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Distriktsstyrelsen 

 

Ordinarie ledamöter 

Anders Henriksson, Kalmar, ordförande 

Peter Wretlund, Oskarshamn, kassör 

Helen Nilsson, Vimmerby, vice ordförande 

Emöke Bokor, Söderåkra 

Robert Rapakko, Mönsterås, studieledare 

Jonas Erlandsson, Högsby, facklig ledare 

Martina Aronsson, Alsterbro 

Gunnar Jansson, Västervik 

Lena Hallengren, Kalmar 

Maria Ixcot Nilsson, Emmaboda 

Mattias Nilsson, Mörbylånga 

Marie-Helen Ståhl, Borgholm 

Nermina Mizimovic, Hultsfred 

 

Ersättare 

Michael Ländin, Kalmar 

Angelica Katsanidou, Överum 

Tobias Fagergård, Nybro 

Laila Naraghi, Oskarshamn 

Peter Högberg, 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 

Ove Kåreberg, Mönsterås 

Diana Bergeskans, Högsby 

Mathias Karlsson, Färjestaden 
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Antal sammanträden 

Verkställande utskottet har haft 20 stycken protokollförda sammanträden. Distriktsstyrelsen 

har haft 13 stycken protokollförda sammanträden samt 2 per capsulam. 

 

Representation i partistyrelsen 

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

 

Valberedning 

Ordinarie ledamöter 

Ewa Klase, Mönsterås 

Simon Pettersson, Emmaboda 

Ann-Britt Mårtensson, Torsås 

Yvonne Hagberg, Högsby, sammankallande 

Anton Sejnehed, Oskarshamn 

Krister Örnfjäder, Västervik 

Roger Holmberg, Kalmar 

Eva Flyckt, Borgholm 

Mikael Svanström, Nybro 

Tommy Rälg, Hultsfred 

Eva Berglund, Vimmerby 

Bength Andersson, Södra Öland 

Jussi Gröhn, Kalmar, LO 

 

Adjungerade: SSU Kalmar län 

 

Ersättare 

Renée Solstad, Mönsterås 

Kickie Norrby, Emmaboda 

Sören Bondesson, Torsås 

Carl-Axel Blom, Högsby 

Anita Hultgren, Oskarshamn 

Maud Lindqvist, Västervik 

Marie Simonsson, Kalmar 

Lennart Andersson, Norra Öland 

Catarina Bentsrud, Nybro 

Konny Bogren, Hultsfred 

Kenneth Björklund, Vimmerby 

Margareta Lööf Johanson, Södra Öland 

Veronica Selén Eriksson, Kalmar, LO 
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Personal 

Gunilla Johansson, ombudsman 

Matilda Wärenfalk, valkretsombudsman (tjänstledig fram till anställningens slut 3 augusti) 

Helén Samuelsson, sekreterare 

Mattias Adolfson, ansvar för rådsgruppen (t o m 20 november) 

Fredrik Persson, landstingspolitisk sekreterare 

Jonas Hellberg, landstingspolitisk sekreterare  

Annika Högberg, (vikarie för Matilda Wärenfalk) fr o m 1 juli, ombudsman med ansvar för 

kommunikation och studier samt stöd till riksdagsledamöterna. 

 

Distriktskongressen 

Årets distriktskongress hölls den 13 april i Emmaboda Folkets Hus. Kongressen var 

valupptakt inför EU-valet och Johan Danielsson, LO, och Anna Hedh och Lena Segerberg 

medverkade i seminarier och Helene Fritzon representerade partistyrelsen. Under 

distriktskongressen den 13 april hölls tre workshops (med Helene Fritzon, Johan Danielsson, 

Anna Hedh och Lena Segerberg) för att öka kunskapen om EU ur olika aspekter. Ombuden 

knackade dörr och delade ut rosor i centrum. Tage Erlanders Hedersmedalj delades ut till 

Lennart Andersson, Löttorp och Ulf Nilsson, Hökhult. 

 

 
Anders Henriksson och Lennart Andersson 

 

Motioner 

Till distriktskongressen inkom sammanlagt 16 st motioner.  

 

1.Förbered erkännande av Kurdistan Besvarad 

8.Inför vårdbussar Besvarad 

10.Seniorkort även för pensionärer i 

tätorterna 

Besvarad 

12.Inkludering i skolan -på vems villkor Besvarad 

14.LSS utredningen Besvarad 

16.Pensioner Besvarad 
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Motion Beslut som föranleder åtgärd för PD Åtgärd Datum för åtgärd

Nr 2 Betydelsen av 

leveranssäkerhet i svensk 

elproduktion

Socialdemokraternas ska verka för en översyn av ansvaret 

för den långsiktiga leveranssäkerheten i Sverige. 

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som 

anförs i motionen och sänder den vidare till den 

socialdemokratiska partikongressen.

Under bevakning för att sändas till 

nästkommande partikongress.

Nr 3 Säkerhetsklassning av 

transportfartyg för kärnavfall

Socialdemokraternas ska verka för att kärnbränslefartyget 

M/S Sigrid klassas som skyddsobjekt och omfattas av 

skyddslagen.  Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig 

bakom det som anförs i motionen och sänder den vidare 

till den socialdemokratiska partikongressen.

Under bevakning för att sändas till 

nästkommande partikongress.

Nr 4 Förändra lagen om 

proportionella val

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Kalmar 

län får i uppdrag att driva frågan om att förändra lagen om 

proportionella val enligt det som anförs i motionen.  

