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Inledning 
Valåret 2022 ska nu läggas till handlingarna. Även om valet har präglat det mesta av arbetet under 

2022 har vi också varit stark påverkade av de fortsatta effekterna av pandemin och kriget i Ukraina 

och dess konsekvenser.   

 

Utvärderingen av valrörelsen kan läsas i valutvärderingen, men det som kan tilläggas är att vi hade 

möjlighet att anställa två extra personer under valrörelsen. Detta har gjort att vi har kunnat stötta 

upp organisationen extra under valrörelsen men också utveckla kommunikationsarbetet så att det 

även stöttar upp organisationen mellan valen.  

  

Läget i sjukvården är svårt liksom det har varit de föregående åren. Personalen är trött och 

vakanserna till tjänster som regionen nu utlyser är svåra att besätta. Samtidigt fortsätter 

anmälningarna till arbetsmiljöverket i regionens verksamheter att komma in. Köer till behandling 

och operation är långa och de som väntat längst är ofta de med kroniska sjukdomar.  

 

Vi ser också fortsatta effekter på den psykiska hälsan. Barn och unga mår sämre, föreningslivet har 

inte lyckats återhämta sig från tappet under pandemin vilket påverkar folkhälsan nu och på sikt. 

Situationen på arbetsmarknaden i Skåne är tuff och arbetslösheten alldeles för hög. Den intågande 

lågkonjunkturen har gjort en redan svår situationen värre. 

 

Vad som är mer glädjande är att kollektivtrafiken har återhämtat sig och var vid årets slut nästan 

uppe i samma nivåer som innan pandemin. 

 

När vi nu går in i den nya mandatperioden och lägger 2022 till handlingarna kan vi göra det med ny 

kraft. Det gick bra i regionvalet, vi ökade med två mandat och vi växer i medlemsantal. Vi är nu fler 

vänsterpartister än någonsin som kan driva vänsterpolitik i regionens parlamentariska organ. Vi 

kommer också för första gången på länge ta plats i sjukhusstyrelserna. Vi upplever också en stark 

opinion för en radikal politik från vänster och det ska vi fortsätta förvalta.  

 

Media 
 
 

Tidningar och tidskrifter 
Vänsterpartiet Skånes synlighet under mediaåret 2022 präglades av att det var valår. Under 2022 

nämndes Vänsterpartiet i Skåne i media (både online och i tryckt press) 306 gånger. Mätningen av 

synlighet över tid påverkas dock av att mediabevakningen genomförts med hjälp av olika program. 

Nedgångarna under 2020 och 2021 kan troligen till stor del förklaras av det. Lokaltidningen, som 

gett höga siffror med sina sex editioner för varje artikel, har inte varit aktiv under 2022, men var 

vanlig under 2017/2018.  

 

Av 306 omnämnanden bestod 191 stycken (62,6 %) av webbpubliceringar och 100 (32,8 %) gånger 

tryckt press. 13 inlägg var radioinslag och ett var ett TV-inslag (4,3 % resp. 0,3 %). 



 
 

De vanligaste ämneskategorierna var frågor som rörde valet, sjukvård och regional budget. 

Pressinbjudningar sker som pressmeddelanden, ofta i samband med regionstyrelsens sammanträden 

eller för att bjuda in till att träffa regionala kandidater i valrörelsen. 

 
 

I 173 publiceringar omnämndes Vänsterpartiet Skåne men inte någon av våra företrädare. Av de 133 

artiklar där våra företrädare nämndes rörde det sig i 23,7 % av fallen om en eller flera kvinnor, i 

8,2 % av fallen om en eller flera män och i 11,2% av fallen av både kvinnor och män. Inga 

omnämnanden rörde någon eller några icke-binära personer. 

 

226 artiklar bestod av omnämnanden och 80 var författade av oss själva. Av de 80 var 42 

pressmeddelanden och 55 debattartiklar, varav 38 var författade av oss själva.  

 

Den tidning som publicerat nyheter om eller av oss flest gånger är Kristianstadsbladet (50 



publiceringar). Av övriga tidningar har antal publiceringar skett i följande fallande ordning: Norra 

Skåne (40 publiceringar), Sydsvenskan (25 publiceringar), Helsingborgs Dagblad och Trelleborgs 

Allehanda (19 publiceringar vardera), Ystads Allehanda (17 publiceringar) och Landskronaposten 

(12 publiceringar).  

 

Sociala medier i siffror 
Årets arbete med sociala medier har fokuserat runt valrörelsen och dess budskap. Annonsering har 

varit mycket högre under månaderna upp till valet och vi har även sett en del engagemang tappas av 

i tider där många partiet och organisationer annonserar samtidigt på samma plattformar.  

 

 

Alla siffror är från 1 januari-31 december 2022 

 

 

Topplistan 2022 för Vänsterpartiet Skåne 
 

De inlägg där flest har gillat, kommenterat, delat eller klickat på en av länkarna.  

