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Representantskaps- och medlemsmöten 
Årsmöte 27 augusti 
Årsmötet var planerat till mars men styrelsen beslutade att skjuta fram mötet och 
hoppades att det skulle vara möjligt att genomföra senare under våren. När insikten växte 
om att det skulle ta tid att kunna samla större grupper blev årsmötet digitalt. För en del 
var det första gången man deltog på ett digitalt möte och syftet var att i första hand 
genomföra de nödvändiga delarna i form av val och beslut om ansvarsfrihet. Det blev 
dock information om kommande aktiviteter och diskussion om några aktuella politiska 
frågor. Pia Carlsson och Lena Ottosson avtackades som ersättare i styrelsen och Kjell-Arne 
Oskarsson som mångårig revisor.  

Representantskapsmöte 30 januari 
Vid årets första representantskap genomfördes val av ombud till distriktskongressen och 
partidistriktets förtroenderåd samt nomineringar till val som ska genomföras på 
distriktskongressen. Mötet behandlade också ett antal motioner som lämnats in för att 
behandlas på distriktskongressen: om att införa gemensamt pantsystem i EU, om att 
inrätta en nationell integrationsplan, om att utreda en nordisk försvarsunion, om att införa 
sex timmars arbetsdag. Mötet fastställde också verksamhetsplan för året. Det blev också 
en omfattande diskussion om hur vårt parti ska ställa sig i frågan om att exploatera 
Vatahall. Många tog chansen att uttrycka sina tankar och repskapet beslutade att säga nej 
till detaljplanen för området. 

Representantskapsmöte 28 maj 
När det konstaterades att det inte skulle vara möjligt att ha ett fysiskt 
representantskapsmöte och det var länge sedan vi hade ett möte genomfördes det allra 
första digitala repskapet, mest för att ge möjlighet till medlemmar att bekanta sig med 
verktyget Zoom och förbereda kommande möten. Det gav utrymme för en längre 
diskussion om det politiska läget till följd av pandemin. Heléne Björklund pratade om den 
nationella nivån och Riksdagens och regeringens arbete, Johanna Beijer och andra 
gruppledare om den kommunala nivån och Markus Alexandersson om sjukvårdens 
omställning och utmaning för att hantera ett förväntat ökat tryck på hälso- och sjukvården. 
Det informerades också om att styrelsen sökt en ny lokal och nu beslutat sig för att under 
hösten ta en lokal på Skeppsbrogatan i anspråk.  

Representantskapsmöte 17 november 
För första gången på länge fanns det möjlighet att träffas fysiskt och genomföra 
repskapet i Nakterhuset. Mötet gästades av Sydöstrans politiska chefredaktör Stig-Björn 
Ljunggren som höll ett föredrag där han gav sin syn på det politiska spelet och på aktuella 






politiska frågor. Det blev många frågor av varierande natur och ett mycket stimulerande 
samtal. Under mötet genomfördes också kompletteringsval som 2:e vice ordförande i 
byggnadsnämnden efter att Tobias Björklund avsagt sig uppdraget. Till ny 2:e vice 
ordförande valdes Christina Hedenram enhälligt. Det blev också diskussion om den 
planerade nedläggningen av äldreboendet Falkalyckan och om att pandemin satt fokus 
på äldreomsorgen och de brister som visats sig. Planerad nybyggnation i Hällevik 
diskuterades också. 

Representantskapsmöte 19 november 
Det digitala representantskapet gästades av kommunchef Lars Ericson som informerade 
om projektet med att utveckla innerhamnen och gav sin syn om hur det utifrån nuläget 
skulle kunna gå vidare, varpå diskussion följde. Han informerade också om vad 
upphörandet av kommunalförbundet med Bromölla innebär i form av de verksamheter 
som ska föras tillbaka och hur detta ska gå till. Dessutom berättade han om tankarna och 
bakgrunden till att en ny nämnd nu tillskapas, nämnden för arbete och välfärd. På 
repskapet hanterades kompletteringsvalet av 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden 
efter att Hillevi Colliander avsagt sig uppdraget. Daniel Berg valdes till hennes 
efterträdare. Som ny ersättare i byggnadsnämnden nominerades Jens Melander.  

