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Revisorer
Herman Halvarsson, Köpingsvik
Doris Johansson, Kalmar
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Antal sammanträden
Verkställande utskottet har haft 17st protokollförda sammanträden. Distriktsstyrelsen har haft
9st protokollförda sammanträden samt 1 per capsulam.

Representation i partistyrelsen
Ordinarie ledamot, Lena Hallengren, Kalmar och ersättare, Johan Persson, Kalmar.

Valberedning 2019-2023
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, försteombudsman
Annika Högberg, ombudsman med ansvar för kommunikation och studier samt stöd till
riksdagsledamöterna.
Helén Samuelsson, sekreterare
Fredrik Persson (t o m 29 februari), politisk sekreterare för regionen
Richard Ilett (från 1 mars), politisk sekreterare för regionen
Jonas Hellberg, politisk samordnare regionen (50%)

Distriktskongressen (DigiDK)
Vårens distriktskongress skulle hållits i Hultsfred men flyttades med anledning av det rådande
läget med pandemin till oktober. Men pandemin höll i sig och distriktsstyrelsen beslutade att
kongressen skulle hållas digitalt.
Så den 17 oktober hölls partidistriktets första digitala kongress. Distriktskongressen hade
föregåtts av ett antal digitala träffar med genomgång av årets inkomna motioner. Ombuden
var placerade delegationsvis i sina respektive arbetarekommuner och deltog i kongressen via
Zoom. Ordförande, verkställande utskott och expeditionspersonal var på plats i
Arbetarrörelsens hus i Kalmar. Ombuden debatterade och röstade digitalt. Tage Erlanders
Hedersmedalj delades ut till Agneta Ringman, Borgholm och Ann-Marie Fagerström,
Emmaboda. Detta skedde med inspelade hälsningar till kongressen. Partistyrelsens
representant Magdalena Andersson deltog via länk. Anna Hedh avtackades för sina 15 år som
EU-parlamentariker. Arbetarekommunerna och partidistriktet samlade in över 26 000 kr till
kamraterna i Belarus.

2020 års Tage Erlander medaljörer: Fr v. Ann-Marie Fagerström, Emmaboda och Agneta Ringman, Borgholm.
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Anna Hedh avtackades efter 15 år i EU-parlamentet.

Distriktskongressen i ett annorlunda perspektiv.

Våra duktiga mötesordförande, Yvonne Bergvall Oskarshamn och Simon Petersson, Emmaboda.

Motioner
Motion

Beslut som föranleder åtgärd för
PD

Åtgärd

Motion 1 - Bank-ID
som åldersverifiering
på sajter där innehållet
är olämpligt för
minderåriga

Bifall attsats två. Ge våra
riksdagsledamöter uppdraget att arbeta
för att initiera en utredning om hur man
skulle kunna skapa bättre
skyddsmekanismer som tex
åldersverifiering samt vad som i övrigt kan
vara lämpligt att stoppa för minderåriga
med samma metod.
Bifalla attsatserna 1 och 3. Summorna för
lägstanivån i ersättningssystemet skall
höjas och riksdagsledamöterna från
Kalmar län får i uppdrag att driva förslaget
i riksdagen.

Motion till riksdagen.

Motion 2 Sjukersättningen
måste höjas
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Motion till riksdagen.

Motion 5 - Riksdagen
behöver skärpa sitt
ersättningssystem vid
längre frånvaro

Motion 6 - En svensk
green new deal

Motion 8 –
Jämlikhetslöftet

Bifall till motionen. Riksdagsledamöterna i
Kalmar län får i uppdrag att driva på för ett
regelverk som innebär att en
riksdagsledamot som inte aktivt deltar i
riksdagens arbete utan giltigt skäl blir
arvoderad riksdagsledamot.
Bifalla den del av att-sats 1 som avser att
staten ger regionerna ekonomiska
förutsättningar att kraftigt bygga ut
kollektivtrafiken. Vidare bifall till attsatserna 2, 3, 6 och 7, den del av att-sats 8
som avser statliga investeringar i
energieffektiva hyresrätter samt att-sats 9.
2: verkar för kraftigt ökade investeringar i
forskning och innovation som bidrar till
industrins klimatomställning. 3:
Socialdemokraterna verkar för byggandet
av en ny stambana för höghastighetståg
med kapacitet för 320 km/h. 6:
Socialdemokraterna verkar för att fler
varor omfattas av pantsystem samt verka
för gemensamma pantsystem i EU. 7:
Socialdemokraterna verkar för en cirkulär
ekonomi genom att alla varor och
produkter som säljs i Sverige ska kunna
återvinnas alternativt komma från
förnybara råvaror år 2030, med samma
målsättning i EU år 2035. 9:
Socialdemokraterna verkar för införandet
av en koldioxidmärkning av produkter och
tjänster som säljs i Sverige.

Motion till riksdagen.

Bifalla att-satserna 2, 3, 5, 7-10, 12 och 13. 2:
Socialdemokraterna verkar för att alla
gymnasieelever ska ha rätt till information om
arbetsmarknaden från parterna, att alla
arbetstagare ska ha rätt till facklig introduktion
under arbetstid på nya arbetsplatser och full
avdragsrätt på facklig medlemsavgift. 3:
Socialdemokraterna verkar för en utredning om
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans
organisering för att sjuka och arbetslösa inte ska
drabbas av glapp mellan myndigheternas
ansvarsområden. 5: Socialdemokraterna verkar
för att utreda det kommunala skatte- och
utjämningssystemet och statsbidragen, för ett
mer jämlikt skatteuttag och en jämlik fördelning
efter behov över hela landet. 7:
Socialdemokraterna verkar för att EU:s
frihandelsavtal förhindrar skatteflykt. 8:
Socialdemokraterna verkar för att EU inför
kännbara sanktioner mot länder som möjliggör
skatteflykt. 9: Socialdemokraterna verkar för
införandet av en arvs- och gåvoskatt riktad mot
de individerna med störst kapitaltillgångar. 10:
Socialdemokraterna verkar för att genom
förändrade upptagningsområden och
urvalskriterier skapa en blandad
elevsammansättning på skolor. 12:
Socialdemokraterna verkar för att alla
kommuner har en bostadsplanering bestående
av blandade upplåtelseformer och bebyggelse
som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik.
13: Socialdemokraterna verkar för att staten
kompenserar kommuner för kostnader kopplat
till flyktingmottagande under de fem första åren
efter att uppehållstillstånd beviljats.

