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Vänsterpartiet i Enköping 

Verksamhetsberättelse 2011 

 

 
 

Styrelsen för Vänsterpartiet i Enköping får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2011. 

Medlemsmöten/Styrelsemöten 

 
Medlemsmöten ägde rum i Folkets Hus- lokaler och i Kontorsvaruhuset på Östra Järnvägsgatan 2. Under året har 

vi haft 1 medlemsmöte och 7 styrelsemöten samt 3 st kombinerade styrelse/medlemsmöten, förutom årsmötet 

den 5 – 6 mars. Alla medlemmar är välkomna på alla möten. 

 

Under året: 
Medlemsmöte den 29:de augusti. Styrelsemöten den 19:de januari, den 2:de februari; den 23:dje februari, den 

21:a mars, den 18:de april, den 9:de juni och den 22:november. Kombinerade styrelse/medlemsmöten  

den 18:de maj, den 22:dra september och den 2:dra september.  

Vi är som tidigare medlemmar i den stödjande föreningen för Bryggholmsstiftelsen och medlemmar  i 

Folkrörelsearkivet, Folkets Hus, Colchaj Nac Luum-föreningen samt ABF. 

Vi har haft 7 gruppmöten för att gå igenom dagordningen inför kommunfullmäktige och andra aktuella ärenden. 

Årsmötet för 2010 hölls i Syninge kursgård. Vi var sex personer som deltog. Neil Ormerod omvaldes till 

ordförande, Dietrich Burmeister till kassör och Monika Åberg som ledamot. Mötet gjorde upp en kortsiktig och 

en långsiktig verksamhetsplan samt beslutade om det medskickade budgetförslaget, som vid senare styrelsemöte 

justerades lite. Ett kalendarium lades också upp.  

Vi har bidragit med pengar till konferensen ”Ekonomisk/ Ekologisk demokrati”. 

Under året har Folkets Hus sålts av ekonomiska skäl. Vi har därför från 1 september hyrt en lokal av ABF i 

Kontorsvaruhuset på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök  
 

Tjejjouren Hjärtrud besökte vårt möte den 2 februari. Emma Emanuelsson berättade informativt om jouren. 

Hon påpekade att jouren har tystnadsplikt, men att de som övriga medborgare måste anmäla till socialtjänsten 

om så behövs. De arbetar förebyggande och skall vara en plats där tjejer skall känna sig välkomna med vilka 

problem som helst. De har jourtid på telefon under vardagar och har även en e-postjour samt en chattjour på 

söndagar. De är 9 personer och man måste vara 18 år för att kunna vara med och hjälpa andra. 

 

8 mars på Torget, med Hilda, Monika, Ingrid och 

Johan 

 
Syninge kursgård 11-06-03 
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Hilda och Per-Marcus diskuterar 
socialismens framtid. 11-05-01 

Utåtriktad verksamhet 
Den 8 mars – Vi stod på torget och delade ut en informationsskrift med titeln ”Feminism”. Vi sålde slut på 

lotterna till förmån för en kvinnorna i byn Yalamboj i Guatemala och fick dessutom gåvor på 150 kronor trots att 

det var lite folk på torget. 

Flygblad och informationsmaterial 
Vi har delat ut flygblad på bl a Vulcanusvägen, Herculesvägen/Bahcovägen, Skogsmyragatan och på 

Korsängen/Sadelmakaren i Enköping och vi delade ut informationsmaterial på torget och vid Joar Blå. 

Deltagit i: 

13 mars – Distriktets årskonferens 
På årskonferensen deltog Neil Ormerod, Mats Andersson och Anna Scott och Monika Åberg som våra ombud 

och Johannes Mocklin som ersättare. Britta deltog som ledamot i distriktsstyrelsen. Nämnas kan att Maria 

Fregidou-Malama omvaldes till ordförande och Jacob Johnsson omvaldes till kassör. Konferensen gjorde tre 

uttalanden, som handlade om Kurdernas situation, utvisning av irakier och ingen utförsäljning av vården till 

riskkapitalister. 