Övriga medlemsaktiviteter  
Rådslag 
Under en söndagsförmiddag i november genomfördes ett rådslag som lockade många 
deltagare. Syftet var att stimulera en framtidsdebatt och väcka både tankar hos de 
deltagande som att formulera idéer för framtiden. Det genomfördes digitalt med 
gruppdiskussioner och inlägg i storgrupp och leddes av Heléne Björklund. 

1 maj 
På grund av pandemin genomfördes 1 maj-firandet helt digitalt. I Sölvesborgs 
genomfördes inget specifikt lokalt firande. 

Studier 
Under hösten genomfördes en digital läsecirkel utifrån boken Vad är Socialdemokrati med 
ett tiotal deltagare.  

Vardagssamtal 
För att upprätthålla en ständigt levande diskussion arrangeras ett vardagssamtal varje 
torsdag klockan 11. När pandemin kom tvingades samtalen upphöra, men med 
ambitionen att genomföra dem digitalt fram till det blir möjligt att åter igen träffas fysiskt. 

Facklig-politisk samverkan 
Under året har ett lokalt LO-fack bildats i Sölvesborg. Vi har träffats vid ett flertal tillfällen 
för att planera gemensam verksamhet. På grund av rådande omständigheter har inga 
utåtriktade aktiviteter kunnat genomföras. Dock träffas vi regelbundet för planering och 






samråd. Idéer och vilja finns det ingen brist på och vi ser fram emot ett fruktbart 
samarbete framledes. 

Lokal 
Efter att under en period aktivt sökt en mer centralt lokaliserad lokal med skyltfönster för 
att kunna bli mer tillgängliga beslutade styrelsen under våren att skriva kontrakt på en 
affärslokal vid Stortorget på Skeppsbrogatan. Under hösten fick vi tillgång till lokalen och 
en särskilt utsedd grupp har utrustat lokalen och förberett den för aktiviteter, såväl interna 
som utåtriktade.  

S-föreningar 
Under året startades nya s-föreningen Elpida och upptogs i arbetarekommunen. Elpida 
genomförde ett antal utåtriktade aktiviteter och uppmärksammades positivt.  
Följande s-föreningar är verksamma: 
Falkvik 
IF Metall 
Mjällby 
Sandbäck 
SSU 
Sölvesborg 
Ysane-Norje 

Medlemsutveckling 
Alltför många medlemmar har under året ramlat ur partiet genom att inte betala in sin 
medlemsavgift. Vi har inte lyckats behålla så många som vi önskat och behöver göra ett 
rejält arbete för att få dem att bli medlemmar på nytt. Det torde vara den enklaste 
värvningen att göra. Det tillsammans med att vi efter pandemins slut återigen kommer 
igång med aktiviteter, studier och välkomnar alla till vår nya fina möteslokal på 
Skeppsbrogatan i City. Så vänder vi medlemsutvecklingen uppåt mot positiva tal igen. 
Samtidigt som jag skickar med en påminnelse om att få nya som gamla medlemmar att 
betala via autogiro.  

Kommunfullmäktigegruppen  
Ingen kunde väl ana hur 2020 skulle bli? Vi har under året genomfört vårt andra år i 
opposition och det har varit en tid då vi gått över till att delta i stort sett helt digitalt i det 
politiska arbetet i kommunen. Det har såklart påverkat vårt sätt att arbeta. 

Oppositionen har, förutom oss, bestått av Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Vi 
har haft en nära och god relation med de övriga oppositionspartierna och har under året 
agerat tillsammans vid flera tillfällen. Vi har gemensamt lagt fram rambudget för 2021, 
budget för 2021 och ett antal insändare. Det har varit lätt att samarbeta kring gemensam 
rambudget, budget och stora frågor. Vi har ofta haft en samsyn på hur vi ska ta ställning 






till de olika ärenden som de styrande partierna valt all lägga fram. I början av mars deltog 
vi gemensamt i en manifestation för att behålla bokskogen på Vitahall.    

