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Verksamhetsberättelse 2022 
Vänsterpartiet Malmö 

2022 var året då vår partiförening nådde nya rekord i både medlemsantal och i valresultat. Det 1 

är mycket glädjande att se hur vi har vuxit och fått välkomna nya kamrater in i vår rörelse. 2 

Samtidigt innebär en växande partiförening nya utmaningar då rådande strukturer kan behöva 3 

omvärderas och förändras. Saker som fungerade för några år sedan i en mindre förening blir 4 

inte lika hållbara i en större. 5 

Partiförenings arbetet har under året präglats av att återaktivera organisationen efter två års 6 

pandemi och inte minst har valrörelsearbetet varit i fokus. Vår partiförening har under året 7 

andats aktivism. Nya utskott har bildats och flertalet utskott har kört på med verksamhet och 8 

valarbete. Vidare är vi många som har haft kontakt med olika organisationer och grupper i 9 

civilsamhället vilket har gett oss ytterligare kraft och inspiration. Det är med glädje som vi 10 

känner, värme, liv och rörelse när vi kommer till Vänsterns Hus. 11 

Visionen om ett rött Malmö, en stad för alla som bygger på jämlikhet och solidaritet har 12 

funnits med i våra samtal med stadens invånare. Våra budskap i valrörelsen gick fram då 13 

Malmöborna röstade för ett rött Malmö och vi gick framåt i alla de tre valen. Vänsterpartiet 14 

Malmö fick det bästa valresultatet någonsin sedan partiet bildades.  15 
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VAL 2022 16 

Valledningen ansvarade för organiseringen av föreningens valrörelse och leddes av vår 17 

valsamordnare. 18 

Detta har vi genomfört 19 

● Vår valstrategi tog viss inspiration från den centrala, men fokus låg på att göra den relevant 20 

för Malmöbon. 21 

● Med ambitionen att öka samverkan inom partiet och ha insyn i varandras valarbete deltog 22 

vår valsamordnare på valmöten på både central nivå och på distriktsnivå. 23 

● Valledningen reviderade V Malmös prioriterade områden utifrån våra målgrupper, tidigare 24 

valresultat och stadens förändring sedan 2018. Våra prioriterade områden gick i en trestegs 25 

skala och valrörelsens utåtriktade aktiviteter planerades utifrån denna. 26 

● V Malmö har genomfört flera utåtriktade aktiviteter under året som en del av vår valrörelse. 27 

Några har varit traditionella såsom 8 mars, 1 maj samt Eid och andra har planerats mer 28 

specifikt utifrån valrörelsen såsom Fest i Val med Nooshi och Vänster Fest med V Skåne. 29 

● Valrörelsen har bestått av en förvalskampanj, valkampanj och eftervalskampanj. I våra 30 

kampanjer har vi kört kaffe och politik, flygbladsutdelning och affischering med syftet att nå 31 

ut med vår politik och att möta väljare. Vidare har vi deltagit i flera debatter runt om i staden. 32 

● Det finns mycket att säga om valrörelsens utåtriktade aktiviteter, inte minst att 33 

arrangemangen 8 mars och 1 maj hör till de största demonstrationerna i partiföreningens 34 

historia. 35 

● En enormt viktig del i valrörelsen har varit ringcentralen som vi hade tillsammans med V 36 

Skåne. Ringcentralen uppnådde framgångsrika resultat såsom att man slog 100 261 nummer, 37 

rekryterade närmare 200 medlemmar och fick 4 835 röster via telefonsamtal. 38 

● Studieutskottet anordnade valstudier och internat för aktivister i valrörelsen. 39 

● Vänsterpartiet Malmö växte i alla de tre valen vilket var ett av våra delmål. 40 

(I Regionen från 12,3% till 14,6%, i kommunen från 11,1% till 13,6% och i riksdagsvalet från 41 

11,9% till 12,5%.) Dessvärre fick vi ej makten att kunna påverka. Detta då 42 

Socialdemokraterna valde att ingå i ett minoritetsstyre med andra partier. Vänsterpartiet har 43 

varit tydliga med att vi ej vill ingå i ett styre som vill göra nedskärningar inom 44 

välfärdsområdena. 45 

● Eftervalsarbetet har bestått av en eftervalskampanj. Vidare har en grupp valts för att arbeta 46 

med en valutvärdering och valsamordnaren har även gjort en summering av sina reflektioner 47 

och lärdomar från valrörelsen. Samtliga dokument hoppas styrelsen kan vara till stöd för 48 

kommande valrörelse och arbete i partiföreningen. 49 



 