28 mars – Folkets Hus’ årsstämma och extra stämman den 9 juni 2011 
Neil representerade (v) på Folkets Hus´ årsstämma och på extra stämman. På extra stämman beslutades om 

försäljning av Folkets Hus pga ekonomiska skäl.  

20 april - ABF:s årsmöte och halvårsmöte 6 december 
Monika Åberg deltog som ombud för vår förening i årsmötet och halvårsmötet, som båda hölls i Uppsala. 

Ekonomin ser bra ut och man har under året satsat på Enköping genom att hyra en stor lokal 

på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping, framkallat av att Folkets Hus, där de haft sina lokaler, 

har sålts till EHB. 

1 maj 
Vi deltog i 1:a maj tåget tillsammans med (s) för andra gången i Enköping. Marschen gick 

från Stora Torget till Skolparken. 12 st deltog från (v) med banderoll och plakat. 

22 maj – Colchaj Nac Luum-föreningen – Kooperativ i norra Guatemala 
Vi är medlemmar i föreningen som organisation och Björn Engberg som privatperson. På 

deras årsmöte den 22 maj på Sommarro utanför Enköping deltog Björn och Monika Åberg. 

8 - 9 oktober – Kommun- och Landstingsdagarna (KOLA-dagarna) i 

Västerås 
Johannes Mocklin och Mats Andersson deltog som våra ombud. Dessutom deltog Magnus 

Ahlkvist som representant för Landstinget. Monika Åberg och Neil Ormerod deltog söndagen den 9 oktober då 

det var öppet att delta för att höra de fyra kandidaterna till partiordförande presentera sig. Johannes och Mats 

uttryckte att det hade varit intressanta och givande dagar och vi tyckte samtliga att de fyra kandidaternas 

presentationer var jättebra. 

6 november – Distriktets höstmöte 
Neil Ormerod, Monika Åberg och Johannes Mocklin och Magnus Ahlkvist med dottern Freja deltog från vår 

förening och Britta deltog som ledamot i distriktsstyrelsen. Under mötet valdes ombud och ersättare till partiets 

kongress 2012. Magnus Ahlkvist valdes till ordinarie ombud och Neil Ormerod till ersättare. 

11 november – Invigning av ABF:s nya lokaler 
Anna Scott och Monika Åberg deltog i invigningen, som var bra och trevligt ordnad med tillfälle att tala med 

övriga hyresgäster av ABF:s lokaler. Vi hyr en lokal tillsammans med Bryggholmsgruppen och Folkets Hus. 

30 november - Manifestation mot främlingsfientlighet och rasism 
Vi anordnade och deltog i en manifestation tillsammans med andra partier. Fackelmarschen gick från 

kommunhuset till Spanska Trappan. Sanna Hedman (mp) höll tal. Det var ca 60 personer som deltog. Politiker 

från alla partier utom SD var representerade. Vi var 12 st som deltog från (v). 

1 advent – 27 november 
Pga av att politiska partier inte får stå på torget 1:a advent stod Per Marcus Risman och Anna Scott med 

barnbarn vid Joar Blå och delade ut informationsblad under några timmar. 
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Debatt/Insändare/Press 
Debatt (EP) 
24 februari  – Stå upp för demokrati, Bildt! – Neil Ormerod 

 

Insändare i EP  
4 april – Låt alla komma till tals – Neil Ormerod 

27 april  – Klandervärd hantering av allmänhetens frågor – Dietrich Burmeister 

11 maj  – Fullmäktige bör fatta beslut om skolnedläggning – inte en nämnd – Magnus Ahlkvist  

20 maj – V vill se mer öppenhet i kommunen – Magnus Ahlkvist 

30 september – Jag är arg på Anna Wiklund – Magnus Ahlkvist 

28 oktober  – Hur kan ni vända barnen ryggen? – Magnus Ahlkvist 

2 november  – (V)i jobbar för att ha Röda Villan kvar – Neil Ormerod 

4 november  – Ta ditt ansvar, Wiklund – Magnus Ahlkvist 

11 november – Vi står upp för Röda Villan – Neil Ormerod, Marié Karlström (S) och Susanne Fridh (Mp) 

