Hjorted, 

Laila Naraghi, Oskarshamn, Björn Petersson, Torsås och på femte plats Nermina Mizimovic, 

Hultsfred. På kongressen diskuterades också grunden fram för länets politiska prioriteringar. 

 

 
Extra distriktskongress i Oskarshamn 
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Motioner behandlade av distriktskongressen 2017 

(Besvarade och avslagna motioner redovisas inte) 

Motion Föredragande Beslut Åtgärd 
1 Simpevarp – centrum 

för svensk 

elproduktion 

Gunnar Jansson Bifall till motionen En motion lades av 

riksdagsledamöterna 

2016, avslag i 

kammaren. 2017 lades 

en motion om att 

överväga 

Äspölaboratoriets roll i 

Sveriges nationella 

forskningsinfrastruktur. 

Denna är fortfarande 

under behandling. 

4 Jobbskatteavdrag Lena Hallengren Bifall till motionen Ingen motion i 

riksdagen – frågan 

drivs på annat sätt. 

5 Differentierad skatt Lena Hallengren Bifall till motionen Ingen motion i 

riksdagen – frågan 

drivs på annat sätt. 

6 Pengar till pensioner 

från 

arbetsgivaravgiften 

Laila Naraghi Bifall till motionen Ingen motion i 

riksdagen – frågan 

drivs på annat sätt. 

7 Omställning vid 

industrinedläggning 

Gunnar Jansson Bifall till motionen En motion har lagts av 

riksdagsledamöterna. 

Avslag. 

8 Ombud på 

partikongressen 

Anders Henriksson Att de ak som inte 

finns representerade 

som ombud ska erhålla 

en åhörarplats och pd 

står för kostnaderna. 

Att ha detta i 

planeringen för PK 

2019. 

9 Motion om 

höstkongress 

Peter Wretlund Att verka för en 

höstkonferens 

Extra kongress hölls i 

november. 

 

 

Studieverksamheten 

Under året hölls en traineeutbildning i samarbete med ABF. Målgruppen var medlemmar som 

var intresserade av förtroendeuppdrag. Gruppen har träffats fem gånger under året. 

Den 11 mars anordnades en stadgeutbildning med Peter Öhman, Stockholm som 

medverkande. Utbildningen riktade sig till alla medlemmar. 

Styrelseutvecklingsdagarna på Ekerum den 19-20 maj samlade ca 100 deltagare. Utbildningen 

hade fokus på valet och innehöll seminarier om bland annat kommunikation, media och 

kampanj. 

Valberedningsutbildningen den 6 september anordnades av ABF. Ett 20-tal deltagare fick veta 

hur man jobbar i en valberedning. 
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Ledarutbildning Sydöstra på Ädelfors                             

Utbildningen har genomförts tillsammans Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Gotland i tre 

internat på Ädelfors folkhögskola. Kalmar län har haft 16 deltagare från åtta 

arbetarkommuner. Dessa är nu redo för valrörelse och ta ledande uppdrag i partiet. 

Handledare från oss har varit Linus Hellman och Robert Rapakko. 

Rådsgruppen 

Rådsgruppen består av våra gruppledare från kommun, landstinget och regionförbundet samt 

våra riksdagsledamöter. Under 2017 har 6 träffar genomförts med rådsgruppen. Möten har 

kombinerats med utbildning. Rådsgruppen har träffats i Torsås, Västervik, Mörbylånga, 

Stockholm, Oskarshamn och Kalmar. Rådsgruppens utbildning har innefattat kommunal 

ekonomi, mediautbildning samt politiskt ledarskap. I augusti genomförde rådsgruppen en resa 

till Stockholm och Åland för träff med partiets nationella valledare samt intern valplanering. 

Första maj 

 

Västervik  Björn von Sydow, Stockholm 

  Laila Naraghi, riksdagsledamot, Oskarshamn 

  Ungdomstalare: Emma Svensson, SSU   

 

Edsbruk  Tomas Kronståhl, kommunalråd, Hjorted 

  Laila Naraghi, riksdagsledamot, Oskarshamn 

 

Vimmerby  Per-Olof Sjöö, förbundsordförande, GS 

  Ungdomstalare: Klara Linder, SSU 

 

Hultsfred  Per-Olof Sjöö, förbundsordförande, GS 

  Lizette Wästerlund, Hultsfred 

  Ungdomstalare: Klara Linder, SSU 

 

Oskarshamn  Karin Wallentin, LO 

  Dennis Bäckman, Pappers 

 

Mönsterås  Anna Hedh, EU-parlamentariker, Mörbylånga 

  Robert Rapakko, vice ordförande KS, Mönsterås 

  Ungdomstalare: Elin Sejnehed, SSU 

 

Kalmar  Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads 

  Ungdomstalare: Tove Jansson, SSU 

 

Nybro  Tomas Eneroth, partistyrelsen, Stockholm 

  Ungdomstalare: Naemi Hammarstedt, SSU 
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Emmaboda  Tomas Eneroth, partistyrelsen, Stockholm 

  Ungdomstalare: Pontus Franzén, SSU 

 

Borgholm  Lena Hallengren, riksdagsledamot, Kalmar 

  Ungdomstalare: Diyora Sobirova, SSU och Robin 

  Appelqvist, LO-sydöstra 

 

Färjestaden  Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads, 

  Matilda Wärenfalk, oppositionsråd, Färjestaden 

  Ungdomstalare: Amida Alizanovic, SSU 

 

Torsås  Henrik Nilsson Bokor, kommunalråd, Söderåkra 

  Ungdomstalare: Tove Jansson, SSU 

 

 

 

 

 

 
Första maj i Borgholm 
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Statsrådsbesök 

23 januari, Gabriel Wikström besökte Oskarshamns sjukhus, stroketeamet och 

ortopedkliniken. Därefter träffade han medlemmar på ett möte i Påskallavik. 