3 
 

Lärdomar 50 

● Kommunikationen har ej varit helt fungerande under året som har varit. Det skulle tas fram 51 

en plan för kommunikation, något som ej gjorts till fullo. Dock har vikarierande 52 

kommunikatörer lämnat efter sig sina viktiga reflektioner som bör tas i beaktande när en ny 53 

plan tas fram. Brister i kommunikationen har lyfts genomgående i olika utvärderingar från 54 

olika delar av partiföreningen och arbetet med att förbättra kommunikationen behöver 55 

prioriteras. 56 

● Under året som varit har flera oförutsedda händelser inträffat, arbetet med valet tog också 57 

betydligt mer resurser från styrelsen än väntat. Detta har fått till följd att en del av det arbete 58 

som initierades inte blev utfört som planerat. En delförklaring till detta är att merparten av 59 

styrelsen inte varit aktiva under tidigare valrörelser och saknade helhetsbild av vilka resurser 60 

som krävdes. 61 

● Det har förekommit interna konflikter och samarbetssvårigheter som styrelsen har fått 62 

hantera parallellt med valrörelsen. Om klimatet i partiföreningen hade varit annorlunda hade 63 

tid och energi kunnat läggas på mer aktiviteter som hade gynnat partiföreningen. 64 

 65 

ORGANISATION 66 

Medlemmen 67 

Det har varit styrelsens ambition att verka för att fler medlemmar skall känna sig välkomna 68 

och aktiveras i partiföreningen. 69 

Detta har vi genomfört 70 

● Medlemsgruppen har under året haft regelbundna välkomstträffar som en väg in i 71 

partiföreningen. Vidare har arbetslaget anordnat ringuppdrag för att ringa nya medlemmar och 72 

genomfört en återvärvningskampanj. 73 

● Studieutskottet har även genomfört introduktionsstudier, valstudier och studiedag för att 74 

kunna möta behovet hos så många nya medlemmar som möjligt. 75 

● Under valrörelsen har en valenkät utformats för att möjliggöra så att det blir en bra 76 

matchning mellan behov som fanns i valarbetet och vad aktivister ville göra i valrörelsen. 77 

Lärdomar 78 

● Styrelsen har reflekterat kring medlemsresan. Fokus i diskussionerna har legat på hur vi kan 79 

förenkla för medlemmar att bli aktiva. Styrelsen har beslutat att lathundar skall tas fram för de 80 

medlemmar som vill organisera arrangemang. Vidare att medlemmar som ej vill bli aktiva i 81 

något specifikt utskott skall kunna ta del av en lista på saker som man konkret kan engagera 82 

sig i, i partiföreningen och få stöd från exempelvis den politiska koordinatorn. Vidare har en 83 
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utökning skett i arbetslaget med en politisk koordinator med ambitionen om att öka stödet för 84 

aktivism och tillgänglighet till medlemmarna. 85 

 86 

Medlemsmöten och interndemokrati 87 

Detta har vi genomfört 88 

● Medlemsmötesgruppen har anordnat 9 medlemsmöten under året. Gruppen har arbetat för 89 

att ha olika teman och innehåll och öppnat upp för politiska samtal. 90 

● Kallelse och dagordningar har gått ut till medlemmarna senast två veckor före 91 

medlemsmötena. Dock har övriga möteshandlingar kommit ut i ett senare skede av olika 92 

anledningar. 93 

● Inga nya mobiliseringsmetoder har testat utan medlemsmötesgruppen har använt sig av 94 

nyhetsbrev, hemsida och Facebook-event när de har kallat till mötena. 95 

● Dialog har funnits mellan medlemsmötesgruppen och styrelsen om innehåll på 96 

medlemsmötena. 97 

● Separatistiska träffar har skett på tre av mötena och styrelsens representant i 98 

medlemsmötesgruppen har arbetat för en ökad inkludering på mötena. 99 

● På samtliga medlemsmöten har det funnits representation av parlamentariker, styrelse och 100 

andra förtroendevalda. 101 

Lärdomar 102 

● Att medlemsmötesgruppen skall utgå från verksamhetsplanen, i diskussioner har 103 

styrelseledamöter haft svårt att få gehör för bland annat nya mobiliseringsmetoder. 104 

● Att vi behöver bjuda in fler organisationer från civilsamhället på våra medlemsmöten. 105 

● Då vissa medlemsmöten har haft väldigt få deltagare finns det fortsatt behov av att se över 106 

om vi kan använda oss av andra mobiliseringsmetoder för att få flera att delta på 107 

medlemsmöten. 108 

  109 
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Föreningens beståndsdelar och enheter 110 