14 november – FP sviker Röda Villans unga – Neil Ormerod 

3 december  – Det rimmar illa, Monica Landén – Magnus Ahlkvist 

10 december  – Samsynt och framsynt – Neil Ormerod tillsammans med Jenny Abrahamsson (fp), 

   Sverre Ahlbom (s), och Magnus Westerlund (mp) 

14 december  – Oseriöst av Moderaterna! – Magnus Ahlkvist  

24 december  – Kvalitén på maten inom äldreomsorgen måste höjas  – Eva Olofsson (v) och  

  Magnus Ahlkvist  

30 december  – Det krävs kompetens för att driva kulturverksamhet – Håkan Wall 

 

Debatt i EP 
7 oktober  – Satsning på äldreomsorgen ökar jämställdheten – Magnus Ahlkvist tillsammans med Lars Ohly 

och Eva Olofsson (v) 

 

Intervjuer i EP 
10 augusti – Lars Ohlys avgång – ett bra beslut – Magnus Ahlkvist intervjuad 
18 oktober – Ahlkvist vill veta vilka beslut han ansvara för – Magnus Ahlkvist intervjuad 

 

Artiklar i EP 
8 april  – Föräldrar misstänker en dold agenda – Den enda skolpolitikern som deltog var Håkan Wall, som 

också uttalade sig. 

26 april  – MP vill bevara S:t Iliansskolan – Artikel om att den rödgröna alliansen är emot nedläggning av 

S:t Ilian. 

6 maj  – Stor utredning ska göras om S:t Iliansskolan – Håkan Wall klargör att Vänsterpartiet varit emot 

en nedläggning hela tiden. 

3 juni  – Höjd skatt för barnens skull – Vänsterpartiets budgetförslag 

20 juni  – Gratis buss till Bredsand – Artikel om Vänsterpartiets motion 

7 september  – Bara två åhörare på första öppna mötet – Magnus Ahlkvist yttrade sig i en infrastrukturfråga. 

21 september – Direktbuss till Akademiska skall ingå i planeringen – Motion om direktbuss från resecentrum i 

Uppsala till Akademiska lagd i Landstingsfullmäktige av Börje Wennberg (s), Tove Fraurud (v) 

och Niclas Malmberg (mp) 

27 september – ”Har varit onödigt mycket hysch-hysch” – Demonstranter som värnar om Idrottshuset bl a  

Björn Engberg 

11 oktober  – Röda Villan till fullmäktige – Referat från Magnus Ahlkvists interpellation (interpellationen var 

skriven av Neil Ormerod). 

11 oktober  – Diarier på nätet – Referat från Magnus Ahlkvists motion 

20 oktober – Små marginaler i år i kommunens ekonomi – Magnus Ahlkvist tillsammans med Magnus 

Westerlund (mp) och Helena Proos (s) 

20 oktober  – Ingen enighet bakom IT-beslut – Magnus Ahlkvist yttrade sig i ärendet 

18 november – Oppositionen kräver besparingar i den politiska organisationen – Magnus Ahlkvist tillsammans 

med Magnus Westerlund (mp) och Sven Jansson (s) 

Notis i EP 

24 mars  – Enköping kan bli finskt förvaltningsområde – Refereras till Magnus som önskade besked. 

 



  4(8) 

Ena-Håbo tidning 

Insändare i Ena-Håbo tidningen 
9 – 14 april – En kränkning mot S:t Ilians personal och elever – Neil Ormerod 

(Nr 14) 

8 – 14 oktober – Uteslutet att sälja Enköpings simhall – Magnus Ahlkvist 

(Nr 40) 

24 – 30 december  – Hemlagad mat till mormor – Eva Olofsson (v) och Magnus Ahlkvist 

(Nr 51) 

 

Artikel i Ena-Håbo-tidningen  
12 – 18 november  –  Medborgarnas förslag får vänta länge på beslut – Hilda Dahlstens uttalande på första sidan. 

