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Distriktsstyrelsen 

 

Ordinarie ledamöter 

Anders Henriksson, Kalmar, ordförande 

Peter Wretlund, Oskarshamn, kassör 

Helen Nilsson, Vimmerby, vice ordförande 

Robert Rapakko, Mönsterås, studieledare 

Jonas Erlandsson, Högsby, facklig ledare 

Martina Aronsson, Alsterbro 

Gunnar Jansson, Västervik 

Lena Hallengren, Kalmar 

Maria Ixcot Nilsson, Emmaboda 

Ilko Corkovic, Borgholm  

Matilda Wärenfalk, Färjestaden  

Nermina Mizimovic, Hultsfred 

Henrik Nilsson Bokor, Söderåkra 

 

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 

Monica Anderberg, Torsås 

Doris Johansson, Kalmar 

Ylva Hällblad, Kalmar 

 

Ersättare 

Ove Kåreberg, Mönsterås 

Diana Bergeskans, Högsby 

Mathias Karlsson, Färjestaden 
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Antal sammanträden 

Verkställande utskottet har haft 18 protokollförda sammanträden. Distriktsstyrelsen har haft 

12 protokollförda sammanträden. 

 

Representation i partistyrelsen 

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

 

Valberedning 2019-2023 

Ordinarie ledamöter 

Ewa Klase, Mönsterås 

Simon Pettersson, Emmaboda (tom 9 september 2021) 

Stig-Ove Andersson, Emmaboda (fr o m 9 september 2021) 

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, försteombudsman 

Annika Högberg, ombudsman med ansvar för kommunikation och studier samt stöd till 

riksdagsledamöterna. 

Helén Samuelsson, sekreterare 

Richard Ilett (från 1 mars), politisk sekreterare för regionen 

Jonas Hellberg, politisk samordnare regionen (50%) (till 1 september) 

Malin Anell, valombudsman (från 1 november) 

 

Distriktskongressen (DigiDk) 

Partidistriktet genomförde sin andra digitala distriktskongress den 8 maj. Den fortsatta 

pandemin gjorde att ombuden denna kongress inte satt i delegationer utan deltog från sina 

respektive hem. Presidium, verkställande utskott och expeditionspersonal fanns på plats i 

Arbetarrörelsens Hus. Ett tekniktest genomfördes ett par dagar innan för de ombud som ville. 

Till kongressen hade det kommit in 42 stycken motioner vilka ombuden debatterade och 

röstade om digitalt. Tage Erlanders Hedersmedalj delades ut till Mona Jeansson, Kalmar och 

Sven-Åke Johansson, Oskarshamn. Även denna gång hade hälsningar och utdelning filmats i 

förväg. Via film avtackades partidistriktets revisor Herman Halvarsson, Köpingsvik för sitt 

mångåriga arbete i distriktet. Partistyrelsens representant Ardalan Shekarabi deltog via länk. 

Ett miljöprogram för länet antogs – Rött miljöprogram för Kalmar län. Anna Sundström från 

Palmecentret medverkade via film och berättade om pandemins följder i vår omvärld. 

Kongressen startade en insamling där arbetarekommuner och partidistrikt uppmanades att 

skänka pengar till Belarus. Kongressen avslutades med en hälsning från ABF Kalmar län. 

 

 

Ardalan Shekarabi representerade partistyrelsen 

 

 



5 
 

 

Bilder överst – Mottagare av Tage Erlanders Hedersmedalj delas ut till Sven-Åke Johansson, Oskarshamn och 

Mona Jeansson, Kalmar 

Nedersta bilden – Herman Halvarsson tackas av efter många år som distriktets revisor  
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Motioner - uppföljning 

Motion Beslut som föranleder 
åtgärd för PD 

Åtgärd Datum för åtgärd 

Motion 2 – Bättre 
förutsättningar för 
personalen inom 
äldreomsorgen  

Bifall till attsatserna 1 
och 2 samt sända till 
partikongressen. 

Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 5 – Högre 
ersättning och lägre 
skatt för personer som 
uppbär sjukersättning  

Bifall till attsatserna 1, 
5, 7 

Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 6 – En trygg 
och välfungerande 
sjukförsäkring  

Bifallen i sin helhet. Bevakning 
riksdagsledamöter. 

Skickad till 
riksdagsledamöterna 
20210913 

Motion 7 – 
Återupprätta en 
värdig sjukförsäkring  

Bifall till attsatserna 1, 
3 och 7 

Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 8 - Kvinnors 
pensioner 

Bifall till attsatserna 1 
och 3 

Bevakning 
riksdagsledamöter. 

Skickad till 
riksdagsledamöterna 
20210913 

Motion 9 – Tidigare 
pensionsålder för 
fysiskt krävande 
arbeten  

Bifall till motionen. Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 10 – Nytt 
pensionssystem för 
jämställdhet, 
jämlikhet och trygghet 

Bifall attsats 3. Bevakning 
riksdagsledamöter. 

Skickad till 
riksdagsledamöterna 
20210913 

Motion 11 – Tidsplan 
för individuell 
föräldraförsäkring  

Bifall till motionen. Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 12 – 
Lagstadgad rätt till 
barnomsorg  

Bifall till motionen. Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 13 – Verka för 
en statlig utredning 
om en likvärdig och 
hållbar förskola  

Besvarad motion med 
tillägget: 
Socialdemokraterna 
arbetar för att det 
tillsätts en statlig 
utredning för en 
fortsatt utveckling av 
en likvärdig och hållbar 
förskola. 

Bevakning 
riksdagsledamöter. 

Skickad till 
riksdagsledamöterna 
20210913 

Motion 14 – Slopa det 
fria skolvalet  

Besvarad motion med 
tillägget: 
Socialdemokraterna 
arbetar för att 
reformera dagens 

Bevakning 
riksdagsledamöter. 

Skickad till 
riksdagsledamöterna 
20210913 
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kösystem och det fria 
skolvalet för att uppnå 
en bättre likvärdighet.   

Motion 15 – En mer 
rättvis elevpeng för en 
jämlikare skola 

Bifallen i sin helhet.  Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 18 – Rätten till 
arbetsskor inom vård 
och omsorg  

Bifallen i sin helhet. Bevakning 
riksdagsledamöter. 

Skickad till 
riksdagsledamöterna 
20210913 

Motion 19 – Sätt 
människan i centrum 
vid utveckling av 
Artificiell Intelligens 

Bifalleni sin helhet. Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 23 - Hela 
landet ska leva 

Bifallen i  sin helhet. Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 24 – En ny 
regionalpolitik för 
jobb och välfärd i hela 
landet  

Bifall till attsats 3. Bevakning 
riksdagsledamöter. 

Skickad till 
riksdagsledamöterna 
20210913 

Motion 26 – Ett S-
förslag till 
förändringar i skatte- 
och 
utjämningssystemet  

Bifall till attsatserna 1-
5 

Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 27 – Ökat 
inflytande för 
hyresgäster vid 
förbättrings- och 
ändringsarbeten  

Bifall till motionen. Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 28 – ROT och 
RUT-avdrag bör 
endast gälla 
fastigheter i Sverige  

Bifall till attsatserna 1 
och 3. 

Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 29 – Ny social 
bostadspolitik för jobb 
och bostäder åt alla  

Bifall attsats 2. Bevakning 
riksdagsledamöter. 

Skickad till 
riksdagsledamöterna 
20210913 

Motion 31 – Rättvis 
grön omställning 

Bifall till attsatserna 1, 
2, 3 och 6. 

Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 32 – Mäns 
våld mot kvinnor  

Bifallen i sin helhet. Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 33 – Skärp den 
svenska sexköpslagen  

Bifallen i sin helhet. Bevakning 
riksdagsledamöter. 

Skickad till 
riksdagsledamöterna 
20210913 

Motion 35 – Tre ska bli 
noll  

Bifall till attsatserna 1, 
2, 3 och 4. 

Bevakning 
riksdagsledamöter. 

Skickad till 
riksdagsledamöterna 
20210913 

Motion 39 – Motverka 
ålderism 

Bifall till attsatserna 1, 
2 och 4. 

Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 
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Motion 40 – Sänkt 
moms på begagnade 
kläder  

Bifall till attsatserna 1, 
2 och 4. 

Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

Motion 42 – Hållbart 
antal mellanskarv  

Bifall till motionen i sin 
helhet. 

Sänd till 
partikongressen. 

09-maj 

 

Extra distriktskongressen 

Den 20 november hölls extra kongress på Rockcity i Hultsfred. Äntligen kunde ombuden 

samlas och ses fysiskt. Riksdagslistan för valet 2022 fastställdes. Första namn blev Lena 

Hallengren, Kalmar följd av Tomas Kronståhl, Västervik, Laila Naraghi, Oskarshamn, Björn 

Petersson, Torsås och Nermina Mizimovic, Hultsfred. Partiets centrala valgeneral Axel 

Björneke medverkade via länk. Arbetet med de politiska prioriteringarna påbörjades med fyra 

olika seminarier under rubrikerna: Trygghet, välfärd, jobb och klimat. Ombuden valde 

seminarier och åsikter och synpunkter från samtliga samlades in för sammanställning och 

vidare processande fram till nästa års distriktskongress.  

