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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Styrelsen och Verkställande utskottet (VU) Helsingborgs arbetarekommun

 
Verkställande utskottet (VU) 
Ordförande:                                                               Mikael Andersson 
Vice ordförande                               Margareta Liljedahl Eriksson 
Kassör                                                                                 My Rosell 
Ersättare (ordinarie ledamot styrelsen)                                 Mickey Magnusson 
Ersättare (ordinarie ledamot styrelsen)                                Vehid Stovrag                    
Adjungerad/ombudsman:                                                Vilma Carlsen   
 
 
Övriga styrelsen: 
Ordinarie ledamot                                                            Khawla Ibrahim 
Ordinarie ledamot    Ali Shibl                                     
Ordinarie ledamot/facklig ledare                                          Vehid Stovrag    
Ordinarie ledamot                                                             Kim Plunteman 
Ordinarie ledamot/studieorganisatör  Jan-Olof Rosenberg    
Ordinarie ledamot    Ann Danielsson  
Ordinarie ledamot    Catherine Borgkvist                                                 
Ersättare                                                                              Yvonne Augustin  
Ersättare                                                                               Mats Panther  
Ersättare                                                                               Ludvig Bayerlein  
                  
Adjungerade till styrelsen 
Kommunalråd    Jan Björklund  
Riksdagsledamot                                            Yasmine Bladelius 
Riksdagsledamot                                            Ola Möller 
Regionstyrelsen/partistyrelsen                                             Yvonne Augustin   
S-kvinnor      Anna Ingers 
Partidistriktet     Maria Ward 
STS     Aina Modig Lindell  
LO Helsingborg     Marcus Strandberg  
 
Grundorganisationer med resp. ordförande 
 
Adolfsberg                     Nathalie Eriksson 
Centrum                         Mats Panther 
Helsingborgs S                    Lars Holmgren  
Husensjö   Ola Möller  
Mörarp                           Tonka Frodlund 
Nordvästra                     Renée Sandberg Ohlander 
Norra S                            Kenth Hellqvist 
Närlunda                        Vehid Stovrag  
Påarp                              Fredrik Dersell 
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Ramlösa                         Thomas Munkberg 
Rydebäck    Kent Wilhelmsson 

Södra                              Pernilla Rydell  
HBT-S Helsingborg        Kim Plunteman  
S-pensionärerna              Anita Blomqvist 
Tro och Solidaritet         Aina Modig Lindell 
S-kvinnor                       Anna Ingers 
Internationella                Khaled El-Khalayeli 
Tjänstemanna S              Åsa Holmqvist 
Byggfacken                     Kim Thomsen 
Handels                          Tobias Bixberg   
IF Metall                        Kenth Hellqvist 
Kommunal                     Ulf Eliasson 
Seko                             Birger Palmgren 
Transport                       Ali Shibl (kassör) 
GS Skåne/ Blekinge  Vehid Stovrag  
 
 
Sammanfattning 2022 
Så lägger vi då ytterligare ett år till handlingarna. Ett år som präglats av flitigt arbete och 
förnyelse på olika sätt vi började med fysiska möten efter Coronapandemin. Vi fick nya ansikten 
i styrelsen och även på våra listor. En ny ombudsman anställdes på partiexpeditionen. Dessutom 
genomförde vi en valrörelse som ledde till att vi fortsatt kan titulera oss som det största partiet i 
stan. 
  
Under året har det genomförts 13 styrelsemöten varav ett konstituerande. Att det var valår 
påverkade såklart antalet möten. Mötena har präglats av högt i tak, kring ibland ganska svåra 
diskussioner och avväganden, men enigheten i de beslut som tagits har gett styrka och kraft att 
göra många bra saker. Som att ta fram ett nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram, starta upp 
pratcafé på tisdagarna som hålls av pensionärerna och dra i gång röda lördagar i december. 
  
