
 

Verksamhetsberättelse 2014 

Vänsterpartiet Höganäs 

Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av: Erik Edwardson (sekreterare, ansvarig för 

hemsida och medlemsregister, firmatecknare), Gunilla Fruerlund (suppleant), 

Mikael Nilsson (kassör, firmatecknare), Gustaf Segerhammar (ordförande, 

ansvarig för e-post), Emma Wennerholm. Styrelsen har sedan förra årsmötet 

hållit tolv protokollförda möten. 

Valrörelser och valresultat 

Vi har hållit en relativt hög aktivitetsnivå i samtliga ovan nämnda valrörelser. 

Det arbete vi prioriterat har varit att vara synliga på gator och torg samt 

materialutdelning i prioriterade bostadsområden. I efterhand kunde vi se att vi 

hade behövt planera materialutdelningen i bostadsområden bättre samt också, 

om möjligt, ha involverat fler personer. Vi var aktiva på sociala medier och 

syntes också en del i massmedia genom insändare, annonser och intervjuer. 

Startskottet för valrörelsen inför val till riksdag, region och kommun var ett 

offentligt möte med Susanne Ravani från Rädda Höganäs hamn där vi också 

presenterade vår valplattform och vår valrörelse. Folkomröstningen till Höganäs 

hamn vann vi och lyckades därmed sätta stopp för planerna på att bygga ett 

höghushotell i Höganäs hamn. I valet till Europaparlamentet ökade vi jämfört 

med valet 2009 från 2,26 till 3,09%. I valet till riksdagen ökade vi jämfört med 

valet 2010 från 2,58 till 2,95%. I valet till regionen ökade vi jämfört med valet 

2010 från 2,57 till 3,63%. I valet till kommunen ökade vi jämfört med valet 

2010 från 2,13 till 2,94%. 

Parlamentariskt arbete 

Efter valet 2014 innehar Vänsterpartiet Höganäs följande kommunalpolitiska 

poster. Kommunfullmäktige: Emma Wennerholm (ordinarie), Inger Nilsson (1:e 

ersättare), Gunilla Fruerlund (2:e ersättare), Kommunstyrelsen: Emma 

Wennerholm (ersättare), Socialnämnden: Inger Nilsson (ersättare), 

Utbildningsnämnden: Gunilla Fruerlund (ersättare). Emma Wennerholm är 

gruppledare. Vänsterpartiet har valteknisk samverkan med Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna. I samband med budgeten lade vi ett förslag om att 

partistödet skulle sänkas och att de politiska partierna själva bekostar sina 

politiska sekreterare. 

Vänsterpartiets medborgardialog 

Efter valet i september inledde Vänsterpartiet Höganäs ett nytt politiskt projekt: 

Vänsterpartiet medborgardialog. Projektet går ut på att vi på olika sätt samtalar 

med medborgarna i Höganäs om olika politiska frågor. Vänsterpartiets 

medborgardialog är ett sätt för oss att utveckla vår politik och vara närvarande i 

människors vardag. Vi hoppas också att Vänsterpartiets medborgardialog kan 

bidra till politiska diskussioner och aktiviteter i Höganäs. 

Internationella kvinnodagen och 1 maj 

Den 8 mars delade vi ut ett egenproducerat vykort samt deltog i Vänsterpartiet 

Helsingborgs arrangemang. Tillsammans med Socialdemokraterna arrangerade 

vi 1 maj-firande i Höganäs. 


