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Verksamhetsberättelse för Vänsterpartiet Vallentuna 2021 

Styrelsen för Vänsterpartiet Vallentuna avger följande verksamhets-

berättelse för 2021 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande                                               Ulf Sellgren 

Kassör    Cristina Svedberg  

Sekreterare   Lena Lundgren 

Vice kassör          Inger Larsson                                               

Ordinarie ledamöter   Gunnar Bergström 

                                                                 Lars Svensson 

                                                                 Samira Alborzi 

Revisor                                                    Johan Fagerhem 

Valberedning                                           Åsa Brunius, Christina Ohlsson 

Kontaktpersoner: 

   Medlemsansvarig  Cristina Svedberg 

   Internfeministiskt ansvarig Inger Larsson 

   Mediaansvarig  Ulf Sellgren 

   Folkets Husföreningen              Gunnar Bergström, Lena Lundgren ers. 

   Folkrörelsearkivet                  Lena Lundgren 

   Fair Trade   Christina Ohlsson, Elaine Gravél 

   Solidaritetsföreningen Nordost       Ulf Sellgren 

   Klimatsmart Vallentuna  Ulf Sellgren, Cristina Svedberg 

   Ung Vänster                                   vakant 

Ledamöter i politiska organ: 

   Gruppledare Kf och ersättare Ks  Johan Fagerhem 

   Ledamot Kf och Socialnämnden  Gunnar Bergström 

   Ersättare Kf  Frida Lundin, Lars Svensson  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret, d.v.s. perioden efter senaste årsmötet, haft elva 

protokollförda möten på följande datum 18/3, 21/4, 11/5, 16/6, 25/8, 23/9, 19/10, 22/11, 20/12 

2021 (samt även 24/1 2022). Ulf Sellgren har fungerat som mötesordförande och Lena 

Lundgren som sekreterare vid dessa styrelsemöten. Samtliga styrelsemöten under det första 

halvåret 2021 hölls av pandemiskäl som digitala Zoom-möten. Från och med 25 augusti hölls 

alla möten som fysiska träffar i Folkets hus, Hövdingavägen 1, Vallentuna, förutom 

styrelsemötet 24 januari 2022 som av pandemiskäl hölls som ett digitalt Zoom-möte. 

 

Verksamhetsåret är nu ändrat till kalenderår. En arbetsbeskrivning för styrelseposterna antogs 

på det första styrelsemötet.  Till styrelsemötet den 21 april var Nora Gavelin (f.d. Axelsson-

Håkansson) inbjuden. Vi diskuterade möjliga samarbetsfrågor. Nora är medlem i Unga 

Feminister, var tidigare barnrättspolitisk talesperson för FI och är numera medlem av 

Vänsterpartiet Täby-Danderyd. 
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Medlemmar och medlemsaktiviteter 

Samtliga nya medlemmar har fått välkomstbrev via e-post. Föreningen har under året 

återkommande inbjudit alla medlemmar att komma till öppna styrelsemöten.  

Det senaste årsmötet hölls digitalt den 10 mars 2021. Lars Bäck från distriktsstyrelsen i 

Vänsterpartiet Storstockholm fungerade som mötesordförande.  

Till Vänsterpartiet Storstockholms digitala årskonferens 27–28 mars 2021 valdes från 

partiföreningen Cristina Svedberg och Ulf Sellgren som ordinarie ledamöter och Samira 

Alborzi och Lena Lundgren som ersättare. Vi hade lämnat in en motion om ändringar i 

distriktets verksamhetsplan men förslagen avslogs. 

Den 2 september bjöd vi in medlemmarna till en stadsvandring i centrala Vallentuna med 

Jonathan Olsson. Vi var ett tiotal personer som deltog och efter vandringen fikade i Folkets 

hus. Det planerade medlemsmötet den 11 november med Matts Mattsson från 

Solidaritetsföreningen i Nordost fick ställas in på grund av för få anmälningar.  