I vårt politiska arbete är fortfarande viktigt att bibehålla goda relationer med kommunens 
tjänstepersoner och media. Vi känner att vi överlag har lätt att vända oss till 
tjänstepersoner för att få information om vad som är på gång men har vid flera tillfällen 
också känt att vi i oppositionen inte har fått tillgång till hela bilden. Ett exempel på detta 
är när ärendet om den privata aktören Victoria Vårdfastigheter som vi i oppositionen fick 
information om en vecka innan beslutet skulle tas. 

Styret, sk. Samstyret, bestående av Sverigedemokrater, Moderater, Kristdemokrater samt 
Sölvesborg- och Listerpartiet, fortsätter att styra kommunen och röra upp känslorna hos 
invånarna. Under 2020 har stängt bibliotek och frågan om att bygga på Vitahall varit det 
som upprört mest. Pandemin har tagit mycket tid av styret och många av de frågor som 
de vill driva igenom har blivit liggande. Deras relation med media verkar också vara lite 
ansträngd Vi fortsätter att ha bra relation med medierna och får ofta med det vi vill säga i 
frågorna som det skrivs om.  

Under året så har vi förändrat mycket av vårt sätt att jobba. Vi har haft många digitala 
möten istället för att träffas. Vi har inte heller varit så produktiva när det gäller motioner 
som under 2019. Detta arbete fick dock fart igen under slutet av året och vi avslutade 
med att ha många motioner i pipelinen. Mycket av energin hos alla under 2020 har gått 
till att hitta på nya strategier för att kunna jobba med politiska frågor och att anpassa sig 
till nya förhållningssätt. Under året som gått har vi i fullmäktigegruppen lämnat in följande 
motioner: 

• Utveckla Havsudden 
• Strandpromenad mellan Norge och Pukavik 
• Fritidsbank i Sölvesborgs kommun 

Vi har under året som gått även tagit ställning i en rad olika frågor: 
• Nej till att avveckla Sölvesborg och Bromölla Kommunalförbund 
• Nej till att bygga på Vitahall och vi vill bevara skogen för framtida generationer. 
• Ja till att fortsätta stödja Solixx-projektet om att bygga den nya stadsdelen 

Innerhamnen. 
• Nej till att sälja mark till Victoria Vårdfastigheter för 25% av tomtpriset.  
• Nej till att avveckla Naturvårdsrådet. 
• Nej till att ta fullmäktiges mål innan en brett förankrad vision för kommunen är 

framtagen. 

Under året deltog vi i 6st kommunfullmäktigesammanträden och hade 9 gruppmöten för 
oss själva samt 2 tillsammans med de övriga oppositionspartierna. Vi hade även 9 möten 
med våra gruppledare i nämnder och bolag under året. Detta för att kunna dela med oss 






av information och för att få en gemensam bild av läget och vad vi vill ta för steg 
framöver.  

Gruppledare Johanna Beijer var fram till och med den 1 maj 2020 föräldraledig och Roine 
Olsson tog över rollen som gruppledare under den tiden.  
Johanna Beijer och Roine Olsson 

VMAB 
VMAB fortsätter arbetet med att vara en viktig aktör för miljöarbetet i Västblekinge. Under 
2020 har mycket av verksamheten präglats av arbetet med sluttäckning av en av 
deponierna vid  Mörrumsanläggningen. Det är ett stort åtagande som pressat ekonomin i 
bolaget. Förbättringsarbeten sker även vid återvinningscentralerna, bl a i Sölve. Ett 
projekt för att öka volymen insatsvara i biogasanläggningen utreds. 
Peter Wald 

