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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 

Angelica Katsanidou, Överum 

Annika Karlsson, Emmaboda 

Tobias Fagergård, Nybro 

  

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 15 stycken protokollförda sammanträden. Distriktstyrelsen 

har haft 9 stycken protokollförda sammanträden samt 1 per capsulam. 

 

Representation i partistyrelsen 

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

 

Valberedning 

Ordinarie ledamöter 

Yvonne Hagberg, Högsby (tidigare Oskarshamn), sammankallande 

Krister Örnfjäder, Västervik 

Kenneth Björklund, Vimmerby 

Jonny Bengtsson, Hultsfred 

Carl-Axel Blom, Högsby (t o m 2018-11-06) 

Andreas Erlandsson, Oskarshamn (från 2018-11-22) 

Ewa Klase, Fliseryd 

Roger Holmberg, Kalmar 

Per Sigvardsson, Emmaboda 

Bength Andersson, Degerhamn 

Ann-Britt Mårtensson, Torsås 

Mikael Svanström, Nybro 

Eva Flyckt, Borgholm (t o m 16 augusti) 

Jussi Gröhn, fackliga utskottet 

Adjungerad: SSU Kalmar län 

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 

Maud Lindqvist, Västervik  

Anton Sejnehed, Oskarshamn 

Martina Andersson, Nybro 

Lennart Andersson, Löttorp 

Veronica Selén, Kalmar 
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Valberedning för val som förrättas av landstingsfullmäktige i november 2018 

 

Ordinarie ledamöter 

Lena Segerberg, Västervik, landstingsgruppsstyrelse tillika sammankallande 

Gunnar Jansson, Västervik, distriktsstyrelsen 

Andreas Erlandsson, Oskarshamn 

Eva Berglund, Vimmerby 

Robert Rapakko, Mönsterås 

Ann-Britt Mårtensson, Torsås 

Roger Holmberg, Kalmar 

Britt Wireland Sorpola, Hultsfred 

 

Ersättare 

Sören Bondesson, Torsås 

Carina Adolfsson Elgestam, Färjestaden 

Kenneth Björklund, Vimmerby 

Bengt Andersson, Södra Öland 

 

Personal 

Gunilla Johansson, ombudsman 

Matilda Wärenfalk, valkretsombudsman 

Helén Samuelsson, sekreterare 

Mattias Adolfson, rådsgruppen 

Fredrik Persson, landstingspolitisk sekreterare  

Annika Högberg, valanställd 

(Britt Lindblad 1/1 – 31/1) 

 

 
Distriktskongress på Larmtorget i Kalmar  
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Distriktskongressen 

Distriktskongressen hölls den 26 maj på Larmtorget i Kalmar. Socialminister Annika 

Strandhäll, medverkade. Hela kongressen var en utåtriktad aktivitet och en del av den 

kommande valrörelsen. Ombuden knackade dörr, delade ut rosor och värvade medlemmar 

runt hela Kalmar centrum. Ida Gratte och Adée underhöll på Larmtorgets scen. Mottagare av 

årets Tage Erlanders hedersmedalj var Kjell Henriksson, Kalmar. 

 

Motioner behandlade av distriktskongressen 2018 (Besvarade och avslagna motioner redovisas 

inte) 

Motion Föredragande Beslut Åtgärd 
    
Fördela arvsvinsten till de 

med lägst pensioner 

Gunnar Jansson PD skriver motion till 

PK, riksdagsledamöterna 

verkar i motionens anda 

Motion läggs till nästa 

partikongress. Ingen 

uppgift från riksdagen. 

Inkludera ansökan om 

bostadstillägg för 

pensionärer i 

deklarationen 

Gunnar Jansson Bifall till motionen Inlämnad i riksdagen den 

30/11 2018. Är under 

beredning i 

Skatteutskottet. 

Skickas vidare till nästa 

partikongress. 

Studiematerial om EU:s 

vitbok 

Robert Rapakko Bifall till motionen Sänd till partistyrelsen. 

Företrädare från Kalmar 

län har vidtalat 

partistyrens kansli. 

Studiematerial om EU 

framtaget av 

Socialdemokraterna. 

 

Signera och ratificera 

FN:s kärnvapenförbud 

 

 

Helen Nilsson Bifall till motionen Inlämnad i riksdagen den 

30/11 2018. Är under 

beredning i 

Utrikesutskottet. 

Den 28 januari 2019 

signerade länets 

riksdagsledamöter en 

debattartikel på ämnet i 

Aftonbladet. 

Skickas vidare till nästa 

partikongress. 

Förbud mot införsel av 

kärnvapen i Sverige 

Peter Wretlund Bifall till motionen Inlämnad i riksdagen den 

30/11 2018. Är under 

beredning i 

Utrikesutskottet. 

Skickas vidare till nästa 

partikongress. 

Minnesmonument efter 

folkmordet i Sreberenica 

Helen Nilsson Bifall till motionen  Inlämnad i riksdagen 

3/10 2017. Behandlad i 

Kulturutskottet, avslagen 

i riksdagens kammare 

den 25 april 2018. 

Skickas vidare till nästa 

partikongress. 
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Studieverksamheten 

Under valåret var studierna inriktade på samtalskampanj. Ett flertal träffar med 

arbetarekommunernas ordförande samt valledare hölls både fysiskt och via telefon.  

Rådsgruppen fick utbildning i sociala medier av reklambyrån Kreation under en förmiddag.  

Partidistriktet skapade ett utbildningserbjudande till arbetarekommunerna där partidistriktets 

utvecklingsledare kunde komma ut och genomföra utbildningar i både sociala medier och 

kommunikation. Utbildning inför samtalskampanj genomfördes i flera arbetarekommuner. 

I mitten av april arrangerades ”Lilla valupptakten” som ett startskott för vårkampanjen. Där 

fick deltagare från hela distriktet lära mera om film och foto, hur man handskas med nazism 

och främlingsfientlighet. Ett utbildningspass i Samtalskampanj avslutades med att knacka dörr i 

Mönsterås. 

En ledarutvecklingsutbildning vid tre tillfällen erbjöds förtroendevalda med/kommande 

ledaruppdrag. Utbildningen genomfördes på Äldelfors Folkhögskola tillsammans med 

Jönköping, Kronoberg och Blekinge distrikt. Det var 17 stycken från länets kommuner som 

deltog. 

Partiets Ledarutbildning steg tre avslutades under året, där deltog Martina Aronsson, Nybro, 

Anton Sejnehed, Oskarshamn, Andreas Erlandsson, Oskarshamn och Marcus Fridlund, 

Västervik. 

