
Verksamhetsberättelse V Skåne 2021

Ytterligare ett år med pandemin - och planering inför valrörelsen!
2021 var det andra året i den världsomspännande corona-pandemin. Under sommaren och
hösten fanns några möjligheter till “vanligt” politiskt arbete där medlemmar och sympatisörer
kunde träffas fysiskt, men sedan tog smittspridningen fart igen. Även om vi under året hade
en viss vana av digitalt arbete innebar det såklart stora svårigheter att arbeta politiskt. Men
trots det har det gått bra för både Vänsterpartiet i stort och Skåne-distriktet i synnerhet, det
ser vi bland annat på att antalet medlemmar har ökat. 2021 var också det sista året innan
valrörelsen, vilket betyder att planeringen för valrörelsen påbörjades under hösten, ett år
innan valet.

Under året har följande kamrater suttit i distriktsstyrelsen
Umihana Rasovic, ordförande, Eslöv.
Hanna Gunnarsson, vice ordförande, kassör, VU-ledamot, Lund
Emma Wennerholm, VU-ledamot, Höganäs
Mats Högelius,Malmö
Maria Kållberg, Malmö
David Lenander, Svalöv
Patrik Milton, Lomma
Anders Nilsson, Eslöv
Mia Christensson, Skurup

Suppleanter i inträdesordning
1. Svjetlana Saric, suppleant, Helsingborg
2. Rebecca Johansson, suppleant, Lund
3. Birgitta Ehlin, suppleant, Malmö
4. Jesper Sahlén, suppleant, ersättare i VU, Lund
5. Daniel Sestrajcic, suppleant, Malmö
6. Roland Nilsson, suppleant, Östra Göinge
7. Tjatte Hedlund, suppleant, Malmö

Revisorer
Gustavo Garcia, Burlöv, och Anneli Philipson, Malmö

Valberedning
Angelica Svensson, Lund
Gustavo Garcia, Burlöv
Mona Nihlén, Tomellla
Mauricio Sanchez, Eslöv
Ingrid Mattiasson Saarinen, Helsingborg
Paula Mulinari, Malmö
Gunilla Wahlberg, Lund
Claudia Velasquez, Helsingborg
Kalle Eriksson, Malmö
Steingrimur Jonsson, Lund
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Magnus Roslund, Landskrona
Ingrid Bromander, Hörby
Morgan Svensson, Malmö

Under året har distriktsstyrelsen haft 10 möten, alla utom två har varit digitala. Ett möte har
hållits i ett “semifysiskt” format, där några var med på distans och några var på plats i en
stor lokal hos ABF i Malmö. Det andra fysiska mötet hölls direkt efter den
kongressförberedande konferensen för att bekräfta de beslut konferensen fattat.
Verkställande utskottet har haft möte nästan en gång i veckan, undantaget sommar- och
julledigheten. Samtliga VU-möten har varit digitala, vilket har underlättat möjligheten att ha
möten då VU inte har varit begränsat av restider eller hemarbete. Distriktsårskonerensen i
mars 2021 hölls digitalt, medan den kongressförberedande konferensen i oktober hölls
fysiskt i Helsingborg.

Distriktsstyrelsen har under året valt två internfeministiska ansvariga, Maria Kållberg och
Anders Nilsson, två fackliga ansvariga, Emma Wennerholm i DS och Kalle Eriksson från V
Malmö. Distriktsstyrelsen har även utsett en landsbygdsgrupp samt en
partiföreningsstödgrupp med ansvar för att följa upp arbetet med att stödja partiföreningarna.
I enlighet med beslutet på distriktsårskonferensen har en grupp tillsatts för att diskutera
avgifter i äldreomsorgen.

Vänsterdagarna arrangerades fysiskt i Göteborg i november. Vänsterpartiet Skåne
finansierade deltagande för 17 personer från mindre partiföreningar, utöver det skickade
partiföreningarna i Skåne många deltagare för att ta del av det stora programmet.

Nyhetsbrev och Folkviljan
Distriktet har regelbundet skickat ut nyhetsbrevet DIPS till partiföreningar och
förtroendevalda för att informera om vad som är på gång i distriktet. Medlemstidningen
Folkviljan har getts ut i 6 nummer under verksamhetsåret. Folkviljan ges ut i samarbete med
Vänsterpartiet Malmö och har under året hållit mycket hög kvalitet med reportage, intervjuer
och rapporter från verksamheten i partiföreningarna. Folkviljan skickas till alla medlemmar
men finns också på Vänsterpartiet Skånes webbsida så att alla kan ta del av den även
digitalt. I redaktionen har ingått från Vänsterpartiet Skåne: Figge Bergquist (sättare), Lisa
Claesson (ansvarig utgivare), Emma Eliasson Åström, Maria Kållberg (redaktör), David
Lenander, Olof Norborg, Werner Petersson, Jesper Sahlén

Partiföreningsstöd
I distriktets grupp för partiföreningsstöd har ingått: Birgitta Ehlin, Rebecca Johansson, David
Lenander, Patrik Milton, Roland Nilsson, Jesper Sahlén, Svjetlana Saric, Emma
Wennerholm. Flera anställda har varit kopplade till arbetet. Gruppen har prioriterat att stötta
kontinuerliga träffar i distriktets fem partiföreningsgrupper: Mittskåne, Nordväst, Nordöst
(NÖSK), Sydväst och Sydöst (SÖSK).