Miljöförbundet 
Miljöförbundets verksamhet utgår till största del av Miljöbalken, EU-direktiv och 
livsmedelslagen. Verksamheten som miljöförbundet utför idag är samma verksamhet och 
tillsyn som lagen kräver att kommuner utövar, om det finns en politisk vision att 
miljöförbundet skall syssla med annan verksamhet, så som mer miljöpedagogisk 
verksamhet så måste kommunens ekonomiska anslag till miljöförbundet öka. 
Minknäringen har under 2020 uppmärksammats av allmänheten med anledning av 
corona-pandemin, jag bedömer att miljöförbundet med dess inspektörer arbetat 
konstruktivt med berörd minkfarmare. Förbundet har med anledning av pandemin behövt 
prioritera annorlunda, och den så kallade ’’Rättviksmodellen’’ (tillsynsmetodik som handlar 
om att arbeta mer med dialog mellan förbundet och företag) har inte prioriterats i den 
omfattning som man hoppats på. Under 2021 förväntas miljöförbundet uppdatera sin 
webbplats och utreda huruvida e-tjänster kan införas och utvecklas. Förbundet avser 
fortsätta med kompetensutveckling och därmed delta på kurser i länsstyrelsen regi.  
Ayman Fares 

Fritid- och kulturnämnden 
År 2020 blev ett väldigt speciellt och jobbigt år  även för alla våra föreningar i 
kommunen. Vi har försökt att jobba så att nämnden ska stötta och göra allt så att våra 
föreningar ska kunna fortsätta med sin verksamhet så vi även framöver ska ha ett starkt 
föreningsliv i kommunen.  
Christopher Ekenberg 

Byggnadsnämnden 
Nämnden representeras av fyra socialdemokrater, två ordinare och två ersättare och 
innehar 2:e vice ordförandeposten, efter samstyrets SD och M. Vi samspråkar med två 
representanter från V och C inför beredning och nämndsbeslut via Messenger och det 
fungerar hyfsat bra. Vi har varit dåligt representerade i nämnden sedan Tobias Björklund 






avgick som 2:e vice på våren och jag och Jens Melander blev inte kallade till möten och 
beredning förrän i november. Vilket delvis berodde på att sekreteraren slutade och ingen 
ny sattes in. Vi har haft några kontroversiella ärenden där vi inte varit överens med styret 
men för övrigt fungerar arbetet i nämnden trots pandemi och strul med mötesfunktionen 
via länk hyfsat bra. 
Exempel på ärenden som strider mot vår politik har varit: 
Frösundas trygghetsboende i Ljungaviken (LOV) 
Fiskebod i Hermans Heja 
Personliga P-tillstånd 
Bostadsområdet Vitahall 
Christina Hedenram  

SEVAB 
Från SEVAB kan meddelas att vårt nya reningsverk i Nogersund blir klart i början på 
februari -21. Vi har fått problem med den nya ledningen mellan Hanö och Nogersund där 
den utsedda entreprenören gick i konkurs. Och nu ser den inte ut att komma på plats 
under nästa år heller. Det är till stor förtret för Hanöborna som dels inte kan bygga fler 
byggnader där och ej heller får ut någon fiber till ön. 
Vi har byggt ett ”skalskydd” runt vår fastighet i Sölve i form av ett 2,5 meter högt 
stängsel. På fjärrvärmesidan sänkte vi priset med 2 öre/kwh för att göra en lättnad under 
Coronainledningen. Efterfrågan på fiber har sjunkit vilket vi tolkar att de allra flesta som 
vill ha fiber har fått det. 
Daniel Berg 

Omsorgsnämnden 
Hillevi Colliander 2e vice ordf t.o.m 2020-11-23, Daniel Berg ledamot och ny 2:e vice 
ordförande fr.o.m.2020-11-23. Ett år helt färgat av Corona och hanteringen därav. Under 
vårens första våg klarade vi oss riktigt bra, med väldigt få smittade. Nu under hösten fick 
vi dessvärre in smittan och totalt fick vi 19st brukare smittade under året. 
Annars är den hetaste frågan fortsatt omställningen. Falkalyckans nedstängning har inte 
fallit i god jord då boende och de anhöriga tidigare blivit lovade att få bo kvar och aldrig 
tvingas flytta. Men nu är det beslutat att när vi är nere på 8 boende så tvångsflyttas de till 
Gerbogårdens 3:e våning. En annan fråga som vi jobbar hårt med att bevaka är de 
kontaktpersoner som plockas bort en efter en för de allra svagaste i vårt samhälle. Det är 
beklagansvärt.  
Daniel Berg  