Facklig-politisk verksamhet 
I det fackliga utskottet har det varit representanter från LO distriktet Småland Blekinge, 

Byggnads, IF metall, GS facken, Handels, Kommunal, Livs och 6F. Året har präglats av 

valrörelsen. Utskottets primära uppgift har varit att förmedla information om valet mellan 

organisationerna för att samordna aktiviteter och resurser. Utskottet har träffats fyra gånger 

Då utskottet bara varit verksamt under två år så är de konkreta resultaten i dagsläget små och 

då ett av åren varit valår så är också verksamheten anpassad därefter. Lokala LO fack har 

bildats under året i några av länets kommuner och det arbetet fortsätter. För fortsatta valsegrar 

krävs det att det facklig-politiska arbetet försätter att utvecklas.   

En valkickoff med LO genomfördes i Mönsterås 2 mars för att stärka det facklig-politiska 

arbetet. LO´s och partiets valplaner presenterades. LO-distriktet berättade om sin satsning på 

sajten ”Ståndpunkt” där de filmar längre opinionsbildande inslag samt texter skrivna utifrån 

ett fackligt perspektiv. 

Seniorutskottet  

Socialdemokraterna i Kalmar läns seniorutskott har under 2018 bestått av:                                          

Lena Hallengren, Kalmar, sammankallande, Åke Nilsson, Oskarshamn, Eva Flyckt, 

Borgholm, Inger Loord, Hultsfred, Kerstin Beckman Danielsson, Mönsterås, Kristina Podolak 

Andersson, Kalmar, Kurt Arvidsson, Södra Öland, Siv Eriksson, Torsås, Stig Jaensson, 

Vimmerby, Stig-Ove Andersson, Emmaboda, Annika Högberg, partidistriktet, Gunilla 

Johansson, partidistriktet. 
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Första mötet hölls den 12 mars 2018 och sammanlagt har utskottet träffats fyra gånger under 

året. Vid det första mötet beslutade utskottet att partidistriktet skulle ta fram en speciell 

seniorfolder som kunde användas i valarbetet. Foldern distribuerades ut till alla 

arbetarekommuner.  

Den 14 maj arrangerade utskottet en valupptakt riktad till länets alla seniorer. Upptakten hölls 

i Oskarshamns Folkets park.  

Viktiga frågor som diskuterats under verksamhetsåret har varit pensionssystem, bostadsfrågor, 

trygghet för äldre, sjukvård, hur man bryter äldres ensamhet och mycket annat. 

Rådsgruppen 

Gruppen har träffats vid fyra tillfällen. I februari hölls en utbildning hos Kreation i sociala 

medier, i april kombinerades fotografering till valmaterialet med träff på landstingshuset. I 

augusti träffades gruppen på Pukeberg i Nybro, träffen avslutades med dörrknackning. Efter 

valet i oktober träffades nya och gamla rådsgruppen, träffen handlade om valresultat och 

framtid. 

 

 

 

 

Utrikesminister Margot Wallström och Johan Persson i Norrliden, Kalmar  
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Första maj  

Västervik 

Talare: Anna Hedh, EU-parlamentariker och Tomas Kronståhl, kommunalråd och 

riksdagskandidat. Ungdomstalare: Klara Linder, SSU. 

 

Edsbruk 

Talare: Tomas Kronståhl, kommunalråd och riksdagskandidat.   

 

Hultsfred 

Talare: Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet Kalmar län och Tomas Söreling, 

kommunalrådskandidat. Ungdomstalare: Marcus Fridlund, SSU 

 

Vimmerby 

Talare: Anna Hedh, EU-parlamentariker. Ungdomstalare; Aliah Brink Salim, SSU 

   

Oskarshamn  

Andreas Erlandsson, kommunalråd och Laila Naraghi, riksdagsledamot. 

Ungdomstalare: Sara Malek, SSU 

  

Mönsterås 

Talare: Kim Petersson, IF Metall Oskarström, Robert Rapakko, kommunalrådskandidat samt 

Yvonne Hagberg, kandidat till regionfullmäktige. Ungdomstalare: Martin Nilsson, SSU

   

 

Kalmar 

Talare: Samuel Fröler, skådespelare. Ungdomstalare: Tove Jansson, SSU  

 

Nybro 

Talare: Michael Ländin, nämndsordförande i Kalmar och Tobias Fagergård, 

kommunpolitiker. Ungdomstalare: Hannah Karlsson, SSU 

   

Emmaboda 

Talare: Maria Ixcot Nilsson, kommunalrådskandidat och Dragan Pavlovic, Emmaboda. 

Ungdomstalare: Pontus Franzén, SSU   

 

Borgholm 

Talare: Ilko Corkovic, kommunalråd och Björn Petersson, riksdagskandidat. 

Ungdomstalare: Amila Alidzanovic, SSU   

 

Torsås 

Talare: Björn Petersson, riksdagskandidat    
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Statsrådsbesök  

16 februari – Tomas Eneroth, infrastrukturminister, besök på Markerspace, därefter  

fredagsmys och samtal på torget i Hultsfred 

28 februari – Stefan Löfven, statsminister, besök på onkologen på sjukhuset i Kalmar, 

Hälsocentralen i Borgholm samt öppet möte i Pukeberg, Nybro  

28 februari - Annika Strandhäll, socialminister, besök på onkologen på sjukhuset i Kalmar 

och Hälsocentralen i Borgholm 

7 mars – Ann Linde, EU- och handelsminister, besök på Börjes Logistik och spedition, 

samtal med elever på Åkrahällskolan och träff med pensionärer på Jutegården i Nybro 

12 mars – Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, seniorutskottsmöte, 

besök på Barometern samt samtal med personal och boende på Berga backe i Kalmar 

14 mars – Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, besök på Ung 

Företagsamhetsmässan i Kalmar, Färjestadens GOIF i Färjestaden, Arbetsmarknadsenheten, 

Guldfågeln samt Öppet möte på Söderbönor i Mörbylånga 

10 april – Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, besök på TME Elektronik AB/Stenvide 

Mathantverk i Söderåkra, Fastighetsbolaget i Torsås och Blomlöfs Rökeri Fågelmara. Öppet 

möte på centrumbiografen i Torsås 

11 april - Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, besök och rundabordssamtal på The Glass 

Factory samt besök på Hönsalottas Luffarmuseum i Boda Glasbruk, Emmaboda 

25 april – Peter Hultqvist, försvarsminister, besök på hemvärnet i Kalmar och medverkade 

på Länsstyrelsens totalförsvarsdag i Oskarshamn 

2 maj – Ann Linde, EU- och handelsminister, Frukost möte med Svensk skogsdata, möte 

med Uniper och Networks samt besök på Press Kogyo. Avslutade med rosutdelning på 

Flanaden i Oskarshamn. I Västervik besök på Plivit Trade och möte med Näringslivsbolaget 

och avslut med dörrknackning. 

5 maj - Helene Hellmark Knutsson, minister för högre forskning och utbildning, 

Dialogmöte kring lärarförsörjningen anordnat av departementet, inbjudna politiker och 

personal inom skola och utbildning i Kalmar län samt kringliggande län. Därefter besök på 

Funkaboskolan där två lärarstudenter gör sin verksamhetsintegrerade praktik 

7 maj – Tomas Eneroth, infrastrukturminister, besök på GDL Transport och därefter 

dörrknackning i Kalmar 

14 maj – Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Seniorupptakt Folkets 

park i Oskarshamn samt besök på äldreboende Kristallen och träffpunkten i Påskallavik. 