(Nr 45) 

12 – 18 november  –  Svårt att påverka genom ett medborgarförslag – Hilda Dahlsten om sitt medborgarförslag 

(Nr 45)   om köttfri skolmat en dag i veckan 

 

Studieverksamhet  
Under året har vi haft studiecirkel och träffats 8 gånger. Det är partiprogrammets olika kapitel som legat till 

grund för studiecirkeln. Kapitlet ”Grunder för modern vänsterpolitik” har ägnats huvuddelen av tiden. 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande: Neil Ormerod 

Kassör: Dietrich Burmeister 

Ledamot/Sekreterare: Monika Åberg 

Styrelsen har under året haft 7 möten och 3 kombinerade styrelse-/medlemsmöten, förutom årsmötet för 2010 års 

verksamhet som hölls den 5-6 mars 2011 i Syninge kursgård.  

(V) har haft ett eget budgetförslag för kommunens verksamheter, men samarbetar i övrigt med (s) och (mp). 

Studiebesök 1 december 

Britta Dalved hade ordnat med studiebesök på Omnia (Kupolen) på förmiddagen. Vi – Britta, Neil, Anna och 

Monika togs emot av Lena Malmberg Åsing, aktivitetsledare och Magdalena Siljesvärd, gruppledare. De sade att 

de ansåg att de hade resurser för närvarande att klara den omfattande verksamheten, som bestod av:  

Caféfunktionen – Ansvarar för det interna caféet för arbetstagare och personal.  

Textilfunktionen – Arbetar med olika textila arbeten, som säljs i deras butik ”Tre katter”. 

Utefunktionen – Arbetar mestadels utomhus med fysiskt arbete.  

Skogsfunktionen – Arbetar till största delen utomhus med fysiskt arbete.  

Lotsen – Arbetar på en bondgård utanför Enköping. 

Ena lego – Utför paketeringsarbeten till externa företag inom förbands- och kosmetikabranschen. 

Service- och vaktmästerifunktionen – Utför praktiska uppgifter för att verksamheten skall fungera i vardagen.  

Viljan – Funktionen erbjuder en lugn och trygg miljö för de med en förvärvad hjärnskada. 

Upplevelsefunktionen – Arbetar med personer med betydande funktionsnedsättningar i en anpassad trygg och 

harmonisk miljö. 

ASPERA – För arbetstagare som önskar externa, enskilda, placeringar på den öppna arbetsmarknaden.  

Massmedia- och marknadsföringsfunktionen – Arbetar bl a med att göra en lättläst tidning, som heter Albert. 

De sköter också verksamhetens hemsida och gör bildstöd och olika skyltar. 

Estetfunktionen – Arbetar främst med skapande i olika former, som konst, musik och teater. De utformar och 

syr sina egna scenkläder för sina teaterföreställningar, som är flera under året.  

 

På eftermiddagen hade Magnus ordnat besök först hos Blomstra som Britta, Neil, Magnus och Monika deltog i 

och sedan besök hos Röda Villan, som Britta, Neil och Monika deltog i. 

Blomstra Föräldrastöd är till för familjer med barn mellan 0 – 6 år. Barnets behov är i fokus. 

Blomsta erbjuder olika behandlingsalternativ i veckorna. 

På Blomstra arbetar Lena Silén, specialpedagog, Liselott Ahlén, förskolelärare, Pia Stenback Jansson, 

förskolelärare och Tina Swedenson som är samordnare för Blomstra och Familjecentrum.  

Sedan gick färden till Röda Villan i Folkets Hus. Vi träffade två lärare och fick en sightseeingtur i lokalerna. Vi 

talade om bemanningen som har minskat, vilket är problematiskt, och den kommande flytten ur lokalerna. 