Riksdagen 
Riksdagsåret har präglats av pandemin. Inget år har varit likadant som detta, varken i 
samhället eller i Sveriges riksdag. Riksdagsledamöternas arbete har i år i huvudsak utgått 
hemifrån länet på grund av restriktionerna med anledning av covid-19. I samtliga 
riksdagsutskott har politiken också präglats av arbetet mot covid-19 och landets politik 






har fokuserat för att gemensamt kraftsamla för att hantera konsekvenserna av pandemin 
och för att minska smittspridningen.  

I slutet av januari deltog hela riksdagen i en övning angående att en stor kris lamslår 
Sverige och nya lagar behövs för att landet ska kunna fungera. I efterhand känns det som 
en nyttig paradox. 

Redan den 1 februari klassade Regeringen Covid-19 som samhällsfarlig sjukdom och i 
mars månad vidtogs flera åtgärder för riksdagsarbetet. Bland annat att ledamöterna 
mestadels arbetar hemifrån och att minska antalet tjänstgörande ledamöter på plats i 
parlamentet. 
 
Den socialdemokratiska regeringens politik har under året fokuserat på att rädda liv, 
minska smittspridningen och arbeta förebyggande. Många viktiga och stora reformer har 
också skett som bland annat inneburit stöd för permittering av anställda, stöd till företag 
och kommuner samt förstärkningar av a-kassan.  
 
Fram till årsskiftet har närmare 400 miljarder beviljats till olika krispaket med hänsyn till 
pandemin. För Blekinge har dessa reformer och satsningar haft en betydelsefull påverkan 
för invånarna och de lokala företagen. 

Riksdagen har trots de ovanliga omständigheterna fattat en mängd beslut varje vecka och 
här är några få av dem:  

- Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om operativt militärt stöd 
mellan Sverige och Finland. Syftet är att stärka ländernas nationella försvar och deras 
förmåga att agera militärt tillsammans. 
- Ändringar i skollagen som gäller vuxenutbildningen Komvux, bland annat att det 
övergripande målet ska kompletteras så att det framgår att utbildningen också ska vara 
en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en 
bra grund för elevernas fortsatta utbildning. 
- Utökad rätt till personlig assistans för personer som behöver hjälp med de 
grundläggande behoven andning och sondmatning.  

- Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg. 
Ändringarna innebär i praktiken att om en sjöman hålls fången på grund av sjöröveri eller 
väpnat rån mot fartyget så ska anställningsavtalet gälla även om det egentligen skulle ha 
upphört under fångenskapen. Sjömannen har också rätt att behålla sin lön och andra 
anställningsförmåner. 
-Straffen skärps för hedersrelaterad brottslighet. Brott där motivet varit att bevara eller 
återupprätta heder ska ses som en försvårande omständighet vid bedömning av 
straffvärdet. Dessutom blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap 






eller äktenskapsliknande förbindelser och utreseförbud införs för att skydda barn från att 
föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. 
- En majoritet av riksdagen (inte S) sa tyvärr nej till Regeringens förslag om utökade 
möjligheter att utse regionala skyddsombud. Alla arbetsplatser med minst fem anställda 
ska bland personalen utse lokala skyddsombud som företräder de anställda i 
arbetsmiljöfrågor. För arbetsplatser med minst 50 anställda ska det finnas en 
skyddskommitté. Om en arbetsplats saknar skyddskommitté kan ett fackförbund, som har 
minst en medlem på arbetsplatsen, utse ett regionalt skyddsombud. Enligt regeringens 
förslag ska fackförbund kunna utse regionala skyddsombud även när det saknas 
medlemmar på arbetsplatsen, så länge fackförbundet har eller brukar ha kollektivavtal 
med arbetsgivaren. 