De socialdemokratiska representanterna från Kalmar län i 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) får i uppdrag att 

driva frågan om att förändra lagen om proportionella val 

enligt det som anförs i motionen.

Tillskrivit riksdagsledamöterna från 

Kalmar län med kopia på motionen samt 

info om beslutet. Tillskrivit befintliga 

representanter inom SKL från Kalmar län, 

kopia på motionen samt beslut.

Mejlade 

riksdagsledamöterna 

20190617. Motion lagd i 

riksdagen hösten 2019.

Nr 5 Universitet bör ha ansvar 

för hela regioner

Motionen anses besvarad med visst uppdrag till 

riksdagsledamöterna från Kalmar län. Att våra 

riksdagsledamöter verkar för en förändring när det gäller 

VFU och övningsskolor, så att även kommuner som ligger 

utanför dagens geografiska område kan vara med och 

genomföra VFU.

Tillskrivit riksdagsledamöterna med kopia 

på motionen samt utlåtande och beslut.

Mejlade 

riksdagsledamöterna 

20190617. Motion lagd i 

riksdagen hösten 2019.

Nr 6 Valkonferens för regionala 

uppdrag

Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress ger 

distriktsstyrelsen i uppdrag att till distriktskongressen 2020 

ta fram ett förslag på hur val av våra företrädare ska ske i 

samband med valet 2021.

Punkt på distriktsstyrelsens möte hösten 

2019.

Distriktsstyrelsen fattat 

beslut om att ta upp frågan 

på DK 2020 att få skjuta på 

handhavandet till DK 2021.

Nr 7 Motion angående 

närtrafiken i Kalmar län

Att se över närtrafiken så den kan anpassas mer efter 

behov.

Skickad till representant för 

Kollektivtrafiknämnden, Region Kalmar. 

Peter Wretlund.

Mejlat beslut och motion 

20190617

Nr 9 Motion angående 

vittnesersättningar vid 

rättegångar

Att ge riksdagsledamöterna och 

partistyrelserepresentanter i uppdrag att arbeta för 

förslaget i riksdagen och partistyrelsen.

Ingen ännu, skickas till PS våren 2020, 

kommer se om det finns möjlighet till 

riksdagsmotion hösten 2020.

Nr 11 Motion om Svenska Spels 

aggressiva marknadsföring

Att ge länets s-riksdagsledamöter i uppdrag att verka för 

att begränsa den aggressiva marknadsföringen som inte 

bara lockar nya utan även kraftigt försvårar för redan 

spelberoende individer att ta sig ur sitt beroende samt att 

verka för att en betydande skärpning i lagstiftningen 

kommer till stånd när det gäller aggressiv marknadsföring 

för samtliga spelbolag på den svenska marknaden. Att 

uppmana de nya EU-parlamentarikerna att arbeta vidare 

med frågan i EU.

Tillskrivit riksdagsledamöterna med kopia 

på motionen samt utlåtande och beslut. 

Tillskrivit Socialdemokraternas kansli i 

Bryssel med uppmaning och kopia på 

motion samt beslut.

Mejlade 

riksdagsledamöterna 

20190617. Motion lagd i 

riksdagen hösten 2019.

Nr 13 Motion Prevention 

självmord

Att verka för utökat stöd till de föreningar som aktivt ger 

stöd till enskilda och familjer som drabbas av närståendes 

självmord.

Ta upp för vidare behandling i DS?

Nr 15 Motion Välfärd Att partidistriktet förmedlar till partistyrelsen att ta ett 

initiativ till att genomföra ett inspiration paket för 

välfärdspolitik. Det ska innehålla grunderna för vad det 

innebär att gemensamt arbeta för socialdemokratisk 

välfärdspolitik

Att det med hjälp av partidistrikten i landet utarbetas som 

ett studiematerial och genomförande av inspirationsdagar 

för samtal om välfärden. Målgruppen ska vara 

medlemmarna som tillsammans med de förtroendevalda 

gemensamt säkrar den framtida socialdemokratiska 

välfärdspolitiken.

Tillskrivit partistyrelsen ang attsats ett 

samt vidare behandling av attsats två i DS.

Mejlat till PSkansli 20190618
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Studieverksamheten 

Under våren 2019 pågick ett intensivt arbete med att färdigställa en ny studieplan för 

Socialdemokraterna i Kalmar län. Studieplanen antogs vid distriktsstyrelsens möte den 21 

augusti.  

Första helgen i februari deltog en delegation från Kalmar län vid den nationella EU-

valupptakten på hotell Scandic i Upplands Väsby. 

Inför partikongressen höll partidistriktet två utbildningsträffar för att förbereda ombuden, den 

28 februari och den 14 mars. 

Partidistriktet var representerat vid den nationella kyrkopolitiska samling som hölls i 

Stockholm i slutet av augusti. Anna Rapakko, Mönsterås, och Gunnar Jansson, Västervik, 

deltog. 

I början av september träffades arbetarekommunernas ordförande och studieledare i 

Blomstermåla folkets hus. Gäst hos studieledarna var Tommy Elmgren, ABF, som berättade 

om vad ABF kan bidra med i studiesammanhang. 

I mitten av september höll partidistriktet utbildning med distriktsstyrelsen. Vi gick igenom 

distriktsstyrelsens uppdrag samt planerade framtiden på både kort och lite längre sikt. 

Under hösten har partidistriktet haft tre deltagare som gått partistyrelsens pedagogiska 

handledarutbildning. 

