
 

Februari 2021 
Hej! 

Kallelse till årsmötet 
Osäkerheten kring coronaspridningen kvarstår och även vårens verksamhet ser ut att få gå på 

sparlåga, tyvärr. Årsmötet ska vi förstås ändå ha, men digitalt via Zoom, den 10 mars kl. 

19.00. Kallelsen och verksamhetsberättelsen bifogas här nedan. Lars Bäck från distriktet 

kommer att hålla i mötet och vi hoppas att ni vill delta! Anmäl er till ulfse@kth.se så får ni en 

länk.   

Vi vill gärna att fler medlemmar engagerar sig i det löpande arbetet i föreningen. Man kan 

delta på vilken nivå som helst!  Är du intresserad så kontakta valberedningen Christina 

Ohlsson, ohlsson_christina@hotmail.com, eller Åsa Brunius, asa.brunius@gmail.com. 
 

Medlemsmötet 3 februari 
På medlemsmötet beslutade vi att skicka in synpunkter på det förslag till verksamhetsplan 

som ska behandlas på distriktets årskonferens. Verksamhetsplanen är viktig eftersom den 

inbegriper förberedelser inför valet 2022. Vår viktigaste synpunkt är att vi inte anser att i stort 

sett vem som helst som är intresserad ska kunna tas upp på valsedlarna, vilket är föreslaget. 

Det befarar vi kan få ovälkomna konsekvenser! Vi har högt i tak i partiet men vi måste ändå 

vara säkra på att de som står med på listorna är beredda att arbeta för partiets politik. 

 

Distriktets årskonferens  
hålls 27-28 mars, digitalt, och Cristina Svedberg och Ulf Sellgren är våra representanter med 

Samira Alborzi och Lena Lundgren som ersättare.  
 

Kry 
Jag hoppas att ni har sett vår insändare i Vallentuna Nya den 12 februari om att Vänsterpartiet 

har anmält Region Stockholm till Konkurrensverket. Det handlar om att de som ringde till 

1177 bara fick hänvisningar till Krys app efter det att Kry har köpt Medhelp, företaget som 

tidigare har drivit 1177 i Stockholmsregionen. Det har gett Kry en särskilt gynnad ställning i 

Stockholmsvården. Vi tycker att detta också verkligen rör oss i Vallentuna eftersom Kry nu 

har etablerat sig i Vallentuna genom vårdcentralen Helsa! 

 

Socialnämnden 
Gunnar Bergström är mycket aktiv i socialnämnden, nu senast med ett förslag att nämnden 

ska fastställa en vaccinationspolicy för personal som arbetar vårdnära inom äldreomsorg och 

hemtjänst. Ett tidsbegränsat krav ska ställas på vaccination och personal som inte vill 

vaccinera sig ska kunna omplaceras tillfälligt. Se insändare i Vallentuna Nya 19 februari! 

Vi kommer också att motionera i fullmäktige om att socialnämnden ska ge förslag på en 

uppsökande verksamhet till människor som omfattas av socialstyrelsens definition av 

hemlöshet, ge förslag på åtgärder och kostnadsberäkna dem.  
 

Kommunplanen/kommunbudgeten 
Styrelsen har börjat diskutera kommunplanen som ska behandlas på kommunfullmäktiges 

junisammanträde. Johan Fagerhem håller i arbetet. Om ni har synpunkter på frågor vi kan ta 

upp eller satsningar som vi kan föreslå så hör av er till Johan, johan@fagerhem.se! Mera info 

kommer under våren.   

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?REF=X28VNhwXIu_iX9JXe9Y7Hj-OU4bMqB4mJ7c4vKfPjz9mOpsgU9bYCAFtYWlsdG86dWxmc2VAa3RoLnNl
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?REF=VGO_6hfVVNtCHS61vah4tGFShMXklAps80hfRmwGVBtmOpsgU9bYCAFtYWlsdG86b2hsc3Nvbl9jaHJpc3RpbmFAaG90bWFpbC5jb20.
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?REF=IsmXBmCMlpwSu5_ak56pduxqOTq_Hj-t4J4YaY4UqINmOpsgU9bYCAFtYWlsdG86YXNhLmJydW5pdXNAZ21haWwuY29t
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?REF=lGDjzXiIqbjmfYzkpevBCQeymEt4sl05ZwdZV9Oe7qJIYZsgU9bYCAFtYWlsdG86am9oYW5AZmFnZXJoZW0uc2U.


 

 

Hoppas att vi ses och/eller hörs på årsmötet! 
Jag påminner om en bilagda kallelsen och verksamhetsberättelsen  

 
Bästa hälsningar! 
Lena Lundgren 

Ordf. Vänsterpartiet Vallentuna 

 