 

 

 
Ombuden på Rockcity i Hultsfred 
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Partikongressen 

Partikongressen ägde rum den 3-7 november i Göteborg. Socialdemokraterna i Kalmar län 

deltog med 11 ombud. Lasse Johansson, Kalmar, ledde laget till ett riktigt bra resultat. Han 

lyckades placera ombuden i helt rätt positioner för att alla tillsammans skulle kunna avancera 

och hela tiden spela från olika fronter gemensamt mot samma mål. 

Ombuden: 

Marcus Fridlund, Västervik 

Dan Nilsson, Västervik 

Helen Nilsson, Vimmerby 

Erik Jonsson, Mönsterås 

Renée Solstad, Mönsterås 

Catrin Alfredsson, Oskarshamn 

Björn Petersson, Torsås 

Jarkko Pekkala, Emmaboda 

Lasse Johansson, Kalmar 

Jenny Melander, Kalmar 

Eva-Lena Israelsson, Köpingsvik 

 

Inför kongressen träffades ombuden vid ett flertal tillfällen för att förbereda sig både lokalt i 

länet och i så kallade temagrupper som arrangerades på riksnivå. Ombuden upplevde att det 

var ett bra förarbete och att de fick mycket bra genomslag för sina åsikter i de texter, politiska 

riktlinjerna, som sedan togs fram till beslut på kongressen.  

 

Under själva kongressen kan man nämna att Kalmardelegationen lyckades vända ett avslag 

till bifall på motionen om att begränsa mellanskarven. Efter ett gediget påverkansarbete av 

Björn Petersson ute i de andra delegationerna var det till sist bara Västernorrland som inte 

biföll motionen. Kongressbesluten gick vår väg i många frågor så som bland annat förbättrad 

sjukförsäkring, arbetsskor till personal i omsorg, förbud mot vinster i välfärden och klimat. 

 

Partikongressen var historisk ur det perspektivet att inte sedan valet av Olof Palme har en 

partiordförande valts på en ordinarie kongress. Nu valdes både partiordförande Magdalena 

Andersson och partisekreterare Tobias Baudin. Lena Hallengren, Kalmar, valdes in som 

ersättare i verkställande utskottet och Johan Persson, Kalmar, valdes återigen in i 

partistyrelsen. 

 

 
   Ombuden i arbete                                                      Pressträff med Barometern 
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    Peptalk med Johan Persson   Val av statsminister 

 

 

 
Ombud och personal på väg till Göteborg 

 

 

Studieverksamheten 

Studieåret 2021 blev liksom det föregående mycket speciellt. Pandemin och det 

omställningsarbete som genomfördes under 2020 bar frukt och många utbildningar 

genomfördes digitalt. Vi såg fördelar med att enkelt kunna samverka mellan flera 

arbetarekommuner. Vi spenderade mera tid med studier än med bilkörning. 

Arbetarekommunernas studieledare träffades två gånger, vår och höst. Båda träffarna var 

digitala. I mitten av februari genomförde vi en film- och bildutbildning med Martin Arvebro 

från partistyrelsens kansli. Under året har flera utbildningar genomförts kring nya 

kampanjverktyget Ecanvasser.  

Lördagen den 27 februari genomfördes ett stort miljöseminarium med digitala deltagare från 

hela länet.  

Under året har samverkan med ABF intensifierats och numera sker regelbundna träffar. ABF 

har infört möjligheten för oss att registrera utbildning och redovisa närvaro digitalt. Under 

hösten erbjöds samtliga arbetarekommuner en studiecirkel i filmproduktion via ABF samt 

studiecirkelledarutbildningar. 

Inför kyrkovalet genomfördes det fyra digitala kyrkopolitiska seminarier. Det första hölls den 

17 april och hade temat ”kyrkopolitik på de olika nivåerna.” Marie Johansson, Anton Härder 

och Anna Rapakko höll i seminariet. Andra kyrkopolitiska seminariet hade temat 

”Kyrkovalsplanen – så vinner vi valet!” Medverkade gjorde Jesper Eneroth, nationell 

valledare. Tredje seminariet handlade om ” Våra starkaste argument”. Här medverkade Wanja 
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Lundby Wedin, gruppledare i kyrkomötet. Sista och avslutande seminariet handlade om 

”Argumentationsträning inför valrörelsen”. Här medverkade Wanja Lundby Wedin. 

2021 års partikongress förbereddes i studiecirkelform. Kongressombuden träffades fyra 

kvällar fysiskt i Blomstermåla folkets hus och en träff digitalt via Zoom.  

Under hösten kunde vi inte delta vid den nationella studiekonferensen då vår egen extra 

distriktskongress inföll samma helg. Partidistriktet har deltagit centralt vid digitalt 

verksamhetsforum. 

Under årets andra hälft förbereddes Ledarutbildning Sydöstra och det första internatet med 

framtida ledare genomfördes i början av december på Ädelfors folkhögskola. De resterande 

två internaten är planerade till 2022. 

 

 
Jytte Guteland medverkar via skärmen på vårt miljöseminarium 

100-årsgruppen  

Inför partidistriktets 100-årsjubileum 2022 bildades för drygt två år sedan en arbetsgrupp 

under Roger Kaliffs ledning för att utarbeta en jubileumsskrift om distriktets, 

arbetarekommunernas och sidoorganisationernas verksamhet under 100-årsperioden. Gruppen 

har arbetat efter metoden ”Gräv där du står”. Runt 25 – 30 personer har deltagit 

representerande samtliga arbetarekommuner i distriktet. Arbetet har försvårats på grund av 

pandemin, men engagemanget hos deltagarna har varit stort och digitala möten har kunnat 

genomföras med god framgång. Arbetarekommunerna har i flera fall bildat arbetsgrupper som 

med entusiasm nu vill gå vidare och fördjupa kunskapen om sin egen arbetarekommuns 

historia. Skriften är nu tryckt (och presenteras vid kongressen av Roger Kaliff).    
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100 års gruppen på en av träffarna 

 
 

 

Arbetsgruppen: Sittande från vänster: Margareta Lundgren Johansson, Högsby, Tommy 

Englund, Mönsterås, Anne-Marie Fagerström, Emmaboda, Christer Bergqvist, Kalmar, Mona 

Jeansson, Kalmar, Torsten Carlsson, Oskarshamn, och Carina Adolfsson Elgestam, 

Mörbylånga. 

Stående från vänster: Rolf A Karlson, Kalmar, Nils-Erik Gustavsson, Nybro, Ann-Britt 

Mårtensson, Torsås, Lennart Andersson, Borgholm, Inger Loord, Hultsfred, Gunilla 

Johansson, ombudsman och partidistriktets representant, Gunnar Jansson, Västervik, Roger 

Kaliff, Kalmar, Krister Örnfjäder, Västervik, Lena Segerberg, Västervik, Börje Slättman, 

Nybro, Inger Sundbom, Borgholm, Jussi Grön, Kalmar, och Annika Högberg, Vimmerby och 

representant för partidistriktet. 

På bilden saknas Jan G Andersson, Kalmar, Kenneth Björklund, Vimmerby, Jonas Hellberg, 

Kalmar, Sven-Åke Johansson, Oskarshamn och Gerd Mahl Nilsson, Oskarshamn. 

 

Hela Östra Småland                                                                                                        

Efter Gota medias beslut att lägga ner Östra Småland 2020 övertogs rättigheterna av 

utgivningsbeviset till Östra Småland Intressenter AB. En utökad styrelse tillsattes. Uppdraget 

var att pröva utgivning av en digital länstidning - Hela Östra Småland. I november år 2020 

kunde den första E-tidningen se dagens ljus. Efter drygt sex månader kunde styrelsen 

konstatera att antalet prenumeranter för tidningens fortlevande inte hade uppnåtts och fattade 

beslutet efter samtal med ägarna att lägga ner satsningen Hela Östra Småland.  
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Fackliga utskottet 
I det fackliga utskottet har det varit representanter från LO distriktet Småland Blekinge, 

Byggnads, Kommunal, IF metall, GS facken, Handels, Målarna, Elektrikerna, Livs och 

SEKO. Året har präglats av den rådande pandemin och utbyte av information mellan partiet 

och förbunden upplevs som positivt. Trots den rådande pandemin har utskottets arbete 

präglats av god anda och en gemensam strävan mot valvinst 2022 genom ett gott samarbete 

mellan partiet och fackföreningsrörelsen. Vi har haft fyra utskottsmöten under året. Två 

samverkansråd, arbetsmarknad och välfärd, är bildade med representanter från partidistrikten i 

Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg. LO distriktet Småland/Blekinge är 

sammankallande och har också representanter i råden. Samverkansråden är en långsiktig 

satsning med sikte på facklig-politisk samverkan i praktiken där handslag mellan parterna tas. 