Avslutade med att springa Vårruset i Kalmar  

16 maj – Helene Hellmark Knutsson, minister för högre forskning och utbildning, deltog på 

nationell konferens på Västervik Resort, besök på Västerviks sjukhus samt rosutdelning i 

Västervik 

26 maj– Annika Strandhäll, socialminister, medverkade på Distriktskongressen och 

Lindsdalsdagen i Kalmar 

30 maj – Annika Strandhäll, socialminister, besök på Barn och ungdomshälsan och 

destination Kalmar därefter invigning av eHälsomyndigheten i Kalmar  

5 juni - Ardalan Shekarabi, civilminister, Invigning av servicekontor samt besök på 

gymnasiet i Vimmerby 
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11 juni- Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, besök på Tic-huset 

Kalmar samt dörrknackning i Smedby 

4 juli – Stefan Löfven, statsminister, besökte Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby samt    

campingknack och öppet möte på Västervik Resort i Västervik 

28 juli – Magdalena Andersson, finansminister, Kalmar marknad 

1 augusti – Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, besök på 

räddningstjänsten samt spelade boule och samtalade PRO medlemmar i Oskarshamn 

3 augusti – Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, rådsgrupp samt 

dörrknackning i Nybro 

8 augusti – Helene Hellmark Knutsson, minister för högre forskning och utbildning, deltog 

på Rockneby marknad, invigning av exportcenter samt föreläsning på Linnéuniversitet i 

Kalmar 

9 augusti – Morgan Johansson, justitieminister, besök på Ljunghäll AB Södra Vi och 

Vimmerby camping. I Hultsfred blev det besök på IKEA Industry samt dörrknackning 

10 augusti – Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Nätverkspromenad” Friska 

steg” med näringslivet i Kalmar, Besök på lantgård med anledning av torkan och vattenbristen 

Norra Kvinneby i Mörbylånga. Därefter besök på Ekerum Resort och Campingknack på 

Kapelluddens Caming i Borgholm 

10 augusti – Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, öppet möte 

biblioteket i Mönsterås sedan besök på träffpunkten Ekåsa i Fliseryd 

11 augusti– Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Kalmar Stadsfest 

22 augusti – Margot Wallström, utrikesminister, Radio Kalmar direktsändning, möte med 

PRO regionen på Kristallen i Nybro, träff med Kurdiska föreningen i Kalmar, Öppet möte 

Norrlidens centrum Kalmar  

23 augusti – Peter Hultqvist, försvarsminister, Träff med räddningstjänst och frivilliga om 

oljesaneringen Flatvarp Västervik samt öppet möte i Slätafly skola om 

landsbygdsutvecklingen i Torsås 

23 augusti – Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, presenterar ett lokalt 

s-löfte som rör äldreomsorgen på Södra Öland, öppet möte för seniorer och daglediga på 

Seniorernas hus i Färjestaden. Dagen avslutas med dörrknackning i Färjestaden.                                                                                                                        

24 augusti – Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, besök på Oasen i 

Bergkvara och på Mariahemmet i Torsås möte med både personal och med äldre sedan spelas 

ett parti boule i Söderåkra och dagen avslutas med dörrknackning.                                                                                            

28 augusti – Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Lunch med lokala representanter från 

kommunal, SSU och partiet i Mönsterås. Samtal med studerande på omvårdnadsprogrammet 

Mönsterås gymnasium, Besök på Familjecentral samt pressträff Valmanifestet i Kalmar                                       

29 augusti – Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, besök på vård- och 

omsorgsprogrammet Vimmerby gymnasium, äldreboendet Borghaga och Vimarhaga, fika 

med barnpiloter och elevrådsrepresentanter och till sist dörrknackning i Vimmerby                                                                 

31/8 – Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Kalmarsundsdagarna på 

Linnéuniversitetet, valstugan i Emmaboda, invigning av graffittivägg samt dörrknackning i 

Nybro                                                                                                                                         

6 september - Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, debatt KSGYF samt 

dörrknackning i Kalmar 
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8/9 – Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, deltar i Pride paraden i 

Kalmar 

9/9– Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, deltar på valvakan i Kalmar 

 

Övriga besök 

12 april – Lena Rådström Baastad, partisekreterare, i Västervik 

5 augusti – Anders Ygeman, Kalmar  

30 augusti – Lena Rådström Baastad, i Emmaboda 

8 september – Sören Juvas, ordförande för HBT-S besökte Kalmarsund Pride 

 

Möten och träffar 

28 januari – Träff med arbetarekommunernas ordförande 

Februari – Valkretskonferenser hålls i valkrets 1-6 för att fastställa landstingslistorna 

2 mars – Valkickoff i Mönsterås tillsammans med LO 

16 april Lena Hallengren presenterade vårbudgeten i Västervik och Kalmar 

5 april – Träff med arbetarekommunernas ordförande och valledare i Blomstermåla 

15 april – Lilla valupptakten i Mönsterås 

16 april – Lilla valrörelsen – Landstingsgruppens valupptakt 

19 juni - Träff med arbetarekommunernas ordförande och valledare i Blomstermåla 

 

Valrörelsen 

2018 års valrörelse fokuserades på sjukvårdspolitik. Budskapen handlade om minskad 

dödlighet i cancer, mera nära vård, stärkt patientmakt, medarbetaren som den viktigaste 

resursen, köfri vård med mera.  

Arbetet med att bygga organisationen stark har pågått med olika intensitet över 

tid sedan valet 2014. Att engagera flera i samtalskampanjer är ett långsiktigt 

arbete som ständigt behöver få både tid och resurser.  

Valrörelsen startade redan i januari för att tidigt fokusera på att sätta 

organisationen och identifiera väljargrupper som skulle övertygas. Vårkampanjen 

pågick under tiden april-maj och sommarkampanjen i juni-juli för att hålla i gång 

organisationen på ett bra sätt, valrörelse i augusti-september för att sedan 

intensifiera och ha slutspurt de två sista veckorna.  

Under de två sista veckorna upprättades en strategisk mediaplan för att kunna få 

ett helhetsperspektiv över de mediautspel/debatter som det planerades för när det 

gällde företrädare för (i den mån det var möjligt) kommuner, landsting och 

riksdag. 
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Fr v Lejla Bajraktarevic, Mönsterås, Laila Naraghi, riksdagsledamot, Ylva Johansson, 

arbetsmarknadsminister, Naemi Hammarstedt, SSU 

 

 

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister  
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Samtalskampanjen 

Samtalskampanjen delades upp i fem faser under valåret och partidistriktet 

uppnådde både samtalsmål och medlemsvärvarmål.  