Partidistriktet deltog vid den årliga nationella studiekonferensen månadsskiftet 

november/december samt vid den nationella verksamhetskonferensen i början av november. 

 

Fackliga utskottet  
I det fackliga utskottet har det suttit representanter från LO-distriktet Småland Blekinge, 

Byggnads, IF metall, GS-facket, Handels, Målarna, Elektrikerna och SECO. Året har präglats 

av EU-valrörelsen. Utskottets primära uppgift har varit att förmedla kunskap om valet mellan 

organisationerna för att samordna resurserna. Utskottet har träffats fyra gånger. Då utskottet 

bara varit verksamt under tre år så är det främst samordning av valrörelser som har dominerat 

arbetet och verksamheten anpassats därefter. Under hösten 2019 så inleddes arbetet med att 

utveckla utskottets verksamhet till att inte bara vara samordnare under valrörelse. Det arbetet 

kommer vara prioriterat under 2020. Partiets facklig-politiska strategi som partistyrelsen 

beslutade om i december blir vägledande i arbetet framåt. Det finns en gemensam önskan om 

att det facklig politiska arbetet skall stärkas och att resultatet skall resultera i valvinst 2022. 
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Seniorutskottet  
Seniorutskottet leds av Lena Hallengren och består för närvarande av:  

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, Torsås, Annika 

Högberg, PD, Gunilla Johansson, PD. 

Seniorutskottet har haft tre möten under 2019. De två inledande mötena handlade mycket om 

EU-valet. Seniorutskottet gästades vid majmötet av Anna Hedh och Lena Segerberg. 

I övrigt så har det förts diskussioner om framtidsfrågor, utskottets roll och möjligheter samt 

om sjukvårdens/regionens framtida utmaningar.  

Samverkan över generationer, utbildning för den som är ny i partiet över 65, kyrkoval 2021 

och värvning av nya medlemmar har varit andra viktiga frågor. 

 

Rådsgruppen  

Rådsgruppen har samlats vid tre tillfällen under det gångna året, 15 mars Oskarshamn, 3 maj 

Mörbylånga och 4 oktober Emmaboda. 

Vid varje tillfälle så har ledande kommunala företrädare haft möjlighet att beskriva sin 

kommuns aktuella profilfrågor. Därefter har strategiska frågor avhandlats som har haft 

regional och nationell betydelse. Frågor som har varit uppe på agendan har varit ex aktuella 

politiska frågor i riksdagen, infrastruktur i regionen och kommunal samverkan. Rådsgruppen 

har även haft medverkan från SKL via Skype om aktuella ekonomiska läget i kommuner och 

region.  

 

Första maj  

Västervik 

Talare: Tomas Kronståhl, riksdagsledamot, Dan Nilsson, kommunalråd. Ungdomstalare: 

Simon Josefsson, SSU. 

Edsbruk 

Talare: Angelica Katsanidou, regionråd. 

Vimmerby 

Talare: Lena Segerberg, EU-kandidat och Helen Nilsson, oppositionsråd. Ungdomstalare: 

Anton Mlynar, SSU. 

Hultsfred 

Talare: Lena Segerberg, EU-kandidat, Tomas Söreling, oppositionsråd. Ungdomstalare: 

Anton Mlynar, SSU. 
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Oskarshamn 

Talare: Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande, Mahlin Bergman, Ordförande 

Kommunal Sydost. Ungdomstalare: Oulae Sahar, Ordförande SSU Oskarshamn. 

Blomstermåla 

Talare: Mahlin Bergman, ordförande Kommunal Sydost, Robert Rapakko, oppositionsråd. 

Ungdomstalare: Tuva Hedh, SSU. 

Kalmar 

Talare: Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Anna Hedh, EU-parlamentariker. Ungdomstalare: 

Daniel Nestor, SSU. 

Nybro 

Talare: Anna Hedh, EU-parlamentariker, Rahaf Rashdan, kommunpolitiker.  

Ungdomstalare: Alexander Högberg, SSU. 

Emmaboda 

Talare: Ilko Corkovic, kommunalråd i Borgholm, appell av Stig-Ove Andersson. 

Ungdomstalare: Tove Jansson, SSU och Inés Ixcot Nilsson. 

Borgholm 

Talare: Johan Lindholm, Byggnads, Thomas Olsson, LO. Ungdomstalare: Gabriel Walter, 

SSU. 
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Statsrådsbesök  

8 mars – Lena Hallengren, socialminister Ungdomsmottagningen i Kalmar. Länsstyrelsen 

samt Kährs i Nybro 

18 mars – Lena Hallengren, socialminister, Västerviks sjukhus 

operation/intensivvårdsavdelningen samt ögonavdelningen 

1 april – Lena Hallengren, socialminister Borgholm hälsocentral och hemsjukhuset 

3 maj – Lena Hallengren, socialminister Daglig verksamhet i Mörbylånga 

6 maj – Ardalan Shekarabi, civilminister besökte servicekontoret och Kalmar science park i 

Kalmar. Besök även på förskolan och arbetsmarknadsenheten i Bergkvara samt 

Christinelunds Gård i Vassmolösa. 