Kalmar län har under året representerats av Yvonne Hagberg och Michael Ländin i välfärden 

och Peter Wretlund och Matilda Wärenfalk i arbetsmarknad. 

Övrig facklig-politisk verksamhet under året: träffar med arbetarkommunernas fackliga 

ledare, frukostmöte med LO, nationella månadsträffar med distriktens fackliga ledare och 

ombudsmän samt ett facklig-politiskt event med partiordförande Stefan Löfven och LO´s 

ordförande Susanna Gideonsson. 

 

Rådsgruppen 

Rådsgruppen har träffats vid 10 tillfällen där alla har varit digitala sammankomster. Vid varje 

tillfälle har ledande företrädare haft möjlighet att beskriva sina aktuella frågor. Därefter har 

strategiska frågor avhandlats som har haft regional och nationell betydelse. Särskild 

uppmärksamhet har ägnats åt regionala utvecklingsfrågor, regional/nationell transportplan och 

trygghetsfrågor. Därutöver har pandemin varit ett genomgående tema för oss. Civilminister 

Lena Micko träffade gruppen i mars och Tomas Eneroth träffade rådsgruppen tillsammans 

med distriktsstyrelsen i mars och oktober. 

 
Rådsgruppen på en av sina digitala träffar 
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Matilda Ernkrans (tv) besöker länet, här tillsammans med Mattias Adolfson och Lena Hallengren 

Kyrkovalet 

Trots att vi inte lyckades nå upp resultatet som vi hade i rekordvalet 2017, måste vi ändå 

historiskt se kyrkovalet för Socialdemokraterna som ett bra val, med tanke på resultat och den 

rådande pandemin som försvårade kampanjande. I Växjö stift backade vi med ett mandat till 

13 ledamöter, samt backade ett mandat i kyrkomötet. I Linköpings stift backade vi med ett 

mandat till 16 ledamöter, samt behöll de fyra mandaten i kyrkomötet. 

Partidistriktet tog fram foldrar och flygblad samt delningsbilder och filmer till sociala medier. 

Det anordnades en utbildning för kandidater och valarbetare i Växjö stift, Linköpings stift 

från Kalmar län erbjöds också delta.  

Partiets valrörelse fick på grund av pandemin inriktas mycket på materialutdelning och 

sociala medier. Facebook hade under den mest intensiva tiden för valrörelsen stängt ner 

distriktets sida, arbetarkommunerna bidrog till att dela. Valrörelsens sista dagar var den åter i 

gång. Hur detta påverkade valresultatet går inte att säga. Intresset för kyrkopolitiken inför 

detta val var mycket större än tidigare val med många nya namn och föryngring på stiftslistan 

och till kyrkomötet.  

 

Första maj  

Firandet blev även i år digitalt. Arbetarekommunerna gjorde förinspelade tal och appeller med 

lokala och regionala företrädare. Direktsändningar med sång och musik hölls på sociala 

medier samt länkade till det centrala arrangemanget. 

Västervik 

Film på Facebook med Dan Nilsson KSO, Tomas Kronståhl Riksdagen, Lena Hallengren 

Socialminister och Manda Hedin ordförande SSU Västervik.  

Vimmerby 

Inlägg på Facebook och länk till partiets centrala evenemang. 
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Hultsfred 

Direktsände från arbetarekommunens lokal. Medverkande digitalt var: Huvudtal av Angelica 

Katsanidou Regionråd, Tomas Söreling Oppositionsråd, Micke Lång Arbetarekommuns 

Ordf., Jeanette Persson ordförande i Kommunal, Simon Josefsson SSU 

Oskarshamn 

Film på Facebooksidan med Andreas Erlandsson, kommunalråd. Riktad aktivitet mot 

kommunens äldreboenden och LSS-boenden och länk till partiets evenemang. 

Kalmar 

Filmer med delar av ordförandegruppen, på temat, ”Första maj för mig”. SSU-tal av Viggo 

Kaliff. LO-tal av LO-distriktets ordförande, Thomas Olsson. Huvudtal av socialminister Lena 

Hallengren. 

Nybro 

Inlägg på Facebook och länk till partiets centrala evenemang. 

Emmaboda 

Förinspelade tal och appeller på Instagram, Youtube och Facebook samt länkar till de centrala 

talen. Appeller av Annika Karlsson, arbetarekommunens vice ordförande, Jarkko Pekkala, 

arbetarekommunens ordförande och Maria Ixcot Nilsson, oppositionsråd samt Frida Larsson, 

s-kvinnor och Stig-Ove Andersson, seniorutskottet. 

Norra Öland 

Ilko Corkovic höll tal på Facebook. Första maj märket skickades till alla medlemmar. 

Annonsering i dagstidningar. 

Södra Öland 

Firande på Zoom med tal av Matilda Wärenfalk, kommunalråd och Elisabeth Fransén, 

arbetarekommunens ordförande samt sång och musik. 

Torsås 

Länk till det centrala evenemanget på Facebook. 

 

Statsrådsbesök 

11 mars Infrastrukturminister Tomas Eneroth på digitalt företagsbesök på Scania i 

Oskarshamn och träffar sedan distriktsstyrelsen och rådsgruppen gällande 

infrastrukturpropositionen.  

17 mars statsminister Stefan Löfven och Socialminister Lena Hallengren Digital resa 

Region Kalmar län Borgholm och Oskarshamn gällande vaccinationsläge. Digitalt besök på 

Kvarnholmens hälsocentral och möte med medborgare som får sin vaccinations spruta. Besök 

Campus Västervik och därefter möte med parti- och LO medlemmar i länet. 

24 mars Landsbygdsminister Jennie Nilsson på digitalt besök hos fågelinfluensa drabbade 

CA Cedergrens i Fliseryd 
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24 mars Civilminister Lena Micko gästar Rådsgruppen om kommunernas situation kring 

pandemin 

26 maj Utrikeshandelsminister Anna Hallberg deltog på verksamhetsbesök via Region 

Kalmar län därefter möte med fackliga företrädare kopplade till företagsbesöken. 

19 augusti Socialminister Lena Hallengren träffar RFSL Kalmar 

31 augusti Matilda Ernkrans minister för högre utbildning och forskning besöker 

Linnéuniversitetet därefter besöker ministern tillsammans med Socialminister Lena 

Hallengren forskningssektionen på Länssjukhuset Kalmar 

2 september Socialminister Lena Hallengren besök på äldreboendet Äppelvägen i 

Färjestaden 

6 september Socialminister Lena Hallengren besöker pensionärsrådet och 

socialförvaltningen i Borgholm 

15 september Socialminister Lena Hallengren besöker kvinnojouren och äldreboendet 

Lindögården i Västervik 

20 september Socialministern Lena Hallengren presenterade budgeten i Kalmar 

1 oktober Lena Hallengren besöker Kvinnojouren Kalmar 

18 oktober Lena Hallengren gästade Regionfullmäktigegruppen på Ekerum och välkomnade 

därefter Ambulansflyg Sverige till Kalmar 

20-21 oktober Tomas Eneroth besöker Oskarshamn, först Saft Batteries och därefter 

Distriktsstyrelsen. Dagen efter besök på Oscarsgymnasiet 

22 oktober Lena Hallengren besökte studerande på omsorgslyftet samt förskola och 

socialtjänst i Nybro 

 
Stefan Löfven och Lena Hallengren på ett av alla digitala besök som genomfördes under året. 
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Möten och träffar  

14 januari digital träff med arbetarekommunernas studieledare 

21 januari digital träff med arbetarekommunernas medlemsansvariga 

26 januari digital träff med nätverket för social och äldreomsorg 

27 januari digital träff med arbetarekommunernas fackliga ledare 

11 februari digitalt fackligt politiskt utskott                                                                                             

14 februari digital träff med arbetarkommunernas ordförande 

16 februari – 6 april – digital VU-turné till samtliga arbetarekommuner 

17 februari digital träff med nätverket för social och äldreomsorg Sydost                                                

21 februari digital träff med arbetarkommunernas ordförande 

27 februari digital miljö- och klimatseminarium medverkande Jytte Guteland 

16 mars digital träff med nätverket för social och äldreomsorg 

25 mars digital peppkväll – värvning och vård av medlemmar. Medverkan av Claes 

Wennberg, Göteborg och Gunilla Johansson, Lycksele. 

13 april digitalt fackligt politiskt utskott                                                                                                          

21 april digital träff med arbetarkommunernas ordförande 

22 april digital utbildning i Rosen för alla, medverkande Anna Söby.                                                      

2 juni utbildning för nya arbetarkommunsordförande 

23 augusti digitalt facklig-politiskt utskott 

26 augusti studieupptakt 

31 augusti digital träff med nätverket för social och äldreomsorg 

2 september digital träff med arbetarekommunernas ordförande och fackliga ledare 

3 oktober – digitalt Verksamhetsform                                                                                                  

10 oktober – 14 november digital VU-turné till samtliga arbetarekommuner fokus val 

18 oktober digitalt fackligt politiskt utskott 

14 november digitalt facklig politiskt utskott 

1 december digital träff med arbetarekommunernas ordförande och valledare 
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Tomas Eneroth på besök i länet 

 

Ambulansflyget – Lena Hallengren och Angelica Katsanidou 

 

Övriga möten, träffar och kampanjer 

12 januari, Kommunal sydost bjöd in Lena Hallengren till ett digitalt möte för kommunals 

medlemmar. 