Det nationella målet var 1 500 000 samtal och målsättningen för partidistriktet 

53 000 samtal. På valdagen kunde vi summera hela 54 620 förda samtal i Kalmar 

län och vi var bland de första distrikten i landet att uppnå samtalsmålet och 

uppmärksammades från partiet nationellt för vår framgång. 

Samtalskampanjen genomfördes i första hand genom dörrknackning (80 procent) 

men även telemarketing och samtal vid valstugor och utåtriktade aktiviteter. 

Partidistriktet nådde 40 procent av målet i dörrknackningen. För inrapportering 

av samtal användes det digitala verktyget (S)appen.  

  

AK  Samtalsmål  Genomförda samtal  Varav 

dörrknackning 

Måluppfyllelse  

Norra Öland  3 500  3 518  38 % 105 %  

Emmaboda  3 390  4 520  27 % 133 %  

Hultsfred  4 670  2 950 30 % 63 %  

Högsby  2 130  2 305 51 % 108 %  

Kalmar  10 200  13 552 43 % 132 %  

Mönsterås  5 300  4 619 31 % 87 %  

Södra Öland  2 420  2 185 39 % 90 %  

Nybro  4 050  3 042 30 % 75 %  

Oskarshamn  6 700  6 942 31 % 103 %  

Torsås  1 500  1 365 62 % 91 %  

Vimmerby  2 500  3 156 28 % 126 %  

Västervik  6 640  6 797 51 % 102 %  

SUMMA  53 000  54 620  38 % 103 %  
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Medlemsvärvningen  

 

Medlemsvärvarmålet var 600 nya medlemmar på helåret 2018. På valnatten 

noterades 605 nya medlemmar i (S)appen på valnatten. Flera arbetarekommuner 

värvade långt över målen, Norra Öland. Oskarshamn, Västervik och Hultsfred. 

Lägst antal värvade Mönsterås, Emmaboda, Kalmar och Södra Öland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutspurten 

Under valrörelsens sista fyra veckor genomförde de fyra första 

riksdagskandidaterna (Lena Hallengren, Tomas Kronståhl, Laila Naraghi och 

Björn Petersson) en valturné i länets alla arbetarekommuner. Avgående 

riksdagsledamöter samt kandidaterna fanns också tillgängliga för 

sommaraktiviteter, främst marknader och lokala valupptakter.  

 

Material, reklam och sociala medier 

Under våren togs en speciell seniorfolder fram för tryck. Foldern distribuerades ut 

till samtliga arbetarekommuner och användes i olika sammanhang, inte minst vid 

den stora seniordagen i Oskarshamn.  

AK  Mål 

årsbasis 

 Antal värvade på 

valdagen 

 Måluppfyllelse  

på valdagen 

Norra Öland   30   96  320 %  

Emmaboda   50   30 60 %  

Hultsfred   35   78 222 %  

Högsby   20   19 95 %  

Kalmar    125   82 65 %  

Mönsterås   50   21 42 %  

Södra Öland   30   20 66 %  

Nybro   55  37 67 %  

Oskarshamn   70   89 127 %  

Torsås   20   18 90 %  

Vimmerby   30   26 86 %  

Västervik   85   89 104 %  

SUMMA   600   605  101 %  
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Partidistriktet hjälpte till med utformning och samordning av den rikstäckande 

valsedelsförsändelsen till samtliga hushåll i Kalmar län.  

Efter önskemål från arbetarekommunerna samordnade partidistriktet en sexsidig 

folder som erbjöds samtliga arbetarekommuner. Innehållet var dels lokalt, dels 

regionalt och dels en sida för våra fyra första riksdagskandidater. Flera 

arbetarekommuner fick hjälp med att formulera sitt budskap. 

Partidistriktet samordnade en folder som enbart handlade om landsting/region. 

Foldern innehöll bilder på företrädare för respektive valkrets. Foldern skickades 

till samtliga hushåll. 

Partidistriktet samordnade valaffischer för riksdag, landsting/region samt för alla 

KSO-kandidater. Foto erbjöds via reklambyrån.  

På sociala medier marknadsförde partidistriktet en egenproducerad film baserad 

på bilder som tagits på de olika landstingsvalkretsarna samt delningsbilder på de 

fyra första riksdagskandidaterna.  

I valrörelsens slutskede fick samtliga arbetarekommuner tillgång till en 

delningsbild som sammanfattade utspel centralt ifrån med lokalt nedbrutna 

siffror. Exempelvis hur många familjer i respektive kommun som fick ta del av 

familjevecka, hur många landsbygdsmiljoner kommunen skulle få och liknade.  

Även annat material så som flygblad och delningsbilder togs fram till enskilda 

arbetarekommuner efter önskemål.  

Partidistriktet erbjöd stöd och hjälp till arbetarekommunerna bland annat 

kandidatstöd till samtliga KSO-kandidater samt till landstingskandidater från 

samtliga landstingsvalkretsar. Material (foldrar, affischer, delningsbilder, filmer 

och flygblad) togs fram och samordnades, till de fyra första på riksdagslistan, 

samtliga arbetarekommuner och till landstingsvalkretsarna. 

Via avtal med reklambyrån Kreation och mediabyrån Context Media syntes länsföreträdare i 

en rad olika kanaler. Filmen som Kreation producerade för spridning i sociala medier och på 

teve handlade om sjukvård och de framgångar som nåtts där. Vidare användes 

landsting/regionföreträdare i så kallad canvasannonsering, en större och en mindre. Vi hade 

radiojinglar och vi syntes på storbildstavlor och i bussar.  

Kontakt togs med profilreklamföretag för att arrangera samköp och för att få ner priser på 

olika giveaways, tält, bord och liknade. Vid en valledarträff i december 2017 visade ett 

företag upp sina produkter och arbetarekommunerna lämnade in önskemål på olika produkter 

som sedan samköptes.  
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Statsminister Stefan Löfven på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby (foto Daniel Nestor) 
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Valresultatet 

Målet var ett bättre valresultat än 2014 då resultatet blev 35,49 procent och 56 370 röster i 

riksdagsvalet för Kalmar län och att ta tillbaka det fjärde riksdagsmandatet. 

I landstingsvalet var målet att ha landets bästa valresultat bland landsting/regioner samt 

att nå högre valresultat än 2014, 40,88 procent och 63 554 röster. 

För länets kommuner fanns det förhoppningar om att nå majoritet i länets tre största 

kommuner. Vårt mål var även att ta majoritet i flera av de andra kommunerna än vi haft 

före valet. Så blev inte riktigt fallet. S tappade majoriteten i Emmaboda och i Vimmerby. 

Däremot behåller S majoritet i Västervik, Oskarshamn, Kalmar, Torsås och i Borgholm. 

I Mörbylånga har S gått samman med Centern och har därför fått en röd-grön kommun i 

stället för en blå för första gången på decennier. I övriga fyra kommuner, Hultsfred, 

Högsby, Mönsterås och Nybro, fortsätter S sitta i opposition. 