 

 

Facebook  

1 132 600 skånska pensionärer får en tusenlapp mer i pension idag! Länk 

2 Vi minns Srebrenica 27 år efter folkmordet Länk 

3 Vi kräver folkomröstning om Nato Länk 

4 Stort grattis Alexandra! Vald till nytt regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.  Länk 

5 Ett stort tack för den här mandatperioden! Regiongruppens sista fullmäktige. Länk 

 Antal 

2022 

Förändring i 

% från 2021 
Kommentar till sifforna 

Antal inlägg  

(alla plattformar) 
505 12 % 

Högre koncentration inlägg 

månaderna upp till valet.  

Följare Facebook i slutet 

på 2022 
4143 4 % En liten ökning.  

Följare Instagram i slutet 

på 2022 
516 - Kontot startade i slutet på 2021.    

Räckvidd  

(Facebook och Instagram)  
711694 74 % Högre annonser ger högre räckvidd.  

Visningar Youtube 127997 - 
Under valet så gjorde vi även 

videoannonser på Youtube.  

Likes 25490 18 % 

En ökning som gärna hade fått vara 

lite högre med högre räckvidd. 

Något att jobba vidare med.   

Kommentarer 2369 43 % Främst ökning under valperioden   

Delningar 1626 -41 % 

Andelen delningar minskade. Vi har 

en topp under valet men i övrigt så 

såg vi en minskning under resten av 

året. Något att jobba vidare med.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=445800177575300&set=pb.100064359654741.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=420361386785846&set=pb.100064359654741.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=369698978518754&set=a.214682764020377
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494494472705870&set=pb.100064359654741.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/vansterpartietskane/posts/pfbid02LLT2XAzNuuwxA7VcxvucJUn6dBT9HMR2U9EXwCCzCXGV3UHsdJaRv26NTBvg8TsQl


Instagram  

1 Ett stort tack för den här mandatperioden! Regiongruppens sista fullmäktige. Länk 

2 Vänsterpartiet bäst i test Länk 

3 Rösta antirasistiskt! Rösta på Vänsterpartiet!  Länk 

4 Över 25 000 samtal till väljare! Kom med i valrörelsen du med.  Länk 

5 Vänsterseger i Brasilien  Länk 

 

 

Parlamentarism 
Även 2022 började i pandemins tecken men därefter har fokus alltmer övergått till att handla om 

valet. Alla de vackra ord som tidigare sagts kring vikten av vårdpersonal och dess väl och ve visade 

sig vara värme mycket litet när fokus istället hamnade på att undvika skattehöjningar till varje pris.  

 

Under året har sex sammanträden med regionfullmäktige genomförts. Några få 

nämndssammanträden i början på året genomfördes digitalt men därefter har det mesta skett med 

fysiska sammanträden. För en del mindre beredningar och förmöten inför nämnder har dock det 

digitala mötet fortsatt vara huvudregel vilket sparar tid men kanske i synnerhet resande för många 

av våra förtroendevalda.  

 

För Vänsterpartiets del har arbetet mer och mer under året fokuserat på valrörelsen. Det rent 

parlamentariska har medvetet fått stå tillbaka för ett fokus där vi prioriterat att nå ut till väljare 

genom både genom media samt på gator och torg.  

 

 

Motioner 

Under året har följande motioner lämnats in: 

• Inför smart linjelös busstrafik 

• Jämlik psykiatri i hela regionen 

• Jämlik screening 

• Privata sjukförsäkringar 

 

Under året har följande motioner behandlats: 

• Tillit är vägen fram     avslagen 

• Jämlik screening     besvarad 

 

 

Interpellationer 

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.  

 

• Interpellation sommarsituation 

• Interpellation kust och havsmiljöer 

• Interpellation patientsäkerhet 

• Interpellation övertid 

• Interpellation ESS 

• Interpellation magnetröntgen 

 

Enkla frågor 

https://www.instagram.com/p/CjAuXtlonui/
https://www.instagram.com/p/CiH4t-UDAcY/
https://www.instagram.com/p/CiNuAhkJr2d/
https://www.instagram.com/p/Ch2i5deDWHx/
https://www.instagram.com/p/CkZHRjNopL5/
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/05/220429-Motion-Infor-smart-linjelos-busstrafik.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/220506-motion-jamlik-psykiatri-i-hela-regionen.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/220506-motion-jamlik-screening.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/220506-motion-privata-sjukforsakringar.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/files/2021/03/210319-motion-tillit-%C3%A4r-v%C3%A4gen-fram.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/220506-motion-jamlik-screening.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/05/220405-Interpellation-sommarsituation.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/05/220405-interpellation-kust-och-havsmiljoer.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/05/220405-Interpellation-patientsakerhet.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/220601-Interpellation-overtid.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/221212-Interpellation-ESS.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/221212-Interpellation-magnetro%CC%88ntgen.pdf


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.  