10 maj  - Lena Hallengren, socialminister Hälso-och sjukvårdsenheten samt rehab i Kalmar  

14 maj – Tomas Eneroth, infrastrukturminister ”Demodagarna 2019” och West Bay trailers i 

Västervik  

17 maj – Jennie Nilsson, landsbygdsminister besök på länsstyrelsen i Kalmar därefter  kort 

besök i valstugan  

25 maj – Hans Dahlgren, EU minister mobiliserar väljare på Vimmerby marknad och med 

dörrknackning 

21 augusti – Tomas Eneroth, Kalmar, besök på SYAB utbildningscenter och därefter träff 

med distriktsstyrelsen 

30 augusti – Lena Hallengren, Kalmar socialförvaltningen 

17 oktober – Anna Ekström, utbildningsminister inviger Kunskapskällan Västerviks 

gymnasium  

 

18 oktober Anna Ekström, utbildningsminister talar 

på skolkonferens i Borgholm, besöker elever och 

lärare på branddrabbade Åkerboskolan Löttorp samt 

”skuggar” en lärare i Färjestaden skola åk 3 

18 oktober – Lena Hallengren, Emmaboda 

hälsocentralen samt Willhem Moberg gymnasiet 

23 oktober – Stefan Löfven, Lena Hallengren, 

Ibrahim Baylan Innovationsrådet Kalmar 

 

23 oktober – Stefan Löfven och Lena Hallengren, besök på Xylem därefter öppet möte i 

Emmaboda 

25 oktober Mikael Damberg, inrikesminister besöker polisen i Kalmar 

25-26 oktober - Mikael Damberg inrikesminister och socialminister Lena Hallengren deltar 

på vårt höstmöte i Västervik 

15 november – Lena Hallengren, socialminister besökte vård-och omsorgsboendet på 

Ingelstorpsvägen Kalmar 

 

På många av besöken gjordes också utåtriktade aktiviteter som dörrknackning och samtal 

utanför butiker.  
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Ministerbesöken har inte duggat lika tätt som valåret men framförallt så har vår Lena 

Hallengren varit flitig i länet av naturliga skäl. Vår partiordförande och statsminister gästade 

oss återigen till ett till bristningsgränsen fullt Emmaboda Folkets hus. 

 

 

 
Tomas Eneroth och Ardalan Shekarabi besökte länet vid olika tillfällen 

 

Övriga besök  

16 maj - Ilan de Basso, Sydöstras kandidat till EU-parlamentet – Vimmerby och Hultsfred, 

besök på Campus Hultsfred samt på Metallfabriken Ljunghäll AB i Södra Vi. Dagen 

avslutades med dörrknackning i Vimmerby. 

 

 

 
Stefan Löfven i Emmaboda 

 

Möten och träffar  

1 – 2 februari Utvecklingsdagar på Kronobäck, Mönsterås med arbetarekommunernas 

ordförande och valledare där valanalyserna nationellt, regionalt och lokalt diskuterades i syfte 

att ta vara på erfarenheter vad vi måste göra fram till nästa val.  
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5 september Träff i Blomstermåla med arbetarekommunernas 

ordförande. 

 

25-26 oktober Sista helgen arrangerade partidistriktet en 

höstkonferens i Västervik. Där hölls föreläsningar av 

ledarskribenten på Piteå-tidningen, Kata Nilsson, Lena 

Hallengren, socialminister, Mikael Damberg, inrikesminister, 

och Mathias R Karlsson, expert på demografi vid Region Kalmar 

län. 

Målgrupp var ledande företrädare i arbetarekommunerna, 

kommun/region och riksdag.  

Hållbarhet var temat i politikens olika områden. 

 

 

Partikongressen 

Partikongressen hölls 22-24 mars på Conventum i Örebro. Socialdemokraterna i Kalmar län 

deltog med 12 ombud. Kongressen behandlade inga motioner, fokus låg på politiska och 

organisatoriska program. Temat var ”Kunskap för framtiden” och ”Det politiska samtalet 

utvecklar socialdemokratin”.  

Delegationen bestod av: Catrin Alfredsson, Oskarshamn, Daniel Nestor, Vimmerby, Katrin 

Stagnell, Västervik, Malin Anell, Kalmar, Marcus Fridlund, Västervik, Martina Aronsson, 

Nybro, Martina Palmér, Mönsterås, Matilda Wärenfalk, Färjestaden, Michael Ländin, Kalmar, 

Mikael Lång, Hultsfred, Robert Rapakko, Mönsterås, Tobias Fagergård, Nybro. 

Delegationsledare var Matilda Wärenfalk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Våra ombud i Örebro 
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EU-valrörelsen 

Valupptakten hade vi på vår distriktskongress där vi samlade över 150 partikamrater och tog 

möjligheten att mobilisera och peppa dem inför valspurten. Vi är alltid duktiga att mobilisera i 

val, något mindre kanske i EU val. Vi har under 15 år haft bra draghjälp av Anna Hedh som 

suttit i parlamentet och välkänd, även i denna valrörelse naturligtvis. Resultatet är dock högre 

i länet än nationellt. 

Vi hade en del kandidater och andra som var ett stöd i arbetet, Anna Hedh som kampanjande i 

alla arbetarkommuner tillsammans med Lena Segerberg hela valrörelsen, Helene Fritzon samt 

Johan Danielsson peppade oss på valupptakten. I valspurten kom EU-minister Hans Dahlgren 

och återigen Johan Danielsson med turnébussen till Vimmerby. 

Resultat för S: 

Nationellt  2019 23,48  2014 24,19 

Regionalt  2019 26,40  2014 28,45 
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Övrigt under året  

Under året har partiexpeditionen haft ett lite extraordinärt år då vi gick från server till moln, 

flytten har också haft sina utmaningar genom att vi fått rensa, slänga samt spara för framtiden 

i folkrörelsearkivet. Mycket samlas när man bor länge på samma ställe, 20 år sätter sina spår!  