S-gruppen i SKR arrangerade under våren välfärdsseminarier Nära vård samt 

fördjupningsseminarier ”Sno och glo” där politiker i kommuner och regioner bjöds in. 

VU har under året vid två tillfällen vår och höst träffat alla arbetarekommuners styrelser 

enskilt, det senare med fokus på valet 2022. 

Ett nätverk för social- och äldreomsorg har under året startats upp. 
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Unga Örnar har under året startat verksamhet på distriktsnivå med lokalavdelning i Torsås och 

Oskarshamn. 

Kampanjer                                                                                                                                         

Pandemin har gjort att vi har fortsatt med digitala kampanjer så som vårkampanjen, viss 

dörrknackning i slutet av året genomfördes. Medlemsvärvning har genomförts digitalt samt 

via ringkampanj. 

Under hösten genomfördes en kampanj som syftade till att samtala kring sjukvården som 

rankas som den viktigaste frågan för medborgarna samt medvetandegöra vem som styr 

sjukvården i Kalmar län. Kampanjen genomfördes dels genom utåtriktade aktiviteter med 

framtagen folder, dels genom digital annonsering.  

 

Medlemsstatistik – 31 december 2021 

Totalt  Nya Betalande 

Västervik  300  19 281                                                                      

Vimmerby  102  4 93                                       

Hultsfred  173  17 161                                         

Högsby  89  3 85                                   

Oskarshamn  271  31 251                                  

Mönsterås  182  9 170                                

Kalmar  461  69 430                                     

Emmaboda  172  6 165                                         

Nybro  197  19 173                                            

Norra Öland  190  13 169                                                                   

Södra Öland  121  15 111                                        

Torsås  62  8 61 

  2 320  213 2 150 

I verksamhetsplanenen för 2021 slog distriktskongressen fast att målet var att värva 309 

medlemmar under verksamhetsåret. På grund av Covid 19 hade vi svårt att genomföra 

planerade kampanjaktiviteter och partiet har avrått från dörrknackning under rådande 

pandemi. Under året har det gjorts digitala insatser för att få fler medlemmar. Det innebar att 

vi lyckades nå 69 procent av vårt medlemsmål, och totalt värvade vi 213 medlemmar, vilket 

är betydligt bättre än 2020, men en bit kvar till målet. Partiet har fortfarande stora utmaningar 

när det gäller medlemsmottagandet och att få nya medlemmar att betala sin medlemsavgift. 

Under verksamhetsåret har distriktet samlat medlemsansvariga i arbetarekommunerna till 

flera träffar för kunskap och erfarenhetsutbyte av välkomnande och behålla medlemmar.   
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Arbetarekommunernas föreningar 

Västerviks 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Ankarsrum 

Edsbruk 

Gamleby 

Gunnebo 

Hjorted 

Västerviks södra 

Västerviks norra 

Skärgårdsföreningen 

Överum 

IF Metall Dackebygden 

S-kvinnor i Västervik 

SSU Västervik 

Vimmerby 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Frödinge 

Södra Vi 

IF Metall 

 

Hultsfreds 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Hultsfreds Norra 

Hultsfreds Södra 

IF Metall 

SSU Hultsfred 

 

Högsby arbetarekommun 

Direktanslutna  

Fagerhult/Grönskåra 

Fågelfors 

Långemåla 

IF Metall 

SSU Högsby 

Oskarshamns 

arbetarekommun 

Direktanslutna  

Innerstaden 

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 

Byggnads 

IF Metall 

Kommunal Kalmar län 

Direktanslutna STS 

SSU Kalmar 

Kalmar S-kvinnor 

Emmaboda arbetarekommun 

Direktanslutna  

Emmaboda s-kvinnoklubb 

 

Nybro arbetarekommun 

Direktanslutna  

Abbetorp/Bäckebo 

Alsterbro 

Glasbygden 

Hanemåla 

Madesjö 

Nybro 

Örsjö 

IF Metall 

Nybro Broderskapsgrupp 

SSU Nybro 

 

 

Norra Ölands 

arbetarekommun 

Direktanslutna 

Böda/Högby/Källa 

IF Metall 

Röda Bönor 

SSU Borgholm 

 

Södra Ölands 

arbetarekommun 

Färjestaden 

Mörbylånga 

IF Metall 

Södra Ölands s-kvinnor 

 

Torsås arbetarekommun 

Direktanslutna  

IF Metall 
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Slutord  

”Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det” Orden är hämtade från 

Olof Palme och lika aktuella idag. Vår viktigaste uppgift som arbetarrörelse är att visa på 

hopp och framtidstro och att en annan värld är möjlig.  

Ytterligare ett år av pandemi och restriktioner kan läggas till handlingarna, pandemin har nu 

pågått i två år och påverkat hela samhället. Sjukvården i Kalmar län har så klart varit 

ansträngd och det har påverkat både personal och patienter. Vaccinationsinsatserna har från 

det vi fick vaccinet organiserats på ett fantastiskt sätt och har på så sätt nått en hög andel 

vaccinerade i vårt län. 

Partiet har naturligtvis också påverkats där dialogen med medborgarna till stor del genomförts 

med hjälp av de nya metoder vi lärt oss under pandemin. Tack vare den nya tekniken har vi 

kunnat upprätthålla verksamheter i arbetarekommuner och partidistrikt. Det facklig-politiska 

arbetet har bedrivits och fördjupats med samverkansråd där handslag arbetas fram.  

Kyrkovalet som är ett viktigt mobiliseringsval genomfördes i september. Året har i övrigt 

präglats av alla de förberedelser som ska vara på plats inför ett valår. Medlemmar och 

förtroendevalda har varit engagerade med att ta fram våra politiska prioriteringar för den 

kommande mandatperioden.  

Partikongressen i Göteborg i november lade fast de politiska riktlinjerna för vår politik. 

Delegationen från Kalmar län var väl förberedda och laget gjorde avtryck genom ett aktivt 

arbete på flera områden. Under själva kongressen kan man nämna att Kalmardelegationen 

lyckades vända ett avslag till bifall på motionen om att begränsa mellanskarven. För första 

gången sedan 1969 valde en ordinarie kongress både en ny partiordförande, Magdalena 

Andersson och en ny partisekreterare Tobias Baudin. Vi har i år firat 100 år av demokrati då 

kvinnorna för första gången fick rösta i riksdagsvalet. Att Sverige, äntligen, för första gången 

kunde rösta fram en kvinnlig och socialdemokratisk statsminister är en historisk händelse.  

Socialdemokratin har medvind, inte bara här i Sverige utan i våra grannländer och i Europa. 

Allt fler ser värdet av en stark politisk kraft för jämlikhet, gemensamma lösningar och det 

starka samhället. Ensam är inte stark, vi är beroende av varandra. Vår uppgift och ansvar är nu 

att rigga seglen och ta vara på medvinden, ingen insats är för liten och alla behövs i den 

kommande valrörelsen för att få med fler på våra idéer och i vårt arbete.  
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Distriktsstyrelsen vill tacka för ett gott samarbete under verksamhetsåret och tar nu sikte mot 

valvinst 11 september 2022!  

Distriktsstyrelsen april 2022 

Anders Henriksson Helen Nilsson Peter Wretlund 

Lena Hallengren Gunnar Jansson Maria Ixcot Nilsson        

Nermina Mizimovic Matilda Wärenfalk Ilko Corkovic 

Martina Aronsson Jonas Erlandsson Robert Rapakko 

Henrik Nilsson-Bokor 

 

 

 

 
Kalmar län på partikongressen 
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Regiongruppens berättelse  

År 2021 präglades i mångt och mycket av pandemin och den framgångsrika 

vaccinationskampanjen. Efter ett tufft 2020 kom under 2021 äntligen de, för många, 

efterlängtade vaccinen. Inledningsvis under 2021 var leveranserna av vaccinen den stora 

flaskhalsen men kapacitet fanns i verksamheten och när väl antalet tillgängliga började öka i 

jämn takt låg vårt län mycket långt framme i vaccineringen.  Den omfattande kampanjen var 

en viktig del i att vi stundtals, framför allt under sen vår fram till höst kunde återgå till ett 

något mer ”normalt” läge.  

Trots att den så kallade ”borgfreden” som rått under pandemins mer kritiska lägen har fokus 

under stor del av året varit på kampen mot pandemin och ett samarbete har skett mellan 

samtliga partier när det gäller pandemin. På grund av pandemiläget har regionfullmäktige 

sammanträtt med halverat antal ledamöter eller digitalt.  