Vi fick även tillfälle att prata med några av eleverna. Det var intressant att höra deras åsikter och farhågor inför 

flytten då de trivdes bra där de var och hade uppnått bra resultat i den miljön.  
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Motioner 
Trygghetslarm skall ingå i max.taxan – (v) tillsammans med (s) och (mp)  

Diarier på nätet – Magnus Ahlkvist  

Interpellationer 
Vi har medverkat till många interpellationsdebatter. Här är några exempel: 

Sommarbussar – Magnus Ahlkvist –  15 mars info 

Angående ensamkommande flyktingbarns utbildning – Neil Ormerod – 15 mars info 

Röda Villan – Neil Ormerod, oktober 

 

Motioner i Landstingsfullmäktige 
Sept. 2011      – Direktbuss eller matarbuss från Resecentrum i Uppsala till Akademiska sjukhuset – 

Börje Wennberg (s), Tove Fraurud (v) och Niclas Malmberg (mp) 

 

Ung Vänster 
En lokal Ung Vänster-förening har bildats i Enköping. Till dess de har en egen lokal kan de ha sitt material i vår 

lokal. Vi har sedan tidigare beslut om att vi skall stödja dem ekonomiskt. Ordförande är Nina Larsson och Per 

Marcus Risman kassör. Per Marcus är även ordförande i Ungdomsrådet i kommunen. Tillsammans med Nina har 

Per Marcus deltagit i några av våra möten och den 27 november (1 advent). 

Kommunfullmäktige och nämnder osv. 

I kommunfullmäktige har Vänsterpartiet representerats av Magnus Ahlkvist och Britta Dalved som ledamöter 

med Neil Ormerod och Lisa Ekehult som ersättare. Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen är:  

Magnus Ahlkvist. 

I kommunens nämnder och bolagsstyrelser har Vänsterpartiet representerats av: 

Kommunstyrelsen – Magnus Ahlkvist, ordinarie 

Socialnämnden – Magnus Ahlkvist, 2:dra vice ordförande 

Vård- och omsorgsnämnden– Britta Dalved, ordinarie 

Upplevelsenämnden – Ingrid Ljung, ersättare 

Grundskolenämnden – Håkan Wall, ersättare 

Utbildningsnämnden (Gymnasiet) – Neil Ormerod, ordinarie 

Tekniska nämnden – Dietrich Burmeister, ersättare 

Miljö- och byggnadsnämnden – Monika Åberg, ersättare 

Naturvårdskommittén 
Mats Andersson är vår representant.  

En från varje parti i kommunfullmäktige har haft en representant, dock ej SD. 

EHB 
Björn Engberg är vår representant i EHB:s styrelse (ersättare). 

Enköpings Skattenämnd 
Lars Alatalo är vår representant i Skattenämnden i Enköping. 

Uppsala Tingsrätt 
Sven Pihl är nämndeman i Uppsala Tingsrätt 

Regionfullmäktige 
Magnus Ahlkvist, ordinarie, och Britta Dalved, ersättare, är våra representanter. 

Skolparken, första maj. 
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Landstinget: 

Landstingsfullmäktige 
Två medlemmar i vår förening representerar Vänsterpartiet i Landstingsfullmäktige: Magnus Ahlkvist och 

Tove Fraurud, båda ordinarie. 

Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen  
Magnus Ahlkvist, ersättare, sitter i Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen. 

Södra länsdelsberedningen 
Hilda Dahlsten sitter i Södra länsdelsberedningen. 

Kollektivtrafiknämnden i Uppsala län 
Tove Fraurud, ordinarie, sitter i Kollektivtrafiknämnden för (v). 

Distriktet 

Vid årskonferensen den 13 mars 2011 omvaldes ordförande Maria Fregidou-Malama och kassören  

Jacob Johnsson. Från Enköping sitter Britta Dalved och Tove Fraurud i styrelsen. Vi var sex stycken från vår 

förening som deltog i konferensen, inklusive Britta. Monika Åberg från Enköping valdes att ingå i distriktets 

valberedning. Robin Dahl valdes som sammankallande för valberedningen. 