Vecka 15 hade vi prao Inéz Ixcot hos oss, en bra vecka som uppskattades av alla parter. 

Vi har också haft förmånen att mellan april och september haft Marie Fransson hos oss. Hon 

har arbetstränat hos oss och nu kunnat gå vidare ut i jobb. 

 

Medlemsstatistik – 31 december 2019 

 

Totalt  Nya Betalande 

Västervik  419  17 309 

Vimmerby  141  7 110 

Hultsfred  275  9 180 

Högsby  129  6 98 

Oskarshamn  393  5 250 

Mönsterås  255  7 192 

Kalmar  547  39 416 

Emmaboda  219  11 172 

Nybro  242  7 188 

Norra Öland  272  10 190 

Södra Öland  151  7 110 

Torsås  73  5 56 

  3 116  130 2 271 

  

När det gäller vår medlemsutveckling och värvning så har vi inte nått målet för året, 

utmaningen är att behålla dem vi har och att värva nya. Under året har medlemsansvariga 

utsetts i arbetarkommuner och distrikt med ett tydligare uppdrag än tidigare. För 

Socialdemokraterna i Kalmar län är det förutom det att vi blir svagare som organisation också 

förlorar mandat för exempelvis färre ombud på kongresser. Ett omtag är nödvändigt framåt. 
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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 

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 

Direktanslutna 

Borgholm/Köpingsvik 

Böda/Högby/Källa 

IF Metall 

Röda Bönor 

Norra Öland Tro och solidaritet 

SSU Borgholm 

 

Södra Ölands 

arbetarekommun 

Degerhamn 

Färjestaden 

Mörbylånga 

IF Metall 

Södra Ölands s-kvinnor 

 

Torsås arbetarekommun 

Direktanslutna  

IF Metall 
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Slutord 

När vi nu summerar verksamhetsåret 2019 så har det varit ett väldigt händelserikt år! 

En partikongress och ett Europaparlamentsval stod på agendan detta år utöver den årliga 

verksamheten. Förutom detta så har vi också haft ett husköp med flytt av partiexpeditionen 

samt nedläggning av vår tidning Östra Småland/Nyheterna. 

Under hösten fick Anders Henriksson nytt uppdrag som andre vice ordförande för SKR, 

Sveriges kommuner och regioner. Efter en process i länet valdes Angelica Katsanidou till 

regionstyrelsens ordförande och Mattias Adolfson valdes till nytt regionråd. 

Året började med att vi fortfarande hade en övergångsregering, där det dröjde ända till mitten 

på januari, 131 dagar efter valet, och en tredje omröstning i 

riksdagen innan vi hade en socialdemokratiskt ledd regering 

igen. Detta tillsammans med miljöpartiet och med stöd av 

Centerpartiet och Liberalerna. Januariavtalet var tecknat! 

Partikongressen var bra för vår rörelse där vi fick samlas 

efter valet och en tid med övergångsregering och 

januariavtal. Det parlamentariska läget i en ny tid ger oss 

andra utmaningar att forma och föra vår politik framåt. 

Arbetarrörelsen hus Kalmar län, i mars månad uppstod en 

fantastisk möjlighet för socialdemokraterna i Kalmar län att 

genom vårt bolag investera för framtiden då  

Kalmar-Postens hus Braxen kom ut till försäljning. Ett 

snabbt agerande gjorde att vi kunde ta steg för att sex 

månader senare vara ägare till huset. Ett arbetarrörelsen hus 

där vi återigen kan samla rörelsen under samma tak, partidistriktet, SSU-distriktet, Kalmar 

arbetarekommun och LO med flera. Så roligt med fullt hus på invigningen som skedde 17 

september! 

Under året har ”vår” EU-parlamentariker Anna Hedh valt att lämna efter 15 år och tre 

mandatperioder i Europaparlamentet och nu tar andra vid. Anna utsågs även under året till 

vice ordförande i S-kvinnors förbundsstyrelse. 

Östra Småland/Nyheterna vår tidning har gått i graven! Nyheterna grundades 1923 och Östra 

Småland 1928, i november 2019 meddelade Gota Media att tidningen läggs ner pga årliga 

underskott till följd av bland annat sjunkande antal prenumerationer. Tyvärr är vi inte 

ensamma, vi ser det ske i övriga Sverige. Ägandet och inflytandet via Östra Småland 

Intressenter AB (partiet, LO, IF Metall, Kommunal mfl) var litet. Försök gjordes om vi kunde 

göra något för att hindra en nedläggning. Vi ser nu över på vilket sätt vi kan behålla vår röda 

röst i länet och nå ut med våra värderingar och politik. 

Nu samlar vi oss och tar vi tag i våra utmaningar och genomför så mycket socialdemokratisk 

politik som är möjligt, målmedvetet och strategiskt tillsammans med LO och de breda 

löntagargrupperna för en valseger 2022. 
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Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Tillsammans går vi framåt. 