Rysslands anfallskrig mot Ukraina har på mycket kort tid förändrat Sveriges säkerhetspolitiska 
läge i grunden. Därför har arbetarekommunen haft en säkerhetspolitisk dialog med medlemmar 
rörande det. Det handlade om att vi tillsammans i partiet både skulle ha en ordentlig diskussion 
och erbjöd möjligheten att fördjupa vår förståelse för vad det nya läget innebar för Sveriges 
säkerhet. Vad innebar det för vår socialdemokratiska utrikes- och säkerhetspolitik? Hur vi såg att 
vi bäst värnar Sveriges säkerhet, mänskliga rättigheter och internationell fred och säkerhet?   

Mellan 30 maj och 3 juli hölls H22 City Expo i vår stad. Styrelsen och många förtroendevalda 
deltog på H22 och hjälpte till att bemanna vårt tält och var med på olika aktiviteter.  

Sommaravslutningen hölls hemma hos kassören My Rosell med en god uppslutning. 
Avslutningen för året hölls på Aurora där man kombinerade styrelsemöte och julbord.  
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Årsmötet 
Årsmötet genomfördes den 26 mars och ägde rum på Folkets Hus, A-salen. Det blev första 
årsmötet i fysisk form efter Coronapandemin. Mötet sändes även digitalt för de som ville följa 
det på distans. Årsmötet var välbesökt och uppskattat.  
Vår gäst och mötesordförande var Anna Wallentheim, riksdagsledamot, en mycket uppskattad 
och kunnig ordförande som ledde mötet. 
Förtjänsttecknet Brantingmedaljen delades ut till Christer Johnn, Mohamed Helaoui, Lisbeth 
Lindell, Mohammed Chahrour, Bengt Olsson och Åke Nilsson.  
 

  
 
Styrelsemöten 
Under året har det genomförts 11 ordinarie styrelsemöten varav 1 konstituerande och två extra 
styrelsemöten. Alla ordinarie styrelsemöten har genomförts på plats i partilokalen, Sundstorget 
6, de extra två styrelsemöten har genomförts digitalt, via Zoom. Mötena har genomförts på ett 
bra sätt med många diskussioner. 
 
 
Medlemsmöten 
Vi har under året haft åtta medlemsmöten, utöver årsmötet, alla med olika teman. Våra 
medlemsmöten har varit välbesökta.  
 
24 januari  Tema: Motioner till partikongressen och kansliavgifter 
21 februari  Tema: H22 
26 mars   Tema: Årsmöte 
25 april  Tema: Kommunal politiskt handlingsprogram 2022 
30 maj  Tema: Glöder på Söder, grillning  
22 augusti  Tema: Nomineringar till regionala uppdrag 
19 september Tema: Nomineringar till regionala valkonferensen och genomgång av 

valrörelse och det politiska läget i Helsingborg 
22 oktober  Tema: Nomineringar till kommunalråd, kommunstyrelse, revision mm. 
3 december  Tema: Nomineringar till nämnder, styrelser mm.  
 
 
 



5 

 

Valkommittén 
Valkommittén har under 2022 haft en hektisk period. Efter val skall våra företrädare uts och 
valkommittén har uppdrag att förbereda alla valen till medlemsmöten. 
Valkommittén har haft principer för sitt inre arbete och arbetssätt i processen. Politikerrollen 
har varit styrande gällande kriterier. 
Kontakten mellan grundorganisationerna och valkommittén har fungerat bra. Förslaget har 
hanterats i enlighet med den bestämda processen. Från hantering i valkommittén till vidare 
förankring i förstärkta valberedningen och avslutningsvis på medlemsmöte efter valet. 
Det är alltid en jobbig period när våra företrädare skall utses, valkommittén har en viktig 
uppgift. Valkommittén kommer under mars månad att utvärdera sitt arbete och lämna vidare 
den utvärderingen till den nyvalda valkommittén som tillträder efter årsmötet. 
 

