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Inledning 

Vänsterpartiet på riksnivå inledde kongressperioden 2012-2014 med en ny partiledare, en nyvald 

ledning och en ny organisation. Förväntningarna är höga: vi ska skapa ett politiskt vasst och 

organisatoriskt starkt parti. 

Om Vänsterpartiet ska lyfta opinions- och medlemsmässigt och få ett större politiskt inflytande krävs 

att vi även på lokal nivå förmår utveckla vår politik och organisation. 

Vänsterpartiet Höganäs antog på årsmötet 2012 en ambitiös verksamhetsplan. När vi nu summerar det 

gångna året kan vi konstatera att mycket av det som antogs i verksamhetsplanen inte genomförts. Den 

största bristen är att vi inte förrän mot slutet av verksamhetsåret börjat ägna oss åt utåtriktat arbete på 

gator, torg och arbetsplatser. Samtidigt kan vi konstatera att Vänsterpartiet Höganäs, inte minst med 

tanke på vår storlek, är en aktiv partiförening. 

Styrelse 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Emma Wennerholm (ordförande), Mikael Nilsson 

(kassör), Inger Nilsson (gruppledare), Gunilla Fruerlund, Erik Edwardson och Ralf Adin (suppleant). 

Kenth Rosdahl har varit revisor. 

Parlamentariskt arbete 

Under året har vi lagt två motioner till kommunfullmäktige. Vi har inte heller i år utarbetat någon egen 

budget, men i samband med budgeten lade vi ett förslag om att sänka partistödet och låta partierna 

själva bekosta eventuella politiska sekreterare. Vi är sedan valet 2010 representerade med ordinarie 

platser i Kommunfullmäktige, Byggnadsnämnden och Socialnämnden och med ersättarplatser i 

Kommunstyrelsen, Miljötillsynsnämnden och Utbildningsnämnden. Efter valet 2010 ingick vi i 

valteknisk samverkan med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. 

Medlems- och styrelsemöten 

Under verksamhetsåret har vi hållit tolv medlems- eller styrelsemöten. Vi håller oftast ett 

medlemsmöte inför varje kommunfullmäktige. I år har vi börjat använda ABF:s lokaler för våra 

medlemsmöten. Medlemsmötena kan utvecklas genom att fler närvarar och deltar aktivt i diskussioner 

och beslut, att mötena är väl förberedda samt genom att utrymme skapas för mer djupgående politiska 

diskussioner i prioriterade frågor. 

Öppna möten 

Under året har vi arrangerat sju öppna möten. Följande ämnen har behandlats: tillgänglighet, sex 

timmars arbetsdag, genusbaserat våld och kvinnors rättigheter, välfärd fri från kommersiella intressen 

samt hamnområdets framtid (samarrangemang med Socialdemokraterna). Mötet med partiordföranden 

Jonas Sjöstedt var välbesökt och det var också mötet om hamnområdets framtid. Tyvärr kan inte 

samma sak sägas om övriga möten. Det betyder dock inte att vi inte i framtiden ska arrangera öppna 

möten, men vi måste fundera över hur vi kan locka fler deltagare. 

1 maj och Internationella kvinnodagen 

För andra året i rad arrangerade vi 1 maj tillsammans med Socialdemokraterna och ett antal fackliga 

organisationer. Det var ett i huvudsak lyckat arrangemang och deltagarantalet ökade jämfört med 

2011. Internationella kvinnodagen arrangerade vi på egen hand. Vi lyckades inte locka några 

deltagare. Internationella kvinnodagen är en viktig dag för att föra fram feminism och jämställdhet. Vi 

bör fundera över hur vi bäst utnyttjar dagen. 
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Medlemsutveckling 

Glädjande nog har Vänsterpartiet Höganäs haft en positiv medlemsutveckling. Under året har vi fått 

tre nya medlemmar och är nu sammanlagt 15 medlemmar. 

Kampanjer och utåtriktat arbete 

Vi har deltagit aktivt i partiets centrala kampanjer Vi är människor, inte maskiner samt Samtal med 

väljarna. I den förstnämnda kampanjen har vi varit aktiva genom att lägga en motion om Vita jobb 

samt genom att Inger Nilsson och Emma Wennerholm gjort arbetsplatsbesök inom äldreomsorgen. I 

kampanjen Samtal med väljarna har vi på gator och torg och frågat folk om vilka politiska frågor de 

prioriterar. Det har varit en lyckad och givande kampanj. Oftast har vi tagits emot positivt och både 

samtalen i sig och de framförda åsikterna har varit värdefulla. Denna lyssnande arbetsmetod är värd att 

fortsätta med i olika former. 

Massmedia 

Under verksamhetsåret har vi fått två insändare och en debattartikel publicerade i Helsingborgs 

Dagblad. Helsingborgs Dagblad uppmärksammade vår motion om Vita jobb, vårt årsmöte och 1 maj. 

Inger Nilsson uppmärksammades i Helsingborgs Dagblad i samband med att kommunfullmäktige 

beslutade om att ersätta skolskjutsar med utökad kollektivtrafik. Inger framförde att barnens säkerhet 

inte får riskeras. Utöver annonsering i samband med öppna möten har vi alltså inte varit så synliga i 

massmedia. 


