
Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse Vänsterpartiet Skåne 2022

Inledning
Efter två år av pandemi med nästan bara digitala möten och aktiviteter avstannade
pandemin lagom till att valåret 2022 började. Det var såklart en väldigt bra tajming, många
av oss längtade efter att få komma ut och prata politik igen och vad var inte bättre än att få
göra en riktigt rejäl valrörelse? Valrörelsen utvärderas i en särskild valutvärdering, men
sammanfattningsvis gjorde vi ett väldigt bra valresultat i Skåne (även om resultatet i
riksdagsvalet inte riktigt var vad vi hade önskat). Se mer om valresultatet och valrörelsen
längre ner i denna verksamhetsberättelse.
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Under året har distriktsstyrelsen haft 11 möten, två har varit fysiska, övriga digitala. Vid två
tillfällen har distriktets partistyrelseledamöter deltagit för att diskutera aktuella frågor.

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 ofta. VU har på sina möten kontinuerligt följt upp planerad verksamhet, diskuterat
läget i distriktets partiföreningar och hanterat inkommande skrivelser.

Distriktsstyrelsen valde en internfeministiskt ansvarig, Maria Kållberg. Kvinno- och
mansträffar har genomförts på de flesta distriktsstyrelse-möten.

Distriktsårskonferensen och valkonferensen 2022 hölls i Helsingborg och höstkonferensen,
med val till regionala uppdrag, i Malmö.

Valrörelsen 2022
Valrörelsen utvärderas i en specifik valutvärdering. Samtliga partiföreningar fick möjlighet att
fylla i en enkät om vad de tyckte om valrörelsen. Valledningen började sitt arbete den 23
augusti 2021 och hade fler än 20 möten fram till december 2022. Valledningen bestod av
distriktets verkställande utskott, regiongruppens arbetsutskott och Daniel Sestrajcic.
Distriktet och regionens alla anställda samt våra riksdagsledamöter har varit inadjungerade.
Sara Svensson, regiongruppledare, och Umihana Rasovic Kasumovic, distriktsordförande,
har varit sammankallande i valledningen och hållit ihop arbetet.

Under hela valrörelsen arrangerade Vänsterpartiet Skåne en ringkampanj, där vi ringde
medlemmar före valet, väljare under valrörelsen och nya medlemmar efter valet. Vi tog fram
tre hushållsutsick (“Vänstern i..”), eget material för utdelning, både flygblad och olika
profilprodukter samt regionala och kommunala annonskampanjer i sociala medier.
Vänsterpartiet Skånes anställda stöttade partiföreningarna med att ta fram lokalt material
med målet att alla partiföreningar skulle ha ett kommunalt valmaterial. Material har även
översatts till ett antal olika språk. Inför valrörelsen bedrevs såklart studier utifrån partiets
valskola, en valkickoff i Falsterbo samt internfeministiska träffar.

Det största arrangemanget under valrörelsen var ”Vänsterfesten” i Malmö den 20 augusti
med cirka 500 deltagare. Vänsterfesten innehöll ett gediget politiskt program med parallella
föreläsningar och panelsamtal samt kulturinslag.

Nooshi Dadgostar, Ali Esbati och Jonas Sjöstedt besökte Skåne
21 mars besökte Nooshi Dadgostar Lund Hon deltog i en debatt på universitetet för att
sedan vara med under ett kvällsevenemang på Kulturen i Lund, där det var ett samtal på
scen med Nooshi, mingel samt kulturakter och tal från lokala och regionala företrädare.
Mötet samlade ca 100 personer. Dagen efter, 22/3, besökte Nooshi Helsingborg, vilket
uppmärksammades i en artikel i Helsingborgs Dagblad. Den 9 juni anordnade Vänsterpartiet
Malmö ett evenemang med Nooshi i Jesusparken i Malmö. Evenemanget bestod av flera
olika panelsamtal, kulturakter och frågor till Nooshi på scen. Till eventet kom ca 100
besökare.