 
Första maj  
Efter pandemin fick vi äntligen träffas och fira vår högtidsdag - Första maj. Första maj inleddes 
med en sillafrukost på IF-Metall, det blev en mycket trevlig stund. Samling inför årets tåg skedde 
kl.12.00 på Mäster Palms plats. Vi hade en god uppslutning från våra medlemmar samt övriga 
deltagare och kort tid innan tåget skulle avgå anlände vår huvudtalare Heléne Fritzon. Heléne 
Fritzon anslöt till oss och vi tågade upp till Sundspärlan. 
 
Förutom peppande tal så bjöds det på hamburgare och korv av LO-facken samt fika i vanlig 
ordning. Som seden bjuder så hade vi hoppborg på plats samt ansiktsmålare, ponnyridning och 
trollkarl. Flera S-föreningar, sidoorganisationer och fackliga avd. ställde upp med bord och 
aktiviteter på Sundspärlan. Hela kalaset var över strax efter lunch.  
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Grundorganisationerna 
Under året har det varit ett antal inplanerade grundorganisationsträffar med god uppslutning. 
Ämnen som har behandlats har varit alltifrån dagsaktuella politiska frågor, valrörelse samt 
praktiska frågor kring medlemssystem och liknande som varit på agendan.  
 
 
Distriktskongress   
Den 9–10 april genomfördes årets distriktskongress. Delegationen från Helsingborg leddes av 
My Rosell på Malmö Live i Malmö. Det blev en fysisk kongress där alla skånska AK-
delegationer var samlade.  
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Studier    
Studier har pågått under hela året, vi har hållt verksamheten igång. Vi har genomfört 
introduktionsträffar, flera medlemsutbildningar och studiecirklar. Vi har också genomfört 
ledarskapsutbildning för förtroendevalda där så gott som samtliga förtroendevalda deltagit.  
 
 
Rådhuset och fullmäktigegruppen  
Under 2022 har verksamheten i Helsingborgs nämnder och styrelser i mycket hittat tillbaka till 
sin organisation igen som den var innan pandemin. Flera digitala möten har återigen blivit 
fysiska och vissa möten har vi upptäckt med fördel genomförs digitalt. Pandemiåren har bidragit 
med många lärdomar men nu hoppas vi att i samband med att vi gör bokslut för det här året 
och även för mandatperioden 2018–2022 också kan lägga pandemin bakom oss. 
Året har dominerats av två händelser, stadsmässan H22 och att det varit valår. Vi har varit med 
och planerat inför H22 och varit mycket aktiva under H22 och kan med facit i hand konstatera 
att arrangemanget har öppnat upp för nya samarbeten, lärdomar och insikter. Det var lite för 
svårnavigerat och placeringsmässigt spretigt men på det stora hela har det varit en välkommen 
erfarenhet. 
Valrörelsen kom igång som brukligt i samband med första maj och då var Heléne Fritzon från 
EU-parlamentet vår huvudtalare. Det har varit en valrörelse som nationellt har präglats av brott 
och straff samt energifrågan där priserna har skjutit i höjden under året. Det bidrog till att det 
blev en jämn valspurt, som det borgliga blocket vann då de gjorde SD till en samarbetspartner. 
Så blev det även i Helsingborg. Idag leds Helsingborg formellt av en treklöver, med 
Moderaterna vi rodret och Liberaler och Kristdemokrater. I praktisk politik ser vi att även 
Sverigedemokraterna, SD är med och styr och har i högsta grad påverkat den politiska 
organisationen. När den nya mandatperioden börjar, gör den det med reducerad politisk insyn. 
Stadsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Vård- och 
omsorgsnämnden har bantats från 13-nämnder till 11-nämnder. Kulturnämnden har också 
drabbats av neddragningar och politisk insyn och mest kännbart har det varit för val- och 
demokratinämnden som blivit av med sitt demokratiuppdrag och återigen blivit en renodlad 
valnämnd. Istället för presidier har staden infört beredningsgrupper så att SD får full insyn. Det 
är plågsamt tydligt att demokrati, inflytande och delaktighet inte är värden som prioriteras av det 
här styret. 
För vår del gjorde vi ett bra val. Vi gick framåt och är fortfarande Helsingborgs största parti. 
Det blev ett mandat till för vår del och under kommande mandatperiod har vi 20 ordinarie 
ledamöter i kommunfullmäktige. Alla engagerade och revanschlystna och med vad de senaste 
opinionsundersökningarna visat, uppbackade av väljarna. Det bådar gott för kommande 
mandatperiod och vi känner tillförsikt över att vi kommer vara en stark opposition som kommer 
ge borgarna en rejäl match och vi blir inte förvånade om det visar sig att treklövern och SD får 
lämna över ordförandeklubban redan innan mandatperioden är över. 
 