 

Under möten över året har Sören Bergkvist oftast varit med och rapporterat om landstinget och regionalt och det 

som händer där. Som vanligt tar Akademiska Sjukhusets ekonomiska problem stort utrymme. Landstinget klarar 

inte vårdgarantin. Diskuteras att införa vårdval för knä- och höftoperationer. Det krävs mer resurser för mer 

personal, maskiner finns men personal är en bristvara. Alltför låg uppräkning av budgeten bidrar till den 

försämrade ekonomin. Ny regionbildning har diskuterats.  

 

För distriktet har den kommande partikongressen 5 – 8 januari 2012 tagit tid och kraft i anspråk. 

Under året har man haft offentligt möte om ”Väldens bästa sjukvård”. Sören har talat om privatiseringar av 

sjukvården som ägt rum i länet. Jonas Sjöstedt har besökt Uppsala och diskuterat Vänsterpartiets EU-politik.  

På hösten har riksdagsgruppen dragit igång en Äldreomsorgskampanj som skall sträcka sig till sommaren 2012. 

Rapporterades att Sören och Magnus Ahlkvist har varit i Bryssel två dagar. Det framkom att EU forcerar den 

öppna rörligheten och vill agera allt mer på hälso- och sjukvårdens område. 

Detta var några axplock från distriktet.  

 

Kommun och Landstingsdagarna 

Kola-dagarna hölls i Kongresscenter i Västerås den 8 – 9 oktober. Från vår förening deltog Mats Andersson och 

Johannes Mocklin, som vi utsett som våra representanter. Magnus Ahlkvist deltog också som representant från 

Landstinget. Neil Ormerod och Monika Åberg deltog på söndagen, då det var öppet möte för alla att delta i för 

att få vara med om de fyra partiordförandekandidaternas presentation. Alla fyra hade en väldigt bra presentation 

som uppskattades av ”publiken”. Mats och Johannes uttalade att de haft mycket utbyte av få delta under de två 

dagarna och tyckte de lärt sig en hel del. 

Ekonomi 

Budgeten för året har innehållits. Se den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen. 

 

 
Johannes Mocklins foto av Ulla Andersson på 

partiledareutfrågningen i Västerås 
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Ordförandens slutord  

 
Det här är det fjärde slutordet jag skriver som föreningens ordförande. I mitt första slutord beskrev jag vår 

situation som följer: Att vi under det året lyckades med att bedriva en aktiv och effektiv oppositionspolitik inom 

de parlamentariska församlingarna, men att brist på nya medlemmar och tidsbrist, för de få aktiva medlemmar i 

föreningens kärna, betydde att vi hade svårt under 2008 att nå ut med vårt budskap. Jag tror att man kan säga att 

vi alltjämt har under dessa år upplevt en bristfällig kontakt med väljarna. Det såg vi inte minst i valresultatet 

2010. Emellertid har vår utmaning förblivit densamma: Värva nya medlemmar och komma närmare våra väljare. 

 
Denna utmaning kräver en starkare intern organisation, en skarpare politik och en mer effektiv utåtriktad 

verksamhet. Av naturliga skäl har aktiviteten i föreningen minskat under 2011 i jämförelse med valåret 2010 och 

vi har mycket kvar att göra, även om vi har mycket att vara glada över. Jag behandlar verksamhetsåret 2011 

under två rubriker. Först diskuterar jag utvecklingen i kommunen lite översiktligt. I den andra delen framför jag 

mina funderingar över föreningens tillstånd. 

 
Kommunala politiken 

2011 har varit ett mycket turbulent och innehållsrik år i kommunpolitiken. Ett år då vi har lyckats ha en stor 

påverkan på händelseförloppet. Jag tar bara upp några exempel här. 

 

Året började med ett kuppartat försök av Alliansen (eller Moderaterna) att lägga ner St Iliansskolan. Vi agerade 

snabbt och kraftfullt när andra partier, som jag upplever det, inte ville sticka ut hakan. Det är klart att det inte 

bara var Vänsterpartiets förtjänst att nedläggningsförsöket misslyckades. Det berodde mest på att det fanns ett 

kompakt motstånd bland kommunens befolkning. Men jag är övertygad om att en snabb nedläggning kunde ha 

drivits genom om vi inte hade erbjudit en politisk kanal för detta motstånd initialt. Jag är väldigt stolt över våra 

insatser i debatten om St Illianskolan, då vi lyckades ta kontroll över dagordningen tidigt i debatten.  

