
Verksamhetsberättelse för fackliga utskottet 2022 
 
Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott har under året bestått av 216 medlemmar vilket är en 
ökning med 56 sedan förra året. Fackliga utskottets långsiktiga målsättning har varit att göra 
Vänsterpartiet till det självklara partiet för arbetare och tjänstemän med motsvarande villkor, 
d.v.s. arbetarklassen i bred bemärkelse. 

 
Vi har arbetat tvärfackligt och har under året samlat fackligt aktiva 
partikamrater inom Transport, Hotell och restaurangfacket, IF Metall, 
Handels, Musikerförbundet, Målarförbundet, Kommunal, GS-facket, 
Byggnads, Elektrikerförbundet, Journalistförbundet, SEKO, Livs, DIK, 
SSR, Sveriges Ingenjörer, Lärarförbundet, Unionen, Vision och 
Vårdförbundet. 

 
Vi hade årsmöte den 15 mars där vi antog en verksamhetsplan och 
valde en styrelse. Patrik Strand valdes till ordförande och till ledamöter 
valdes Jeanette Stojic, Ulrika Williamsson, Kalle Eriksson, Franco 
Calogero, Morgan Svensson, Linda Svensson. Mia Christensson och 
Bengt Carlsson. 

 
Fackliga utskottets valberedning har i år bestått av Mårten Pavlov, Susanne Björkenheim och Per 
Malmqvist. 

 
 
Årsmötet antog en verksamhetsplan som hade huvudsakligt fokus på en arbetsplatsnära valkampanj 
med olika utåtriktade aktiviteter och digitalt kampanjande inför valet. Vi anordnade dessutom ett 
antal öppna möten på olika aktuella teman och ansvarade för Vänsterpartiet Malmös fackligt-
politiska studier. Vi har haft åtta styrelsemöten. 
 
Den 16 februari hade vi ett öppet möte med Mats Wingborg som pratade om sin bok om vad de 
blåbruna partiernas regerings alternativ skulle innebära för Sverige.  
 
Under våren slutförde Fackliga vänsterskolan säsong två som börjat året innan. Vänsterskolan 
anordnas över hela landet i alla distrikt och syftet är att både stärka den fackliga kampen och 
Vänsterpartiets arbetsplatsarbete. Målgruppen var alla som är fackligt engagerade som är 
intresserad av att bli aktiva i partiet. I Malmö anordnades en cirkel med 20 deltagare. 
 
På den Internationella kvinnodagen 8 mars delade vi ut 
Vänstern Malmös 8 mars tidning på några arbetsplatser 
runt om i Malmö. 

 
Den 17 mars var det kollektivavtalets dag. Vi deltog med 
våra förbund och manifesterade tillsammans med fackligt 
aktiva i hela landet. Det är viktigt att påminna om att det 
är bara genom att vi är många som organiserar oss fackligt 
som vi kan försvara avtalen och de rättigheter som finns i 
dem. Vi gjorde en youtube film med Anders Andersson 
som lagts ut på vår Facebooksida ”Malmös fackliga 
vänster” och som fått många visningar. 
 



Vi ansvarade den 28 mars för en valstudieträff på temat ”Trygg på 
jobbet”. 
 
Vi nominerade våra förslag på kandidater inför det att listorna i valet 
antogs under våren. För oss som ett arbetarparti är det avgörande att 
få in fler arbetare i politiken eftersom de erfarenheterna när vi 
utformar vår politik.  
 
Vi hade läste förslaget till nytt kommunalpolitiskt program och skrev 
10 motioner inför det skulle antas på ett medlemsmöte i mars. De 
flesta av motionerna bifölls.  
 
Den femte april röstade de borgerliga partierna och Socialdemokraterna ner Vänsterpartiets förslag 
om att förlänga karensersättningen i riksdagen. Vi gjorde en youtube film med fackliga utskottets 
sammankallande Patrik Strand som lades ut på vår Facebooksida ”Malmös fackliga vänster”. 
Vi spridde den namninsamling för at slopa karensavdraget som startades under våren av Kommunal 
och som samlade över hundratusen namn.  
 
Till Arbetsmiljödagen 28 april deltog vi med de fackliga organisationerna i utåtriktade aktiviteter. 

 

På årets 1 maj var Linda Svensson, förbundsstyrelseledamot Transportarbetareförbundet, facklig 
talare och talade i Slottsparken. Talet filmades och lades ut i sin helhet på vår sida ”Malmös fackliga 
vänster” och kan ses där. 
 
Efter 1 maj hade vi ett möte den 16 maj för att välkomna nya intresserade. Vi grillade korv på 
Vänsterns hus och Ciczie Weidby, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet, talade om hur 
Vänsterpartiet vill förstärka anställningstryggheten.  
 
Vi har länge drivit på för kravet om lagstiftning för 
sextimmarsarbetsdag. Vi gjorde under våren en youtube film med Ana 
Rubin som varit aktiv inom Vårdförbundet som lades ut på ”Malmös 
fackliga Vänster”. Hon och många andra vänsterpartister har skrivit 
motioner inom sina förbund i den här frågan under många år. I maj 
fattades ett historisk och viktigt beslut på Kommunals kongress. LO:s 
största förbund beslutade sig för att precis som Vänsterpartiet driva 
kravet om lagstiftning för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön 
för alla! Drivande i debatten var Emma Wennerholm och Robert 
Mjörnberg från Kommunal Vänstern, Vänsterpartiets branschförening 
för kommunalare. 
 