 
Valet och valrörelse 
Aktiviteter  
Under valåret 2022 har arbetarekommunen arrangerat och varit delaktiga i en bredd av 
aktiviteter. Vi har haft två bemannade valstugor. En har varit på Stortorget och en har varit 
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placerad på GA torg. Valstugorna har som brukligt engagerat våra medlemmar att möta väljare 
och väljarna att lära sig om vår politik. Vi har knackat de dörrar som vi har kommit åt. Eftersom 
allt fler bostadshus har låst sina portar har det begränsat oss rejält när det gäller dörrar som varit 
tillgängliga att knacka. Vi har därför koncentrerat oss på att knacka tillgängliga dörrar och det 
har framförallt varit i villa- och radhusområden. Där har vi prioriterat LO-väljare, blockbytare 
och väljare som vi vet tycker våra frågor är viktiga. 
Utöver det har vi haft återkommande aktiviteter på stan, kring lasarettet och vårdcentraler, delat 
ut vårt valmanifest, besökt arbetsplatser, skolor, föreningar och moskéer samt anordnat 
områdesfester. Områdesfesterna var ett sätt att nå väljare när det inte gick att knacka dörr. 
Under valets sluttamp har vi totalt delat ut över 5000 rosor.  
 
Media: 
Vi har framförallt satsat på att synas i sociala medier. Vi har haft 86 000 unika helsingborgare 
som har besökt våra konton på Instagram och Facebook. HD och Aftonbladet har kört våra 
digitala annonser och vi har haft radioreklam på Radio Rix, Megapol, Retro och Rock. Enbart på 
Aftonbladet har vi haft 300 000 visningar.  
Lokaltidningen har anlitats för att dela ut vårt valmanifest till samtliga hushåll i samband med att 
Lokaltidningen levererats. Flera digitala skärmar som finns runt om i Helsingborg har också 
burit våra valbudskap. 
 
Valresultatet i Helsingborg i perspektiv: 
 
                                             2014                       2018                          2022 
Riksdag                                29%                       27%                  28% 
Kommun                              28%   28%                  31% 
Region           32%   29%                  32%   
Valdeltagande                      80%                      82%                            77%  
  
Mandatfördelning: 

• Socialdemokrater  20 

• Moderaterna  16 

• Sverigedemokraterna 14 

• Vänstern  4 

• Kristdemokraterna 3 

• Liberalerna  3 

• Centern  3 

• Miljöpartiet  2  
 

Det finns 65 platser i Kommunfullmäktige och 33 platser innebär majoritet. 
 