23 januari besökte Anna Johansson Emmaboda, hon besökte Xylem och träffade 

Emmabodabor  på ett välbesökt öppet möte. 

8 mars besökte Sven-Erik Bucht Blomstermåla och Högsby. Många besök blev det, Fågelfors 

Hattateljé, lanthandeln i Fliseryd, möbler och inredning i Ålem samt lunch med lokal 

politiker. Dagen avslutades med ett öppet möte i Blomstermåla. 

 

 
Sven-Erik Bucht i Högsby 

 

9-10 mars besökte Anna Ekström Kalmar, Torsås och Emmaboda. Besök på Lars Kagg och 

Korrespondent gymnasiet, det öppna mötet fick avsluta dag ett. 

 

 
Anna Ekström i Torsås 

 

5 maj, Helen Hellemark Knutson ledde dialogmöte om lärarförsörjning i Kalmar, därefter 

besök på Funkaboskolan och elever från lärarprogrammet. 
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4 juli, Stefan Löfven till Oskarshamn och Böda Sand. Från en ö till en annan på 

Almedalsveckan, vilket var ett lyckat besök. Solen strålade och det gjorde även 

Statsministern. Besök på Scania, färjan till Öland och öppet möte på Böda Sands camping. 

 

 
Stefan Löfven på Scania och Böda Sand 

 

19 september, Mikael Damberg besökte Oskarshamn och Mönsterås. 

Besök på bland annat Södra Cell, OKG och Nilssons konditori. Öppet möte med näringslivet 

och allmänheten avslutade den lyckade dagen. 

 

 

 
Mikael Damberg i Oskarshamn 

 

20 september presenterar Mikael Damberg budgeten på Norrlidens hälsocentral i Kalmar samt 

ett besök på Hatstore Scandinavia i Kalmar. 
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25 oktober besökte Ardalan Shekarabi Västervik och Vimmerby. 

Träff med gymnasieelever, poliser, besök på Vimmerby hälsocentral, rosutdelning och öppet 

möte stod bland annat på programmet. 

 

 

 
Ardalan Shekarabi i Vimmerby 

 

21-22 december besökte Morgan Johansson Kalmar. Idrott och polis stod på schemat de 

dagarna. 

 

Möten och träffar 

 

 29 januari träffades arbetarekommunernas ordförande. 

 I mars och april hölls 4 st delegationsträffar med ombuden till partikongressen 

 28 mars valledarträff Blomstermåla 

 9 maj efterträff med delegationen från partikongressen 

 10 maj träff med facklig-politiska utskottet 

 22 juni träff med facklig-politiska utskottet 

 28 augusti Ulla Löfven medverkade på valupptakten till Kyrkovalet i Mönsterås 

 31 augusti valledarträff i Oskarshamn 

 14 september träff med arbetarekommunernas fackliga ledare i Högsby 

 22 oktober träff med arbetarekommunernas ordförande 

 24 oktober träff med facklig-politiska utskottet 

 26-27 oktober valplanering – personal  

 10 december träff med Profilprodukter för arbetarekommunerna  

 12 december valledarträff i Blomstermåla 
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Kampanjer och medlemsvärvning 

När valet närmar sig  ökar aktiviteterna i våra arbetarkommuner. I vårkampanjen 24/4-7/5 

deltog 10 av 12 arbetarkommuner och vi värvade 38 nya medlemmar, målet var 31. 

Sommaraktiviteterna är många i vårt turisttäta län där vi deltog i stort sett på alla marknader 

och även andra aktiviteter. Höstkampanjen 2-15/10 var kall och mörk men det trotsade 11 av 

12 arbetarkommuner som var aktiva under dessa veckor. 28 dörrknackningar genomfördes 

och förutom det var många aktiviteter på torgmöten och utanför butiker. Innan höstkampanjen 

gjordes också kampanjinsatser för kyrkovalet. 

På extra distriktskongressen i november återstod 50 medlemmar att värva för att nå vårt mål 

på 300 nya medlemmar 2017. Tomteluvorna på i december och vi lyckades nå målet med 

råge! 

 

Övrigt 

I september medverkade partiet i Kalmarsund Pride, arbetarkommunerna i länet inbjöds för att 

närvara med flaggor och banderoll. Valberedningen har arbetat efter nya riktlinjer och till 

riksdagslistan har de haft intervjuer med samtliga nominerade.  

 

Distriktet har under året haft följande utvecklingsledare: 

Linus Hellman, Kalmar, Lizette Wästerlund, Hultsfred, Jarkko Pekkala, Emmaboda, Emöke 

Bokor, Torsås, Anton Sejnehed, Oskarshamn, Malin Anell, Kalmar, Marcus Fridlund, 

Västervik. Dessa har utgjort ett stöd i distriktet vid planering av insatser och stöd till 

arbetarkommunerna. De har också haft olika ansvarskommuner där insatser utefter önskemål 

och behov gjorts! 