Valdeltagandet vid riksdagsvalet för Kalmar län uppgick till 88,1 procent vilket var något 

högre än valdeltagandet för riket, som slutade på 87,2 procent. Valdeltagandet i Kalmar län 

ökade med 1,4 procentenheter jämfört med valet 2014. Den positiva utveckling vi sett på 

valdeltagandets område fortsatte uppåt och har gått uppåt ända sedan valet 2002 då bara drygt 

80 procent av väljarna valde att utnyttja sin rösträtt. Målet att ta tillbaka det fjärde 

riksdagsmandatet uppnåddes inte. 

Även i landstingsvalet nådde valdeltagandet en högre nivå i Kalmar län än i riket. I Kalmar 

län röstade 85,0 procent av väljarkåren medan i riket som helhet uppgick denna till 83,8 

procent. Socialdemokraterna tappade två mandat och Miljöpartiet fick helt lämna 

landstings/regionpolitiken. Det innebar att Socialdemokraterna fick söka nytt samarbete med 

Centern och Liberalerna för de kommande fyra åren. 

Slutligen nådde Kalmar län även ett högre valdeltagande i kommunvalet än jämfört med riket. 

I länet gick 85,6 procent av väljarna till vallokalen medan den siffran för riket stannade på 

84,1 procent. 
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Målet i valstrategin att valdeltagande i samtliga val skulle öka uppnåddes därmed. 

Arbetarekommun Röster i 
riksdagsval 

Förändring 
från 2014 

Andel 
röster i 
landsting 

Förändring 
från 2014 

Röster i 
kommun  

Förändring 
från 2014 

Borgholm 23,7 -1,9 30,0 -4,0 34,0 +3,4 

Södra Öland 27,1 -2,21 30,8 -4,6 28,4 -2,0 

Emmaboda 33,5 -6,6 35,6 -9,1 37,1 -6,8 

Hultsfred 33,6 -6,0 33,7 -6,0 26,7 -8,2 

Högsby 31,8 -7,4 35,3 -6,9 32,9 -5,0 

Kalmar 30,4 -2,4 36,9 -5,1 42,4 -2,9 

Mönsterås 31,9 -7,2 33,2 -10,9 30,8 -4,5 

Nybro 32,8 +1,0 35,1 -4,6 29,2 +2,0 

Oskarshamn 32,3 +1,5 34,0 -5,3 32,8 -3,2 

Torsås 28,8 -4,8 31,9 +0,4 31,3 -0,2 

Vimmerby 30,4 -5,9 29,1 -11,0 25,0 -13,4 

Västervik 34,3 -5,0 36,7 -7,4 32,1 -3,4 

 

 

Valupptakt med valledare i Mönsterås  
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Medlemmar 

 

Västervik  451 st 

Vimmerby  153 st 

Hultsfred  302 st 

Högsby  139 st 

Oskarshamn  449 st 

Mönsterås  274 st 

Kalmar  593 st 

Emmaboda  226 st 

Nybro  256 st 

Norra Öland  284 st 

Södra Öland  154 st 

Torsås    80 st 

Totalt  3361 st 

 

Nya medlemmar 2018  

 

Västervik  94 st 

Vimmerby  28 st 

Hultsfred  79 st 

Högsby  20 st 

Oskarshamn  92 st 

Mönsterås  22 st 

Kalmar  94 st 

Emmaboda  39 st 

Nybro  37 st 

Norra Öland  98 st 

Södra Öland  26 st 

Torsås  21 st 

Totalt  650 st 
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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 

SSU Högsby 

Oskarshamns 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Innerstaden 

Kristdala 

Misterhultsbygden 

Mysingsö 

Påskallavik 

IF Metall 

SSU Oskarshamn 

Oskarshamnsgruppen STS 

Oskarshamns s-kvinnor 

 

Mönsterås 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Ålem/Blomstermåla 

Mönsterås/Timmernabben 

Fliseryd 

IF Metall 

S-kvinnor Fliseryd 

SSU Mönsterås 

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 

 

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 

Norra Öland Tro och solidaritet 

SSU Borgholm 

 

Södra Ölands 

arbetarekommun 

Degerhamn 

Färjestaden 

Mörbylånga 

IF Metall 

 

Torsås arbetarekommun 

Direktanslutna  

IF Metall 

  



21 
 

Slutord 

Valår är valår och naturligtvis har det präglat allt vi gör detta år. Vi började tidigt och har 

både utvecklat politiken och organisationen för att bara trycka på startknappen och sätta igång 

och valarbeta. Vi har knackat väldigt många dörrar, stått på marknader och på andra sätt pratat 

med våra väljare. Vi har använt varje tillfälle till att möta väljare, det har varit i samband med 

distriktsstyrelser, rådsträffar, utbildningar, distriktskongressen och många andra aktiviteter! 

Med dryga 54 000 samtal nåddes samtalsmålet. Under året har vi också värvat många 

medlemmar, hela 649 stycken, målet var 600 och det målet nåddes på valdagen. Vi var första 

distrikt att nå dessa mål och det uppmärksammades nationellt! Alla arbetarkommuner vittnar 

om att de aldrig tidigare har jobbat och kampanjat så mycket som i detta val, ett stort tack alla 

för er insats! 

Under året har Socialdemokraterna i Kalmar län haft en stor mängd statsråd på besök, främst 

koncentrerat till tiden före valet i september.  

Statsminister Stefan Löfven har besökt Kalmar län två gånger under valåret. Han lyckades 

verkligen anlända till verkliga ytterligheter, snöstorm i februari och värmebölja i juli. Båda 

besöken var mycket lyckade och trots att snön föll så kunde allt genomföras enligt plan. 

Statsministerns tal på en solig strand i Västervik genomfördes framför en publik på cirka 200 

personer.  

I mars kunde vi gratulera Lena Hallengren till statsrådsutnämningen. På självaste 

internationella kvinnodagen den 8 mars meddelade Stefan Löfven att han utsett henne till 

barn-, äldre- och jämställdhetsminister.  

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, var en annan flitig besökare i länet under 

året. 

När Damberg återvände i slutspurten gick han på stadsvandring i Kalmar med 

näringslivsföreträdare och for sedan vidare för att diskutera den väldigt aktuella frågan om 

vattenförsörjning på ett lantbruk på Öland. Besöken av statsråd är viktiga för länet. De är 

alltid ett bra tillfälle att visa på goda exempel eller att ta upp de problem som lokala 

företrädare ser behöver åtgärdas från regeringshåll. Vi kommer även fortsättningsvis sträva 

efter spridning i länet och en hög kvalité vid besöken.  

Valresultatet nationellt gjorde det svårare än tidigare att bilda regering och vid årets slut hade 

vi fortfarande en övergångsregering.  Tredje gången gillt på statsministeromröstningar så hade 

vi äntligen i januari en statsminister, Stefan Löfven fick förtroendet efter att 

januariöverenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna bilda regering med miljöpartiet. 