Skickas vidare till ordinarie partikongress.
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Skickas vidare till ordinarie partikongress.

Motion 11 - Verka för
flera valkretsar i valet
till regionfullmäktige

Motion 12 Lyxlivsskatt

Motion 13 - Återinför
övre skiktgräns för
statlig inkomstskatt
(värnskatt)
Motion 15 - Gå från
riktade statsbidrag till
generella statsbidrag

Motion 17 - Förändra
lagen om
proportionellt valsätt

Motion 19 Konkurrensneutralitet
mellan medieföretag
verksamma i Sverige

Motion 20 - Ökade
resurser till
arbetsmiljöverket
Motion 21 - Rätten att
överleva arbetsdagen

Motion 25 - Bygg ut
viltstängselnätet

Att Socialdemokraterna i första hand
verkar för att det i valet 2022 ska vara
oförändrade antal valkretsar och i andra
hand vara minst tre valkretsar till
regionfullmäktige.
Socialdemokraterna verkar för en
förändrad beskattning av lyxbostäder
införs. Socialdemokraterna verkar för att
tillsätta en utredning om en förändrad
fastighetsbeskattning med sikte på att öka
beskattningen av mycket högt värderade
villor, bostadsrätter, fritidshus och
fastigheter. Socialdemokraterna i Kalmar
län antar motionen som sin egen och
sänder den vidare till partikongressen.
Socialdemokraterna verkar för att den
övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt,
kallad värnskatten, återinförs.

Skickad till regiongruppens ordförande Mattias
Adolfson 20210113

Socialdemokraterna verkar för att i det
nuvarande statsbidragssystemet med
många riktade statsbidrag inom skolans
område ersättsav mer generella
statsbidrag till förskola och skolan som
huvudmannen kan använda utifrån sina
förutsättningar.
Socialdemokraterna verkar för att lag
(1992:339) om proportionellt valsätt
förändras så att ett parti inte kan döpa om
sin valsedel eller skriva upp kandidater
mot dess vilja på sina valsedlar.
Socialdemokraterna verkar för att lag
(1992:339) om proportionellt valsätt
förändras så att det är möjligt att göra
fyllnadsval även när valen är genomförda
enligt lag (1992:339) om proportionellt
valsätt.
Socialdemokraterna verkar för att globala
digitala reklam- och medieleverantörer ska
beskattas i Sverige baserat på faktiska
intäkter och vinst för den verksamhet de
bedriver här. Socialdemokraterna verkar
för denna fråga i den omfattande
skattereform som omnämns i
januariavtalet.
Att ge riksdagsledamöterna i uppdrag att
verka för ökade resurser till
Arbetsmiljöverkets förebyggande
arbetsmiljöarbete
Att uppmana regeringen att komplettera
nollvisionen så att den även omfattar
psykosociala risker och arbetsrelaterad
stress i arbetet mot död i arbetslivet. Att
uppmana regeringen att den i sitt arbete
för ett hållbart arbetsliv tydligt inkluderar
och lyfter fram kvinnodominerade yrken
och deras arbetsvillkor.
Viktiga regionala och kommunala vägar
ges prioritet för att skyndsamt förses med
viltstängsel. Att Trafikverket får i uppdrag
att förse ovan nämnda vägar med
viltstängsel.

Ska skickas vidare till ordinarie partikongress.
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Ska skickas vidare till ordinarie partikongress.

Ska skickas vidare till ordinarie partikongress.

Ska skickas vidare till ordinarie partikongress. Motion i
riksdagen.

Ska skickas vidare till ordinarie partikongress.

Motion till riksdagen.

Motion till riksdagen.

Motion till riksdagen.

Motion 27 - Ökat
statligt ansvar för fiber
i hela Sverige
Motion 28 - Seniorkort
även för pensionärer
utanför tätorterna

Motion 29 - Nollvision
för sexualbrott
Motion 30 - Moms på
fotokonst
Motion 31 - Krav på
skriftligt godkännande
av lottköp vid
telefonförsäljning

Motion 32 - Bättre
villkor för lån till
bostad
Motion 33 - Avskaffa
de statliga bidragen för
ränteavdrag
Motion 36 - Skyddet av
Sveriges demokrati
Motion 37 - Vård efter
behov

Riksdagsgruppen och distriktsstyrelsen att
framföra en begäran om ökade medel till
bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet
i kommande budgetar.
Se över gällande regler för seniorkortet så
att även boende utanför tätort med gles
trafik kan nyttja seniorkortets fördelar.
Detta är ju en förmån som kommunerna
bidrar ekonomiskt med årligen, därför
anser vi att det bör gynna alla i kommunen
boende.
Att verka för en nollvision för sexualbrott i
Sverige. Driva frågan nationellt och skicka
till ordinarie partikongress.

Påminna riksdagsledamöter och DS att de behöver
påverka.

Att en översyn av momssystemet göras så
konstnärer med fotokonst som uttryck får
lika villkor som övriga konstnärer.
Att en översyns görs av
konsumentköplagen och att det införs krav
på skriftligt godkännande av
prenumeration av lotter vid
telefonförsäljning. Riksdagsledamöterna
får i uppdrag att verka för att en översyn
sker i syfte att stärka konsumenternas rätt
vid all telefonförsäljning. Målet bör vara
att alltid kräva verifiering antingen via
BankID eller namnunderskrift för
affärsuppgörelser som sker via
telefonförsäljning.
Att en översyn av bolånereglerna görs så
fler får möjlighet till lån på mer rättvisa
villkor.
Riksdagsledamöterna i Kalmar län ska
arbeta för att en översyn görs som innebär
en stegvis nedtrappning av ränteavdraget.
Att riksdagsgruppen verkar för beslut som
stärker våra grundlagar genom starkare
konsensus i Sveriges riksdag.
Att tydligare reglera och begränsa
offentligt finansierade vårdgivares sätt och
möjlighet att ta emot försäkringspatienter.
Att lagen förtydligas så att lagstiftningens
grundläggande intentioner i systemet ska
följas.

Motion till riksdagen.
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Påminna Peter Wretlund.

Motion till riksdagen. Skickas till ordinarie
partikongress.

Motion till riksdagen.

Motion till riksdagen.

Motion till riksdagen.

Motion till riksdagen.

Skickas till ordinarie partikongress.