 

 
Möte med utvecklingsledarna 

 

En valutvecklingsledarutbildning genomfördes nationellt där Linus Hellman, Marcus 

Fridlund, Annika Högberg och Gunilla Johansson deltog. 
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Medlemsantal 

Västervik  391 st 

Vimmerby  138 st 

Hultsfred  271 st 

Högsby  126 st 

Oskarshamn  398 st 

Mönsterås  311 st 

Kalmar   588 st 

Nybro  236 st 

Emmaboda  201 st 

Norra Öland  197 st 

Södra Öland  143 st 

Torsås  78 st 

Totalt per den 31/12:  3 078 st 

Nya medlemmar 2017 

Västervik  32 st 

Vimmerby  18 st 

Hultsfred  18 st 

Högsby  14 st 

Oskarshamn  47 st 

Mönsterås  21 st 

Kalmar  78 st 

Nybro  13 st 

Emmaboda  16 st 

N. Öland  22 st 

S. Öland  19 st 

Torsås  13 st 

 

Totalt: 311 st 

 

Målet 2017 var att värva 300 st medlemmar. 
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Arbetarekommunernas föreningar 

Västerviks 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Ankarsrum 

Edsbruk 

Gamleby 

Gunnebo 

Hjorted 

Västerviks södra 

Västerviks norra 

Skärgårdsföreningen 

Överum 

IF Metall 

S-kvinnor i Västervik 

 

Vimmerby 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Frödinge 

Södra VI 

IF metall 

 

Hultsfreds 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Hultsfreds Norra 

Hultsfreds Södra 

IF Metall 

 

Högsby arbetarekommun 

Direktanslutna  

Fagerhult/Grönskåra 

Fågelfors 

Långemåla 

IF Metall 

Oskarshamns 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Innerstaden 

Kristdala 

Misterhultsbygden 

Mysingsö 

Påskallavik 

IF Metall 

SSU Oskarshamn 

Oskarshamnsgruppen STS 

 

Mönsterås 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Ålem/Blomstermåla 

Mönsterås/Timmernabben 

Fliseryd 

IF Metall 

S-kvinnor Fliseryd 

 

Kalmar arbetarekommun 

Direktanslutna  

Funkabo 

Kalmar Södra 

Lindsdal/Läckeby 

Norrliden 

Rinkabyholm/Hossmo 

Rockneby 

Södermöre 

Smedby 

Centrala Kalmar 

Courage 

Grekiska 

Byggnads avd 10 

IF Metall 

Kommunal Kalmar län 

Direktanslutna STS 

SSU Kalmar 

Kalmar S-kvinnor 

 

Emmaboda arbetarekommun 

Direktanslutna  

Emmaboda/Långasjö/Algutsboda 

IF Metall 

 

Nybro arbetarekommun 

Direktanslutna  

Abbetorp/Bäckebo 

Alsterbro 

Glasbygden 

Hanemåla 

Madesjö 

Nybro 

Örsjö 

IF Metall 

Nybro Broderskapsgrupp 

SSU Nybro 

 

 

 

 

Norra Ölands 

arbetarekommun 

Borgholm/Köpingsvik 

Böda/Högby/Källa 

Persnäs 

IF Metall 

Röda Bönor 

SSU Borgholm 

Södra Ölands 

arbetarekommun 

Degerhamn 

Färjestaden 

Mörbylånga 

IF Metall 

S-kvinnor Mörbylånga 

 

Torsås arbetarekommun 

Direktanslutna  

IF Metall 
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Partikongressen 

Partikongressen hölls den 8-12 april på Svenska Mässan i Göteborg, tema för årets kongress 

var Trygghet i en ny tid. Kalmar län deltog med 12 ombud och bidrog med 59 motioner från 

arbetarekommunerna och länet. Kongressen föregicks av ett flertal delegationsträffar där 

ombuden delade upp de olika ansvarsområdena med tillhörande motioner. 

 

Delegationen bestod av: 

 

Elisabeth Johansson, Edsbruk, Saad Benatallah, Västervik, Daniel Nestor, Vimmerby, 

Nermina Mizimovic, Hultsfred, Elin Sejnehed, Oskarshamn, Eva Österberg, Ålem, Ulrica 

Widesdotter, Mönsterås, Per Adolfsson, Emmaboda, Ann-Christine Quist-Karlsson, Nybro, 

Marianne Dahlberg, Kalmar, Lasse Johansson, Kalmar, Ilko Corkovic, Borgholm. 

 

 
Partikongressen i Göteborg 
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Kyrkovalet 17 september 

Socialdemokraterna gick återigen framåt. I Växjö stift behöll vi våra fem mandat i kyrkomötet 

och tog ytterligare ett i stiftsfullmäktige och har nu 14 mandat. I Linköpings stift behöll vi 

våra fyra mandat i Kyrkomötet och våra 17 mandat i stiftsfullmäktige. Vi ökade med 7300 

röster i båda stiften. 

 

En valupptakt hölls den 28 augusti i Mönsterås, Ulla Löfven medverkade. Valorganisationen 

testades genom en massiv ringkampanj för att få våra medborgare att gå och rösta. Detta gav 

resultat och valdeltagandet ökade med ca 5%. 

 

I augusti ordnades en ringinsats för att få alla medlemmar med medlemskap i Svenska kyrkan 

att gå att rösta. 