I länet förhandlades det i stort sett i varje kommun och i regionen nya majoritetsbildningar. I 

Regionen/landstinget hade vi det 4:e bästa resultatet och där bildade vi ny majoritet 

(Länsunionen) med Centerpartiet och Liberalerna. Ölandskommunerna och Kalmar var klara 

veckan efter valet, alla i majoritet med Centerpartiet. Resultatmässigt sticker valvinnaren 



22 
 

Borgholm ut med att gå framåt för tredje valet i rad. Västervik var den kommun som var sist 

ut med att bilda styre och lyckades behålla makten. 

 

Nu tar vi lärdom av allt det goda arbetet som gjordes valåret och tar fasta på valanalysens fem 

medskick om hur vi organiserar och utveckar oss för att vinna val. Först ut är 

Europaparlamentsvalet 26 maj 2019. 

Tillsammans är vi starka och tillsammans vinner vi val! 

Distriktsstyrelsen i februari 2019 

Anders Henriksson, Kalmar, ordförande 

Helen Nilsson, Vimmerby, vice ordförande 

Peter Wretlund, Oskarshamn, kassör 

Lena Hallengren, Kalmar 

Gunnar Jansson, Västervik 

Nermina Mizimovic, Hultsfred 

Johan Persson, Kalmar 

Marie-Helen Ståhl, Borgholm 

Per-Olof Johansson, Färjestaden 

Emöke Bokor, Söderåkra 

Robert Rapakko, Mönsterås 

Martina Aronsson, Alsterbro 

Jonas Erlandsson, Högsby 
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Landstingsfullmäktige gruppens berättelse 

År 2018 blev på många sätt historiskt. Det var sista året med landstinget i Kalmar län. Från 

och med årsskiftet är vi nu istället Region Kalmar. 

2018 var även ett valår. Då vi via egna mätningar visste att vi hade stort stöd gällande 

sjukvårdens utveckling var det naturligt att sjukvårdsfrågorna skulle lyftas fram ett positivt 

sätt. Redan valanalysen från 2014 att utpekat sjukvården som en stor vinnarfråga för oss. 

Dessvärre kom mycket av denna fråga att istället handla om fel och brister inom svensk 

sjukvård. Den bild som målades upp av media och bland Kristdemokraterna var att 

sjukvården var i total kris. Det är en bild som inte är sann i Kalmar län men den sattes ändå. 

S-gruppen satsade stor inför valet. Liksom tidigare producerades en reklamfilm som sändes 

mycket i tv. En hushållstäckande broschyr togs också fram och våra främsta kandidater till 

regionen hade egna valaffischer. Även på sociala medier syntes vi flitigt. 

Under gruppens årliga utbildningsdagar samlades vi på Fredensborg i Vimmerby där förstås 

valet diskuterades flitigt men också de utmaningar vi står inför den kommande 

mandatperioden. Det knackades också dörr, i Västervik och i Vimmerby. Ett stort antal 

socialdemokrater förde många för det mesta positiva samtal med väljarna i dessa båda 

kommuner. 

Dock blev inte valresultatet det vi hade hoppats på. Vi fick 34,6 procent vilket var rejäl 

nedgång. Mandatförlusten blev dock, tack vare ett gott utgångsläge, bara två. Valresultatet var 

också fjärde bästa landstingsval i landet för Socialdemokraterna. 

Redan på valnatten stod det klart att de rödgröna partierna hade tappat sin majoritet i den nya 

regionen. Miljöpartiet föll dessutom ur. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick 29 

mandat mot 28 för Alliansen och 10 för Sverigedemokraterna. Tidigt togs kontakt med 

Centerpartiet och Liberalerna för att se om det gick att hitta ett möjligt samarbete. Vi kunde 

skriva ihop oss kring en regeringsförklaring för Region Kalmar län och meddela att en ny 

majoritet hade bildats. 

Till regionråd för Socialdemokraterna utsågs Anders Henriksson, Kalmar, Yvonne Hagberg, 

Långemåla, Peter Wretlund, Oskarshamn och Angelica Katsanidou, Västervik. 

Gällande landstingets sista år fortsattes det att producera väldigt goda resultat. Länets tre 

sjukhus hamnade samtliga på topplaceringar i Dagens Medicins rankingar. Patienterna i 

landstinget var de mest nöjda patienter i hela landet. Under året lanserades också Seniorkortet. 

Pensionärer kan för 100 kronor per månad resa helt fritt i hela länet under lågtrafiktid. Kortet 

blev tidigt en stor succé och uppskattas verkligen av länets pensionärer. 

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. Efter valet började vi gemensamma gruppmöten tillsammans med våra nya 
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samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna. Liksom vid vårt tidigare samarbete har detta 

präglats av god stämning. 

Under året har regionfullmäktigegruppen haft Helen Samuelsson och Fredrik Persson 

anställda som politiska sekreterare. 

För den socialdemokratiska landstings/regionfullmäktigegruppen i Kalmar län. 

Anders Henriksson  Yvonne Hagberg 

gruppledare   gruppordförande 

 

 
 

Landstingsgruppen knackar dörr i Vimmerby och Västervik
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Riksdagsgruppens berättelse 

I debatter, frågestunder och andra sammanhang har riksdagsledamöterna drivit och lyft frågor 

som är viktiga för Kalmar läns framtid. Då 2018 var ett valår så har vi givetvis i debattartiklar 

och insändare visat på att den politik som Socialdemokraterna för, och vill föra framåt, är en 

politik som gynnar ett starkare samhälle.  

Både före, under och efter valkampanjen så har riksdagsledamöterna deltagit vid en lång rad 

utåtriktade aktiviteter.  

Året har inneburit att ledamöterna rest runt både var för sig och tillsammans på studiebesök, 

marknader, torgmöten, dörrknackningar och mycket annat. Ledamöterna har, både 

tillsammans och var för sig, haft intressanta träffar och kontakter med olika organisationer 

och de har fått se exempel på många bra offentliga verksamheter. Många både små och stora 

företag har fått besök.  

Riksdagsledamöterna är adjungerade till styrelsen i partidistriktet och har därför möjlighet att 

närvara vid styrelsens möten. Dessutom så ingår riksdagsledamöterna i Rådsgruppen och 

deltar vid de träffar som sker 4-5 ggr per år.  

Ledamöterna har haft följande gemensamma aktiviteter under våren 2018: 

Kommun  Aktivitet/Verksamhet 

Vimmerby  Deltog vid SSU:s distriktsårskonferens 

Kalmar län  Deltog vid talmannens besök i länet 

Kalmar län  Besök hos Samordningsförbundet i Kalmar län,  

redovisning av en mängd projekt ute i kommunerna vars syfte är 

att få människor i jobb.  
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Motioner 

Under våren 2018 behandlades ett 60-tal motioner, fyra interpellationer och fyra skriftliga 

frågor ställdes.  