Extern kommunikation 

Vår externa kommunikation delas här upp i Trycksaker och Digital kommunikation 

(Hemsidan, Facebook, Instagram och Twitter). Utgivning av trycksakerna har beslutats på 

ordinarie styrelsemöten, medan vår externa digitala kommunikation utgår från den 

Mediastrategi som styrelsen antog 16 mars 2020 och den verksamhetsplan för extern 

kommunikation som antogs vid årsmötet 10 mars 2021.  

Trycksaker 

Föreningen har annonserat i Välkommen till Vallentuna, en tidning som delas ut till alla 

hushåll i kommunen. 

Under andra halvåret 2021 har två nummer av den lokala tidningen Vänstern i Vallentuna 

givits ut: 

1. Vårt första nummer som kom ut 15 september hade Marknadssamhället som tema och 

distribuerades i ca 8500 exemplar. 

2. Vår andra utgåva 24 november hade Klimatet som tema och delades ut till ca 13500 av 

Vallentunas 13800 postlådor. 

En del av upplagan distribueras av posten och en del delar vi ut själva. Tidningsprojektet 

Vänstern i Vallentuna organiseras och koordineras av Zetkin Foundation AB, som är helägt 

av Vänsterpartiet Malmös medlemmar.  

Hemsidan 

Cristina Svedberg och Ulf Sellgren har administrerat partiföreningens hemsida under 

verksamhetsåret. Alla lokala motioner, interpellationer, insändare i lokalpressen, under året, 

samt Vänsterpartiets yrkanden på Kommunplan 2022–2024 har publicerats på hemsidan, samt 

kompletterats av 22 inlägg (målet var 24 inlägg under året). Det månatliga lokala 

medlemsbladet V Aktuellt publiceras från och med 2021 även på hemsidan. 
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Facebook 

Föreningen har en Facebooksida med profilnamnet ”Vänsterpartiet Vallentuna”, som 

uppdateras dagligen. Under 2021 publicerades 517 inlägg, vilket är en ökning med 54% 

jämfört med 2020 (målet var +20%). Vid slutet av året hade sidan och profilen 590 följare, 

vilket var en ökning med 3,3% jämfört med året innan (målet var +20%). Av profilens följare 

var 38 % kvinnor och 62 % män.  

Instagram 

Partiföreningens Instagramkonto Vänsterpartiet Vallentuna 

(https://instagram.com/VänsterpartietVallentuna/) har publicerat 188 inlägg under 2021 vilket 

är en ökning med 348% jämfört med 2020 (mål för 2021 saknades). Kontot hade 31 december 

2021 263 följare (+160% jämfört med 2020, målet var +100%) och följer 394 andra profiler 

(+673% jämfört med 2020, målet var +400%). Följarna består av tre ungefär lika stora 

kategorier – kvinnor, män, grupper. 

Twitter 

Ett Twitterkonto (@VVallentuna) skapades i slutet av augusti 2020. Twitterkontot kan 

betraktas som en pilot, utan egentliga mål för året. Profilen följer 34 andra profiler och har 30 

följare. Ingen av de andra lokala partiföreningarna i Vallentuna har ett Twitter-konto..  

Intern kommunikation 

För att underhålla våra kontakter med medlemmarna skickar partiföreningens ordförande ut 

info med rubriken V Aktuellt från den lokala partimejlen vallentuna@vansterpartiet.se till 

medlemmarna en gång varje månad. Tolv nummer har sänts ut under perioden. De 

medlemmar som inte har mejladress får V Aktuellt och inbjudningar per reguljär post. 

”Diskussionsgrupp Vänsterpartiet Vallentuna” är vår interna Facebookgrupp som vänder sig 

till medlemmarna för informationsspridning och diskussion. Gruppen har 23 medlemmar, 

men har varit mycket inaktiv under verksamhetsåret. 

Ekonomi 

Enligt lagkrav och kommunens bestämmelser har inlämnats en redogörelse för hur vi 

använder vårt kommunala partistöd. Redovisningen för perioden 1 januari – 31 december 

2020 lämnades in till kommunen 1 april. Partibidraget beviljades i juni. Styrelsen skapade en 

valfond inför valet 2022, med målet att valfonden skulle uppgå till 25000 SEK vid slutet av 

2021. Vid årets slut uppgick valfondens saldo till 26997 SEK, vilket är ca 8% över målet. 

Det kommunalpolitiska arbetet  

Kommunfullmäktige 

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström är ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige med 

Frida Lundin och Lars Svensson ersättare. Johan är gruppledare och dessutom ersättare i 

kommunstyrelsen. Gunnar är ordinarie ledamot i socialnämnden.  