Studieverksamheten
Studieåret 2020 har varit mycket speciellt. När pandemin slog till så ställdes först många olika
träffar in. Det dröjde dock inte särskilt länge förrän vi insåg att vi behövde finna nya vägar för
att studera, vi slutade ställa in och ställde om i stället. Det goda som kom ur att vi inte kunde
mötas fysiskt var, och är, en rejäl teknisk kompetenshöjning som skett över hela
partidistriktet. Mycket positivt att hålla digitala cirklar och träffar över
arbetarekommungränser.
Partistyrelsens kansli gick över till digitala utbildningar. Det innebar att flera från vårt
partidistrikt kunde gå de utbildningar i Digital kommunikation som annars bara erbjuds till
anställda ute i partidistrikt och arbetarekommuner.
Under årets första dagar så erbjöds medlemmar i länet att åka på Röda akademien i Ädelfors.
Ingen nappade på det erbjudandet.
I slutet av mars påbörjades en medlemsutbildning del 2 där ca 15 medlemmar deltog.
I slutet av maj startade en digital funktionsutbildning för arbetarekommunernas styrelser, där
deltog även S-kvinnor. Utbildningen hölls 27 maj, 3 juni och 11 juni. Ett 30-tal deltog.
Under året har vi påbörjat utbildningar i eCanvasser, det nya verktyg som ersätter Sappen
under kampanjer.
Partidistriktet och arbetarkommunerna har också deltagit centralt vid digitalt
verksamhetsforum i oktober och vid den årliga studiekonferensen i november.
Under december höll partidistriktet en workshop för fackliga ledare. Syftet är att få ett djupare
facklig-politiskt samarbete ute i arbetarekommunerna. Eva Vikmång från partistyrelsens
kansli medverkade.
Partidistriktets styrelse genomförde ett rådslag under december. Där medverkade Anna
Johansson från partiets verkställande utskott samt Vidar Aronsson från partistyrelsens kansli.

Fackliga utskottet
Fackliga utskottet har haft sju möten under året där de två första var fysiska och resterande
fem digitala. På årets första möte gästades vi av Eva Vikmång, facklig-politisk ombudsman på
PS kansli. Hon presenterade den nationella strategin. Därefter har den regionala fackligpolitiska handlingsplanen och aktivitetsplanen processats i dialog med utskottet innan beslut i
distriktsstyrelsen.
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. I december gästade socialminister Lena Hallengren
utskottet.
Ledamöterna i utskottet har varit inbjudna till både höstkonferensen samt till dialogmötet med
Stefan Löfven och Susanna Gideonsson.
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.
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Dialogmöte med medverkan av Susanna Gideonsson, LO och Stefan Löfven

Seniorutskottet
Seniorutskottet leds av Lena Hallengren, Kalmar, och i utskottet sitter Stig Jaensson,
Vimmerby, Siv Eriksson, Torsås, Katrin Stagnell, Västervik, Stig Ove Andersson,
Emmaboda, Åke Nilsson, Oskarshamn, Kristina Podolak Andersson, Kalmar, Kurt Arvidsson,
södra Öland, Inger Loord, Hultsfred, Eva Flyckt, norra Öland, och Rune Persson, Nybro. Kurt
Arvidsson har under verksamhetsåret lämnat utskottet på grund av flytt. Owe Kåreberg,
Mönsterås, har tillkommit under året.
Seniorutskottet har under året haft fem möten (ett fysiskt i mars och resterande digitala), i
mars, april, maj, september och november.
Mötet i mars gästades av SSU som representerades av Jenny Melander. Gemensamma
aktiviteter diskuterades. Till aprilmötet hade regionrådet Mattias Adolfson bjudits in och det
mötet handlade mycket om coronapandemin. I maj besökte socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi vårt utskott. Den träffen handlade om pensioner. I september var det
budgetpresentation och Lena Hallengren kunde berätta om de satsningar som fanns på
området äldre och generellt på välfärden. På novembermötet talade utskottet mycket om vad
man kan göra ute i sin partiförening när man inte kan ha de vanliga aktiviteterna. Utskottets
ledamöter kan vara ett stöd ute i s-föreningar och arbetarekommuner. Under mötet
diskuterades även utskottets funktion och roll och alla fick fundera på till kommande år hur
man ser på framtiden.

Ett fysiskt möte hade vårt seniorutskott innan de också blev digitala.
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Rådsgruppen
Rådsgruppen har träffats vid sju tillfällen, ett fysiskt möte och sex digitala sammankomster.
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. Året har präglats av pandemins framfart och utav det skälet
har våra möten varit uteslutande digitala. Pandemin frågan var varit ett genomgående tema för
oss, därutöver har vi bla behandlat Smart Specialisering, besök av civilministern Lena Micko,
utbildning i Rosen av Anna Söby PS kansli, medverkande av arbetsmarknadsminister Eva
Nordmark och vår egen socialminister Lena Hallengren. Året avslutades med besök och
diskussion med representanter från kvinnojouren Kalmar.

Första maj
Årets första maj blev för första gången digital. Många av arbetarekommunerna gjorde ett
fantastiskt jobb och ställde om. Flera med kreativa lösningar. Detta hände ute i länet:

Västervik
Tal på Facebooksidan av Dan Nilsson, kommunalråd, Angelica Katsanidou, regionråd och
Felicia Svensson, SSU samt annons i Västervikstidningen tillsammans med LO.
Vimmerby
Tal av Helen Nilsson, oppositionsråd, på Facebooksidan. Det centrala eventet lades upp på
Facebooksidan samt annons i Vimmerbytidning och Dagens Vimmerby.
Hultsfred
Sände från partilokalen live på Facebook, sång och musik. Puffade för det centrala eventet på
Facebooksidan. Tomas Söreling, oppositionsråd och Micke Lång, arbetarekommunordförande
samt representant från SSU medverkade i livesändningen.
Högsby
Länkade till det centrala eventet på Facebooksidan.
Oskarshamn
Videos tillsammans med LO Oskarshamn på Facebooksidan med Andreas Erlandsson,
kommunalråd, Laila Naraghi, riksdagsledamot, Elvis Prakatur, IF Metall och Renée Solstad,
Kommunal. Det centrala eventet lades upp. Annons i Annonsbladet som gick ut till alla
hushåll med brev från Catrin Alfredsson, LO-facken och Anton Sejnehed, ak-ordförande och
vad som hände på Facebooksidan.
Mönsterås
Annons i Kommunkollen om SVT Forums sändning samt det centrala eventet. Länkar till det
centrala eventet på Facebooksidan.
Kalmar
Ett lokalt tal för Kalmar kommun av justitieminister Morgan Johansson, med en kort
inledning av kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.
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Nybro
Hade ett digitalt event på FB, inga lokala talare. Digitalt öppet hus på eventet där det istället
för tal kommer att live ta emot frågor från följare samt pusha notiser med våra viktiga frågor.