Kyrkovalet
I september höll Svenska kyrkan kyrkoval. Vänsterpartiet ställer inte upp i valet, men det
finns en nomineringsgrupp som heter Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) där många
vänsterpartister är engagerade. Vänsterpartiet Skåne bidrog både ekonomiskt och
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organisatoriskt till Visks valkampanj, även om Visk är en egen organisation. Utskick om valet
skickades till alla medlemmar i V Skåne. Visk gjorde ett mycket bra resultat i kyrkovalet i
Skåne och Vänsterpartiet Skåne gratulerar Visk till det framgångsrika valet och önskar lycka
till under mandatperioden.

Valledning och förberedelser inför valrörelsen 2022
Under hösten 2021 påbörjade Vänsterpartiet Skånes planering inför valrörelsen. En
valledning valdes bestående av distriktsstyrelsens verkställande utskott och regiongruppens
arbetsutskott, förstärkt av Daniel Sestrajcic från DS. Distriktets anställda och regiongruppens
politiska sekreterare är adjungerade till valledningen. Distriktsstyrelsen har analyserat
valresultatet från 2018, fattat beslut om politiska och organisatoriska mål, beslutat om att
avsätta budget för en ringcentral samt beslutat om tre extra valanställningar: Rebecca Thell
(valorganisatör), Joel Nordström (politisk sekreterare med fokus på den regionala
valrörelsen) och Daria Bogdanska (politisk sekreterare med fokus på opinionsarbete och
kommunikation).

Kongressen 2022
4-6 februari höll Vänsterpartiet sin 44:e kongress. Länge planerades det för en vanlig fysisk
kongress i Stockholm men eftersom smittspridningen var hög i början av året blev
kongressen istället återigen digital. Skåne deltog med en delegation på 26 ombud, som
leddes av Umihana Rasovic Kasumovic och Rebecca Thell. Delegationen hade flera
förmöten för att förbereda sig och var aktiv i debatterna. Flera motioner från Skåne blev
bifallna på kongressen. En kongressförberedande kongress hölls fysiskt i Helsingborg 31
oktober för att anta motioner och nomineringar. Från Skåne valdes partistyrelseledamöterna
Hanna Gedin, Pål Brunnström, Lisa Claesson och Patrik Strand om som ledamöter
dessutom tillkom Momodou Malcolm Jallow som suppleant i partistyrelsen. Mikael Persson
valdes om till revisor, Mats Olsson och Jens Börjesson valdes om till programkommissionen
och Morgan Svensson valdes om till valberedningen.

Fackligt nätverksarbete
I september höll Vänsterpartiet en facklig konferens i Stockholm. V Skåne skickade 21
delegater och en ersättare från många olika fackförbund:

Anders Andersson, Malmö
Oscar Andersson, Malmö
Carl Aragón, Malmö
Susanne Björkenheim, Malmö (deltagande ersättare)
Ola Brunnström, Malmö
Franco Calogero, Staffanstorp
Mia Christensson, Skurup
Linn Fristedt, Malmö
Kenneth Granlund, Burlöv
Ann-Charlott Madsen-Söderberg, Skurup
Patrik Milton, Lomma
Anders Nilsson, Eslöv
Mårten Pavlov, Lund
Emma Sjöstrand, Malmö
Patrik Strand, Malmö
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Jeanette Stojic, Malmö
Morgan Svensson, Malmö
Ana Süssner Rubin, Malmö
Knut Thor, Malmö
Adam Turic, Malmö
Tilde Wengelin, Malmö
Emma Wennerholm, Höganäs

Fackliga vänsterskolan
Från och med hösten genomför partiet i hela landet för andra året den s k fackliga
vänsterskolan med träffar för fackligt aktiva kring centralt framtagna föreläsningar. I Skåne
genomförs fackliga vänsterskolan denna omgång med träffar i Malmö och i Helsingborg.
Träffarna i Helsingborg är även möjliga att delta i på distans.