Johan och Gunnar har via mejl informerat styrelsen före mötena och vi har diskuterat vissa 

frågor. Efter mötena har vi fått rapporter om resultatet. Dessa mejlväxlingar har i viss mån 

ersatt den kommunalpolitiska gruppen. 

Under 2021 har våra företrädare i Kf till stor del och i frågor där det har varit lämpligt 

övergått ifrån att lämna in motioner till att lämna in interpellationer. Skälet till detta är att 

https://instagram.com/VänsterpartietVallentuna/
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motioner tar lång tid att behandla (ett år eller mer), vilket ofta innebär att de hinner bli 

inaktuella, medan interpellationer ska besvaras skriftligen vid kommande Kf-sammanträde. 

Inlämnade motioner: 

- Motion 22 februari om uppsökande verksamhet inom socialtjänstens ramar för att motverka 

hemlöshet. 

- Motion 29 mars om att kommunen ska arbeta för att renovering av runristningar och 

runstenar i kommunen ska ske samt att marknadsföra dessa. 

- Motion 13 september om översyn av trafiksituationen i kommunen och om att motverka 

tung trafik på landsvägar ej avsedda för sådan. 

Inlämnade interpellationer (i allmänhet besvarade på efterföljande Kf-möte): 

- Interpellation 3 maj ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog om 

kommunens beslut att all modersmålsundervisning skulle ske som fjärrundervisning. Något 

som kommunen vid besvarandet hade fällts för i förvaltningsrätten efter en anmälan från en 

kommuninvånare. Grunden till frågeställningen berörde att sådant enbart får beslutas på 

tillfällig basis om det visat sig att det finns svårigheter att rekrytera lärare eller att det medför 

betydande ekonomiska problem för en kommun, enligt interpellationssvar har inte kommunen 

som sådan något av dessa problem som grund för sitt beslut.  

- Interpellation 3 maj ställd till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson om hur 

kommunen avsett att arbeta för att minska timanställningar inom äldreomsorgen utifrån de 

statliga bidrag som Vänsterpartiet drivit igenom i riksdagen. I svarsdebatten kom inte något 

direkt svar, beskedet var ”vi får se vad vi gör, om vi gör något”. 

- Interpellation 3 maj ställd till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand om hur 

kommunledningens planering sker utifrån corona-pandemin. Svaret blev att det inte var 

aktuellt att införa vaccinationskrav för personalen.  

- Interpellation 3 maj till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson om hur kommunen 

arbetar för att stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgsverksamheterna utifrån 

de statliga bidrag som Vänsterpartiet drivit igenom i riksdagen för vidareutbildning av 

personal. I debatten blev beskedet ”vi får se vad vi gör, om vi gör något”. 

- Interpellation 11 oktober ställd till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson om 

hyresnivån på särskilda boenden, som i en nationell sammanställning har visat sig vara väldigt 

hög i förhållande till vanliga bostäders hyra, även om man bortser från mat- och 

personalkostnader etc. Svaret blev att hyrorna anses rimliga. 

- Interpellation 11 oktober ställd till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand om 

arbetsgivaransvar vid hemarbete apropå de planer som finns på att kommunens anställda ska 

övergå till en form av hybridarbete, där merparten av de anställda förväntas arbeta hemifrån 

delar av sin arbetstid. I debatten framgick att kommunen inte har några planer på att 

kompensera för arbetsplats i hemmet och att distansarbete ska bygga på en frivillighet. Detta 

trots att det planerade nya kommunkontoret inte ens kommer ha arbetsplatser för hälften av de 

anställda om de samtidigt skulle befinna sig på sin arbetsplats. 