 

Distriktsstyrelsen i februari 2020 

Anders Henriksson, ordförande 

Helen Nilsson Peter Wretlund Lena Hallengren 

Gunnar Jansson Nermina Mizimovic Jonas Erlandsson 

Emöke Bokor  Robert Rapakko Martina Aronsson 

Maria Ixcot Nilsson Marie Helen Ståhl Mattias Nilsson 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Distriktsstyrelsens utbildningsdag i Oskarshamn  Invigning av Arbetarrörelsens Hus 
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Landstingsfullmäktige gruppens berättelse  

År 2019 blev Länsunionens (S, C och L) riktiga första år i majoritet. Det interna arbetet 

inriktades på att skapa ett väl fungerande lag och samarbete mellan regionråden. För att nå 

politiska framgångar och kunna fatta nödvändiga beslut krävs det öppenhet och en gemensam 

syn på hur samarbetet ska fungera. Resultatet av insatserna är att majoritetsarbetet fungerar 

mycket tillfredställande. 

Att bygga ett fungerande lagarbete internt i regionfullmäktigegruppen och mellan partierna 

har också varit viktigt under året. En särskild utbildning har hållits för nyvalda ledamöter och 

ersättare efter valet. Utbildningen arrangerades under följande datum: 24/1, 5/2, 14/3, 16/4 

och 9/5. Fokus sattes på tillgänglighet, nära vård, hållbarhet, folkhälsoarbete och regional 

utveckling. Under dessa heldagar fick ledamöterna träffa förvaltningschefer, regionråd samt 

göra studiebesök ute i regionens olika verksamheter. Regiongruppens nya ledamöter har 

under året även erbjudits och genomgått regionens egna utbildning för nyvalda.  

I övrigt har arbetet internt handlat om att ordna väl förberedda gruppmöten, ge tidig 

delgivning av viktig information, uppmuntra fria diskussioner och trivsel tillsammans är 

sådant som krävs och har prioriterats för att skapa en teamkänsla. I sammanhanget var 

fullmäktigegruppens besök i Rimforsa i augusti viktigt med samarbetsövningar och 

studiebesök på Universitetssjukhuset i Linköping bland annat.  

Under året har den nya politiska organisationen börjat arbeta, bland annat den nya regionala 

utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, regionens tre beredningar samt 

länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor.  

Under året har Länsunionen arbetat fram en gemensam kommunikationsstrategi med bland 

annat en gemensam facebook-sida. 

Efter att Anders Henriksson utsetts till gruppledare för socialdemokraterna i Sveriges 

kommuner och regioner startade processen med att utse efterträdare. Fullmäktigegruppen 

valde Angelica Katsanidou till ny ordförande i regionstyrelsen och Mattias Adolfson som nytt 

regionråd med ansvar för medarbetarfrågorna. 

Under året har regionfullmäktigegruppen haft Fredrik Persson anställd som politisk 

sekreterare på 100 procent samt Jonas Hellberg som politisk samordnare på 50 procent.  

Politiskt har året präglats av många stora och viktiga beslut som har bäring under hela 

mandatperioden och även in i nästa. Den nya regionplanen beslutades av regionfullmäktige i 

november. Planen innehöll genomförande av stora delar av det valmanifest partiet mötte 

väljarna med 2018, bland annat ökade resurser till primärvården och ökad tillgänglighet.  

Om vi ska rikta uppmärksamheten på några särskilda områden vill regionfullmäktigegruppen 

lyfta fram följande fyra: 
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1. Inom hälso- och sjukvården ställer regionen nu om vården så att den ska bedrivas så 

nära medborgarna som möjligt. Vi ska involvera alla medarbetare och låta oss 

inspireras av bland annat hemsjukhuset i Borgholm. Vi aviserar en kraftfull satsning 

på över 100 miljoner kronor. I budgeten togs ett första steg på 23 miljoner kronor. 

 

2. Regionen fortsätter att modernisera vården genom förändrade arbetssätt. Även om 

regionen har korta köer så är fortfarande målet att uppnå en helt köfri vård och en 

ökad patientinvolvering som när den är genomförd ger en enorm förskjutning av 

inflytande och möjligheter att påverka för den enskilde. Arbetet med patientkontrakt 

ligger till grund för detta. 

 

3. Regionen fortsätta arbetet för att regionen ska bli en av Sveriges bästa arbetsplatser. 

Vi behöver rekrytera fler medarbetare, göra mer för att behålla våra medarbetare, satsa 

på kompetensutveckling, förbättra anställningsvillkoren och göra oss attraktivare som 

arbetsgivare. Rätten till heltid är grundläggande. 

 

4. Regionen arbetar för en stark regional utveckling för fler jobb och bättre 

kommunikationer. Regionen har tagit på sig ledarskapet för stärkt konkurrenskraft, 

bättre infrastruktur och en aktiv näringslivsutveckling i hela länet. Vi vill samla alla 

goda krafter på regional och lokal nivå med länsinvånarnas bästa för ögonen. 

 

Nu ser vi fram emot att få fortsätta forma framtidens hälso- och sjukvård och regionala 

utvecklingsarbete i Kalmar län. Utmaningarna är stora och intresset bland medborgarna i länet 

för regionens verksamheter är stora. Vi hoppas på ett framgångsrikt 2020.  

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Region Kalmar län  

Kalmar den 23 januari 2020 

Anders Henriksson  

Gruppledare till om med 21 november 2019 

Yvonne Hagberg 

Gruppordförande regiongruppen 

 

 

 

                                                                              Regiongruppens utbildningsdagar i Rimforsa 
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Riksdagsgruppens berättelse 

Under 2019 har riksdagsledamöterna från Kalmar län drivit en rad frågor, gjort besök, skrivit 

debatter och i allmänhet vid alla möjliga tillfällen lyft frågor som har till syfte att gynna 

Kalmar län och dess invånare. 2019 var valår, EU-val, och därför har ledamöterna aktivt 

deltagit i valrörelsen runt om i länet. 