 

Kyrkovalsutbildningar hölls i Växjö stift, länet hade ett flertal deltagare närvarande.  

Valupptakter genomfördes i båda stiften. 

 

 
Ulla Löfven på valupptakt i Mönsterås 
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Facklig-politisk verksamhet  

Det facklig-politiska arbetet har fortsatt under 2017 genom en träff med 

arbetarekommunernas fackliga ledare, samt fem möten med det facklig-politiska utskottet. 

Träffarna med de fackliga ledarna syftar till att skapa ett nätverk för framtiden. Där har LO 

facken påbörjat ett arbete att de ska på sikt finnas i varje kommun.  

 

Arbetet i utskottet har främst syftat till att starta upp det gemensamma arbetet mot en 

socialdemokratisk valvinst 2018. En facklig-politisk verksamhetsplan antogs i oktober och 

därefter startar arbetet med hur vi använder varandras styrkor i valrörelsen. Utskottet består 

av: Veronica Selén Eriksson, Kommunal, Morgan Nyberg, Byggnads, Peter Harrysson, GS, 

Robin Appelqvist, Målarna, Camilla Stridh, IF Metall Östra Småland, Simon Petersson IF 

Metall Kalmarsund, Anders Lundell Handels, Bjarne Ringdahl, Seko, Gunnar Nilsson, Livs 

samt Jussi Gröhn LO-distriktet och Jonas Erlandsson, partidistriktet. Det är en stor bredd på 

utskottet vilket gör att möjligheten att nå arbetsplatser i valrörelsen ökar, möjligheten till 

samordning av valrörelsen ökar. Samtidigt som vi lägger grunden för det fortsatta arbetet efter 

valet 2018. 
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Slutord 

Det har ägnats mycket tid till valplanering under året 2017! Allt från att rusta organisationen 

till att forma politiken. Arbetsgruppernas arbete låg till grund för de politiska prioriteringarna 

som sedan kommer att utgöra basen i vårt valmanifest. 

 

I april drabbades Sverige och Stockholm av ett terrordåd. Vi var alla chockade över att det nu 

hänt här hos oss. Statsminister Stefan Löfven axlade denna stora tragik på ett mycket värdigt 

sätt och vår partikongress fick en annorlunda start. 

På Almedalsveckan valde statsminister Stefan Löfven att besöka Öland istället för Gotland! 

Besöket började i Oskarshamn med en underbar tur i båt till Norra Öland. En fantastisk resa 

där han mötte människor i deras vardag och på semester. Många människor, mycket media 

och strålande sol som det ska vara på Böda Sand! 

Sjukvården, en av valets viktigaste frågor! Kalmar län har länge varit i fokus som ett av 

Sveriges bästa landsting. Vi har högt förtroende i sjukvårdsfrågorna och fortsätter att anta de 

utmaningar som finns. Återigen var statsministern här på sin sjukvårdresa där vi fick visa på 

goda exempel att sprida. Det gläder oss att vi fått fokus på sjukvården som är ett av våra 

viktiga trygghetsområden. 

Att fortsätta med reformer för ett tryggare Sverige och Kalmar län är bra, det är bra för alla att 

vi har ett land där vi kan känna trygghet, att ha ett arbete att gå till, att alla får en bra start, en 

bra skola och sjukvård när vi behöver. Att samhället finns där när jag behöver det, när man för 

en tid står mellan två jobb, blir sjuk eller gammal. Det är ett Sverige för alla! 

Tillsammans med utvecklingsledare, valledare, distriktsstyrelse arbetarkommuner och LO har 

vi identifierat våra målgrupper och kampanjmetoder för att samtala med våra väljare! Många 

bra, kvalitativa samtal om ett tryggare Sverige med en socialdemokratisk politik kommer att 

se till att vi fortsatt har en socialdemokratisk ledd regering i Sverige samt rött styre i region 

och kommuner. 

Nu kamrater går vi ut och vinner val! 

Anders Henriksson, Kalmar, ordförande 

Helen Nilsson, Vimmerby, vice ordförande 

Peter Wretlund, Oskarshamn, kassör 

Jonas Erlandsson, facklig ledare 

Robert Rapakko, studieledare 

Martina Aronsson, Nybro 

Lena Hallengren, Kalmar 

Gunnar Jansson, Västervik 

Johan Persson, Kalmar 

Marie-Helen Ståhl, Borgholm 

Per-Olof Johansson, Färjestaden 

Emöke Bokor Nilsson, Söderåkra 

Nermina Mizimovic, Hultsfred  
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Landstingsfullmäktige gruppens berättelse 

Vi kan som landstingsmajoritet se tillbaka på 11 framgångsrika år, även detta året har 

landstingen ett överskott som ger oss möjligheten att fortsätta investera i nya och renoverade 

lokaler samt ger oss möjlighet att göra viktiga och nödvändiga satsningar inom flera 

områden.  

Året inleddes med att Länets sjukhus återigen rankades högt i Dagens Medicins ranking där 

medicinsk kvalitet är den viktigaste parametern. 

Plats nr 1 för akutsjukhus med förlossningsvård Västerviks sjukhus 

Plats nr 1 för mindre akutsjukhus Oskarshamns sjukhus  

Plats nr 4 för akutsjukhus med förlossningsvård Länssjukhuset Kalmar 

Dessa fina placeringar ska ses som en framgång för hela landstingets verksamhet. Ingen värd 

skulle vara möjlig utan en försörjning av bl.a. mat, tvätt och ett fungerande it-stöd. Detta är 

också ett kvitto på att på verksamhetens långsiktiga arbete med uppföljning och ”varje dag lite 

bättre”. 