Gruppmötena har också hållits främst digitalt. Gruppen fick dock tillfälle att mötas fysiskt på 

Öland för våra utbildningsdagar. Under utbildningsdagarna deltog Lena Hallengren, 

valgeneral Axel Björneke och Helena Nilsson. Gruppen fick också möjlighet att samtala och 

diskutera möjligheter och utmaningar inför valåret 2022.  

Ett antal extra informationsmöten har genomförts med ledamöterna i fullmäktigegruppen för 

att informera om krisläget och de beslut som har fattats för att hantera covid19. 

Under året har arbetat med Länsunionens gemensamma kommunikationsstrategi fortsatt. 

Tillsammans har vi en Facebook-sida. Regionråden har därtill haft återkommande, varje 

vecka, särskilda budskap med bilder på partidistriktets egen Facebook-sida.  

Under året har Jonas Hellberg avslutat sitt arbete som politisk samordnare på 50 procent. 

Richard Ilett är fortsatt anställd som politisk sekreterare på 100 procent av 

regionfullmäktigegruppen. Helén Samuelsson anställdes på 50 procent och övertagit en del av 

arbetsuppgifterna kopplade till gruppen. I slutet av 2021 anställdes Malin Anell av 

partidistriktet som valombudsman inför valet 2022.  

Politiskt har årets regionplan och budget innehållit en rad viktiga satsningar för Region 

Kalmar län. Planen innehåller bland annat offensiva satsningar för att komma i kapp den 

pandemi-uppskjutna vården, öka tillgängligheten inom BUP, stärka medarbetare inom vården 

och för att utveckla en alltmer personcentrerad vård. Med fokus på det fortsatta 

utvecklingsarbetet där regionen varje dag blir lite bättre handlar planen i korthet om att som 

region resa oss starka och bygga ett ännu starkare Region Kalmar län efter pandemin. 

Efter ett ihärdigt och strategiskt påverkansarbete kom under slutet av 2021 äntligen beskedet 

som Kalmar län väntat på. Påverkansarbetet som under lång tid pågått har burit frukt. Från att 

Stångådals- och Tjustbanorna inte varit nämnda i planen överhuvudtaget meddelade 

Trafikverket under 2021 att de är beredda att satsa på Stångådals- och Tjustbanorna. Det 

handlar om viktiga investeringar i signalsystem som är avgörande för banornas framtid. 

Dessutom finns banorna med som utpekad brist där investeringar för över en miljard ska 

studeras med syfte att skapa arbetsmarknadsförstoring. Det är oerhört lovande framsteg som 
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bådar gott för framtiden och ett glädjande kvitto på att det enträgna påverkansarbetet gett 

utdelning. 

Nu hoppas vi att kraften i pandemin kan kuvas än mer och vi kan se en återgång till ett mer 

öppet samhälle. Under 2022 hoppas vi kunna ta itu med än mer av den uppskjutna vården. Vi 

behöver också fortsatt kraftsamla för att hävda regionens intressen när det gäller att få 

tillstånd förbättrade kommunikationer. Utmaningarna är stora och intresset bland 

medborgarna i länet för regionens verksamheter är stora. Framför allt sjukvården i regionen är 

mycket uppskattad bland medborgarna. Vi ska se till att göra det känt att vi styr regionen och 

vi ska se till att vinna valet 2022.   

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Region Kalmar län  

Kalmar den 12 januari 2022 

Angelica Katsanidou 

Regionstyrelsens ordförande 

Mattias Adolfson  

Gruppordförande regiongruppen 

 

 
Regiongruppen på utbildningsdagarna på Ekerum 
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Riksdagsgruppens berättelse 

Riksdagsåret 2021 har präglats av coronapandemin i stor utsträckning. Våra 

riksdagsledamöter från länet har deltagit i riksdagsarbetet delvis på distans och delvis 

närvarande fysiskt.  

Under andra halvan av 2021 kunde vi med viss försiktighet och bra distans genomföra en del 

fysiska aktiviteter och besök igen. Ledamöterna har genomfört olika former av 

påverkansarbete, skrivit debattartiklar och aktivt deltagit i de olika forum de bjudits in till.  

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. Under 2021 har träffarna skett helt digitalt. Vid partidistriktets 

extra distriktskongress 20 november fastställdes riksdagslistan för 2022-2026. 

Påverkansarbete i urval: 

Riksdagsledamöterna har aktivt drivit på i infrastrukturfrågan inför Trafikverkets nya 

nationella plan.  

Under året har riksdagsledamöterna haft bra mediala genomslag i många frågor så som 

förbättringar i sjukförsäkringen, ökat antal poliser, skarvfrågan och många flera. Ett bra 

exempel är beslutet om fördubblade anslag till Riksglasskolan i Pukeberg. Ett beslut som gav 

fint medialt genomslag i slutet av december.  

Björn Petersson har varit ordförande för den grupp från riksdagens socialförsäkringsutskott 

som granskat hur den så kallade gymnasielagen har fungerat ute i landet. 

Under året har samtliga ledamöter deltagit i digitala och fysiska sammankomster på Astrid 

Lindgrens värld i Vimmerby. Möten som syftat till att möjliggöra för parken och andra 

aktörer i branschen att få rimliga restriktioner under pandemin. 

Tomas Kronståhl har deltagit i rundabordssamtal med lärare, specialpedagoger och rektorer 

från hela Sverige, för att diskutera Coronasituationen i skolvärlden. Han bjöd även in en 

specialpedagog från Västervik till samtalet. 

Många skolbesök har skett under året, samtliga digitala. 

Ledamöternas aktiviteter i urval 2021: 

Fredagen den 28 maj besöker riksdagsledamoten Laila Naraghi och oppositionsrådet Robert 

Rapakko, Kalmar Bageri i Ålems kyrkby, Mönsterås kommun. 

9 juni deltog alla tre riksdagsledamöterna vid ett möte med polisområdeschef Patrik Oldin. 

Mötet hölls digitalt. 
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2 juli besökte alla tre riksdagsledamöterna Stenbo gård/Ishults viltdepå där Johan Segergren 

tog emot och visade sin verksamhet och berättade om framtida planer och utmaningar. Med 

under besöket var även regionrådet Yvonne Hagberg. 

2 nov gjorde Laila Naraghi praktik på Systembolaget i Vimmerby. 

Den 15 november, besökte Björn Petersson tillsammans med Elisabeth Heimark Sjögren, 

förste vice ordförande i kommunfullmäktige i Kalmar kommun, Kalmartravet i Kalmar. 

Där träffade de Magnus Johansson, travbanechef, som berättade om verksamheten, pandemins 

påverkan och om hur framtiden ser ut. 

Motioner 

Under 2021 har riksdagsledamöterna från Kalmar län skrivit, enskilt eller gemensamt med 

andra, ett 30-tal motioner. 

Exempel på gemensamma motioner: 

• Skärpta krav för vindkraftsetableringar 

• Insyn, algoritmer och AI 

• En hållbar population av skarv 

• En nollvision för mäns våld mot kvinnor 

• Tillgänglig arbetsförmedling i hela landet 

• Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud 

 

Riksdagsgruppens utskottsplaceringar och andra uppdrag 

Lena Hallengren har varit statsråd, socialminister och departementschef, under hela 2021.  

Tomas Kronståhl, Västervik, har under 2021 varit ordinarie ledamot i utbildningsutskottet 

samt suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Han sitter även med i riksdagens 

jämställdhetsgrupp. Jämställdhetsgruppen leds av talmannen och samarbetar med de övriga 

nordiska länderna. 

Laila Naraghi, Oskarshamn, har under 2021 varit ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet, 

suppleant i skatteutskottet samt ledamot av riksdagens delegation till Natos parlamentariska 

församling. 

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

ordinarie ledamot i socialförsäkringsutskottet och som suppleant i försvarsutskottet, ledamot i 

EU-nämnden och ledamot i insynsrådet för ISF, Inspektionen för socialförsäkringarna. 
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Härliga riksdagsgruppen – fr v. Laila Naraghi, Björn Petersson och Tomas Kronståhl 
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SSU i Kalmar län 

Verksamhetsåret 2021 startade med distriktsårskonferens den 28 februari. Under 

distriktsårskonferensen valdes en ny distriktsstyrelse där Daniel Nestor blev omvald till 

distriktsordförande för SSU Kalmar län för fjärde gången. Distriktsårskonferensen tog 

ställning i flera frågor både rörande politiska inriktningar och organisatoriska mål som tog 

form i verksamhetsplanen.   