- Regeringen överlämnade en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Handlingsplanen 
går igenom hur Sveriges klimatpolitiska arbete bör drivas, vilka åtgärder som har beslutats 
tidigare och vilka åtgärder som är planerade i nuläget för att nå uppsatta klimatmål. 
Riksdagen välkomnade regeringens inriktning för klimatpolitiken och sa ja till förslaget. 

Under riksdagsåret har våra två riksdagsledamöters kontakt och möten med länets 
medborgare som normalt sett sker på arbetsplatser, i skolor och med olika organisationer 
istället fått ske digitalt. Genom digitala verktyg som Zoom, Skype och Teams har möten 
med väljarna skett över internet. Möten med utskotten i riksdagen har också digitaliserat 
och sker numera till största delen genom Skype. 

Blekinges socialdemokratiska riksdagsledamöter Heléne Björklund och Magnus 
Manhammar är främst verksamma i Försvarsutskottet samt Miljö- och jordbruksutskottet. I 
dessa utskott och inom många andra politiska områden driver de frågor som är viktiga för 
Blekinge. Våra riksdagsledamöter har i år tagit många olika politiska initiativ samt lagt en 
mängd motioner inom olika ämnen.  
 
Några av de motioner som vi har lämnat in, enskilt eller tillsammans: 
Yrkeshögskoleplatser i Blekinge  
Bygg ut och utveckla E22  
Sydostlänken - en nationell angelägenhet 
Omlokalisera statlig myndighet till Blekinge 
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige 
Infrastruktursatsningar i Blekinge 
Tryggare anställningar utan hyvling 
Lättare att välja svenskt kött på restauranger  
Skarvens påverkan i Blekinge 
Utveckla det småskaliga och kustnära fisket 
Stärk det lokala kustnära Östersjöfisket i Skåne och Blekinge 
Friköpsrätt för historiska arrenden 
Barns rätt till punktskrift 






Skärpta krav och kontroll av yrkestrafiken 
Säkra Ronneby flygplats långsiktigt 
Mobiltäckning i hela Sverige 
Tullverkets möjligheter till brottsbekämpning 
Bredbandsutbyggnad och fri internetuppkoppling är en demokratifråga för unga  
Bygg fler små hyresrätter med stöd 
Reglera godtyckliga arrendekostnader 
Stärkt forskning kring förlossningsskador 
Heléne Björklund  

S-gruppen i Region Blekinge 
Året har självklart kännetecknats av pandemin. När rapporter i början av året kom om 
viruset som upptäckts i Wuhan fanns inom det regionala smittskyddet ingen större oro 
eller tro att den skulle få de konsekvenser som vi nu har sett. När spridningen sedan tog 
fart om det stod klart och vilken omfattning vidtog ett intensivt arbete för att gå in i en 
beredskap för att hantera alla de olika aspekter som var nödvändiga; det handlade bland 
annat om skyddsutrustning, intensivvårdskapacitet, information till medborgarna och 
regler för när personalen behövde stanna hemma. Det handlade också om att ställa om 
verksamheten och snabbt kunna följa statliga direktiv och samverka med kommuner och 
länsstyrelse för att anpassa hela samhället för att minska smittspridningen. För oss blev 
det självklart att uppträda som en ansvarstagande opposition och stå bakom 
regionledningen och inte försöka vinna politiska poäng på eventuella felbedömningar 
eller brister. Det innebar att fastställda mål inte längre kunde nås och att många politiska 
frågor fick nedprioriterat och skjutas på framtiden. Vi socialdemokrater har bidragit 
konstruktivt och aktivt för att bidra till att ge korrekt information och fatta beslut för att 
underlätta krisledningen och de åtgärder som bedömts som nödvändiga.  

