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Inledning
Det är dags att lägga ännu ett pandemiår till handlingarna. Under året har vår verksamhet i
regiongruppen fortsatt präglats av detta, om än på andra sätt än under pandemins första år.
Effekterna har märkts internt, men också politiskt i samhället.
I samhället har året präglats av arbetet med vaccination mot Covid-19 och de ekonomiska och
sociala effekterna av pandemin. Resultatet av nu nästan två års social distansering och
rekommendationer om minskat socialt umgänge börjar visa sina effekter i hur vi mår som individer
och som samhälle.
I regiongruppen har vi följt Region Skånes arbete med pandemin nogsamt. Alliansstyret har under
många år undanhållit resurser från vården vilket vi ser effekterna av nu när den uppskjutna vården
är större i Skåne än på andra håll. Alliansstyret har även valt att upphandla vaccinationerna vilket
under förra året gav Skåne en sämre start än nödvändigt i arbetet med att nå alla i Skåne med
erbjudande om vaccination.
I samhället börjar vi se effekter på den psykiska hälsan. Barn och unga mår sämre, föreningslivet
har fått sig törnar som kommer vara svåröverblickbara och ge effekter på folkhälsan nu och över
tid. Situationen på arbetsmarknaden i Skåne är tuff och arbetslösheten alldeles för hög. Pandemin
har gjort en redan svår situationen värre.
Personalen i välfärden är med all rätta trötta och vakanserna till tjänster som regionen nu utlyser är
svåra att besätta. Samtidigt är anmälningarna till arbetsmiljöverket många i regionens verksamheter.
Välfärden i Sverige var naggad i kanten redan vid ingången till pandemin och effekterna av det ser
vi nu. När vi går in i valåret är hoppet och möjligheten att bygga ett vackrare samhälle något av det
viktigaste vi behöver bidra med. Historieskrivningen om hur pandemin sköttes och vad som
behöver förändras kommer vara en av de stora valdebatterna. Vi i Vänsterpartiet har politiska
lösningar och vår kritik av välfärden känns igen i ibland annat Coronakommissionens rapporter
över läget i hälso- och sjukvården under pandemin och decennierna dessförinnan.
I regiongruppens arbete har året präglats av politiskt hantverk på distans. Vi lyckades ha ett enda
fysiskt gruppmöte, vilket var väldigt efterlängtat – för att sen åter igen bedriva allt politiskt arbete
på distans. Det har gått bra utifrån förutsättningarna både i vårt interna arbete och i arbetet i
nämnder, men det finns inga tveksamheter kring att det politiska arbetet på distans medför
demokratiska svårigheter i beslutsfattande i nämnderna när man inte sammanträder fysiskt. Det är
viktigt både i partiet och i det parlamentariska arbetet att utvärdera de digitala arbetsformerna för att
upprätthålla och utveckla det som varit bra, men också att åter igen börja ha fysiska möten när
tillvaron så tillåter.
När vi nu går in i valåret och lägger 2021 till handlingarna ska vi göra det med raka ryggar. Vi växer
i medlemsantal och opinionen visar stärkt stöd för en radikal politik från vänster. Regionens
verksamheter kommer stå i fokus av stora delar av valrörelsen. Vi är beredda.

Media
Mediaåret 2021 har fortsatt dominerats av Covid-19 pandemin. Långtidsplanering vad gäller utspel
och teman har ofta fåtts läggas på is i väntan på minskad samhällssmitta eller nya smittvågor.
Samtidigt som det parlamentariska arbetet fokuserats på pandemihantering har pandemins undantag
blivit regel i den regionala ekonomiska planeringen. Det har genomgående påverkat arbetet med
både traditionella medier och sociala medier. Tillfällen för politiska utspel har på grund utav det
osäkra läget fortsatt varit litet.