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 och privata 

verksamheter.  

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 2019: 

Den 18 april höll Tomas Kronståhl och Nermina Mizimovic frukostmöte i Vimmerby inför 

fackligt förtroendevalda.  Ämnet för dagen var vårändringsbudgeten.  

Den 26 juni besökte Laila Naraghi och Tomas Kronståhl Virserums konsthall. 

Den 28 augusti besökte Tomas Kronståhl och Björn Petersson Korrespondensgymnasiet i 

Torsås. Med på besöket var Caroline Helmersson Olsson, ansvarig för gymnasiefrågor i 

riksdagsgruppen. 

Den 18 september höll Tomas Kronståhl och Laila Naraghi budgetpresentationer inför 

länsmedia i Västervik och i Kalmar. 

Den 19 september höll Laila Naraghi frukostmöte i Oskarshamn i samarbete med LO-facken 

om höstbudgeten. Tomas Kronståhl gjorde liknade aktivitet i Vimmerby. 

Den 27 september genomförde Tomas Kronståhl och Björn Petersson ett gemensamt 

studiebesök i Vimmerby kommun. Metallfabriken Ljunghäll i Södra Vi samt Vimmerby 

gymnasium besöktes. 

Motioner 

Under 2019 har riksdagsledamöterna från Kalmar län skrivit, enskilt eller gemensamt med 

andra, ett 50-tal motioner samt flera skriftliga frågor. 

Exempel på gemensamma motioner: 

Skärp lagstiftningen kring spelbolagens möjligheter att marknadsföra sig 

Barnkompetens i rättsväsendet 

Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige 

Ändra lagen om proportionellt valsätt 
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Yrkeshögskola för jobben i hela landet 

Riksdagsgruppens utskottsplaceringar och andra uppdrag 

Lena Hallengren har varit statsråd under hela 2019. Inledningsvis som 

socialförsäkringsminister och från den 21 januari som socialminister och departementschef.  

Tomas Kronståhl, Västervik, har under 2019 varit ordinarie ledamot i utbildningsutskottet 

samt suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. 

Laila Naraghi, Oskarshamn, har under 2019 varit ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet, 

suppleant i skatteutskottet samt ledamot av riksdagens delegation till Natos parlamentariska 

församling. Laila Naraghi har varit föräldraledig under januari-maj samt under november och 

december 2019. Under föräldraledigheten har Nermina Mizimovic, Hultsfred, tjänstgjort som 

ersättare. Björn Petersson, Torsås, har ersatt Lena Hallengren under hennes frånvaro. Björn 

sitter som ordinarie ledamot i socialförsäkringsutskottet och som suppleant i försvarsutskottet. 

 

 

 

 

 Björn Petersson, Laila Naraghi och Tomas Kronståhl 

 på riksdagens öppnande 
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SSU i Kalmar län 

Verksamhetsåret 2019 startade med distriktsårskonferens den 16 februari. Under 

distriktsårskonferensen valdes en ny distriktsstyrelse där Daniel Nestor blev omvald till 

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 2019 har naturligtvis präglats av Europaparlamentsvalet vilket har satt 

dagordningen för mycket av verksamheten under första halvåret. Under valrörelsen var SSU en 

viktig medspelare till Socialdemokraterna och syntes runt om i länet på både skolbesök, 

kampanjer, debatter och torgmöten för att få ut vårt politiska budskap. Under andra halvan av 

verksamhetsåret har stort fokus lagts på att få SSU Kalmar län på fötter efter två valrörelser. 

Under hösten 2019 ägde höstkampanjen rum, innan höstkampanjen så sattes målet om att SSU 

Kalmar län skulle växa med 30 medlemmar under höstkampanjen. SSU Kalmar län besökte 

under kampanjen sex skolor runt om i Kalmar län, arrangerade återvärvningskvällar och 

värvade totalt 67 medlemmar under kampanjens två veckor.  

SSU Kalmar län fanns även på plats under SSU:s nationella kongress i Karlstad som 

arrangerades i augusti där SSU Kalmar län fick möjligheten att skicka 6 ombud att representera 

distriktet. Samtliga ombud från SSU Kalmar län var uppe i talarstolen. Under kongressen 

beslutade man om nya regioner i förbundet för att skapa nya samarbeten över distriktsgränserna, 

SSU Kalmar län ingår numera i region syd tillsammans med SSU Skåne, SSU Jönköpings län, 

SSU Kronoberg och SSU Blekinge. Inom regionen kommer vi primärt samarbeta inom studier 

och gemensamma politiska frågor. Under kongressen tackades Klara Linder av för sitt gedigna 

arbete som SSU Kalmar läns representant i förbundsstyrelsen samtidigt som Isabell Lindalen 

valdes in i den nationella valberedningen för att representera SSU Kalmar län.  

SSU Kalmar län har även bytt lokaler och flyttade från Södra Långgatan 62 i Kalmar till Jenny 

Nyströms gränd 2 i Kalmar. Flytten har bl.a. bidragit till att verksamheten har blivit mer 

tillgänglig. 

En SSU-etta har genomförts i Västervik där en ny klubb har startats, där det även har bedrivits 

temakvällar och aktiviteter. Vid sidan av grundkurser så har temakvällar och föreläsningar 

hållits runt om i länet för att stimulera studieverksamheten även när det inte arrangeras kurser.  