Blekinge klarade sig länge mycket bra med en låg smittspridning och ett hanterbart tryck 
på hälso- och sjukvården. Under hösten tilltog tog smittspridningen ordentligt med 
tragiska följder och många i behov av inneliggande sjukhusvård och ibland intensivvård. 
Det innebar att vård som bedöms kan anstå sköts på framtiden för att kunna fokusera på 
covidvården som bland annat bedrevs på särskilt tillskapade vårdavdelningar; att skjuta 
upp vården får naturligtvis konsekvenser för dem som tvingas vänta på operationer eller 
annan behandling. En omfattande testning vidtog också och vi har varit aktiva i att ställa 
frågor och kräva att detta sker på ett för medborgarna smidigt och lättillgängligt sätt i 
hela Blekinge. 

Inte bara hälso- och sjukvården har påverkats och drabbats av pandemin. De 
påfrestningar näringslivet möter har varit viktiga för våra företrädare att möta även på 
regional nivå. Det är avgörande att det finns stöd för företag om hur man kan få stöd för 
att hantera situationen. Även kultur- och idrottslivet har det tufft och deras situation har 
uppmärksammats för att minska skadorna. Även kollektivtrafiken påverkas i hög 
omfattning. 






Under året lämnade Markus Alexandersson in två motioner: en om att inrätta en 
psykiatriambulans och en om bättre samverkan och gemensamma beroendecentrum 
mellan kommunerna och regionen inom beroendevården. Christopher Ekenberg valdes 
som ny ersättare i kultur- folkhögskole- och fritidsnämnden efter att Annelie Rosenqvist 
avsade sig uppdraget som ledamot i nämnden. Den socialdemokratiska gruppen har 
under året haft framtidsdiskussioner i syfte att blicka framåt och identifiera både dagens 
och framtidens utmaningar inom de politiska områden som Region Blekinge ansvarar för.  
Markus Alexandersson 

Slutord 
Att kunna mötas och diskuteras är grundläggande för ett politiskt parti; vi har blivit väl 
medvetna om konsekvenserna av att inte kunna träffas. Som en följd av detta har vi under 
året tappat ett stort antal medlemmar som vi nu antingen måste återvärva eller ersätta 
med nya medlemmar. Att vi nu har flyttat i en ny lokal ger förutsättningar för en öppen 
och tillgänglig verksamhet med diskussioner, föredrag och social samvaro. Samtidigt har 
vi lärt oss digitaliseringens möjligheter. Det är fantastiskt att vi kan diskutera innehållet i 
böcker vi läst i ett digitalt samtal utan att behöva lämna huset. Framtidens aktiviteter 
kommer att vara en blandning av fysiska och digitala aktiviteter. 

Pandemin har satt ljuset på betydelsen av ett starkt samhälle som kan möta krisen och 
finnas tillgängligt när man blir sjuk eller förlorar jobbet. Att det finns resurser till välfärden 
och trygghetssystem är avgörande när krisen kommer, men också att det finns en 
beredskap för kriser och möjlighet att stötta företag, föreningar och kulturarbetare som 
drabbas. Vi socialdemokrater har varit aktiva i att belysa äldreomsorgens behov av 
kompetent personal som är möjlig att rekrytera och behålla. Vi har motsatt oss att man 
utsätter människor för otrygghet för att nå ideologiska mål om fler privata inslag i 
välfärden. För oss är människors trygghet det viktigaste. Det gäller också i fråga om att 
inte bli utsatt för brott. Det är en prioriterat socialdemokratisk fråga att minska otrygghet 
och brottslighet och möta samhällsproblem med flera olika verktyg. 

Att vi blir fler medlemmar som möts i diskussioner om hur våra svar på 
samhällsproblemen ser ut är prioriterat. Genom att synas, att ha bra aktiviteter och både 
behålla och få nya medlemmar kan och måste vi bli starkare. Genom att vara många och 
engagerade med kloka svar kan vi också möta kommuninvånarna på ett sätt som ökar 
deras förtroende för oss. 
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