 

Däremot blev jag besviken att vi inte lyckades stoppa nedläggningen av Röda Villan, en verksamhet riktad till 

barn i gymnasieåldern, som har haft det svårt av olika skäl, i grundskolan. Trots en aktiv kampanj på 

insändarsidan, i fullmäktigesalen och på facebook kunde vi inte avvärja Alliansens destruktiva nedskärning. Jag 

tror att vi hade opinionen med oss, men att det är svårare att mobilisera när det handlar om en mindre grupp med 

en utsatt social position. Folk mobiliserade sig själva i fallet St Illian, men det skulle ha krävts en mycket 

starkare organisation än vår för att vinna striden för Röda Villan. För övrigt upplever jag nedläggningen som ett 

enorm svek mot några av våra mest sårbara barn. Nu gäller det att kraftsamla för att se till att dessa barn få det 

stöd som de behöver och har rätt till. 

 

Jag tror att vi nu åtnjuter större förtroende i skolfrågor efter vårt agerande i St Illiansfallet (och för den delen 

Röda Villan). Nu gäller det att förvalta det förtroendet och komma med en tydlig politik för skolan. Vi är starka 

inom skolpolitiken och vi bör jobba vidare för att formulera skarpa, slagkraftiga förslag. Vi har visat att vi kan ta 

kommando i skoldebatten. Vi bör göra det till en vana. 

 

Det är möjligt att våra insatser i skoldebatten också påverkade, eller delvis skapade förutsättningarna för, årets 

största politiska händelse då Moderaterna/Alliansen förlorade budgetomröstningen i december. På grund av en 

försämrad prognos för 2012 års skatteintäkter ville Moderaterna revidera budgeten för 2012 med ett antal 

nedskärningar. Folkpartiet vägrade att gå med på dessa nedskärningar och stöddei kommunstyrelsen 

Socialdemokraternas budgetförslag (som hade varit föremål för förhandlingar mellan oss tre partier inom den 

rödgröna oppositionen och Folkpartiet). Detta gjorde SD till vågmästare i fullmäktige och när de röstade för S-

förslaget föll Centerpartiet/Moderaternas förslag. I dagsläget finns det inte någon majoritet i fullmäktige och det 

bäddar för ett lika händelserikt 2012! 

 

Mitt i allt detta kaos har vi möjlighet att sätta dagordningen för den kommunala politiken. Det kräver att vi kan 

agera fort och med handlingskraft utifrån våra värderingar i dagsaktuella frågor (som i fallet St Illian). Men det 

kommer också att kräva att vi vidareutvecklar vår egen politik. Att formulera skarpa, konkreta politiskt 

meningsfulla förslag är en svår uppgift. Vi måste inse detta och lägga mer tid och möda på att utveckla 

genomtänkta förslag.  

 

Föreningens verksamhet 

I vissa avseenden har vår intern organisation förbättrats de senaste åren. Vi skriver bra mötesprotokoll, oftast har 

vi en bra planering för när vi ska hålla mötena (även om inte just det har kännetecknat föreningen den senaste 

tiden) och under 2011 har vi kommit igång ordentligt med studieverksamheten. Dessutom har vi haft bättre 

närvaro på våra möten och, än viktigare, fler har engagerat sig i föreningen i takt med att vårt medlemsantal har 

ökat. Vi har sett en fördubbling i antal medlemmar sedan 2008.  
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Liksom Vänsterpartiet i sin helhet går vi igenom en period av återväxt. Just nu bevittnar vi ett stort genomslag 

för vår nya partiordförande, Jonas Sjöstedt, i opinionen. Det ska vi vara glad för. Det är inte omöjligt att detta 

bara är en dagslända. Jag skulle vara benägen att tro att så vore fallet om jag trodde att det hela enbart berodde på 

en ”Jonas-effekt”. Men jag är övertygad om att det går djupare än så (även om vi har lyckats välja en 

utomordentlig duktig företrädare till partiledare). Partiets nuvarande framgång beror på ett gediget arbete som 

har lagts ner i partiet på riks- och distriktsnivå och i föreningar som vår. Jag tror också att den allmänna krisen 

som kapitalismen går igenom har bäddat för ett förnyat intresse för vänsterns lösningar.  