Några snabba slutsatser: 
Röstdeltagandet har gått ner och det blir allt fler som väljer att förtidsrösta. Det nybildade 
partiet Nyans har tagit röster från oss och vi har tappat röster i våra starka områden och ökat i 
starka Moderatområden. Precis som förra valet ökar vi i medelklassområdena. SD ökar 
marginellt och med all önskvärd tydlighet stärker och befäster vi vår position som det största 
partiet. 
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Kyrkofullmäktigegruppen 
Vi, socialdemokratiska förtroendevalda i Svenska kyrkan har denna mandatperiod valtekniskt 
samverkan med Centerpartiet och miljöpartiet de gröna. Med viss oro noteras att det har varit en 
del avhopp redan under första mandatåret i vår kyrkofullmäktige S-grupp och även i de båda 
nomineringsgrupper vi samverkar med. De har ju också betydligt färre kvar på sina listor att 
ersätta med. Vi får hoppas att inte flera väljer att lämna eller flytta. Vi har ju tillsammans en 
mycket knapp majoritet både i kyrkofullmäktige och kyrkoråd! Vi står inför stora utmaningar 
med fortsatt minskat medlemsantal vilket innebär minskade ekonomiska resurser. Den största 
utmaningen är dock att skaffa ny begravningsmark. En avsiktsförklaring har antagits av ett enigt 
kommunfullmäktige och vi förordar en del av naturreservatet vid Pålsjö. Arbetet är i full gång 
för markundersökningar i samverkan med staden, men många turer återstår och det börjar bli 
bråttom. Vår socialdemokratiska ideologi är lätt att känna igen i kyrkans viktiga diakonala arbete 
som fortsatt gör stor skillnad för många församlingsbor. Vi fortsätter prioritera satsningar på 
barn och ungdomar. Dop och konfirmation är högprioriterade områden, färre döpta barn 
innebär färre kyrkotillhöriga och därmed minskad kyrkoavgift att driva verksamhet för. Vi var i 
allra högsta grad delaktiga i H 22 och tillsköt både pengar och personalresurser. Miljöfrågor var 
en viktig punkt i vårt valprogram för den nya mandatperioden. Vårt mål är att få hela pastoratet 
miljöcertifierat, steg 3, under denna mandatperiod. Vi gick till val på att bli Sveriges bästa 
arbetsgivare och har hög prioritet på arbetsmiljöfrågorna. Vi bidrar solidariskt till självhjälp ute i 
världen, vi avsätter i budgeten minst 1,5 % av kyrkoavgiften till Svenska kyrkans internationella 
arbete och till pastoratets åtagande i Etiopien. Under året har nyvalda kyrkofullmäktige 
genomgått ett antal utbildningar kring pastoratet och vårt uppdrag som förtroendevalda. 
Kyrkofullmäktigegruppen har träffats inför kyrkofullmäktiges sammanträden. 
 
            
Medlemmar 
Medlemsutvecklingen har varit uppgående under året (+14%). Vi får ett tillskott av nya 
medlemmar, flera av dessa är väldigt aktiva och engagerade. Samtidigt tappar vi några till följd av 
flytt, ändrat engagemang, eget valt utträde eller bortgång. Medlemsutvecklingen är väldigt viktig 
och något som vi behöver arbeta aktivt med.  
 
Kamrater! 

Nu när det är dags att sammanfatta året som gått, så slås jag av många tankar men en är tydligt dominerande 

”starka tillsammans”. Vi nådde inte hela vägen till att ta makten i Helsingborg, men våra gemensamma krafter 

gjorde att vi gick fram och är det tydligt största partiet i vår kommun. Vi började året med pandemi och allt det 

hade med sig sen kom ett hemskt övertramp när kriget i Ukraina bröt ut. Men i allt detta gjorde vi en fantastisk 

valrörelse där alla hjälptes åt, och vi gjorde detta som en enad kraft. Nu ser vi fram emot nästa år och då blir vi 

ännu starkare tillsammans. 

Styrelsen  

 

Helsingborg 2023 03 06 
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                                 Arbetarekommunens styrelse 2022/2023 
 
 
 
 

Mikael Andersson                 Margareta Liljedahl Eriksson 
 
 

 
      Vehid Stovrag                                                                         My Rosell 
 
 
 
     Mickey Magnusson          Khawla Ibrahim  
   
 

 
     Ali Shibl                                            Ann Danielsson  
 
 
 
     Kim Plunteman          Jan-Olof Rosenberg  
 
 
 
     Catherine Borgkvist 