Tidningar och tidskrifter
Under 2021 nämndes Vänsterpartiet i Skåne i media (både online och i tryckt press) 66 gånger*.
Det visar på en nedåtgående trend som består från 2020. Motsvarande siffror i
omnämnanden/publiceringar för åren 2020, 2019, 2018 och 2017 var 112, 252, 649 (valår)
respektive 354 omnämnanden. Bevakningsverktyget M360 Opoint som var aktivt under 2021
hämtar betydligt färre artiklar än bevakningsverktyget Retriever, som regionen återigen upphandlat
för 2022. Det ger bättre chans till träffsäker mediabevakning under valåret 2022.
Av 66 omnämnanden bestod 47 av webbpubliceringar och 4 gånger tryckt press. Ett inlägg var ett
radioinslag.
Den vanligaste ämneskategorin var frågor som rörde Sjukvård (18 publiceringar), Regional
Utveckling (11 publiceringar) och Kollektivtrafik (6 publiceringar).
I tre publiceringar omnämndes Vänsterpartiet Skåne men inte någon av våra företrädare. Av de 63
artiklar där våra företrädare nämndes rörde det sig i 18 fall av en eller fler kvinnor, i 9 fall om en
eller flera män och i 22 fall av både kvinnor och män. Inga omnämnanden rörde någon eller några
icke-binära personer.
6 artiklar bestod av omnämnanden och 46 var författade av oss själva. Av de 46 var 43
pressmeddelanden och 3 debattartiklar. Vad gäller pressmeddelanden har vi publicerat 4 färre än
2020 (50 publicerade), vilket också kan jämföras med 2019 då vi publicerade 46 stycken, och 2018
47 stycken. Detta tyder på att våra utåtriktade utspel inte varit påtagligt färre än innan Corona, men
att det inte återspeglats i återpubliceringar i media i samma utsträckning som tidigare.
Den tidning som publicerat nyheter om eller av oss flest gånger är Ystads Allehanda (5
publiceringar). Av övriga tidningar har antal publiceringar skett i följande fallande ordning:
Kristianstadsbladet (4 publiceringar), Skånska Dagbladet (3 publiceringar), Sydsvenskan (2
publiceringar) och Norra Skåne (1 publicering).
För närmare beskrivning av synlighet i media, se komplett mediarapport för 2020 (kommande).
*Denna siffra kan komma att justeras i komplett mediarapport för 2021.

Sociala medier i siffror
Vi har haft Facebook som vår primära plattform. Vi använde under december månad även
Instagram. Facebook har gemensamt annonssystem med Instagram vilket gör att våra annonser även
når ut till Instagram. Alla siffror är från 1 januari-31 december 2021.
Antal 2021
Inlägg vi producerat
Följare i slutet på 2020
Personer som fått upp ett av våra inlägg på sin skärm

450
3987
409701

Förändring i %
från 2020
9%
9%
-4%

Hur många som engagerat sig i ett av våra inlägg
Likes
Kommentarer
Delningar

51089
30100
1657
2761

31%
13%
49%
13%

Kommentar
Under året har en del av strategin varit att få mer engagemang runt innehållet. Det har gett ökat
engagemang men då har vi inte alltid annonserat våra inlägg lika brett. Vilket resulterat i minskning
av antal personer som fått upp våra inlägg.

Topplistan 2021 för Vänsterpartiet Skåne
Våra mest engagerande inlägg.

1
2
3
4
5
6
7
8

Vänsterpartiet i Skåne stödjer kampen mot sexuellt våld och övergrepp på Balkan
Vill du jobba för ett mer solidariskt samhälle?
#fortfarandefeminist, intervju med Nooshi Dadgostar!
Från och med idag saknar Vänsterpartiet förtroende för Stefan Löfven
Vänsterpartiet Skåne har inget förtroende för en regering som inför marknadshyror!
Venstrepartiet i Skåne ønsker tillykke med det enormt gode valgresultat
Vänsterpartiet Skåne står i solidaritet med det palestinska folket!
S och C bluffar om marknadshyrorna.

Länk
Länk
Länk
Länk
Länk
Länk
Länk
Länk

9

Länk
För ett solidariskt samhälle! Stoppa marknadshyrorna!
10 De som vill ha marknadshyror pratar om "ökad rörlighet" och "högre betalnings- Länk
vilja"
11
Länk
Tillsammans på 1 maj för jobb, jämlikhet och framtidstro!
12
Länk
Marknadshyror kommer innebära höjda hyror! #stoppahyreschocken
13
Länk
Nooshi Dadgostar: Nu väntar vi på besked. Kommer Stefan Löfven att lyssna på 3
miljoner hyresgäster
14
Länk
Det är dags att ta strid för sjukvården!
15
Länk
Vi minns Srebrenica 26 år efter folkmordet

Parlamentarism
Även för 2021 har i princip allt parlamentariskt arbete skett i pandemins tecken. Under årets första
hälft dominerade olika aspekter av vaccineringen stort. Därefter har ett större fokus hamnat på den