Under året har ett aktivt arbete påbörjats med cancerrehabilitering. Det handlar både om 

fysisk träning men också möjlighet att få stöd efter sin behandling. Tanken är bl.a. att ”bygga 

upp” gemensamma mötesplatser för patienter och anhöriga på tre orter i länet. Andra viktiga 

beslut som gruppen har haft att ta ställning till under året är, palliativ vårdenhet i Västervik, 

införandet av robotkirurgi i Kalmar, nivåstrukturering av framförallt cancervården och flera 

viktiga investeringar i nya lokaler. Begreppet Nära Vård diskuteras nu flitigt i sjukvårds 

Sverige. Här följer den statliga utredningen Oskarshamns sjukhus och det samarbete som 

sjukhuset har etablerat med primärvården och kommunen. 

Trots att vi såsom i stort sett alla landsting i olika grad har svårigheter att rekrytera och 

behålla vissa yrkesgrupper gör våra medarbetare ett fantastiskt arbete. Genom att vidta ett 

antal riktade åtgärder är vi ett av fyra landsting som lyckats minska våra kostnader för 

bemanningsföretag och samtidigt behålla en god tillgänglighet.  

Vi har tack vare statsbidrag kunnat fortsätta att utöka utbildningsanställningar för att bli 

specialistsjuksköterska och barnmorska, vi fortsätter också att vara med och finansiera de 

oerhört viktiga sjuksköterskeutbildningar i Västervik och Oskarshamn samt satsningar på vård 

och omsorgscollege.  

Psykiatrin har under året haft fortsatt fokus på bra bemötande och patientens möjlighet till 

delaktighet. Beslut har fattats om möjlighet till självvald inläggning. Detta har visat sig i de 

landsting som infört detta att behovet av slutenvård har minskat.  

För att öka patientsäkerheten har vi i Landstinget arbetet med sk markörbaserad 

journalgranskning. Då detta har varit framgångsrikt är det nu ett projekt i SKL:s regi. 

För att stärka och skapa en bättre tillgänglighet till BUP har en kartläggning genomförts med 

flera förbättringsområden bl.a. införande av TeleQ.  
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Beslut om flera viktiga åtgärder för att förbättra och förbereda för den nya lagen gällande 

samverkan mellan slutenvården, primärvården och kommunen, om trygg och säker hemgång 

har tagits under året. Ett avtal där landstinget och samtliga kommuner varit överens om hur vi 

gemensamt ska göra övergångarna så bra som möjligt för patienten. På våra hälsocentraler har 

det anställts vårdsamordnare som har en nyckelroll i detta arbete. 

Medborgarutskottet har under 2017, som ett led i en vitalisering av demokratiarbetet, arbetat 

för att fördjupa, utveckla och upprätthålla en dialog med länets invånare. Genom dialogerna 

får vi som förtroendevalda ett bredare underlag för att fatta genomtänkta och hållbara beslut. 

Den stora nyheten under 2017 är lanseringen av invånarpanelen på lt.kalmar.se. Den ger alla 

invånare möjlighet att vara med och påverka. Under 2017 har utskottet arbetat med att få 

många att anmäla sig till panelen, ca 250 registrerades. Den första frågeomgången handlade 

om primärvården och dess tillgänglighet. Den 30 maj genomfördes en medborgardialog i 

Västervik med många deltagare. Utgångspunkten för dialogen togs i temat ”Framtidens hälso- 

och sjukvård”.  

Kulturnämnden har snart verkat under en mandatperiod och detta året har präglats av dialog 

för att ta fram en ny kulturplan.  Alla kommuner har besökts under våren då både 

tjänstepersoner och politiker möttes. Offentliga dialogmöten anordnades i Kalmar, 

Oskarshamn och Västervik där alla invånare fick en möjlighet att delta och påverka. 

Representanter från nämnden har deltagit vid samverkas möten med Regionsamverkan 

Sydsverige, Sydostkultur, kulturdepartementet och SKL. Dessutom har nämndpresidiet 

deltagit vid en tvådagars workshop för att lyfta frågor till det kulturpolitiska konventet Folk 

och Kultur. Tre kulturstipendier delades ut vid landstingsfullmäktiges sammanträde i 

november.  

Ledamöterna i patientnämnden har i år haft fokus på att ställa om arbetet för att bättre kunna 

ta tillvara patienternas erfarenheter av vården för att det ska kunna användas i landstingets 

förbättringsarbete. Många av nämndens ärende handlar om tillgängligheten och därför har en 

rapport arbetats fram. En av slutsatserna är, precis som vi i landstingsgruppen varit överens 

om och haft som vårt mål med köfri vård, att patienterna inta anser att väntetiden är det 

primära utan att få en tid och veta vart ärendet befinner sig inom vårdens korridorer. Alltså tid 

direkt. 

Under 2017 har landstingets fossilfria moderna bussflotta börjat rulla och i slutet av året togs 

beslut om seniorkortet som ger den som är fyllt 65 år möjlighet att under lågtrafik åka i hela 

länet under en månad för 100 kr. 