Den 6 september, alltså precis i slutet av valrörelsen, kom Vänsterpartiets
ekonomiskpolitiska talesperson Ali Esbati till Skåne. Ali besökte valstugan i Helsingborg och
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valstugan och arbetsförmedlingen i Malmö under dagen. På kvällen hölls ett
kvällsevenemang på Spisen i Lund om ideologi och ekonomi, ett samtal mellan ekonomen
Jonas Algers och Ali Esbati med utgångspunkt i Vänsterpartiets ekonomiska politik med den
liberala ekonomen Andreas Bergh som opponent. Mötet samlade runt 100 personer. Ali
besökte även Ängelholm vid ett tidigare tillfälle.

Den 6 september besökte även Jonas Sjöstedt Skåne för att hjälpa till i valspurten och
besökte Landskrona och Trelleborg. Jonas Sjöstedt deltog även på Vänsterfesten i Malmö
20/8. Besök av partiledaren i valspurten ställdes tyvärr in.

Valresultatet 2022
Valresultatet 2022 var en stor framgång för Vänsterpartiet Skåne. Vi gick fram i samtliga
valkretsar i regionvalet, i de flesta kommuner och i riksdagsvalet i Malmö (i de tre andra
riksdagsvalkretsarna tappade vi något). Vi behöll våra två riksdagsmandat, vann två nya
mandat till regionfullmäktige och tog ytterligare 13 (!) mandat i kommunfullmäktige i Skåne.
Vi tappade dessutom inte ett enda mandat i något av de tre valen i Skåne. De riktigt positiva
resultaten är de två kommuner där vi kommer in i kommunfullmäktige från att ha varit
utestängda förra mandatperioden: Trelleborg (med två mandat) och Perstorp.

I fyra kommuner har vi fortfarande inget mandat i kommunfullmäktige, men inte heller några
listor med kandidater i tre av dem (Båstad, Vellinge och Örkelljunga; Lomma hade lista men
kom inte in).

Totalt 6 kandidater kryssade sig in i kommunfullmäktige från icke valbar plats, vilket ju är
ovanligt för Vänsterpartiet. Ingen av dessa kandidater bedrev dock någon
personvalskampanj.

Det kan konstateras att det är skillnad mellan riksdags- och regionvalet i Skåne, vilket
förmodligen iallafall till viss del kan handla om stödröster till miljöpartiet. I riksdagsvalet var vi
denna gång endast 238 röster från ett utjämningsmandat i västra valkretsen och 1083 röster
från utjämningsmandat i nordöstra valkretsen.

Landsbygdskonferens 12/6
En landsbygdskonferens ägde rum söndagen den 12 juni på Fridhems Folkhögskola.
Konferensen kom till efter förslag från distriktets landsbygdsgrupp. Distriktets anställda
hjälpte till med planeringen och genomförandet av konferensen tillsammans med
distriktets landsbygdsgrupp. Syftet var att lyfta partiets landsbygdspolitik och att samla de
som är intresserade av denna. Strax över 30 personer deltog.

Höstkonferens 22/10 och förhandlingar i kommunerna
Efter en valrörelse, när resultatet är fastställt, kommer alltid en intensiv period med
förhandlingar och val av kamrater till många olika uppdrag. De borgerliga partierna (M, Kd
och L med stöd av SD) styr fortsatt region Skåne och Vänsterpartiet är alltså i opposition.
Vårt starka valresultat gjorde att vi kunde välja ett stort antal kamrater till olika poster på
höstkonferensen. Alexandra Thomasson valdes till regionråd och gruppledare och
efterträdde därmed Sara Svensson, som gjort en fantastisk insats under flera
mandatperioder. Sara avtackades med tal och presenter på höstkonferensen.
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Eftersom partistyrelsen har gjort förändringar i partiets anställningspolicy anställdes de
politiska sekreterarna av regiongruppen (som har arbetsgivaransvaret) istället för att som
tidigare väljas på höstkonferensen. På höstkonferensen diskuterades även valledningens
preliminära valutvärdering.

Vänsterpartiet Skåne hjälpte de partiföreningar som ville ha hjälp med “valmatematik” och
förhandlingar. I flera kommuner var förhandlingarna svåra och tog lång tid. Vänsterpartiet har
denna mandatperiod kommunalråd i Malmö, Lund och Helsingborg (samtliga kvinnor).