Verksamhetsåret 2021 har naturligtvis präglats av pandemin fortsatt vilket har satt 

dagordningen för vår verksamhet stora delar av året. Under våren började vår nya 

ombudsperson Sara Johansson som jobbar numera 70 procent för SSU Kalmar län och 30 

procent för SSU Blekinge. I och med att Sara började och vi återigen hade en ombudsperson 

så kom kampanjarbetet i gång på riktigt igen. Under hösten la vi stort fokus på att återigen 

komma ut på länets skolor för att värva så många nya medlemmar som möjligt. Senare delen 

av sommaren var det dags för SSU-kongress igen som detta år tyvärr fick ske digitalt men vi 

såg till att samla våra ombud i Kalmar för att tillsammans med övriga distrikt i landet 

genomföra en jättebra kongress trots att den blev digital. Vi valde ny förbundsordförande, 

Lisa Nåbo och ny förbundssekreterare, Diyar Cicek och ser spännande på framtiden vad vi 

tillsammans med förbundet ska kunna åstadkomma under kommande valrörelse.  

 

Under året har SSU Kalmar län arbetat aktivt med SSU:s nationella motioner Jämlikhetslöftet 

och En svensk green new deal. Under förra året än drev SSU Kalmar län igenom motionerna 

på Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktsårskongress. Under hösten var det dags för 

Socialdemokraternas uppskjutna partikongress och tillsammans med övriga SSU:are i landet 

fick vi gehör för många av våra frågor på kongressen. Bland annat antog partiet förslag om en 

betydlig höjning av CSN-bidraget. Superkul tycker vi och oerhört roligt att få vara med när 

partiet valde Magdalena Andersson till ny partiordförande efter Stefan Löfven.  

På Distriktsårskonferensen 2021 sattes målet att SSU Kalmar län skulle vara 300 medlemmar 

till 31:e december 2021, medlemsantalet landade slutligen på 262 medlemmar 31:e december 

2021. Vi är nöjda med tanke på hur året sett ut och ser fram emot en spännande valrörelse.  

Med ovanstående text tackar 2021-års distriktsstyrelse för förtroendet och ställer sina platser 

till förfogande.  

Daniel Nestor  

Ellen Persson 

Tuva Hedh 

Simon Josefsson 

Inés Ixcot Nilsson 

Alfons Wiefel 

Felicia Olofsson (till och med 29 augusti)  
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S-kvinnor i Kalmar län 

Styrelsen                                                                                                                                              

Anna Hedh, ordförande, Kalmar                                                                                                            

Ewa Klase, kassör, Fliseryd                                                                                                                 

Pernilla Andersson, sekreterare, Kalmar                                                                                               

Eva-Lena Karlsson, vice ordförande, S. Öland                                                                                       

Frida Larsson, internationellt ansvarig, Emmaboda                                                                     

Catrin Alfredsson, Studieledare, Oskarshamn                                                                               

Gunilla Ekström, Västervik 

 

Ersättare                                                                                                                                    

Katarina Lindberg, Västervik                                                                                                              

Maud Lindqvist, Västervik                                                                                                                 

Kickie Norrby, Emmaboda                                                                                                                

Inger Sundbom, Röda Bönor                                                                                                                   

Eva Ståhl, Västervik 

 

Revisorer                                                                                                                                           

Kerstin Beckman Danielsson och Anita Eriksson.                                                                         

Ersättare Lene Hollner  

 

Valberedning                                                                                                                                       

Berit Petersson, Veronica Selen Ericsson 

Möten och medlemmar                                                                                                                              

Vi har haft 6 digitala styrelsemöten under 2021, 17/1, 4/3, 30/5, 13/6, 29/8, 12/12 och 

medlemsmöte 17/10 och 5/12. Digitalt årsmöte 11/4. 

Antalet medlemmar var 176 fördelade på 7 klubbar. Emmaboda 15, Västervik 48, Fliseryd 25, 

Borgholms Röda Bönor 13, Södra Öland 12, Kalmar 44 och Oskarshamn 119. 

Verksamhet  

Under verksamhetsåret 2021 fortsatte pandemin, COVID 19, vilket gjorde att nästan alla våra 

möten blev digitala. Verksamhetsåret har bestått av många viktiga händelser, som till exempel 

S-kvinnors kongress, partikongress samt nomineringsprocesser till valet-2022. 

S-kvinnors uppgift är att stärka kvinnors ställning i familj, arbetsliv och samhälle.                                

Vi ska arbeta för att synliggöra S-kvinnors politik på europeisk, nationell, men framförallt på 

regional och lokal nivå.  

Under året har fokus legat på kongresser: 
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2021-10-01 – 2021-10-03 genomfördes S-kvinnors kongress i Borlänge. Där Pernilla 

Andersson, Kalmar och Annika Karlsson, Emmaboda var ombud. Vi fick ny 

förbundsordförande: Annika Strandhäll och ny förbundssekreterare: Nina Unesi. 

2021-11-03 – 2021-11-07 genomförde partiet sin kongress i Göteborg. S-kvinnor i länet som 

var ombud: Jenny Melander, Helen Nilsson, Eva-Lena Israelsson, Catrin Alfredsson, Renée 

Solstad. S-kvinnor i Kalmar län hade skickat in 12 motioner, nästan alla gick igenom! 

Årsmötet 11/4 

Vårt årsmöte gästades av regionrådet och S-kvinnan Angelica Katsanidou som berättade om 

sitt arbete i regionen. Vi hade också besök av S-kvinnan och författaren Linda Erlandsson, 

Kalmar som berättade om sin bok På väg, trygg famn säker hamn. 

Medlemsmötet 12/12 

Annika Strandhäll, ordförande i S-kvinnor besökte oss och berättade om vilken väg hon vill 

att S-kvinnor ska gå och vad vi ska arbeta med framöver. Dessutom fick vi information från 

kongressombuden från S-kvinnors förbundskongress och från ombuden som deltagit på S-

kongressen.                                                                                                                                           

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

Vi har också använt oss av sociala medier.  

Slutord                                                                                                                                                         

Under 2021 fortsatte pandemin Vi fick fortsätta ställa om och hålla ut. Vi har dock lärt oss att 

det går att bedriva verksamhet även digitalt, något som är positivt i vårt avlånga län. Det har 

dessutom varit lättare att ha med gäster från hela Sverige när vi kört digitala möten, något som 

vi kommer fortsätta med.  

 

Anna Hedh     Pernilla Andersson    Ewa Klase     Eva-Lena Karlsson      

Frida Larsson     Gunilla Ekström    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 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. Veronica 

Brandt sekreterare. Leif Brandt Vetlanda kassör och vice ordförande, samt av ledamoten Per-

Inge Malmgren Västervik. Ersättare har varit Evy Annér och Laila Naraghi, Oskarshamn. 

Distriktets arbete har under året inriktats på av förbundets aktualiserade aktiviteter. 

Verksamheten har under året präglats av pågående pandemi. Distriktet arbetade aktiv i årets 

kyrkoval. 

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 distriktets representant på de träffar som sker på central nivå. 

Tommy Englund är ledamot i regionens revision. Laila Naraghi är ledamot i Sveriges 

Riksdag. 

Distriktet hade vid årsskiftet 31 medlemmar. De flesta medlemmar är direkt anslutna till 

distriktet, som enskilt anslutna medlemmar. 

Kalmar län i mars 2022. 

Torgny Nilsson                         

Veronica Brandt   

 Leif Brandt 

Per-Inge Malmgren                        
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Rapport från stiftsgruppen i Växjö stift 
2021 års stiftsverksamhet var annorlunda på flera sätt. Att driva stiftsarbete via digitala forum 

som förtroendevald men också ett helt valarbete har naturligtvis haft sina dalar och toppar. Att 

vi i ett sent skede av valarbetet också fick information att stiftskansliet inte längre aktivt 

skulle delta i administrationen i valet försvårade och förändrade också på vilket sätt vi kunde 

arbeta. 

  

Mot bakgrund av allt detta måste man ändå se kyrkovalet för Socialdemokraterna som ett 

historiskt bra val, likt valet 2017. Detta är det näst bästa valet historiskt sen kyrkans 

separation från staten. Det var något fler röstande i Växjö stift (+0,42%) denna gång och 

upplevelsen är att vi alla tillsammans gjorde ett bra jobb både i församlingar, pastorat och 

stift. I församlingsvalen gick det bra för en del och sämre för andra. 

 

Valprogrammet togs fram genom samarbete av förtroendevalda i hela stiftet och med hjälp 

från alla tre partidistrikten. Som en del i arbetet användes workshops i samband med de tre 

digitala utbildningar som genomfördes inför valet. Vid dessa utbildningstillfällen hade vi 

bland annat medverkan av Jesper Eneroth Ordförande i S kyrkomötesgrupp och Wanja 

Lundby Wedin vice ordförande i kyrkostyrelsen. Partiets valrörelse fick på grund av 

pandemin inriktas mycket på materialutdelning och sociala medier. Vi har producerat filmer 

till sociala medier och haft ett gott samarbete med de fackliga organisationerna, ett särskilt 

tack till Kommunal och LO. 