Den 8 juni röstade Sveriges Riksdag om historiska försämringar i anställningstryggheten. Vi fick en 
intervju med Transports förbundsordförande Tommy Wreeths där han delade med sig om sina tankar 
om detta som lades ut på vår sida ”Malmös fackliga vänster”. 
Transport var ett av de många LO förbund som precis som Vänsterpartiet var emot försämringen av 
LAS som den socialdemokratiska regeringen tvingat fram i strid med den svenska modellen som ju 
utgår från att arbetsmarknadens parter skall förhandla fritt utan statlig inblandning. Halva LO var när 
lagen antogs fortfarande mot förslaget trots hårt tryck för att få förbunden att vika ner sig. Ännu fler 
förbund hade sagt att de inte skulle ansluta sig till det nya huvudavtal som förhandats fram av 
Svenskt Näringsliv och PTK och som IF Metall och Kommunal sedan anslutit sig till. 
 
Vi anordnade ett möte för nya den nionde juni på Poeten på Hörnet. 



 
Den 20 juli anordnade vi ett Sommarcafé på Vänsterns hus om fackligt- politiska segrar med 
arbetarhistorikern Roger Johansson. 
 
Vi tog under sommaren ett stöduttalande för 
pilotstrejken på SAS. Strejken handlade om att SAS 
ledningen vill ersätta sin befintliga personal med 
arbetskraft från bemanningsföretag från andra länder 
med sämre villkor. SAS ville kringgå den svenska 
modellen.  
 
I valrörelsen anordnade fackliga utskottet hade en 
arbetsplatsnära valkampanj med 30 utdelningstillfällen, 
varav 10 var i juni och 20 i augusti-september. Vi 
genomförde samtliga med 2-5 kamrater vid varje 
tillfälle. Fokus för vår kampanj var pendlingspunkter, 
hemtjänstens grupplokaler, sjukhuset och postens terminaler. Vi beställde facklig vänster T-shirtar till 
aktivisterna som deltog.  
 
Vi bemannade passen genom ringa runt bland de kamrater som har anmält intresse för fackliga 
utskottet sedan tidigare och finns i vårt nätverk här i Malmö. 
 
Vi delade ut ”Vänstern på jobbet tidningen” som det centrala fackliga nätverket tagit fram. Den 
beställdes i 10 000 till Skåne och kostade inget för distriktet eller Malmö. Planen är att göra fler ex av 
den fram över.  
 
Vi gjorde i början av året en egen utåtriktad Facebook sida: Malmös fackliga vänster som snabbt fick 
bra spridning och användes mycket av oss nu i valet. Vi gjorde egna sociala mediebilder i slutspurten 
med 10 lokala fackligt aktiva som uppmanar till en röst på Vänsterpartiet som vi spridde via sidan och 
våra sociala mediekanaler.  
 
Vi gjorde ett antal valfilmer med fackligt aktiva som vi spelade in själva på Transport avd 12 och 
sedan lade ut på ”Malmös fackliga vänster” sidan. Teman: Trygga jobb fasta jobb i välfärden, slopa 
karensavdraget i sjukförsäkringen, Krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar, allas rätt till en 
bra arbetsmiljö och skyddsombud och stopp för det utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.  
 
Vi skickade tillsammans med fackligt aktiva från andra delar av landet in debattartiklar till 
fackförbundspressen där vi lyfte in frågor som vi vet är viktiga för det enskilda förbundets 
medlemmar (arbetstidsförkortning för KA:s läsare, arbetslivskriminalitet för Byggnadsarbetarens 
läsare osv). 
 
Vi hade efter valet ett valutvärderingsmöte där vi kom fram till 
följande synpunkter som vi skickat vidare till partiet centralt. Vår 
analys i den är att de politiska prioriteringar som kongressen beslutade 
om: trygga jobb, en välfärd att lita på och en stor strukturell satsning 
på klimatomställning var helt rätt.   Vi har på många platser nått fram 
till nya väljare i miljonprogramområdena. Det är i stor utsträckning i 
dessa traditionella arbetarväljare valkretsar som vi nu fått ett 
genombrott i Malmö och många andra städer. Så även om vi gjort ett 
dåligt val i landet som helhet har vi också nått många av de nya 
arbetarväljare vi ville nå. Vi vill understryka att bygga upp ett 
förtroende bland arbetarväljare är ett långsiktigt projekt.    



 
Under hösten påbörjades vår eftervalskampanj. Vi gjorde en film efter valet om sossarna valt att gå 
åt höger i Malmö och samarbete med Liberalerna trots det fanns en rödgrön majoritet och 
Vänsterpartiets krav på en fungerande välfärd och att MKB skall hålla låga hyror.  
 
Den 10 november anordnade vi ett öppet möte på Poeten på Hörnet som hade temat ”Vänstern och 
den ekonomiska krisen ”. Mats Olsson från Vänsterpartiets programkommission talade om hur 
vänsterns ekonomiska politik för hantera kriser historiskt har sett ut och kan se ut i framtiden! 
 

 
Styrelsen för Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott 


