Oktober-november 2020
Hej alla V-vänner!
Kongressen
För två veckor sedan höll Vänsterpartiet sin 43:e kongress under mycket speciella förhållanden, alltså
digitalt. Trots vissa tekniska problem var det ändå roligt för oss medlemmar att kunna följa
kongressförhandlingarna. (De kan fortfarande ses på nätet.) Delegaterna samlades i mindre grupper
runt om i landet och kongressledningen satt i Stockholm. Dagordningen hade bantats ner och
antagandet av det nya partiprogrammet har skjutits fram till nästa kongress. Just detta var det mycket
diskussion om, eftersom partiet verkligen behöver ett uppdaterat program. Nu antogs i stället
strategiprogrammet, som stakar ut arbetet de närmaste åren, och det kan ni läsa här.
Nooshi Dadgostar ny partiledare
Men den viktigaste punkten på dagordningen var förstås valen av nya medlemmar i partistyrelsen och,
framförallt, valet av en ny partiledare. Som väntat valdes Nooshi Dadgostar enhälligt. Nooshi var på
besök hos oss i Vallentuna för några år sedan och vi fick ett mycket gott intryck av henne som påläst
och entusiastisk. Jonas Sjöstedt avtackades förstås också med ett känslofyllt tal av Ulla Andersson och
av flera andra. Han avgår med flaggan i topp och saknas av oss alla. Men nu hoppas vi att Nooshi
fortsätter uppbyggnadsarbetet av partiet och bidrar med ny energi.
Kommunplanen 2021-2023
I Vallentuna har vi arbetat med den kommunplan som antogs på fullmäktigemötet den 9 november. Vi
har gjort en större omarbetning och betonat klimatarbetet tydligare liksom satsningarna på skolan och
välfärden. Johan Fagerhem presenterade vår kommunplan på kf-mötet och yrkade på en skattehöjning
på 1 kr med hänvisning till de stora behov som finns till exempel inom skolan och socialnämndens
område. Den blev förstås inte antagen. Men den, och diskussionen kring den, kommer att vara ett bra
stöd för oss i vårt fortsatta kommunalpolitiska arbete. Vår kommunplan publiceras på vår hemsida.
Kf-mötet i Tellushallen den 9 november var för övrigt en oinspirerande tillställning, som jag följde på
nätet. Partierna hade kommit överens om att bara 26 ledamöter skulle närvara på grund av pandemin
och att inläggen skulle vara korta. Diskussionerna var också minimala och det är förstås inte bra för
den kommunala demokratin. För den som kommer ihåg de långa och livliga budgetdebatterna på
1980-talet känns utvecklingen dyster. Inga spår syntes heller efteråt i lokalpressen. Kommunledningen
måste hitta nya lösningar som ger möjligheter till engagemang och debatt!

Klimatdagen 22 november
Den planerade klimatdagen i Kulturhuset arrangeras av nätverket Klimatsmart Vallentuna.
Kommunens medverkan är till stor del ett resultat av vår motion om att kommunen ska utlysa
klimatnödläge och årligen redovisa tillståndet i kommunen och vad som åstadkommits under det
senaste året. På grund av pågående pandemi kommer årets klimatdag att hållas digitalt den 22:a
november, med start 12:00. Information om Klimatdagen hittar vi på Klimatsmart Vallentunas sidor
www.klimatsmartvallentuna.se/ och www.facebook.com/groups/klimatsmartvallentuna.
Nya medlemmar
Vi hälsar två nya medlemmar välkomna till vår förening! Vi hoppas att ni vill engagera er i vårt arbete.
Hör gärna av er till mig, lena.a.lundgren@gmail.com. Det gäller förstås alla medlemmar!
Håll i och håll ut!
För diskussionen om kommunplanen träffades vi i styrelsen med coronasäkra avstånd i Stora salen i
Folkets hus men vi återgår nu till digitala möten. De är förstås även öppna för andra intresserade
medlemmar, så hör av dig till Ulf Sellgren, ulfse@kth.se, om du vill ha en inbjudan till vårt nästa möte
den 24 november kl 18.30.
Och var rädda om er och var försiktiga!
Allt gott!

Lena Lundgren
Ordf. i Vänsterpartiet Vallentuna