Emmaboda
Alla medlemmar erbjöds att köpa 1 maj pins och få dem hemskickade via post. +70
medlemmar ringdes, affischering och annonsering gjordes.
Äldreboendena i kommunen ordnade så att de som ville kunde se både tv-utsändning och våra
lokala talare på sociala media.
Tal och appeller på Facebook, Instagram och YouTube.
Borgholm
Länk till partiets centrala-, Kalmar ak:s och SSU:s arrangemang samt tal av Ilko Corkovic,
kommunalråd Annons i Ölandsbladet och mail till alla medlemmar. Första maj märken
erbjöds att köpa för hemskick.
Södra Öland
Länkade till det centrala eventet på Facebooksidan.
Torsås
Öppet möte digitalt med bl.a. plakatverkstad som uppladdning inför webbsändningen.
Efter centrala webbsändningen, digital tipspromenad med bl.a. arbetarkonst i prispotten.

Ett axplock på hur våra arbetarekommuner anordnade årets annorlunda första maj.
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Statsrådsbesök
30 januari hölls ett medlemsmöte för medlemmar på Ekerum resort, medverkande var
landsbygdsminister Jenny Nilsson.
31 januari Jennie Nilsson besökte två lantbruk på Öland.
10 februari, socialminister Lena Hallengren praktiserade på förlossningsvården på
Länssjukhuset i Kalmar.
25 februari besökte civilminister Lena Micko äldreomsorgen i Högsby.
26 februari Lena Micko besökte Hemsjukhuset i Borgholm samt länsstyrelsen i Kalmar.
2 mars besökte EU-minister Hans Dahlgren OKAB i Oskarshamn samt utbildningsnätverket
Kalmar län.
3 mars Hans Dahlgren besökte Fojo och därefter studerande på Linnéuniversitetet i Kalmar.
22 juni besökte Lena Hallengren Borgholms Hälsocentral
1 juli Stefan Löfvens sommarturné – digitalt besök på Kallskänken i Kalmar.
11 september – Lena Hallengren besökte Ölands utbildningscenter i Borgholm.
21 september - Lena Hallengren presenterar budgeten digitalt tillsammans med Björn
Petersson.
20 oktober – Öppet möte på zoom med Statsminister Stefan Löfven och kommunalrådet
Johan Persson, Kalmar.
26 oktober – justitieminister Morgan Johansson besökte kriminalvården i Kalmar.
29 oktober presenterade Peter Hultqvist och Ann Linde det internationella programmet för
intresserade partikamrater i Kalmar och Blekinge partidistrikt.
23 november besökte Lena Hallengren äldreomsorgen i Emmaboda digitalt.
7 december – Lena Hallengren gjorde ett digitalt besök i äldreomsorgen i Kalmar.
11 december – Lena Hallengren besökte Torsås hälsocentral digitalt.
16 december Stefan Löfven och Susanna Gideonsson – facklig politiskt dialogmöte med Spolitiker och LO företrädare från partidistrikten i Sydöstra och berörda LO distrikt. Ett 50-tal
fackliga-politiska kamrater deltog från Kalmar län.

Hans Dahlgren besökte Oskarshamn och Jennie Nilsson medverkade på medlemsmöte på Öland innan pandemin
ändrade vår verksamhet till digitala besök.
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Lena Hallengren praktiserade på förlossningen i Kalmar (innan pandemin).

Möten och träffar
25 februari hölls möte för länets medlemmar, arbetarkommunernas ordförande,
distriktsstyrelsen och rådsgruppen i Oskarshamns folkets park, medverkande var Lena Micko
som presenterade mellanvalsstrategin.
3 mars bjöds medlemmar i länet in till möte med SSU:s ordförande Philip Botström i
Arbetarrörelsens Hus, Kalmar.
Från i början på mars skedde alla möten digitalt i Zoom och nedanstående möten är samtliga
digitala.
25 mars Träff med arbetarekommunernas ordförande.
29 april – Träff med arbetarekommunernas ordförande och medlemsansvariga.
14 maj - Träff/utbildning för medlemsansvariga och CRM-ansvariga i arbetarekommunerna.
Innehållet på träffen var i huvudsak beskrivning av vad uppdraget innebär.
29 maj – Träff med arbetarekommunernas ordförande och medlemsansvariga.
22 juni – Träff med arbetarekommunernas ordförande, information om de kommande
kongresserna, kyrkovalet mm.
25 augusti – ak-ordförande träff.
4 september Välfärdsseminarium för rådsgrupp och gruppledare i hälso- och
sjukvårdsnämnder samt social- och omsorgsnämnder tillsammans med Sydöstra.
Medverkande: Lena Hallengren och Lena Micko.
9 september ak-ordf/fackliga ledare Medverkande: Eva Vikmång.
16 september – Medlemsansvariga/ak-ordförande – Handslaget.
12 november Välfärdsdagarna nationell konferens 8-12/11, Angelica Katsanidou, Region
Kalmar län, och Ilko Corkovic, KSO Borgholm, medverkade i film och efterföljande
panelsamtal om Nära vård och hemsjukhuset.
13-14 november Höstkonferens med temat Tillsammans för valvinst 2022. Medverkande var
Therese Guovelin, LO, Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Lena Hallengren,
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socialminister. Erik Sundström pratade USA-val och Axel Björneke opinionsläget, 64 st
deltagare från arbetarkommunerna och LO.
17 november – 31 januari – Ringkampanj.
24 november Ringpepp inför ringkampanjen med Lena Hallengren.
8 december Äldrenätverk med Sydöstra
10 december Workshop Facklig-politiska utskottet tillsammans med Sydöstra. Medverkande
Eva Vikmång- Hur för vi det facklig-politiska arbetet framåt.
17 december – Zoom Glögg för länets nya medlemmar medverkan av Ardalan Shekarabi.

Ett av årets få fysiska möten, medlemsmöte
i Oskararshamn med Lena Micko i februari.