- Interpellation 11 oktober ställd till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand om 

handläggningstid för motionssvar i kommunfullmäktige. I debatten framkom att 

kommunledningen inte ser det som vidare problematiskt att en stor del av motionerna beslutas 
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efter mer än ett år, trots att det är den enligt kommunallagen fastställda övre gränsen för 

behandling av en motion. 

- Interpellation 8 november till bygg- och miljötillsynsnämndens ordförande Elwe Nilsson om 

träddöd längs väg 268 i Karby och hur kommunen har arbetat i denna fråga. Frågan har ännu 

inte besvarats. 

Beslutade motioner: 

- Motion inlämnad 27 januari 2020 om att dimensionera Träffpunktens avlönade bemanning 

så att verksamhetens drift inte var beroende av volontärarbetare ansågs besvarad 29 mars 

2021, då kommunledningen hävdade att så redan var fallet. 

- Motion inlämnad 11 november 2019 om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten, som 

innebar försök med förkortad arbetsdag till 6 tim. med bibehållen lön, avslogs 27 maj 2021. 

- Motion inlämnad 12 november 2018 om utredning kring den beslutade etableringen av 

Internationella Engelska skolan avslogs 11 oktober 2021. Detta trots att IES mer än tre år 

tidigare avbrutit sina etableringsplaner efter ett fällande beslut i förvaltningsrätten. 

- Motion inlämnad 12 oktober 2020 om möjlighet att införa medborgarförslag i kommunen 

enligt de möjligheter till sådana som fastställs i kommunallagen avslogs 1 september 2021 

med hänvisning till redan befintliga möjligheter till medborgarinflytande. Detta trots att det i 

motionssvaret framgår att det är svårt för kommuninvånare att ta reda på hur de skulle kunna 

komma med förslag eller utöva inflytande. 

- Motion inlämnad 12 oktober 2020 om att införa samordnade städdagar inom kommunen fick 

bifall 8 november 2021. 

Socialnämnden 

Gunnar Bergström har en ordinarie plats i socialnämnden. Det har varit både digitala och 

fysiska möten. Gunnar har varit mycket aktiv och bedrivit en effektiv oppositionspolitik. 

Pandemin har gjort att samtliga nämndmöten varit digitala, vilket i viss mån försvårat 

samarbete i form av förmöten med (S) och i debatten med representanter för andra partier.  

Frågan om vaccinationspolicy har tagits upp flera gånger under året, alla gånger på iniativ av 

Vänsterpartiet. Vid det första tillfället föreslog vi, med stöd av (S), för att  

utforma en policy om vaccination mot Covid-19 av alla medarbetare som utför vårdnära 

arbete inom äldreomsorgen. Vaccinationspolicyn ska ställa krav på att all personal som 

väljer att avstå vaccination för Covid-19 kan komma att omplaceras till annan tjänst och att 

vid nyanställning av medarbetare som utför vårdnära arbete skall det var krav på vaccination 

mot Covid-19. Socialnämnden ska även i samband med antagandet av policyn uppmana de 

privata vårdgivarna att införa motsvarande policy inom sina verksamheter.  

Förslaget avslogs med motiveringen att det var juridiskt omöjligt. Det har visat sig att det 

juridiska inte omöjliggjorde vår linje. Vi återkom därför med förslaget under hösten och fick 

då gehör för krav på vaccinering för nyanställda.  

Vänsterpartiet föreslog att det förhållande att socialjouren i Vallentuna inte hade tillgång till 

aktuella klienters akter behövde ändras genom en översyn av de påstådda juridiska hindren, 

alternativt att kommunen annars lämnar samarbetet i Norrort för att undanröja hindren. Krav 

på undersökning av det juridiska läget bifölls och det visade sig att inga juridiska hinder finns 

och att jouren i framtiden kommer att ha tillgång till fullständigt beslutsunderlag.  
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Vänsterpartiet har yrkat på avslag till stöd till Svenska Brukarföreningen med anledning av att 

föreningen snarare arbetar för att underlätta drogmissbruk än att arbeta för drogfrihet. Vi vann 

inte gehör för detta. 

Vänsterpartiet har stött ett förslag från S om rätt till heltid i äldreomsorgen – det har röstats 

ned. Samma sak gäller förslaget från S om att hålla öppna möten i socialnämnden – det 

avslogs. 