Nyhetsbrev och Folkviljan
Distriktet har regelbundet skickat ut nyhetsbrev  till partiföreningarnas styrelser för att
informera om vad som är på gång i distriktet. Medlemstidningen Folkviljan har getts ut med
sex nummer under verksamhetsåret varav ett dubbelnummer. 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
till en del av numren), Maria Kållberg (redaktör, avgick under året), Olof Norborg, Werner
Petersson, Jesper Sahlén. Under året har kontinuerliga diskussioner förts med V Malmö om
personalresurser till tidningen.

Första maj
Äntligen fick vi fira Första maj igen med demonstrationer och möten runt om i Skåne, efter
två år av digitala firanden. Vi arrangerade första maj-firanden på minst 14 orter i distriktet.
Riksdagskandidaterna Malcolm Momodou Jallow talade i Helsingborg, Hanna Gunnarsson i
Lund och Magnus Åkeborn i Hässleholm. Ali Esbati, ekonomisk-politisk talesperson, var
huvudtalare i både Malmö och Lund. 5000 personer deltog i demonstrationen i Malmö!

8 mars
Internationella kvinnodagen 8 mars högtidlighölls med aktiviteter och arrangemang i Malmö,
Lund, Helsingborg, Hässleholm och Simrishamn. Demonstrationen i Malmö drog många
deltagare.

Val i Danmark 1/11
Danmark höll val till Folketinget (Danmarks riksdag) 1 november. En delegation med
vänsterpartister från Skåne deltog i Enhedslistens valkampanj under en av de sista
helgerna, med fokus på miljöfrågor i Öresund. Riksdagsledamöterna Hanna Gunnarsson
(Lund) och Håkan Svenneling (utrikespolitisk talesperson) samt Nooshi Dadgostar
(partiledare) och Lisa Claesson (ombudsman och partistyrelseledamot) deltog på
Enhedslistens valvaka i Köpenhamn och kampanjande de sista timmarna. Partiföreningarna
i sydöstra Skåne (“SÖSK”) har kontinuerligt samarbete med Enhedslisten på Bornholm och
har haft både digitala och fysiska träffar under och efter våra respektive valrörelser. Danmark
fick tyvärr en socialdemokratisk regering som tog stöd hos högern istället för hos de
rödgröna partierna.

Studier
Årets studier var till stor del valrelaterade med förberedelser inför valrörelsen under hela
våren. Efter valet erbjöds studier inför förhandlingar och valberedning av kommunala
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nämnder och styrelser. Året avslutades med en heldag om socialism i december, som ett
avstamp inför den kommande mandatperiodens politiska oppositionsarbete. Ungefär 30
personer deltog.

Digitala aktiviteter
De digitala aktiviteterna på sociala medier, framförallt facebook och instagram, har varit
speciellt viktiga under valråret 2022. Distriktet varit extra noga med att dela och
uppmärksamma partiföreningarnas aktiviteter på sociala medier. Exempel på detta är när
partiföreningarna har beslutat om listor till kommunfullmäktige, olika första maj-firanden,
lokala opinionsundersökningar och lokala mediers intervjuer med kandidater. Kandidaterna i
regionvalet har utöver detta presenterats i flera inlägg. Vänsterpartiet i Skåne har under året
uppmärksammat viktiga datum och händelser via digitala kanaler. På flera internationella
dagar som uppmärksammar sjukvård och vårdanställda har vi gjort uppdateringar om våra
lösningar på krisen i sjukvården. Världsnaturdagen och världshavsdagen har
uppmärksammats med fokus på Öresund. Vi har även uppmärksammat minnesdagarna för
folkmorden i Srebrenica (11/7) och Novemberpogromen (9/11)

Utöver detta har politiska förslag som vi har lagt i regionen lyfts fram på sociala medier samt
debattartiklar skrivna av våra regionpolitiker och riksdagsledamöter. Vi har också delat inlägg
från oss närstående organisationer som Hyresgästföreningen och fackförbund.

Medlemsantalet vid årets början och slut
Vid årsskiftet 22/23 hade Vänsterpartiet Skåne 3 782 medlemmar mot 3313 medlemmar
årsskiftet 21/22. Detta innebär en ökning under året på netto 469 medlemmar (+14%).
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