Ardalan Shekarabi medverkade på vår digitala glöggkväll för nya
medlemmar.

På Verksamhetsforum i oktober fick Oskarshamn pris.

Lena Hallengren körde igång ringkampanjen.
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Övriga möten, träffar och kampanjer
Vårkampanj, sommarkampanj och höstkampanj har också fått ställa om till digital form i
sociala medier samt zoom-möten, i höstkampanjen var även ringkampanj aktuell.
Ringkampanj för fler medlemmar 17 november till – 31 januari. Tre projektledare knöts till
projektet; Christina Axelsson, Västervik, Elisabeth Heimark Sjögren, Kalmar och Isabell
Lindalen, Nybro.
7 mars hölls Kulturmöte Syd i Sölvesborg arrangerat av Socialdemokraterna i kulturutskottet
och SKR:s kultur- och fritidsberedning. Ett 10-tal partiföreträdare i regionen och länets
arbetarekommuner valde att delta.
11 november, digitalt möte om äldreomsorg och Äldreomsorgslyftet
Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren genomförde ett digitalt möte
med representanter från sex kommuner i landet. I fokus stod regeringens budgetsatsning om 4
mdkr i permanent tillskott till äldreomsorgen samt Äldreomsorgslyftet. Från Kalmar län
deltog Michael Ländin omsorgsnämndens ordförande i Kalmar samt en anställd som studerar
inom ramen för omsorgslyftet.
Miljögruppen
Miljögruppen har arbetat fram ett förslag till Rött miljöprogram som lagts ut på remiss inför
distriktskongressen 2020, på kongressen togs beslut kring delen i programmet som handlade
om biogas resterande hänsköts till kongressen 2021. Gruppen består av Michael Ländin,
Kalmar, sammankallande, Anna Thore, Kalmar, Alexander Högberg, Bryssel, Martina
Aronsson, Nybro, Elaine Sanches, Hultsfred, Lena Jönsson, S. Öland.
Hela Östra Småland
Hela Östra Smålandprojektet gick under året in i skarpt läge där beslut togs att starta etidningen. Anders Jönsson, tidigare journalist på Östra Småland anställdes av Hela Östra
Småland, den 3 november gavs den första digitala tidningen ut. En stor informationsinsats för
att värva prenumeranter gjordes från tidningens sida men även partidistrikt och
arbetarkommuner gjorde insatser som flygblad, brev och telefoninsatser till medlemmar samt
Facebookdelningar.

16

2022 fyller partidistriktet 100 år och i och med detta bildades Jubileumsgruppen 100 år i
början av året under ledning av Roger Kaliff. Gruppen har representanter från nästan samtliga
arbetarekommuner och har under året påbörjat ett digert arbete för att sammanställa de senaste
50 åren. Ett antal fysiska möten i början av året sedan gick man över till telefonmöte och
därefter digitalt.

Medlemsstatistik – 31 december 2020

Totalt

Nya

Betalande

Västervik

323

17

280

Vimmerby

113

2

98

Hultsfred

177

3

162

Högsby

98

1

87

Oskarshamn

269

14

233

Mönsterås

197

5

177

Kalmar

438

26

395

Emmaboda

178

9

160

Nybro

193

6

184

Norra Öland

198

7

168

Södra Öland

116

7

109

Torsås

54

1

51

2 354

98

2 104
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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

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

Emmaboda arbetarekommun
Direktanslutna
Emmaboda/Långasjö/Algutsboda
Emmaboda s-kvinnoklubb
Nybro arbetarekommun
Direktanslutna
Abbetorp/Bäckebo
Alsterbro
Glasbygden
Hanemåla
Madesjö
Nybro
Örsjö
IF Metall
Nybro Broderskapsgrupp
SSU Nybro