Mycket fokus på våra gruppmöten handlar om våra politiska riktlinjer som ligger till grund 

för budget- och plan. Gruppen fortsätter aktivt med sitt utåtriktade arbete och studiebesök i de 

olika valkretsarna. Den politiska ledningen har träffar med brukarorganisationer och 

genomför ett 50-tal verksamhetsbesök på våra tre sjukhus, psykiatrin, hälsocentralerna och 

tandvården. Årets utbildningsresa förlades till Stockholm där vi bl.a. fick tillfälle att träffa 

kommunals ordförande Tobias Baudin samt lyssna på arbetet med Nära Vård på 

SKL. Dessutom trevligt socialt umgänge. 

http://lt.kalmar.se/
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Under året har landstingsfullmäktigegruppen haft Jonas Hellberg, Helen Samuelsson 

Och Fredrik Persson anställda som politiska sekreterare. 

Oskarshamn den 28/2 

För den Socialdemokratiska landstingsgruppen i Kalmar län 

Anders Henriksson Yvonne Hagberg 

Gruppledare Gruppordförande 
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Riksdagsgruppens berättelse 

I diverse olika debatter har vi i Riksdagen lyft fram frågor i som är viktiga för Kalmar län. Vi 

har även lyft fram vår politik samt angripit våra politiska motståndare genom insändare och 

debattartiklar i länsmedia. Vi har deltagit i en mängd partiarrangemang och fackliga 

aktiviteter både lokalt och regionalt för att nå ut till våra väljare och medlemmar. 

Vi har gjort en mängd enskilda studiebesök och aktiviteter i länet. Vi har besökt små och stora 

företag, träffat organisationer samt sett många exempel på kommunal verksamhet inom olika 

områden. Fokus har legat på goda exempel på integration, den svenska modellen, uppföljning 

av välfärdsmiljarderna samt landsbygdskommitténs förslag.  

Ledamöterna har haft följande gemensamma aktiviteter under året: 

 

Datum  Kommun  Aktivitet/Verksamhet 

9/2   Oskarshamn  Studiebesök sanering av hamnbassängen, LKO 

27/3   Norra Öland  Företagsbesök lantbruk 

5/5   Mönsterås  Studiebesök skola/integration 

20/11   Hultsfred  Studiebesök skola/integration 

27/11   Kalmar  Företagsbesök Apotekets kundtjänst 

4/12   Nybro  Studiebesök skola/integration 

 

Motioner 

Under året har ledamöterna lagt 46 motioner och ställt två skriftliga frågor. Följande tolv 

motioner med koppling till Kalmar län har lämnats in till riksdagen. Arbetet med dessa pågår: 

 Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län 

 Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län 

 Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar 

 Vattenbrist 

 Moderniserad minerallag 

 Skärpning av lagstiftning vid trafikbrott 

 Skador orsakade av skarven 

 Korrespondensgymnasiet i Torsås 

 Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter 

 Äspölaboratoriet, en del av Sveriges forskningsinfrastruktur 

 YH för jobben i hela landet 

 Begränsning av sälbeståndet 
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Riksdagsgruppens utskottsplaceringar och andra uppdrag 

Lena Hallengren 

Utbildningsutskottet (ordförande) 

Krigsdelegationen (ledamot) 

Krister Örnfjäder 

Utrikesutskottet (ledamot) 

Justitieutskottet (suppleant) 

Näringsutskottet (suppleant) 

Trafikutskottet (suppleant) 

Valberedningen (ledamot) 

Riksdagens delegation till interparlamentariska unionen (ordförande) 

Laila Naraghi  

Konstitutionsutskottet (ledamot) 

Skatteutskottet (suppleant) 

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 
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SSU i Kalmar län 

Verksamhetsåret 2017 startade med distriktsårskonferens den 18 

februari. En ny distriktsstyrelse valdes där Tove Jansson blev vald till 

posten som ordförande. Distriktsårskonferensen tog ställning i flera 

frågor både rörande politiska inriktningar så som kollektivtrafiken 

men också organisatoriska mål som tog form i verksamhetsplanen. 

Under årets början har distriktet fokuserat mycket kring 

medlemsvärvning och varit ute på flera aktiviteter för att nå ut med 

SSU:s budskap till ännu fler. Distriktet såg att det lokala 

engagemanget behövde främjas och att distriktsstyrelsen behövde 

stötta de lokala föreningar som finns runt om i länet. 

2017 var ett riktigt superkongressår då både Socialdemokraterna 

och SSU:s kongresser ägde rum. Under partiets kongress var vi 

väldigt glada över att ha distriktsstyrelsens egen Elin Sejnehed på 

plats som ombud. Daniel Nestor var även ett av de unga ombuden 

som gick upp i talarstolen för SSU:s räkning. Vår ombudsman var på 

plats som personal och skötte partiets sociala medier. SSU fick 

igenom stora delar av vårt program #elevlöftet och på det stora hela 

sågs kongressen som en seger för SSU. 

Under sommaren jobbade distriktet med att förbereda vår 

delegation till SSU:s förbundskongress som gick av stapeln i augusti. 

Alla i delegationen var aktiva under kongressens utskottsarbeten för 

att påverka vilka beslut som fattades nationellt. Distriktets stora 

vinst var att vi äntligen tog plats i förbundsstyrelsen i form av vår 

tidigare distriktsordförande Klara Linder. 2017 var en viktig milstolpe 

för SSU då hela organisationen fyllde 100 år och detta firades stort 

under kongressen med en jubileumsfest. 