Ett urval av lämnade gemensamma motioner: 

 Moderniserad minerallag 

 Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig verksamhet i Kalmar län 

 Korrespondensgymnasiet i Torsås 

 Skärpning av lagstiftning vid trafikbrott 

 Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län 

 

Under hösten 2018 har ledamöterna lagt ett 30-tal motioner. 

Ett urval av lämnade gemensamma motioner: 

 Instiftandet av internationell konvention som förbjuder kärnvapen 

 Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen 

 Förbud mot införsel av kärnvapen 

 Yrkeshögskola för jobben i hela landet 

 

Riksdagsgruppens utskottsplaceringar och andra uppdrag 

Våren 2018 

Lena Hallengren tom 20180308, därefter Barn-, äldre- och jämställdhetsminister 

Utbildningsutskottet, ordförande 

Krigsdelegationen, ledamot 

Krister Örnfjäder tom 20180924 

Utrikesutskottet (ledamot) 

Justitieutskottet (suppleant) 

Näringsutskottet (suppleant) 

Trafikutskottet (suppleant) 

Valberedningen (ledamot) 

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen (ordförande) 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (suppleant) 
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Laila Naraghi  

Konstitutionsutskottet (ledamot) 

Skatteutskottet (suppleant) 

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 

Karl Längberg, statsrådsersättare 20180308-20180924 

Utrikesutskottet (suppleant) 

Näringsutskottet (suppleant) 

Hösten 2018 

Tomas Kronståhl, 20180924-  

Utbildningsutskottet (ledamot) 

Miljö- och jordbruksutskottet (suppleant) 

Laila Naraghi 

Konstitutionsutskottet (ledamot) 

Skatteutskottet (suppleant) 

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 

Björn Petersson, statsrådsersättare, 20180924- 

Socialförsäkringsutskottet (ledamot) 

Försvarsutskottet (suppleant) 
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SSU i Kalmar län  

Verksamhetsåret 2018 startade med distriktsårskonferens den 17 mars. Under 

distriktsårskonferensen valdes en ny distriktsstyrelse där Daniel Nestor valdes till ny 

distriktsordförande för SSU Kalmar län. Distriktsårskonferensen tog ställning i flera frågor 

både rörande politiska inriktningar men även organisatoriska mål som tog form i 

verksamhetsplanen.   

Verksamhetsåret 2018 har naturligtvis präglas av val till Sveriges riksdag, landsting och 

kommun vilket har satt dagordningen för verksamheten. I april månad så gick SSU Kalmar 

läns distriktsombudsman Isabell på föräldraledighet och en vikarierande ombudsman, Jenny, 

anställdes som valombudsman. 

Just i och med att 2018 har präglats av valrörelse har därmed kampanj varit det huvudsakliga 

fokuset under större delen av verksamhetsårets första del där medlemsvärvning samt 

utåtriktade aktiviteter låg i fokus. Därmed var det av största fokus att komma ut på skolbesök 

runt om i länet, vilket var i fokus under perioden från april till juni och återupptogs igen direkt 

efter sommarlovet. Verksamhetsåret började med att sätta upp en planering inför stundande 

valrörelse, denna valplan innehöll både strategier och mål för att skapa en så bra valrörelse 

som möjligt.  Valrörelsen började med en valledarutbildning där valledarna runt om i länet 

fick möjlighet att tillsammans arbeta fram en god strategi för att skapa en hållbar och effektiv 

valrörelse i hela länet. Ett konkret mål som fanns i valplanen var att SSU Kalmar län skulle ha 

300 medlemmar på valdagen, SSU Kalmar län nådde 400 medlemmar på valdagen den 9 

september. 

Under valrörelsen så var SSU en viktig medspelare till Socialdemokraterna och syntes runt 

om i länet på både skolbesök, kampanjer, i nattvalstugor, debatter, Pride och mycket mer. 

SSU sattes på kartan under valrörelsen och bidrog till att Socialdemokraterna fick ut sitt 

budskap även hos första och andragångsväljare genom exempelvis ringkampanjen som SSU 

arrangerade. SSU fanns även på plats på Emmabodafestivalen och vid Linnéuniversitets 

välkomstmässa tillsammans med S-studenter. Nationellt arrangerades ett valläger på 

Bommersvik där närmare 700 SSUare samlades för att kicka igång valrörelsens sista fas.  

Under verksamhetsårets gång har tre ledamöter valt att lämna distriktsstyrelsen av olika skäl, 

detta ledde till att tre nya ledamöter valdes, nämligen Aliah Brink Salim, Alexander Högberg 

och Sara Malek.  

Verksamhetsåret 2018 har även varit ett år där studieverksamheten i länet har gått framåt och 

alla medlemmar har erbjudits SSUs tre grundkurser samt ett läger med fokus på valet. Under 

sommaren arrangerades Solidaritetslägret i Blekinge tillsammans med SSU Kronoberg, SSU 

Jönköping samt SSU Blekinge. Solidaritetslägret var ett väldigt uppskattat event där närmare 

50 SSUare deltog från de olika distrikten. I oktober hölls den första grundkursen, SSU ettan, 

tillsammans med SSU Östergötland, i december hölls SSU tvåan tillsammans med Blekinge 

och i januari hölls SSU trean tillsammans med SSU Blekinge och SSU Kronoberg. Vid sidan 

av kurserna så har temakvällar och föreläsningar hållits runt om i länet för att stimulera 

studieverksamheten även när det inte är kurser.  
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Kalmar i januari 2019 

Daniel Nestor  

Marcus Fridlund 

Amila Alidzanovic 

Oliver Persson 

Klara Hellberg Hallengren 

Martin Odéhn 

Sara Malek 

Alexander Högberg 

Aliah Brink Salim 

Ledamöter som avgått under året: 

Rezan Eliassi 

Naemi Hammarstedt 

Tuva Karhu Idasdotter 

 

 
SSU Kalmar län DÅK 2019 
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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, Catrin 

Alfredsson 

Ersättare: Maud Lindqvist, Ewa Ståhl, Selma Atac, Ulrica Widesdotter 

Revisorer: Kerstin Beckman Danielsson och Anita Eriksson. Ersättare Lene Hollner  

Valberedning: Martina Palmér, Lena Segerberg, Katrin Stagnell 

Möten och medlemmar 

Vi har haft 6 styrelsemöten under 2018, i form av telefonmöten 21/1, 8/4, 10/6, 12/8, 30/9, 

14/11 samt vanligt möte 25/3.  

Antalet medlemmar var 150 st fördelat på Fliseryd S-kvinnor 31 st, Västervik S-kvinnor 55 

st, Röda Bönor 18 st, Kalmar S-kvinnor 35 st, Oskarshamns S-kvinnor 11 st, Södra Öland 

har startat upp, men finns inte än i registret. 