 

Många kanske upplevde en besvikelse över att det inte blev ett genombrott för vänstern efter finanskrisen 2008. 

Men efter många år av tillbakagång var vi illa rustade för att möta krisens utmaningar. Det är en tragisk ironi att 

våra vänner i S och Mp ägnade tid hösten 08 åt att tvinga oss att kompromissa med vår kritik av det 

statsfinansiella ramverket just när en kritisk inställning till kapitalismen och den förda nyliberala politiken mest 

behövdes! Krisen gjorde att många av ”vänsterns frågor”, såsom klimatet eller välfärdsfrågorna, hamnade i 

skymundan. Miljön har fortfarande inte återtagit den centrala positionen den hade i den politiska debatten före 

krisen. Däremot finns det en stark tendens att miljöfrågor, jämställdhetsfrågor och ekonomiska frågor blandas 

samman i en växande systemkritik bland folk. Det finns en ny förståelse för att kapitalismen inte kan fortsätta 

som förut. Även om det fortfarande är få som ställer sig bakom vår systemkritiska politik i det politiska 

etablissemanget får vi desto större gehör i andra kretsar.   

 

Den politiska vinden har vänt till vår fördel och det är ännu viktigare att vi tar till vara på de möjligheter som nu 

öppnar sig för oss genom att bygga vår förening starkare. Dels handlar det om att inse våra brister, dels är vi 

fortfarande för få och vi som är mest aktiva har för lite tid och ork för att göra allt som vi vill göra. Under 2011 

har, till exempel, vår kommunfullmäktigegrupp bestått av fyra heltidsarbetande, varav tre har små barn. Detta 

kan vara en styrka för oss, men jag tror att situationen kräver att vi jobbar mer för att förädla vår organisation.  

 

Vi måste göra det lättare för våra medlemmar att bli mer aktiva; förbättra innehållet på våra medlemsmöten; se 

till att ta till vara våra medlemmars kunskaper och entusiasm. Jag tycker att vi borde se över hur vi fördelar 

uppdrag för att bättre knyta våra nya medlemmar till föreningen. 

 

När vi blir en större förening får vi också en större kår av medlemmar som är mindre aktiva. Det kräver att vi 

jobbar mer med information till dessa medlemmar, så att även de kan känna tillhörighet. De utgör en värdefull 

resurs för att få ut vår politik, som vi måste utnyttja mer – och som enkelt kan utnyttjas med ett förbättrat 

informationsarbete.  

 

Vårt uppdrag handlar inte bara om att vinna val eller maximera röster (även om det är något vi också måste ägna 

oss åt); det är snarare viktigare att vi skaffar styrkan att sätta dagordningen, till exempel som partiet har lyckats 

med i frågan om ett förbjud mot vinster i välfärden. Då måste vi bli fler som känner sig stärkta i argumentationen 

och som kan få ut vårt budskap.  

 

Därför är engagemang i en förening som vår en oerhört viktig politisk insats. Ibland är det mycket slit i det 

politiska arbetet, ibland tryter orken och energin sviktar, och det är inte ofta man kan se någon utdelning av det 

arbete som man lägga ner, men jag känner en viss tröst i tanken att det är just sådant politiskt arbete, utförd av 

vanliga (eller ovanliga) människor som vi, som har skapat förutsättningarna för alla arbetarrörelsens 

landvinningar. Hur lite jag än förmår att göra för föreningen är jag en del av något stort och viktigt – och det är 

Du med. 

 

Väl mött 2012! 
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