Digitalt Första maj
Även detta år tvingades vi hålla Första maj digitalt. Vänsterpartiet Skåne arrangerade ett
digitalt seminarium med Ida Gabrielsson, Po Tidholm och Ana Süssner Rubin, samt gjordes
en digital kampanj med bilder och affischer från partimedlemmar runt om i distriktet. Flera
partiföreningar genomförde dessutom egna lyckade digitala arrangemang.

8 mars
Tyvärr omöjliggjorde pandemin fysiska arrangemang på internationella kvinnodagen 8 mars.
Istället genomfördes digitala arrangemang inför och under dagen. Distriktet genomförde ett
digitalt samtal på temat “Värdigt åldrande - för människan och välfärdssamhället” och
diverse andra digitala kampanjaktiviteter. Även V Malmö arrangerade en mängd digitala
aktiviteter.

Kampanj mot marknadshyror
Under våren arbetade Vänsterpartiet i hela landet intensivt för att stoppa införandet av
marknadshyror. Det var en av våra röda linjer gentemot regeringen från diskussionerna efter
valet 2018. De intensiva diskussionerna om marknadshyror ledde fram till att Vänsterpartiet
fällde regeringen i juni, och visade att vi höll det som vi hade lovat. Vänsterpartiet hade en
central kampanj mot marknadshyror som var riktad till miljonprogramsområden, och
partiföreningarna i Malmö och Helsingborg deltog mycket aktivti kampanjen.

Nooshi Dadgostar besökte Malmö och Bromölla
Under slutet av året besökte Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar Malmö och
Bromölla. I Malmö hölls ett stort och välbesökt öppet möte i oktober. I Bromölla besökte
Nooshi i december bland annat Larsson Starch Technology och deltog på en After
Work med partikamrater.

Folkomröstning i Svalöv 12/12
Den 12 december hölls en folkomröstning om förändringar av den kommunala
organisationen med mer av bolagisering i Svalöv. Folkomröstningen sköts upp flera gånger
på grund av pandemin. Vänsterpartiet var väldigt aktiva i kampanjen på nej-sidan och
distriktet stöttade partiföreningen med ett utskick till samtliga kommuninvånare. 74 %
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röstade nej till förändringen, men valdeltagandet var tyvärr bara 14 %. Folkomröstningen
förändrade därmed inte kommunens beslut.

Studier
Följande studier har genomförts under året. De flesta studietillfällen har varit digitala, men
under delar av året har vi även kunnat genomföra studier fysiskt på plats. De digitala
studietillfällena kan nå ut till fler personer, bland annat de som har lång resväg eller av
familjeskäl inte kan åka iväg på kurser, men det är samtidigt svårare att få till bra
diskussioner och utbyte när studier och möten hålls digitalt.

● Ordförandeträffar för partiföreningsordföranden
● Fackliga vänsterskolan - central satsning med studiegrupper i Skåne
● Partiföreningsskolan - i samarbete med partiet centralt och värdföreningarna
genomfördes studieträffar vid tre tillfällen i samtliga de fem partiföreningsgrupperna. Ca
90 kamrater deltog.
● Klass i Sverige. Digitala studiecirkel kring boken Klass i Sverige arrangerades av

Vänsterpartiet Skåne men var öppen för partiet i hela landet.
● Kassörsträff
● Digitalt seminarium om arbetarrörelsens historia
● Digitalt seminarium om erfarenheter av att organisera valrörelse
● Digital diskussionsträff om marknadshyror och det politiska läget
● Kurs för nya medlemmar - fysisk träff i Lund 2/10
● Digitalt seminarium om att arrangera lokala valrörelse
● Valberedningsutbildning
● Träffar i partiföreningsgrupperna om partistyrelsens förslag till valplattform

Digitala aktiviteter
Vänsterpartiet i Skåne har under året uppmärksammat viktiga datum och händelser via
digitala kanaler. Dagar/händelser som har uppmärksammats:

Kampen mot sexuellt våld och övergrepp på Balkan.
100 år av kvinnlig rösträtt
Internationella minnesdagen för förintelsens offer.
Världsdagen för social rättvisa
Internationella kvinnodagen
Bussförarens dag
Globala klimatstrejken
Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering
FN:s internationella minnesdag för offren för slaveri
Aborträtten i Polen
Arbetarrörelsens dag
Barnmorskans dag
Internationella sjuksköterskedagen
Akutinsamling till Gaza
Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi,
Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling
Internationella dagen för biologisk mångfald
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Srebrenica – 26 år efter folkmordet
Minnesdagen för Utøya
Internationella FN-dagen för skydd av ozonlagret
Internationella patientsäkerhetsdagen
Internationella aborträttsdagen
Skåneveckan för psykisk hälsa
Novemberpogromen
Internationella mänskliga solidaritetens dag
Internationella migrationsdagen
Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla
Mänskliga rättigheternas dag
Internationella dagen för handikappade
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