Norra Ölands
arbetarekommun
Direktanslutna
Borgholm/Köpingsvik
Kalmar arbetarekommun Böda/Högby/Källa
Direktanslutna
IF Metall
Funkabo
Röda Bönor
Kalmar Södra
SSU Borgholm
Lindsdal/Läckeby
Norrliden
Södra Ölands
Rinkabyholm/Hossmo
arbetarekommun
Rockneby
Degerhamn
Södermöre
Färjestaden
Smedby
Mörbylånga
Centrala Kalmar
IF Metall
Courage
Södra Ölands s-kvinnor
Grekiska
Byggnads avd 10
IF Metall
Torsås arbetarekommun
Kommunal Kalmar län
Direktanslutna
Direktanslutna STS
IF Metall
SSU Kalmar
Kalmar S-kvinnor
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Slutord
Året då vi ställde om!
Vi har och har haft den största utmaningen i modern tid med en pandemi som vi fortfarande
efter ett år är kvar i. Covid 19 har dominerat vår vardag sedan någon månad in på året 2020.
Året som vi alla kommer att minnas länge. Tvätta händerna. Håll avstånd, håll i, håll ut och
håll ihop. Många förlorade en älskad anhörig, en kompis, en medmänniska.
Vi har under pandemin hållit avstånd men i många avseende har vi kommit närmare varandra,
att hitta lösningar har svetsat oss samman på många sätt. Samverkan för att lära av varandra
mellan kommuner, region och nationell nivå med SKR och regeringen. Vi har haft täta möten
med avstämningar mellan de olika nivåerna genom rådsträffar med nationell medverkan och
aktuell information från regionen. Krisledning har varit vår vardag. I några av våra kommuner
har smittläget varit högre än i andra och länet har i förhållande till andra regioner klarat första
och andra vågen väl med låga smittotal men det har varit ansträngt läge under en lång tid där
våra medarbetare kämpat hårt och länge. Vår Lena Hallengren hamnade som socialminister
mitt i denna stora kris och tillsammans med regeringen har de gjort ett mycket bra arbete.
Efter pandemin kommer det att dras lärdomar och slutsatser, det kommer att behövas nya
åtgärder för att vi ska vara bättre rustade i framtiden. En del har redan startat, med 13
extraändringsbudgetar som ger mer resurser till äldreomsorgen, mer resurser till kommuner
och regioner som levererar på löftet om en trygg och bra välfärd till alla i hela Sverige, mer
resurser för att rädda jobb, företag och höja försäkringen för de som i krisen förlorat jobbet.
Aldrig har så många viktiga beslut om så mycket stödpengar fattats så snabbt som under år
2020.
Vår styrka är att hitta lösningar på det vi är satta att göra, bygga ett starkt Sverige för alla våra
medborgare. Att som folkrörelseparti inte kunna använda oss av våra styrkor i vårt
traditionellt starka folkrörelsearbete, i mötet med människor där vi och medborgarna
utvecklar politiken tillsammans har utmanat oss. Vi har gjort en digital resa som tar tagit oss
in i den digitala världen fortare än vi trodde var möjligt. Detta ger oss också nya möjligheter,
den digitala världen är här för att stanna och kommer att komplettera oss i vårt arbete framåt.
Fler möten, färre resor!
Vi har ställt om i stället för att ställa in. Utbildningar, träffar och besök har blivit lätta att
ordna, det har gett oss nya möjligheter. Att kunna ses för ett kortare möte utan långa resor blir
så mycket enklare. Visst saknar vi att ses fysiskt för att utbyta våra tankar och idéer, ta en fika
och lära känna nya människor som vill ta steget in i vårt parti för ja, vi behöver bli fler.
Insatser för fler medlemmar har gjorts under året och det arbetet måste fortsätta.
Innan coronapandemin så hann vi med några fysiska ministerbesök, Jennie Nilsson, Lena
Hallengren, Lena Micko och Hans Dahlgren sedan tog det stopp. När vi väl lärt oss tekniken
så började vi att genomföra digitala besök. Vår partiordförande och statsminister Stefan
Löfven var här på tre digitala besök under året, i juli på sommarturnén, i oktober på ett öppet
möte samt på ett facklig politiskt dialogmöte i december tillsammans med LO:s ordförande
Susanna Gideonsson. Hela 16 ministerbesök vilket är bara några färre än rekordåret 2019.
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Distriktskongressen sköts fram i förhoppning om att kunna fysiskt genomföra den men i
oktober genomförde vi den första digitala kongressen som blev lyckad men annorlunda.
Den politiska dagordningen har naturligtvis präglats av pandemin, vi i Kalmar län har som
andra haft ett ansträngt läge i framför allt inom äldreomsorgen och på våra sjukhus där
medarbetarna på ett fantastiskt sätt tagit hand om våra äldre och sjuka. Alla har vi påverkats
både privat i samhället där näringsliv och besöksnäring också haft det tufft.
Vägen framåt är att bygga Sverige starkt, det kräver att politiken håller i och håller ut och
fattar beslut som för oss framåt mot en bättre värld där åtgärder görs som vi nu sett behöver
göras.
Vi blickar nu framåt och hoppas att vi snart kan återgå lite till det normala och tillsammans
vinna kommande val, kyrkovalet 2021 och valet 2022. Vi bygger Sverige starkare!
Tack alla för ett år där vi tillsammans ställde om och hjälptes åt i en svår tid!
Distriktsstyrelsen i mars 2021
Anders Henriksson
Peter Wretlund
Helen Nilsson
Robert Rapakko
Jonas Erlandsson
Martina Aronsson
Gunnar Jansson
Lena Hallengren
Maria Ixcot Nilsson
Nermina Mizimovic
Matilda Wärenfalk
Ilko Corkovic
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Regiongruppens berättelse
År 2020 har präglats av pandemin helt och hållet. I stort sett har ingenting liknat tidigare år.
Sjukvården och medarbetarna har under året gjort otroliga kraftsamlingar för att omorganisera
verksamheten med ökat antal IVA-platser, genomföra smittspårning, bygga ut testkapaciteten
och nu genomföra massvaccinering.
Politiskt har beslutsfattandet i huvudsak skett genom att krisledningsnämnden har aktiverats.
En särskild ”borgfred” slöts i början av året med den politiska oppositionen för att skapa
arbetsro i organisationen. Överenskommelser har även gjorts mellan partierna för att hantera
övriga beslutsorgan, tex har regionfullmäktige sammanträtt med halverat antal ledamöter och
nu senare övergått till att genomföras digitalt.
Gruppmötena har också hållits via video. 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. Exempelvis tvingades regionen att stänga folktandvården under
en period.
Fullmäktigegruppens utbildningsdagar genomfördes den 24-25 augusti på Badholmen i
Oskarshamn. Det blev uppskattade dagar med bland annat Lena Hallengren och Peter
Aronsson, rektor på LNU som föredragshållare.
Under året har arbetet 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 regionfullmäktigegruppen anställt Richard Ilett som ny 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 bland annat resurstillskott för att ta itu med den uppskjutna vården,
fortsatt extra resurser till jämlika löner, förstärkta logopedinsatser inom strokevården,
införandet av seniorkort plus, investeringar i bredbandutbygganden, förstärkt barn- och
ungdomshälsan och ökade medel till den nära vården och digitaliseringen. Krispaket har
därtill riktats mot näringslivet och kultursektorn, som drabbats hårt av pandemin.
Viktigt under året har även varit regionens förslag för att få till stånd bättre järnvägar i länet.
Samtliga länets ordförande i kommunstyrelserna skrev under en gemensam debattartikel för
att manifestera enigheten gentemot staten.
Nu hoppas vi att vaccineringen gör att samhället och vardagslivet successivt kan återfå
normalitet. På dagordningen står att återstarta sjukvården och ta itu med 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. Vi hoppas på ett bättre och mer
”vanligt” 2022.
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Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Region Kalmar län
Kalmar den 3 februari 2021
Angelica Katsanidou
Regionstyrelsens ordförande
Mattias Adolfson
Gruppordförande regiongruppen

Våra fyra regionråd; fr v Yvonne Hagberg, Peter Wretlund, Angelica Katsanidou och Mattias Adolfson (bilden
är tagen innan pandemin.)