Med dessa erfarenheter i backspegeln tror vi att verksamhetsåret 

2018 kommer bli ett år där distriktet växer i såväl medlemsantal som 

aktiva medlemmar där alla jobbar stenhårt för årets tydligaste – och 

viktigaste mål; en socialdemokratisk valseger i höst! 

 

Vi som har suttit i distriktsstyrelsen under verksamhetsåret 2017 är: 

Tove Jansson, ordförande 

Elin Sejnehed, kassör 

Oliver Persson, ledamot 

Naemi Hammarstedt, kampanjledare 

Emma Svensson, feministisk ledare 

Rezan Waysi, internationell ledare 

Pontus Franzén, facklig ledare  
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S-kvinnor i Kalmar län 

Styrelsen 

Anna Hedh, ordförande; 

Cecilia Jansson, vice ordförande  

Ewa Klase, kassör 

Kajsa Andersson, sekreterare 

Jessica Kristiansson 

Christel Rüdiger Karlsson 

Louise Haag 

Ersättare 

Maud Lindqvist 

Ewa Ståhl 

Selma Atac 

Berit Petersson 

Revisorer 

Kerstin Beckman Danielsson och Anita Eriksson. 

Ersättare Lene Hollner och Caroline Liffner 

Valberedning 

Ulrica Widesdotter, Lena Segerberg, Eva Flyckt 

Möten och medlemmar 

Vi har haft 4 styrelsemöten under 2017, 1 i form av telefonmöten 8/1, 24/5 samt vanliga 

möten 12/3 och 27/8. Distriktet har haft 2 medlemsmöte, 12/3 och 27/8.  

Antalet medlemmar var 145 st fördelade på 5 klubbar. Västervik 59 st, Fliseryd 37 st. 

Borgholms Röda Bönor 11st, Kalmar 19 st och Mörbylånga 11 st. 

Verksamhet  

Årsmötet gick av stapeln på Kalmar läns museum. Utöver sedvanliga möteshandlingar hade vi 

bok- och smyckeloppis, åt en gemensam lunch och såg på utställningarna. Augusti 2017 hade 

S-kvinnor förbundsmöte, mycket tid lades på att ta fram underlag och motioner till det. 

Medverkande från Kalmar län skulle ha varit Anna Hedh, Cecilia Jansson och Ulrika 

Widesdotter. Tyvärr blev Anna och Cecilia sjuka så Ulrika representerade länet själv. Det var 

en bra kongress som tog upp många viktiga jämställdhetsfrågor som ligger i tiden. I övrigt har 

klubbarna i länet haft egna aktiviteter. Vi har även arbetat en hel del med att försöka starta 

upp fler klubbar i länet, planering och förberedelser har gjorts för att starta en klubb i 

Oskarshamn. 

S-kvinnor i Kalmar län har som vanligt synts i media genom  debattartiklar i länstidningarna. 

Vi har också använt oss av sociala medier. 
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Studier på riksnivå 

Cecilia Jansson och Ulrika Widesdotter gick S-kvinnors ledarutbildning 27-29/1 samt 5-7/5. 

Kajsa Jansson gick S-kvinnors steg 2 utbildning 21-22/10 

Slutord 

Vi med! Under hösten bröts äntligen tystnaden kring sexuella trakasserier, sexism och 

kränkande behandlingar. Kvinnor över hela världen delade med sig av sina berättelser och 

omfattningen av detta samhällsproblem har blivit uppenbart för alla. Det finns överallt och är 

en del av flickors och kvinnors vardag. Många utsätts, men alla lever med vetskapen och 

riskerna och förhåller sig ständigt till dem. S-kvinnor jobbar mot sexuella trakasserier varje 

dag. Vi finns i hela landet och tillsammans tar vi den feministiska kampen för ett jämställt 

samhälle. 

En jämställd värld är möjlig! 

Anna Hedh     Cecilia Jansson     Ewa Klase     Kajsa Andersson      

Christel Rüdiger Karlsson      Jessica Kristiansson    Louise Haag 
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Socialdemokrater för Tro- och Solidaritets berättelse 
Kalmar Läns distriktet för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet var under året 

organiserade i grupp i Oskarshamn. Grupperna i Tjust, Mönsterås, Hultsfred, Kalmar, Öland 

och Nybro har inte valt styrelser, Kontaktmän upprätthåller kontakten, och medlemmarna är 

direktanslutna till distriktet.  

 

Distriktsstyrelsen har varit sammansatt av Torgny Nilsson Oskarshamn ordförande. Per-Inge 

Malmgren Västervik sekreterare. Leif Brandt Vetlanda kassör och vice ordförande, samt av 

ledamöterna Veronica Brandt och Tommy Englund Mönsterås. Distriktets arbete har under 

året inriktats på av förbundets aktualiserade aktiviteter. 

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som är det nya namnet betyder att vårt arbete 

öppnas för, och välkomnar som medlemmar, troende ur andra trosinriktningar. Beslutet har 

inneburit större öppenhet och namnet speglar även att förbundet är ett mer modernt förbund. 

Distriktets kassör Leif Brandt är Revisors ersättare i förbundet. En av distriktets ersättare Evy 

Annér var ledamot av Stiftsstyrelsen. Tommy Englund är ledamot i landstingets revision. 