Vi har också röstat för ökat anslag till socialnämnden för att åtgärda brister i äldrevården. 

Vi har tillsammans med S yrkat på avslag av privatisering av kommunens familjerådgivning.  

Övrig verksamhet 

Vänsterpartiets kongress hålls i Stockholm 4–6 februari 2022. Nordostföreningarna (Norrtälje, 

Täby-Danderyd, Vaxholm, Vallentuna och Österåker) valde tre ordinarie ledamöter och tre 

ersättare, vid ett gemensamt medlemsmöte 12 december i Täby. 

Till ordinarie ledamöter valdes tre kamrater från Norrtälje, Täby-Danderyd och Österåker. 

Som en av tre ersättare valdes Cristina Svedberg, Vallentuna. Vår partiförening är nöjd med 

partistyrelsens förslag till valstrategi och har därför inte lämnat in någon motion på den. 

Ulf Sellgren har representerat föreningen på distriktets ordförande- och gruppledarkonferenser 

som huvudsakligen har varit digitala evenemang.  

Gunnar Bergström representerade Vänsterpartiet i Föreningen Vallentuna Folkets hus. 

Ulf Sellgren och Cristina Svedberg är föreningens kontaktpersoner gentemot Klimatsmart 

Vallentuna. Klimatsmart Vallentuna höll sin tredje årliga Klimatdag den 21 november, Lena 

Lundgren deltog. 

Solidaritetsföreningen i Nordost (SOL) har inbjudit till möten under verksamhetsåret. 

Årsmöte hölls den 6 mars. Ulf Sellgren är kassör i SOL och fungerar som kontaktperson för 

partiföreningens styrelse. 

Lena Lundgren bidrog med arkivmaterial från Vänsterpartiet Vallentuna till 

Folkrörelsearkivets, Kommunarkivets och Bildarkivets gemensamma utställning i Vallentuna 

Kulturhus under sommaren 2021. 

Under 2021 har vi fått flera insändare om aktuella kommunala frågor publicerade i 

lokalpressen. Johan Fagerhem och Gunnar Bergström fick en insändare om Krys etablering i 

Vallentuna publicerad 12 februari. Gunnar Bergström fick in en insändare med rubriken ”S 

och V: Ligger steget före Covid-19” i Vallentuna Nya 8 mars. 15 april publicerade Vallentuna 

Nya en artikel med rubriken ”Skolan i Vallentuna är anorektisk”. Artikeln byggde på en 

intervju med partiföreningens nye ordförande Ulf Sellgren. Artikeln hade även push-notis 

med texten ”Vänsterns ordförande vill satsa mer pengar på skola” på tidningens första sida. I 

29 april-numret av Vallentuna Nya fick vi även komma till tals i 1 maj-artikeln ”Vi spelade 

internationalen genom Norrgården”. 4 november publicerade Vallentuna Nya en insändare av 

Gunnar Bergström och Ing-Marie Elfström (S) med rubriken ”Ny vaccinationspolicy inom 

socialförvaltningens verksamheter i Vallentuna”. 

Vår nämndeman i tingsrätten, Cecilia Hautmann, har under 2021 lämnat sitt uppdrag vid 

tingsrätten och påbörjat en tjänstgöring som nämndeman vid Svea hovrätt. 
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Slutord 

Att vi har två ledamöter och två ersättare i kommunfullmäktige, en ersättarplats i 

kommunstyrelsen och en ordinarie plats i socialnämnden har betytt oerhört mycket för vårt 

kommunalpolitiska arbete. Vi får mer information tidigare i beslutsprocesserna och stora 

möjligheter att ta initiativ både i socialnämnden och i kommunfullmäktige. Dessa möjligheter 

har väl tagits tillvara av Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, som har bedrivit en mycket 

aktiv och konstruktiv opposition under 2021. 

Vi har ökat medlemsantalet med 38% under 2021. 2022 är ett valår, vilket ställer stora krav på 

partiföreningen, dess styrelse och medlemmar. 

Styrelsen i Vänsterpartiet Vallentuna   

 


