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Hej alla medlemmar!  
Sommaren går mot sitt slut och när detta skrivs är det första dagen som jag inte är 
lockad att gå ut omedelbart på morgonen, det är blåsigare och lite svalare idag. Jag 
hoppas att ni har haft en skön sommar och kunnat njuta av sol och värme! Det mesta 
som Vänsterpartiet annars brukar delta i har varit inställt eller pågått i andra former. 
Järvaveckan och Stockholm Pride, som normalt sett är stora evenemang för 
Vänsterpartiet, genomfördes exempelvis digitalt.  
 
Coronavåren 
Vi i styrelsen har använt våren till en del rekonstruktionsarbete. V Aktuellt har 
exempelvis fått en ny piggare layout och vi lanserar det nya utseendet i och med 
detta nummer!  
 
Hemsidan 
Vår hemsida är nu också uppfräschad och uppdaterad. Den nya mediagruppen, Ulf 
Sellgren och Crissie Qvarfordt har gjort ett jättebra jobb, kolla!  
 

Lagen om valfrihet innebär skenbar valfrihet 
Gunnar Bergström, vår ledamot i Socialnämnden, ifrågasätter Lagen om valfrihet, 
LOV, och har motionerat i kommunfullmäktige om att kommunen inte längre ska 
tillämpa LOV utan återgå till att använda Lagen om offentlig upphandling. Det finns 
en rad argument för det och Gunnar utvecklar dem i en insändare i det senaste 
numret av Vallentuna nya ("Lär av den marknadsstyrda vårdens kollaps", fredag 21 
augusti). Den finns också publicerad på vår hemsida (vallentuna.vansterpartiet.se) 
och på facebook (https://www.facebook.com/VansterpartietVallentuna/). Läs gärna! 
 

Gunnar har varit och är också mycket aktiv när det gäller beredskapen inför en ny 
våg av coronasmitta och ställer frågor till både socialförvaltningen och 
socialnämnden om bland annat Vallentunas förhållandevis korta framförhållning av 
skyddsmaterial inom hemtjänsten och boenden. 
 
Hösten 
Vi har haft höstens första styrelsemöte, digitalt. Mycket är fortfarande osäkert när det 
gäller vad vi kan göra under hösten. Det är inte klart från kommunledningens sida hur 
arbetet med kommunplanen för de kommande åren ska genomföras. De ekonomiska 
förutsättningarna för nästa år är förstås svåra att förutse. Men vi hoppas att få 
besked snart så att vi kan påbörja arbetet med vårt eget förslag till kommunplan. Vi 
vill också jobba mera med miljöfrågorna.  
 

Vänsterpartiets uppskjutna partikongress kommer att genomföras senare i höst men 
hur vet vi inte. Jag återkommer med mera information om hösten i nästa V Aktuellt! 
 
Tills dess: Bästa hälsningar! 
Lena Lundgren 
Ordf. i Vänsterpartiet Vallentuna 
 