Anna Hedh, Mörbylånga är ledamot i EU-parlamentet och Laila Naraghi är ledamot i 

Sveriges Riksdag. 

Distriktet hade vid årsskiftet 40 medlemmar. De flesta medlemmar är direkt anslutna till 

distriktet, som enskilt anslutna medlemmar. 

Slutord 

Vårt land är ledd av en S-ledd regering. Det är något, som nu börjar märkas, även om det inte 

syns i opinionssiffrorna men det är ju vid valet 2018 det skall synas att Socialdemokraterna 

har den bästa politiken. Vi går nu in i en valrörelse. Där är det av högsta vikt att vi står upp för 

våra grundläggande värderingar ”Frihet, Jämlikhet och Broderskap”. Likvärdig skola och 

vård, oavsett var du bor eller har för ekonomiska förutsättningar. Det är socialdemokratiska 

värderingar och politik vi skall föra fram i debatten och inte försöka tävla med borgarna i 

skattesänkningar. 

Samma möjligheter att påverka samhället, trygghet och utbildning i omställningen mellan 

jobb. Vi tror inte att otrygghet och piska att ta jobb med dåliga villkor, utan anser till skillnad  

från högern att trygghet och utbildning ger möjlighet till utveckling i omställningen mellan 

jobb. 

Kalmar län i mars 2018. 

Torgny Nilsson  

Veronica Brandt 

Leif Brandt 

Per-Inge Malmgren 

Tommy Englund.        
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Rapport från EU-parlamentet 

Det har varit ett märkligt och mörkt år på många olika sätt. Lagstiftningsarbetet har inte alls 

varit sig likt eftersom det har varit svårare och på vissa håll stannat upp helt med anledning av 

Brexitförhandlingarna. EU har aldrig upplevt att ett medlemsland lämnat samarbetet och det 

har inneburit att man helt enkelt inte vetat hur lagstiftningen kommer att se ut utan 

Storbritannien. Dessutom har det varit dålig och tryckt stämning. Våra 20 Labourkollegor är 

förtvivlade. Vi har kämpat vidare med de nya asyllagstiftningarna som gått igenom i 

parlamentet men som kört fast i ministerrådet eftersom det är flera medlemsländer som inte 

vill ta ett solidariskt ansvar. Människor fortsätter dö på Medelhavet! 

  

FEMME(jämställdhetsutskottet) 

Det politiska arbetet i jämställdhetsutskottet har under året framförallt fokuserat på kvinnors 

ekonomiska självbestämmande, försök att nå balans mellan privatlivet och yrkeslivet, våld 

mot kvinnor och sexuella trakasserier, i efterdyningarna av #metoo. Med bakgrund i den 

debatten antog Europaparlamentet i oktober en nolltolerans av sexuella trakasserier och 

övergrepp i EU. Jag var under året ansvarig för en rapport för att öka kvinnors ekonomiska 

självbestämmande inom privat och offentlig sektor. Rapporten tar upp ett antal konkreta 

åtgärder för att pressa Kommissionen och medlemsländerna, bland annat behovet av ett 

jämställdhetsperspektiv på den ekonomiska politiken och vikten av att bekämpa alla former 

av könsbaserat våld som drabbar kvinnor. Rapporten innehåller även förslag på bindande 

åtgärder för lönekartläggning, i syfte att ge företag metoder att minska lönegapet mellan 

könen. Ett arbete som har varit mycket viktigt för att öka kvinnors ekonomiska 

självbestämmande.  

IMCO (inre marknadsutskottet) Utskottets arbete har fokuserat på att EU:s inre marknad 

skall fungera på ett önskvärt sätt, med tydligt fokus på den digitala inre marknadens 

förutsättningar. Parlamentet antog ett betänkande från utskottet om online plattformar och den 

digitala inre marknaden, med fokus på samordning och samstämmighet som utgångspunkt.  

LIBE (medborgerliga fri- och rättighetsutskottet) 

Mycket arbete har lagts för att få till de nya asyllagstiftningarna samt en ny lagstiftning om 

terrorismbekämpning. Parlamentet har godkänt inrättande av en europeisk åklagarmyndighet. 

Vår delegation bestämde sig för att avstå i omröstningen, eftersom förslaget innebar ett stort 

steg från mellanstatligt till överstatligt rättsligt samarbete.  

Jag har varit ansvarig för en lagstiftning om nätdroger. Det kommer nu att bli enklare för 

myndigheter både på nationell- och EU-nivå att bedöma effekterna av nya droger och 

snabbt kunna fatta beslut om förbud. Handläggningstiden och genomförandet av beslut för 

nya substanser beräknas halveras jämfört med tidigare. Utöver detta har jag lagt ned mycket 

arbete i barnrättsfrågor och homosexuellas rättigheter samt nordiska samarbetsfrågor. 

  



29 
 

Som vanligt har jag besökt många län och kommuner i landet för att träffa partiet, göra 

studiebesök och prata på gymnasieskolor. En av de mest spännande jag gjort under året var att 

praktisera med polisen med ansvar för människohandel och prostitution ett dygn. 

I mars var jag till New York för att delta i kvinnokommissionens möte. Jag träffade 

generalsekreterare Gutteres för att berätta om mitt arbete om kvinnors ekonomiska 

självbestämmande samt höll en konferens i samma ämne. 

 Anna Hedh, Europaparlamentariker 
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Ekonomi 
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Nu kör vi mot valvinst 2018! 

 