Till det nationella seminariet på välfärdsdagarna gjordes film från Borgholms HC
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Riksdagsgruppens berättelse
Riksdagsåret 2020 har, som så många andra verksamheter, präglats av pandemin. Våra
riksdagsledamöter från länet har deltagit i riksdagsarbetet på distans större delen av tiden.
Under 2020 har riksdagsledamöterna från Kalmar län trots de speciella omständigheterna
drivit en rad frågor, gjort coronasäkra fysiska besök, digitala besök, skrivit debatter och i
allmänhet vid alla möjliga tillfällen lyft frågor som har till syfte att gynna Kalmar län och dess
invånare.
Ledamöterna har, både tillsammans och var för sig, haft intressanta träffar och kontakter med
organisationer och företag. Under året har riksdagsledamöterna deltagit under de
infrastrukturträffar som regionen arrangerat.
Länsstyrelsen har samlat länets riksdagsledamöter vid flera tillfällen under året för att
diskutera situationen med anledning av pandemin.
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 2020 har träffarna huvudsakligen skett digitalt.
Ledamöterna har haft följande gemensamma aktiviteter under 2020:
Den 31 januari besökte Tomas Kronståhl och Nermina Mizimovic Hultsfred Lärcenter. De
gjorde även en promenad i centrala Hultsfred med Pär Kågefors, näringslivsutvecklare, för ett
samtal om lokal utveckling. Besöket avslutades på Makerspace med rundvandring och
information. Senare samma kväll deltog Nermina Mizimovic och Tomas Kronståhl vid en
akademisk högtid på Linnéuniversitetet i Kalmar.
Den 28 februari besökte Laila Naraghi och Tomas Kronståhl Södra Cell i Mönsterås.
Den 5 maj träffade Björn Petersson och Tomas Kronståhl företrädare för Länsförsäkringar i
Kalmar.
Den 8 maj besökte Tomas Kronståhl Axelssons i Aby, Hultsfreds kommun. Med på besöket
var även Peter Högberg och Tomas Söreling. Besöket var ett så kallat trepartsbesök där
företrädare för riksdag, region och kommun finns på plats.
I Mönsterås träffade Björn Petersson och Tomas Kronståhl företrädare för Jägarförbundet den
25 maj. På dagordningen stod diskussioner om viltvård, mellanskarven och jakttider.
Måndagen den 20 april besökte Laila Naraghi, Peter Wretlund och Andreas Erlandsson
företaget Kustbygg i Oskarshamn. Besöket var ett så kallat trepartsbesök där företrädare för
riksdag, region och kommun finns på plats.

Måndagen den 27 april besökte Tomas Kronståhl, Peter Wretlund och Helen Nilsson,
Vimmerby IF. Besöket var ett så kallat trepartsbesök där företrädare för riksdag, region och
kommun finns på plats.
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Onsdagen den 20 maj besökte Tomas Kronståhl, Robert Rapakko, oppositionsråd i Mönsterås,
och Peter Wretlund, regionråd med ansvar för utvecklingsfrågor, och Tomas Kronståhl,
riksdagsledamot, Hotell Kronobäck och företaget Reklam & display AB. Besöket var ett så
kallat trepartsbesök där företrädare för riksdag, region och kommun finns på plats.
Den 8 juni hade riksdagsbänken ett digitalt möte med företrädare för Arbetsförmedlingen i
länet. Mötet var ett led i att trycka på för att Arbetsförmedlingen ska ha bemannade kontor på
orter med stora behov.
Den 22 juni deltog Laila Naraghi, Björn Petersson och Tomas Kronståhl vid en stor digital
facklig träff i länet.
Den 9 juli och den 24 augusti bjöd Astrid Lindgrens värld i Vimmerby in till dialogmöte om
besöksnäringen och pandemin. Inbjudna från fyra län, regeringsföreträdare, företrädare för
kommuner och regioner deltog. Björn Petersson deltog den 9 juli och Tomas Kronståhl den 24
augusti. Laila Naraghi har haft återkommande kontakt med Joakim Johansson, vd för ALV,
inför att riksdagen skulle anta en ny pandemilag.
Tisdagen den 25 augusti besökte Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot i
utbildningsutskottet med ansvar för gymnasiefrågor, Riksglasskolan i Pukeberg. Deltog
gjorde även Laila Naraghi, Mikael Svanström, oppositionsråd i Nybro kommun samt Martina
Aronsson, vice ordförande i lärandenämnden.
31 augusti deltog Björn Petersson och Laila Naraghi vid en träff med Försvarsmakten i Eksjö.
Den 21 september besökte Tomas Kronståhl, Laila Naraghi och Nermina Mizimovic Hornsö
ekopark belägen i Högsby och Nybro. Med på besöket var även Jonas Erlandsson.
Den 6 och den 8 oktober hade Laila Naraghi och Björn Petersson frukostmöte respektive after
work digitalt på temat budget. Mötena arrangerades av LO-distriktet i Småland och Blekinge.
Fredagen den 16 oktober besökte utbildningsminister Anna Ekström (S) Riksglasskolan i
Pukeberg för ett digitalt möte med personal och skolledning. På plats fanns Laila Naraghi (S),
Mikael Svanström, oppositionsråd (S) i Nybro kommun samt Martina Aronsson, vice
ordförande (S) i lärandenämnden. Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot (S) i
utbildningsutskottet med ansvar för gymnasiefrågor deltog även hon digitalt.
Motioner
Under 2020 har riksdagsledamöterna från Kalmar län skrivit, enskilt eller gemensamt med
andra, ett 40-tal motioner.
Exempel på gemensamma motioner:
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige
Kärntekniskt centrum
Sänkt moms på begagnade kläder
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Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen
Tjust- och Stångådalsbanan
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige
Vattenbrist
Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus
Krav på verksamhetsövergång och meddelarfrihet vid upphandlingar i kollektivtrafiken
En nollvision för mäns våld mot kvinnor
Riksdagsgruppens utskottsplaceringar och andra uppdrag
Lena Hallengren har varit statsråd, socialminister och departementschef, under hela 2020.
Tomas Kronståhl, Västervik, har under 2020 varit ordinarie ledamot i utbildningsutskottet
samt suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.
Laila Naraghi, Oskarshamn, har under 2020 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.
Under föräldraledighet för Laila Naraghi och Tomas Kronståhl har Nermina Mizimovic
tjänstgjort i riksdagen under två perioder: 20191111 – 20200214 samt 20200908 – 20201201.
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Våra duktiga riksdagsledamöter fr v Tomas Kronståhl, Laila Naraghi och Björn Petersson.