 

• Enkel fråga Lynetteholm 

• Enkel fråga hyrchefer utan upphandling 

• Enkel fråga Långsiktiga lösningar för arbetsmiljön 

• Enkel fråga akutmottagningen Helsingborg 

• Enkel fråga Simrishamns sjukhus 

• Enkel fråga Fordonsgas 

 

Initiativärenden 

Under mandatperioden har regiongruppen fortsatt använda den möjlighet som kommunallagen 

öppnat i form av initiativärenden i de nämnder där vi sitter som ordinarie ledamot. Initiativärende 

har en tydlig fördel över motioner och det är den betydligt mycket kortare handläggningstiden som 

gör att det går att få svar inom ett eller ett par möten. Dock är de något mer begränsade i frågor då 

de mycket tydligt behöver hålla sig inom en nämnds ansvarsområden. 

 

• Initiativärende mobila team 

• Initiativärende Insatser för förbättrad arbetsmiljö 

• Initiativärende Krisåtgärd för Skåne: Sänkta taxor i kollektivtrafiken 

• Initiativärende akutmottagningarna 

• Initiativärende sommarjobb 

 

Regiongruppen har haft 7 möten, Regiongruppens arbetsutskott har träffats 9 gånger. Därtill har den 

valledning som bestått av både regiongruppens AU och partidistriktets VU träffats 15 gånger. 

 

Kontakter med organisationer och andra aktörer 
Under 2022 och upptakten till valrörelsen intensifierades regiongruppens arbete med att träffa 

skånska organisationer och fackliga företrädare. Det nätverk av kontakter som byggts upp under ti-

digare år har breddats och varit viktigt för att tillsammans med andra driva på för våra politiska frå-

gor. Formerna för möten och dialoger har skiftat, de flesta har genomförts fysisk men en del träffar 

med förtroendevalda från olika delar av Skåne har genomförts digitalt. I synnerhet i kontakten med 

fackförbund som organiserar vårdanställda har de digitala mötena varit viktiga då de gett möjlig-

heter för att få en samlad bild från flera sjukhus samtidigt. Bland de organisationer vi träffat under 

året finns bland annat DHR, Vårdförbundet, SACO-rådet, läkare i världen och BRIS. 
 

Regiongruppen 
I valet gick vi fram med två mandat och följande kamrater är valda som ordinarie ledamöter i 

regionfullmäktige: 
Peter Ahlbom  
Vilmer Andersen  
Linda Ekelund  
Banesa Martinez 
Patrik Milton 
Lina Myritz  
Katarina Olsson 
Angelica Svensson 
Sara Svensson 

https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/220215-enkel-fraga-Lynetteholm.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/220405-enkel-fraga-hyrchefer-utan-upphandling.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/220405-Enkel-fraga-Langsiktiga-losningar-for-arbetsmiljon.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/220614-Enkel-fraga-akutmottagningen-Helsingborg.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/220614-Enkel-fraga-Simrishamns-sjukhus.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/221129-Enkel-fraga-Fordonsgas.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/05/220505-Initiativarende-mobila-team.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/05/f48437b6-c220-4b66-80ea-7445e875c756.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/05/ad041a33-66b2-493e-baad-5b571c0d1383.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2022/05/220215-initiativarende-akutmottagningarna.pdf
https://skane.vansterpartiet.se/wp/files/2023/02/210507_Initiativarende_regional_satsning_for_arbetstillfallen_under_sommaren.pdf


Alexandra Thomasson 
Gunilla Wahlberg 
Hans Westerlund 
 

Därutöver finns följande ersättare i regionfullmäktige  
Katinka Appelros 
Sten Axelsson Fisk 
Linnea Bengtsson 
Liselotte Borsiin 
Linn Fristedt 
Sara Gigja 
Carlos Gonzalez Ramos 
Samuel Hammerå 
Maria Kållberg 
Agneta Lenander 
Tobias Lohse 
Ingrid Mattiasson Saarinen 
Mona Nihlén 
Mikael Persson 
Tobias Petersson 
Werner Petersson 
Magnus Roslund 
Jesper Sahlén 
Morgan Svensson 
Emma Wennerholm 

 

 

Övrigt 
Personal 

Sara Svensson, gruppledare/regionråd – t.o.m. 24/10 

Alexandra Thomasson, gruppledare/regionråd – fr.o.m. 25/10 

Mikael Persson, politisk sekreterare – hela året 

Werner Petersson, politisk sekreterare – hela året 

Emma Eliasson Åström politisk sekreterare – hela året 

Joel Nordström politisk sekreterare – hela året 

Daria Bogdanska politisk sekreterare – hela året 
 

2022 i siffror: 

Mandat   12  

Anställda   6 

Lagda motioner  4 

Interpellationer  6 

Initiativärenden  4 

Inlägg sociala medier  505 

Gånger vi synts i media 306 