Verksamhet 

Den 8 mars bjöd S-kvinnor i Kalmar län in politiska kvinnoklubbar och kvinnoorganisationer 

i länet för en informell diskussion om viktiga jämställdhetsfrågor som vi tillsammans kan 

lyfta, framförallt hur vi håller Me Too engagemanget levande i vårt län, men också hur vi 

arbetar vidare med Länsstyrelsens jämställdhetsplan. 

Den 25 mars hade vi årsmöte i Mönsterås. Utöver sedvanliga möteshandlingar besökte Helen 

Nilsson oss från distriktsstyrelsen för att berätta om partiets jämställdhetsarbete i Kalmar län, 

dessutom förberedde vi valrörelsen. S-kvinnors förbundsordförande Carina Olsson och 

förbundssekreterare Susanne Andersson besökte Kalmar, Oskarshamn och Västervik den 7/9. 

Det var deras sista stopp på en S-kvinnoturné genom hela landet. Vi gjorde besök inom LSS-

omsorgen, hade torgmöten osv. S-kvinnor i Kalmar län har även varit drivande i frågan om 

porrfilter i skoldatorer. 

Överlag är S-kvinnor i länet nöjda med valrörelsen. Den 24/11 hade vi steg 1utbildning i 

Mönsterås med ett 20-tal medlemmar. Under året har det också bildats 2 nya klubbar, en i 

Oskarshamn och en på Södra Öland. Vi ligger också i startgroparna att starta upp nya klubbar 

i Emmaboda och Hultsfred. S-kvinnor i Kalmar län har som vanligt synts i media genom 

debattartiklar i länstidningarna. Vi har också använt oss av sociala medier.  

Studier på riksnivå 

Catrin Alfredsson gick S-kvinnors ledarutbildning 3-4 mars.  
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Slutord 

2018 har vi lagt allt arbete på att vinna val. S-kvinnors fokus i valrörelsen var kvinnors 

trygghet, självständighet och frihet, med utgångspunkten i tre områden: Välfärd, jämställt 

arbetsliv och rätten till din kropp. Vi har synts mycket på torgmöten i valstugor/ tält och har 

på de flesta platser i länet haft ett gott samarbete med partiet. S-kvinnor har också fått ut sitt 

budskap i media ett flertal gånger under valrörelsen. Många S-kvinnor har deltagit i 

dörrknackningar och har upplevt det positivt. En jämställd värld är möjlig! 

Anna Hedh     Cecilia Jansson     Ewa Klase     Kajsa Andersson      

Christel Rüdiger Karlsson      Jessica Kristiansson     

Catrin Alfredsson 
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Socialdemokrater för Tro- och Solidaritets berättelse 
Kalmar Läns distriktet för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet var under året 

organiserade i en grupp i Oskarshamn och nystartad grupp på Öland. Grupperna i Tjust, 

Mönsterås, Hultsfred, Kalmar 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 fram till förbundskongressen i 

Jönköping. 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. 

Kalmar län i mars 2019. 

Torgny Nilsson     Veronica Brandt      Leif Brandt      Per-Inge Malmgren     

Tommy Englund.       
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Rapport från EU-parlamentet  

De högerextrema vindarna i EU har tagit fart under året och mycket tid har ägnats att försvara 

de medborgliga fri- och rättigheterna i flera medlemsländer. Brexit har legat som en blöt filt 

över allt lagstiftningsarbete, spridit oro och frustation eftersom ingen har vetat hur det 

egentligen ska bli med Storbritanniens utträde. Trots att det har varit svårarbetat har den 

svenska socialdemokratiska delegation hållit fanan högt och arbetat hårt med frågor som 

miljö/klimat, fackliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. här kommer en kort redovisning 

om mina frågor: 

FEMME (jämställdhetsutskottet) 

Det har blivit mer och mer uppenbart för utskottets arbete att Europa och EU befinner sig i ett 

kraftigt bakslag för kvinnors rättigheter. Utskottets har framförallt fokuserats på direktivet 

rörande balansen mellan arbetsliv och privatliv, det enda stora lagförslaget som utskottet har 

varit involverade i under denna mandatperiod. Fortsatt har utskottets politiska arbete 

fokuserats på efterspelen av #metoo och uppropen mot sexuella trakasserier under 

parlamentets egen hashtag #metooep. Jag deltog under året, tillsammans med 

utskottsordföranden Vilja Blinkeviciute, på en utskottsresa till Litauen för att besöka det 

europeiska institutet för jämställdhet, EIGE, som är en EU myndighet. Trotts att det i många 

lägen ser mycket mörkt ut för kvinnors rättigheter i Europa har utskottet också haft en del 

ljusglimtar på rättighetsområdet, där Irlands positiva utgång i folkomröstningen rörande abort 

är en och Spaniens återgång mot en politik som är feministisk är en annan.  

IMCO (inre marknadsutskottet) 

I inre marknadsutskottet har vi framförallt tagit två stora steg framåt för att stärka 

rättigheterna för oss konsumenter: möjlighet för konsumenter att driva rättstvister på EU-nivå 

och förbättring av tågresenärernas rättigheter.  

Vi har fått igenom ett förslag om grupptalan på EU-nivå så att konsumenter kan driva fall 

gemensamt mot företag. Det är viktigt i en tid där stora företag verkar gränsöverskridande och 

där konsumenternas situation förändras. Vi har också fått igenom många förbättringar för 

tågresenärer. Det handlar om allt ifrån att göra det lättare att ta med dig cykel på tåget till att 

lättare kunna få ersättning vid tågförseningar. Just förseningar är ett allvarligt problem som 

kostar samhället 5 miljarder kronor per år enligt Trafikverket. Därför kan stärkta rättigheter 

för resenärer ytterligare pressa tågbolag- och myndigheter att skärpa sig. 

LIBE (medborgerliga fri- och rättighetsutskottet) 

Jag fortsatte under 2018 mitt arbete som ansvarig för den socialdemokratiska gruppens arbete 

mot nätdroger (”nya psykoaktiva ämnen”), där ett flertal substanser förbjöds i hela EU. 

Jag ledde också den socialdemokratiska gruppens arbete med ett nytt informationssystem för 

utbyte av uppgifter ur kriminalregister (personer dömda för brott i medlemsstaterna) där även 

domar mot medborgare från länder utanför EU ska tas med. Utskottet har arbetat vidare med 

lagstiftning inom med den europeiska asylpolitiken. Bland annat antogs förslag till ny 

Dublinförordning (som styr vilket land som är ansvarig för en asylansökan) samt ny 
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asylprocedursförordning, som reglerar hur asylprocessen ska se ut. Under året så nådde man 

också överenskommelser med medlemsstaternas regeringar om lagstiftning för 

asylmottagningsförhållanden och ett gemensamt EU-system för att ta emot kvotflyktingar. 

Men för båda dessa ärenden så misslyckades det österrikiska ordförandeskapet att få 

överenskommelserna godkända av medlemsstaterna. 

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

studiebesök och prata på gymnasieskolor.  

Anna Hedh, Europaparlamentariker 
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Paus i solskenet 

 