personal som slitit ont under hela pandemin, tyvärr har detta fokus mest blivit tomma ord. Vad detta
kommer att innebära långsiktigt i form av ökad sjukskrivning och fler som söker sig bort från
sjukvården kan bara framtiden utvisa.
Under året har sex sammanträden med regionfullmäktige genomförts, fyra av dessa genomfördes
digitalt medan två under hösten genomfördes med fysisk närvaro i Kristianstad. Även huvuddelen
av alla nämnders möten har genomförts digitalt. Många av de juridiska frågor som aktualiserades
under tidigare år kring genomförandet av digitala möten har löst sig rent praktiskt. Några
överklagande av beslut har skett men ännu inget som berör Region Skåne. Det mesta har fungerat
rimligt väl även om det varit svårt att få till den riktiga glöden i angelägna debatter när ledamöter
har suttit hemma i sitt eget vardagsrum istället för att mötes i varsin talarstol.
För Vänsterpartiets del har situationen inneburit att vi fortsätta med huvuddelen av vår egen
verksamhet digital. Det rena hanterandet av ärenden och demokratisk förankring av vårt agerande i
olika frågor har löpt på utan några större problem. Det som visat sig svårare är att formulera ny
politik när vi inte kan träffas och bolla idéer. I arbetet med förslaget till regionalpolitiskt program
genomfördes ett antal digitala möten för att ge alla medlemmar en möjlighet att påverka tidigt i
processen. Dessa möten var välbesökta och gav viktiga inspel i arbetet med att formulera
programmet. Gällande skrivandet av egna motioner har det inte gått fult lika bra och en del
motioner har därför skjutits framåt i förhoppning att arbets- och skrivargruppen skall kunna samlas
och diskutera olika tankar och förslag. Jämfört med 2020 har lika många motioner tagits fram
medan antalet interpellationer ökat till det dubbla.

Motioner
Under året har följande motioner lämnats in:
• Privata vårdgivare vid kris
• Tillit är vägen fram
• Avskaffa psykoterapi vårdvalet
Under året har följande motioner behandlats:
• Klimatnödläge
• Regional strategi mot ensamhet
• Flerdagsbiljett

avslagen
besvarad
avslagen

Interpellationer och enkla frågor
Interpellationer är ofta ett effektivt sätt att lyfta fram specifika frågor till debatt, även om de ibland
inte hinner diskuteras bredare i regiongruppen på grund av kravet på att de lämnas in 7 arbetsdagar
innan fullmäktiges sammanträde.
•
•
•
•
•
•
•

Flyktinghälsan
Skånetrafikens biljettsystem
Standardiserat insatsförlopp
Demokratiunderskott
Personalpolitik
Samverka för att minska arbetslösheten
Sommarsituationen

Med tanke på den långa framförhållningen för interpellationer har vi ofta istället fått använda oss av
enkla frågor som kan lämnas dagen innan sammanträdet äger rum. I gengäld måste de vara betydligt

kortare och bara innehålla en konkret fråga. En ytterligare begränsning av de enkla frågorna är att
bara frågeställaren och den hos majoriteten som svarar kan debattera vilket innebär att möjligheten
till debatt är väldigt liten. Under året har ett 10-tal enkla frågor lämnats in, de flesta med fokus kring
arbetsmiljö, miljö och kollektivtrafik.
Initiativärenden
Under mandatperioden har regiongruppen mer aktivt börjat använda den nya möjlighet som
kommunallagen öppnat i form av initiativärenden i de nämnder där vi sitter som ordinarie ledamot.
Vi har bl.a. lämnat in förslag kring brytpunktssamtal, arbetsgivaransvar för våldsutsatta, ungas
psykiska hälsa, jämlik screening, strategi för god arbetsmiljö samt arbetstillfällen under sommaren.
Regiongruppen har haft 7 möten, Regiongruppens arbetsutskott har träffats 9 gånger.

Kontakter med organisationer och andra aktörer
Under 2021 fortsatte regiongruppens arbete med att träffa skånska organisationer och fackliga företrädare. Ett aktivt nätverkande har varit viktigt under året för att tillsammans med andra driva på för
våra politiska frågor. Vi hade en viss förhoppning under hösten att kunna träffa organisationer fysiskt igen men dessa raserades fort när smittspridningen åter ökade. Samtliga de dialoger vi haft
med fackförbund, patientföreningar och andra ideella organisationer har därför fått skötas digitalt.
Något som fungerar utmärkt vid kortare avstämningar kring konkreta frågor men sämre för att diskutera bredare och mer komplexa frågor.

Regiongruppen
Efter valet är följande kamrater valda som ordinarie ledamöter i regionfullmäktige:
Peter Ahlbom
Linda Ekelund
Agneta Lenander
Paloma Mamani
Patrik Milton
Sara Svensson
Busi Dimitriu
Angelica Svensson
Vilmer Andersen
Morgan Svensson
Därutöver finns i gruppen totalt 19 ersättare i regionfullmäktige samt ytterligare 2 ledamöter i
nämnd som inte sitter i regionfullmäktige

Övrigt
Personal
Sara Svensson, gruppledare/regionråd – hela året
Mikael Persson, politisk sekreterare – hela året
Werner Petersson, politisk sekreterare – hela året
Emma Eliasson Åström politisk sekreterare – hela året
Joel Nordström politisk sekreterare – fr.o.m. 1/10
Daria Bogdanska politisk sekreterare – fr.o.m. 1/11
2021 i siffror:
Mandat
Facebookinlägg
Anställda
Lagda motioner

10
450
6
3

Interpellationer
Initiativärenden
Gånger vi synts i media

7
7
66