På distriktsårskonferensen 2019 sattes målet att SSU Kalmar län skulle vara 300 medlemmar 

till 31:e december 2019, medlemsantalet landade slutligen på 278 medlemmar 31:e december 

2019. 

Daniel Nestor  

Emilia Adin 

Alexander Högberg 

Aliah Brink Salim 

Gabriel Walter  

Simon Josefsson 

Ledamöter som avgått under året: 

Ellen Lång 
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S-kvinnor i Kalmar län 

Styrelsen 

Anna Hedh, ordförande 

Cecilia Jansson, vice ordförande 

Ewa Klase, kassör 

Eva-Lena Karlsson, sekreterare 

Christel Rüdiger Karlsson 

Catrin Alfredsson 

Jessica Kristiansson/ Gunilla Ekström 

Ersättare 

Ulrica Widesdotter 

Katarina Lindberg 

Selma Atac 

Kajsa Andersson 

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 27/1, 14/4, 8/9, 29/9, 10/12 

samt vanligt möte 31/3. Medlemsmöte/ inspirationsdag 17/11 

Antalet medlemmar var fördelade på 6 st klubbar: Västervik 53 st, Fliseryd 31 st. Borgholms 

Röda Bönor 16 st, Södra Öland 13 st, Kalmar 32 st och Oskarshamn 11 st. 

Verksamhet  

Fokus 2019 har främst legat på EU-val och S-kvinnors förbundskongress. Varje klubb 

ansvarade själva för 8 mars firande.  

Den 31mars hade vi årsmöte i Oskarshamn. Utöver sedvanliga möteshandlingar förberedde vi 

EU-valet. Anna Hedh avgick som ledamot i EP inför valet 2019 Länet hade en ny kandidat i 

Lena Segerberg, även hon S-kvinna. Anna och Lena informerade om EU och 

jämställdhetsfrågor samt planering av valrörelse. Fred, Frihet och Feminism var S-kvinnors 

ledord i EU-valet 2019. 

Den 24/5 uppmärksammade vi 100 år av kvinnlig rösträtt samtidigt som vi hade valspurt 

tillsammans med SSU i Kalmar.  

S-kvinnor har tagit del av undersköterskeupproret. Den 10/9 bjöd Anna Hedh och Cecilia 

Jansson in kommunals ordförande Marie Simonsson och 8 undersköterskor från olika 

verksamheter i Kalmar för att få information och lyssna till deras situation. Kommunals 
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ordförande Tobias Baudin var tydlig på S-kvinnors kongress att s-kvinnor var en självklar 

samverkanspartner eftersom vi driver samma frågor. 

16 -18/8 var det förbundskongress i Malmö. Catrin Alfredsson, Ulrica Widesdotter och 

Cecilia Jansson var ombud från Kalmar län. Vi hade 2 egna motioner på området ersättningar 

i sjukförsäkringen som gick igenom. Vår ordförande Anna Hedh, valdes till vice ordförande i 

förbundsstyrelsen. 

Den 13/10 genomfördes en steg 1 utbildning i Mönsterås med 10 deltagare. 

17/10 uppvaktade S-kvinnor partidistriktet med anledning av deras nya lokaler. Vi skänkte en 

fin väggklocka med S-kvinnors symbol i urverket. 

17/11 Hade vi inspirationsdag/medlemsmöte i Kalmar. 25 S-kvinnor från hela länet kom. 

Gäster var kvinnojouren i Kalmar, Helen Nilsson från distriktsstyrelsen pratade om partiets 

rutiner när sexuella trakasserier förekommer samt förbundssekreteraren Susanne Andersson 

som informerade om beslut som tagits på förbundskongressen. 

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 

Eva-Lena Karlsson och Pernilla Andersson gick steg 2 utbildning i Stockholm 8-9/11. 

Ordförande Anna Hedh deltog på jämställdhetsmyndighetens konferens om mäns våld mot 

kvinnor den 27/11 i Göteborg. 

Slutord 

2019 har vi lagt mycket arbete på EU-valet samt vår egen förbundskongress. S-kvinnors fokus 

i EU-valrörelsen var Fred, frihet och feminism. Vi har synts mycket på torgmöten i valstugor/ 

tält och har på de flesta platser i länet som vanligt haft ett gott samarbete med partiet. S-

kvinnor har också fått ut sitt budskap i media ett flertal gånger under EU-valrörelsen. Nu 

arbetar vi på med våra nya kongressbeslut och fortsätter det goda samarbetet med partiet och 

andra sidoorganisationer. En jämställd värld är möjlig! 

Anna Hedh     Cecilia Jansson     Ewa Klase     Eva-Lena Karlsson      

Christel Rüdiger Karlsson     Gunilla Ekström    Catrin Alfredsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grattis till Anna Hedh,  

vald till vice ordförande i S-kvinnor  
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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 och 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 närvarade på förbundsstyrelsen styrelsemöte i Stockholm i 

december, som distriktets representant. En av distriktets ersättare Evy Annér var ledamot av 

Stiftsstyrelsen. Tommy Englund är ledamot i landstingets revision. Anna Hedh, Mörbylånga 

var ledamot i EU-parlamentet fram till EU-valet 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.  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 2019. 

Torgny Nilsson  

Veronica Brandt 

Leif Brandt 

Per-Inge Malmgren  

Tommy Englund.       
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2019 års julhälsning 

 