 

Utfallet i valet innebar för partiet att vi tyvärr minskade med ett mandat till 13 i stiftet och 

med ett mandat till 4 i kyrkomötet. Vi har nu i stiftet ett valtekniskt samarbete med Centern 

och POSK (partipolitiskt obundna) detta innebär bland annat att (S) har ordförandeposten i 

stiftsfullmäktige och Vice ordförande i stiftsstyrelsen och egendomsnämnden. 

 

Till ordinarie ledamöter i kyrkomötet valdes Marie Johansson, Anton Härder, Anna Rapakko 

och David Svensk. Marie Johansson har också en ordinarie plats i kyrkostyrelsen. 

 

Stiftsgruppen har under året haft 6 gruppmöten och skrivit 4 motioner. 

 

Med Guds rika välsignelse 

Stiftsfullmäktigegruppen /gm 

Marie Johansson Gruppledare 

 

                           

Våra toppkandidater, fr v Anna Rapakko, Mönsterås och Matilda Wärenfalk, Mörbylånga 



33 
 

Rapport från s-gruppen i stiftsfullmäktige Linköpings stift 2021 

Socialdemokratin i Svenska kyrkan 2021                                                                                          

2021 har präglats av att det varit ett valår. Nationellt så har ett nytt kyrkopolitiskt program 

tagits fram. Programmet presenterades tillsammans med valmanifest för 2021 års kyrkoval 

under våren 2021. I detta sammanhang genomfördes också en kandidatutbildning för 

kyrkopolitiker.  

Inom Linköpings stift inbjöds samtliga kandidater på s-listor att delta i utbildningen. Ett 

relativt stort antal kandidater deltog både på stifts- och pastorats-/församlingsnivå.    

Valrörelsen genomfördes på traditionellt sätt med både torgmöten och ringkampanj.  

Det är glädjande för alla kyrkopolitiskt aktiva att både partidistrikt och arbetarkommuner i 

valrörelsen varit aktiva och stöttande under hela kyrkovalsprocessen. 

Kyrkovalet 2021                                                                                                                        

Kyrkovalet fick en stor synlighet i nationell press och övrig media. Främst berodde det på 

några frågor som diskuterats ihärdigt. De tre mest diskuterade frågorna var/är vigselplikt för 

präster att viga samkönade par samt skötseln av den skog som svenska kyrkan förvaltar på 

uppdrag av staten. 

Utöver de två nämnda så är den ständiga diskussionen om nomineringsgrupper med 

anknytning till politiska partier skall få vara med och påverka Svenska kyrkans inriktning och 

verksamhet. 

Nomineringsgruppen Socialdemokraterna har haft och har följande inställning i dessa frågor: 

- Vigsel av samkönade par skall utföras av alla som är prästvigda. Den klausul som 

infördes 2009 när rätten till vigsel av samkönade par beslutades angående plikten för 

ett pastorat/församling att utföra dess vigslar innebar att enskilda präster kan vägra och 

att kyrkoherden ansvarar för att en annan präst kallas. Denna klausul bör tas bort och 

ingen diskriminering av samkönade par får förekomma. 

- Svenska kyrkans förvaltning av skog, det som kallas prästlönetillgångar, har av både 

inomkyrkliga och andra grupper anklagats för att inte ta tillräckliga hållbarhetshänsyn.  

Vår hållning är att vi skall hålla oss till det som kyrkoordning och lagen om svenska 

kyrkan föreskriver. Problemet i detta är att skrivningarna är så ”luddiga” och tänjbara. 

Vi har därför från stiftet efterfrågat mer tydliga skrivningar vad gäller förvaltningen. 

Resultatet är nu att kyrkostyrelsen skall genomföra en utredning och komma med 

tydligare riktlinjer vad avser skogsförvaltningen. 

- Frågan om nomineringsgrupper med anknytning till politiska partier tog i senaste 

valrörelsen relativt onyanserade yttringar. Främst är det POSK, partipolitisk obundna i 

svenska kyrkan, som anklagar oss för toppstyrning från partistyrelsen utifrån vår nära 

relation till partiet. Vi anför de skäl som vi har i enlighet med vårt kyrkopolitiska 

program, nämligen en öppen nära folkkyrka som är till för alla, som verkar i 

civilsamhället och står upp för dem som behöver stöd. Vår hållning är nolltolerans mot 

diskriminering, Svenska Kyrkan är en del av samhället och skall finnas tillhands för 

dem som behöver stöd. 

 



34 
 

Vidare när det gäller valet så fick Arbetarpartiet Socialdemokraterna 16 mandat av 65 platser i 

stiftsfullmäktige. Vi förlorade alltså ett mandat jämfört med valet 2017. Vi kan dock glädja 

oss åt att de som vi samarbetar med i valsamverkan gick framåt vilket betyder att vi lyckades 

samla 38 mandat för vår gruppering. I sin tur betyder det att vi inom samverkansgruppen kan 

fördela förtroendeposter som vi önskar. 

Vilka frågor vill vi driva framåt  

- Alla skall vara välkomna till en öppen, nära och hållbar folkkyrka där målet skall vara 

att alla skall erbjudas att komma till tro på Jesus Kristus oavsett var man befinner sig 

på trons väg. 

-  I en tid med minskade resurser behöver kyrkans resurser användas där de bäst behövs. 

Vår nomineringsgrupp är särskilt fokuserade på att de diakonala insatserna riktas till 

de människor som är i störst behov av stöd och hjälp.  

-   Att arbeta med demokratifrågor och att upplysa om vad som pågår vad gäller 

     antidemokratiska krafter som infiltrerar den kyrkliga organisationen,  

     alltid ta debatten om alla människors lika rätt och värde. Migrations-,  

    jämställdhets-, HBTQ- frågor utgör områden där vår nomineringsgrupp  

    arbetar intensivt.  

Allmänt                                                                                                                                               

Den socialdemokratiska gruppen i stiftsfullmäktige har i likhet med tidigare år till största 

delen arbetat med frågor av administrativ-/ekonomikaraktär. Dessutom har ett antal ledamöter 

löpande deltagit i verksamhetsnära frågor i form av referensgruppsmedverkan. Detta gäller 

främst inom områdena klimat och miljö, internationellt och kulturminnen. 

Liksom för de flesta andra har pandemin även under 2021 påverkat på Svenska Kyrkans 

verksamhet. Svenska kyrkan har lyckats att ställa om sin verksamhet istället för att ställa in 

den. För väldigt många av de utåtriktade verksamheterna så har t.ex. gudstjänster genomförts 

digitalt. För stiftets del har många planerade utbildningar genomförts på digitalt sätt.   

När det gäller förtroendevalda så har nästan alla sammanträden inom respektive 

organisationer, från styrelser, lokala kyrkofullmäktigen, stiftsfullmäktigen till kyrkomötet på 

nationell nivå genomförts digitalt. Efter en ganska lång tid med dessa mötesformer så har den 

digitala formen fungerat på ett bra sätt. Den positiva sidan av de digitala mötena är att antalet 

deltagande i mötena har ökat samt att det varit lättare att mötas trots den väldigt utspridda 

organisationen.  

Ekonomi/Administration                                                                                                             

Med hänvisning till vikande antal kyrkotillhöriga beräknas intäkterna från kyrkoavgiften att 

sjunka med ca 1,0 till 1,5 miljarder kronor över en 3-årsperiod.  Detta tillsammans med de 

ekonomiska effekterna av pandemin gör att en översyn av kostnader måste intensifieras. 

Linköpings stift behöver reducera kostnadsmassan med ca 20 % fram till och med 2025. Detta 

har inneburit en översyn av personalkostnader och kostnader för organisationen av 

förtroendevalda. En reducering av personalstyrkan som beslutades 2020 har genomförts 2021 

samt att arvoden för förtroendevalda minskas med 25 % från och med 2022. 



35 
 

Det program för gemensamma system och IT-lösningar som initierats av kyrkostyrelsen skall 

användas över hela landet. Detta initiativ har skapat en större diskussion om centralstyrning 

och misstänkliggöranden om avsikten/målet. Bakgrunden är att det är nödvändigt att reducera 

kostnaderna för administrationen då kostnadsläget i Svenska kyrkan i nuläget är 4-5 gånger 

högre än i jämförbara organisationer. 

Fastigheter 

Svenska Kyrkan har ett stort fastighetsinnehav. Arbetet med att få fram 

lokalförsörjningsplaner har intensifierats. Detta för att bl.a. identifiera övertaliga 

lokaler/byggnader. För Linköpings stift innebär det att en förstudie för ett eventuellt 

fastighetsprojekt som ser över behovet av framtida kontorslokaler har startats.I stiftet pågår 

alltså arbetet med både reducering av fastighetsinnehavet och en effektivare administration. 

Den socialdemokratiska gruppen i stiftsstyrelsen arbetar aktivt i arbetsgrupper och styrelsen 

samt påverkar och stödjer arbetet i de ovan angivna målsättningarna. 

Information från stiftskansliet och den stiftsnära verksamheten                                                 

Sedan ett halvår tillbaka har stiftet en ny direktor/kanslichef. Detta tillsammans med de 

personalreduceringar som gjorts under 2021 innebär smärre förändringar i arbetssätt och 

organisation.  