På utflykt för att spela in julhälsning.
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SSU i Kalmar län
Verksamhetsåret 2020 startade med distriktsårskonferens den 29 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 2020 har naturligtvis präglats av den nu årslånga pandemin vilket har satt
dagordningen för i stort sätt hela verksamheten. I stor sett all verksamhet har ställts om till
digitala alternativ. Kampanjarbetet har blivit lidande då vi inte har kommit ut på skolorna runt
om i länet utan har fått hitta andra vägar till att värva medlemmar, där sociala medier har varit
en stor faktor. Vi har genomfört digitala studier och digitala temakvällar med allt från Stefan
Löfven till Andrea Törnestam. Digitaliseringen har tillgängliggjort våra möten för alla, inte bara
i hela länet utan i hela SSU-Sverige. Tillsammans med SSU i Syd har vi haft
måndagsföreläsningar.
Under året har SSU Kalmar län arbetat aktivt med SSU:s nationella motioner Jämlikhetslöftet
och En svensk green new deal. SSU Kalmar län drev motionerna till Socialdemokraterna i
Kalmar läns distriktsårskongress. På kongressen antog Socialdemokraterna i Kalmar län en
större del av de att-satser som SSU lade fram. Därmed blev SSU Kalmar län de första SSUdistriktet i landet att driva Socialdemokraterna i länet att anta att-satserna.
På Distriktsårskonferensen 2020 sattes målet att SSU
Kalmar län skulle vara 300 medlemmar till 31:e
december 2020, medlemsantalet landade slutligen på
172 medlemmar 31:e december 2020.

Februari 2021
Daniel Nestor
Ellen Persson
Alexander Högberg
Tuva Hedh
Simon Josefsson
Manda Hedin
Felicia Svensson

SSU:s ombudsman Jenny Melander
modererade Kalmars öppna digitala
möte med Stefan Löfven.
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S-kvinnor i Kalmar län
Styrelsen: Anna Hedh, ordförande, Kalmar, Cecilia Jansson, vice ordförande, Kalmar,
Ewa Klase, kassör, Fliseryd, Eva-Lena Karlsson, sekreterare, S. Öland, Frida Larsson,
internationellt ansvarig, Emmaboda, Catrin Alfredsson, Studieledare, Oskarshamn, Gunilla
Ekström, Västervik.
Ersättare: Katarina Lindberg, Västervik, Pernilla Andersson, Studieledare, Västervik, Kickie
Norrby, Emmaboda, Inger Sundbom, Röda Bönor.
Revisorer: Kerstin Beckman Danielsson och Anita Eriksson.
Ersättare: Lene Hollner.
Valberedning
Berit Petersson, Lena Segerberg, Katrin Stagnell.
Möten och medlemmar
Vi har haft 8 styrelsemöten under 2020, i form av telefonmöten 1/3, 15/3, 26/4, 15/6, 23/8,
6/9, 22/11samt vanligt möte 11/10 i Kalmar. Årsmöte 30/8
Antalet medlemmar var 169 fördelade på 7 klubbar. Emmaboda 17, Västervik 50, Fliseryd 27,
Borgholms Röda Bönor 15, Södra Öland 11, Kalmar 33 och Oskarshamn 16.
Verksamhet
År 2020 var ett väldigt annorlunda år på grund av Corona pandemin, Covid-19, som redan i
början av året gjorde att vi fick ställa in tänkt verksamhet och ställa om till digitala möten och
träffar.
På alla hjärtans dag, den 14 februari, hölls en stor jubileumsfest i Stockholm på Sveavägen
68. Detta för att fira att det var 100 år sedan Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund
bildades. 17 S-kvinnor från länet deltog i firandet. Samma dag passade vi på att besöka
riksdagen där Björn ”Böna” Pettersson visade oss runt och berättade om sitt arbete som
riksdagsledamot.
Den 20 februari 2020 bildades Emmaboda S-kvinnor. Anna Hedh och Cecilia Jansson var på
plats för att hjälpa till, entusiasmen var stor. Det är oerhört glädjande att Arbetarekommunen i
Emmaboda är ett stort stöd för klubben.
Den 30 augusti hade vi ett mycket försenat årsmöte pga. att vi in i det sista hoppats på att vi
skulle kunna träffas fysiskt. Årsmötet genomfördes digitalt på Zoom. Utöver sedvanliga
möteshandlingar hade vi besök av vår förbundssekreterare Susanne Andersson.
Under året har klubbarna på uppdrag av förbundet utfört två besiktningsunderlag i respektive
kommun, Miljö- och klimat samt #MeToo.
S-kvinnor i Kalmar län har som vanligt synts i media genom debattartiklar i länstidningarna.
Vi har också använt oss av sociala medier.
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Studier på riksnivå
Pernilla Andersson, Kalmar och Frida Larsson, Emmaboda har gått S-kvinnoförbundets
ledarskapsutbildning.
Slutord
2020 var året som inte alls blev som det var tänkt. Vi fick ställa in, ställa om och hålla ut. Men
vi har också lärt oss nya arbetssätt och har kunnat ta del av flera digitala aktiveter varje vecka
på förbundsnivå tillsammans med andra S-kvinnor från hela landet. Nu ser vi fram emot att
snart kunna träffas fysiskt igen, ha aktiviteter, torgmöten och seminarium. Vi ser fram emot
att kunna kombinera de gamla arbetsmetoderna med de nya så att vi står starkt rustade när vi
går in i valrörelse nästa år.
Kalmar i mars 2021
Anna Hedh
Cecilia Jansson
Ewa Klase
Eva-Lena Karlsson
Frida Larrson
Gunilla Ekström
Catrin Alfredsson

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. Per-Inge
Malmgren Västervik sekreterare. Leif Brandt Vetlanda kassör och vice ordförande, samt av
ledamöterna Veronica Brandt och Tommy Englund Mönsterås till och med 2020-09-01.
Distriktets arbete har under året inriktats på av förbundets aktualiserade aktiviteter.
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som är det nya namnet betyder att vårt arbete öppnas
för, och välkomnar som medlemmar, troende ur andra trosinriktningar. Beslutet har inneburit
större öppenhet och namnet speglar även att förbundet är ett mer modernt förbund.
Distriktets kassör Leif Brandt är distriktets representant på de träffar som sker på central nivå.
En av distriktets ersättare Evy Annér var ledamot av Stiftsstyrelsen. Tommy Englund är
ledamot i landstingets revision. Anna Hedh, Mörbylånga är ledamot i EU-parlamentet och
Laila Naraghi är ledamot i Sveriges Riksdag.
Distriktet hade vid årsskiftet 42 medlemmar. De flesta medlemmar är direkt anslutna till
distriktet, som enskilt anslutna medlemmar.
Kalmar län i mars 2021.
Torgny Nilsson, Veronica Brandt
Leif Brandt, Per-Inge Malmgren
Tommy Englund.
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