I övrigt kan nämnas att Pilgrimscentrum i Vadstena, stiftsgården Vårdnäs, Gransnäs 

ungdomsgård samt Vadstena Folkhögskola under 2021 startat upp en närma samarbete för 

kompetens och resursutbyte. Vi hoppas och tror att detta samarbete skall leda till en 

kvalitetsutveckling och ett bättre resursutnyttjande inom stiftet. 

Under 2021 har stiftets färdplan för klimatet uppdaterats, ett nytt styrdokument för perioden 

2022 - 2026 har tagits fram. Linköpings stift är ledande i klimatarbetet inom Svenska kyrkan 

och har diplomerats för detta. 
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Socialdemokraterna i Kalmar Län       

832400-5639      

      

      

RESULTATRÄKNING   2021  2020  
Efter Bokslut      

INTÄKTSVERKSAMHET   Not   

Medlemsavgifter 15 122 560 1 123 700  
Partistöd 16 3 151 238  3 083 615  
Försäljning mm 18 0  0  
Anslag PS + Verksamhetsstöd 19 396 641 2 480 944  
Övrigt 21 0  0  

      

SUMMA INTÄKTER  3 670 439  3 688 259  

      

LEDNING OCH      

ADMINISTRATION      

Beslutsorgan VU DS DK 1 110 520  58 143  
Personal 2 2 010 254 3 1 882 076  
Exp.verksamhet 3 375 400 4 382 452  
SUMMA  2 496 174  2 322 671  

      

ORGANISATIONS-      

INFORMATIONS OCH      

KAMPANVERKSAMHET      

Valbudget 4 246 250  0  
Valmatr./verk.grupp 5 15 065  18 978  
Organisationsutveckling 7 172  12 107  
Partikongress 8 115 009  0  
Studier/utbildningar 9 75 767  37 236  
Sidoorganisationer 10 319 000  350 000  
SUMMA  771 263  418 321  

      

      

PARTIGRUPPER      

Partigrupper 11 0  0  
Rådsträffar 12 3 434  2 035  
Regiongruppen 13 10 502  4 650  
Kyrkoval 14 22 334  0  
SUMMA  36 270  6 685  

      

SUMMA KOSTNADER  3 303 707  2 747 677  

      

RESULTAT före avskrivningar  366 733  940 582  
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AVSÄTTNINGAR, ÅTERFÖRANDE &      

AVSKRIVNINGAR      

Återförande valfond enl stryrelsens förslag      

Avsättningar valfond enl styrelsens förslag  -500 000  -900 000  
Avskrivningar  0  0  
Nedskrivningar      

SUMMA AVSÄTTNINGAR & AVSKRIVNINGAR  -510 000  -900 000  

      

FINANSIELLA INTÄKTER      

Ränteintäkter 17 175 015 5 462 624  
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER  175 015  462 624  

      

ÅRETS RESULTAT enligt styrelsen förslag  31 748  503 206  
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Kalmar Läns Socialdemokratiska Partidistrikt      

832400-5639      

2021-01-01 - 2021-12-31      

      

Balansrapport 2021-01-01 Förändring Not 2021-12-31  

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

1220   Inventarier 1,00 0,00  1,00  

1250   Datorer 40 581,00 0,00  40 581,00  
1259   Ackumulerade avskrivningar på bilar 
o -40 581,00 0,00  -40 581,00  

1350   Aktier och andelar 4 935 707,46 -1 066 399,19 5 3 869 308,27  

1380   Andra långfristiga fordringar 100 000,00 1 238 120,00 6 1 338 120,00  

Summa anläggningstillgångar 5 035 708,46 171 720,81  5 207 429,27  

      

Omsättningstillgångar      

1510   Kundfordringar 31 560,00 41 895,00  73 455,00  

1710   Förutbetalda hyreskostnader 43 749,00 -29 166,00  14 583,00  

1790   Övriga förutbetalda kostnader och up 38 595,00 -8 520,00  30 075,00  

1932   Insatskonto OK 2 292,56 0,00  2 292,56  

1940   Sparbankskonto 1 711 562,23 255 616,35  1 967 178,58  

1941   Företagskonto 100 000,00 0,00 7 100 000,00  

Summa omsättningstillgångar 1 927 758,79 259 825,35  2 187 584,14  

      

SUMMA TILLGÅNGAR 6 963 467,25 431 546,16  7 395 013,41  

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget kapital      

2091   Eget kapital 
-3 190 
788,91 -503 206,12  

-3 693 
995,03  

2099   Årets resultat 
-1 403 
206,12 861 457,60  -541 748,52  

Summa eget kapital 
-4 593 
995,03 358 251,48  -4 235 743,55  

      

Obeskattade reserver      

2193   Reserv Valrörelse 
-1 591 
299,00 -900 000,00  -2 491 299,00  

Summa obeskattade reserver 
-1 591 
299,00 -900 000,00  -2 491 299,00  

      

Avsättningar      

2200   Fackl.pol. utv.fond -5 000,00 0,00  -5 000,00  

2250   LT-gruppens kassa -3 740,47 -2 954,30  -6 694,77  

Summa avsättningar -8 740,47 -2 954,30  -11 694,77  

      

Kortfristiga skulder      

2440   Leverantörsskulder -9 326,00 -44 047,00  -53 373,00  
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2518   löneskatt -54 837,00 1 352,00  -53 485,00  

2710   Personalens källskatt -59 702,00 -6 049,00  -65 751,00  

2839   Avr. för annans räkning -13 336,05 0,00  -13 336,05  

2890   Övriga kortfristiga skulder -223 034,00 222 884,00  -150,00  

2920   Upplupen sem.ersättning -260 718,70 -37 453,34  -298 172,04  

2940   Upplupna soc.kostnader -41 562,00 -11 762,00  -53 324,00  

2941   Upplupna RFV-avg. -81 917,00 -11 768,00  -93 685,00  

2990   Övriga upplupna kostnader och förutb -25 000,00 0,00  -25 000,00  

Summa kortfristiga skulder -769 432,75 113 156,66  -656 276,09  

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
-6 963 
467,25 -431 546,16  -7 395 013,41  
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BOKSLUTSKOMMENTARER        

         

NOTER         

         

Not 1.  Medlemsavgifter       

         
Partidistriktets andel av medlemsavgiften är 60 kr / medlem. Även arbetarekommunerna  
och s-föreningar och partistyrelsen har 60 kr/medlem.  

        

         

Not 2  Anslag PS       

         

Här redovisas anslag från PS        

         

         

Not 3.  Personalkostnader       

         

Medeltalet anställda 2021 med fördelning på kvinnor och män:      

         

Kvinnor  3 varav en med varierad tjänst, 2 på 100% + 1 st som började på heltid november 2021   

Män  1 på 20% Helt tjänstledig från 191201      

         

Dessutom ingår löner och ersättningar till förtroendevalda      

         

Löner och ersättningar  1 459 512       

Sociala avgifter 477 741       

Pensionskonstnader 106 071       

Semesterlöneskuld inkl AGI 73 591       

Övr kostnader 22 657       

Löneskatt 25 732       

  2 165 304       

Fakturerade intäkter & bidrag -157 512       

         

  2 007 792       

         

Not 4.  Expeditionskostnader      

         

Här upptas expeditionens lokalhyra, övriga kostnader i form av porto, telefon,     

kontorsmaterial,tidningar samt m.m       
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Not 5  Aktier & Andelar       

         

Partidistriktet har endast etiska fonder. Anskaffningsvärdet 3 869 308 kr     

och marknadsvärdet är 5 108 024kr        

I början av 2021 såldes det aktier och fonder som  användes för att betala av ett lån åt Kalmar Braxen AB.  

         

         

Not 6.  Långfristig fodran       

         

PD har tidigare köpt aktier i Bolaget Kalmar Braxen AB (före detta Amerikavägen 1 AB), för 100 000 kr  
Partidistriktet har gått i borgen (4 500 tkr) för Kalmar Braxen AB (före detta Amerikavägen 1 AB) då bolaget  
har köpt Kalmar Braxen AB (fastigheten Braxen 8) och numera bytt namn till 
detta.     

PD har under året gett aktieägartillskott i Kalmar Braxen AB på sammanlagt 1 238 120 kr.   

Not 7.  Kassa & Bank       

         

 Kassa  0 kr       

 KF:s Sparkassa 0 kr       

 Insatskonto OK 2 292 kr  Ingen ny uppgift i år   

 Sparbankskonto 1940 1 967 179 kr       

 Företagskonto 1941 100 000 kr  Försäljning av Autocall EUR 3   

 Summa 2 069 471 kr       

         

         
 



42 
 

 

 



43 
 

 
Bäst 2021 – Vi fick en kvinnlig statsminister. 

 Magdalena Anderson gratuleras av vår distriktsombudsman Gunilla Johansson 

 