Under året har styrelsen periodvis upplevt interna svårigheter vilket har försvårat möjligheten 111 

att leda och utveckla föreningens verksamhet. Styrelsen har haft en vision om att utveckla och 112 

göra satsningar som är anpassade utifrån föreningens medlemsantal. Under verksamhetsåret 113 

har styrelsen har haft 27 styrelsemöten. Styrelsen har haft ett Arbetsutskott (AU) där omval av 114 

ledamöter har skett ca en gång var tredje månad bortsett från ordförande och vice ordförande. 115 

AU har företrädesvis haft möte en gång per vecka under mandatperioden. 116 

Styrelsen har bestått av följande personer; 117 

Banesa Martinez, ordinarie 118 

Beatrice Klein, ordinarie lämnade styrelsen i juni 2022 pga flytt till Göteborg 119 

Chris Brandon, ersättare 120 

Conny Svenning, ordinarie 121 

Katarina Brändström, ordinarie 122 

Love Löfvin Rosén, ordinarie 123 

Maria Dexborg, ordinarie och ordförande 124 

Mats Billberg Johansson, ordinarie och vice ordförande 125 

Orwa Kadoura, ordinarie 126 

Oscar Andersson, ersättare och kassör 127 

Per-Erik Persson, ordinarie och har ej varit verksam i styrelsen sedan juni 2022 128 

Petra Grahn, ersättare 129 

Pia Ljungqvist, ersättare och lämnade styrelsen i oktober 2022 130 

Sabrin Högelius, ordinarie 131 

Therese Hågerup, ordinarie lämnade styrelsen i februari 2022 132 

Detta har vi genomfört 133 

● Styrelsen har haft mentorer för de nya ledamöter som har önskat det. Mentorskapet har 134 

syftat till att möjliggöra för en ökad förståelse och tillgänglighet av styrelsearbetet och 135 

mötesformalian. 136 
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● Valledningen har ansvarat för valrörelsearbetet. Styrelse och valledning har haft 137 

gemensamma möten för att styrelsen skall ha en god insyn i valrörelsen. 138 

● Styrelsen har haft ett flertal olika arbetsgrupper under verksamhetsåret och återkopplingar 139 

från dessa har skett kontinuerligt på styrelsemötena. 140 

Lärdomar 141 

● Under verksamhetsåret har revisorerna hört av sig till styrelsen och meddelat att de ej 142 

förstår vissa protokoll och beslut. Därför har det i styrelsen tagits upp vikten av att vi fattar 143 

tydliga beslut som personer som ej är i rummet förstår. 144 

● Att AU är ännu mer tydlig i början av verksamhetsåret av vikten att ha styrelseunderlag 145 

inför att beslut skall fattas. Samt att dessa underlag skall utformas och delas i tid inför 146 

styrelsemötena. Det skapar en ökad inkludering för ledamöterna i styrelsen. 147 

● Vikten av att ha tydliga rutiner så att fler kan inkluderas i vårt föreningsarbete. Det här årets 148 

styrelse har försökt att använda oss av mentorskap där kamrater som tidigare har suttit i 149 

styrelsen har blivit mentorer till nya ledamöter. Något som bör utvärderas och eventuellt 150 

användas i nästa styrelse. 151 

 152 

EKONOMI 153 

Vänsterpartiet Malmö har en god ekonomi och större delen av intäkterna kommer genom 154 

offentliga medel. Trots att det av olika skäl har förekommit problem med den ekonomiska 155 

hanteringen under verksamhetsåret har styrelsen löst dessa på bästa möjliga sätt. Bland annat 156 

genom stöd och rådgivning från partiet centralt och Vänsterpartiet Skånes distriktsstyrelse.  157 

Detta har vi genomfört 158 

● Vi har i nyhetsbrev till partiföreningen efterlyst kamrater som har en ekonomisk kompetens 159 

och intresse för att arbeta med dessa frågor. 160 

● Vi har tagit stöd av V Skåne - Distriktet i det ekonomiska arbetet och planeringen framåt. 161 

● Anställt en ekonomisk redovisningskonsult på timmar. 162 

● Gjort ekonomiska satsningar i form av bla anställningar utifrån att partiföreningen har vuxit 163 

under framför allt de senaste två åren. 164 

● Skapat en plan för partiföreningens fortsatta ekonomiska arbete med ambitionen om att ha 165 

en fortsatt stabil ekonomi. 166 

  167 
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Lärdomar 168 

● Vikten av att ha en plan för partiföreningens ekonomi för att utveckla hållbara strukturer 169 

som ej bygger på en person utan en funktion/funktioner. 170 

 171 

INFORMELLA MAKTSTRUKTURER 172 

Detta har vi gjort 173 

● Styrelsen har ägnat några styrelsemöten med pass om att diskutera informella 174 

maktstrukturer. 175 

● Styrelsen har under året arbetat vidare och slutfört arbetet med den antirasistiska 176 

handboken. 177 

Lärdomar 178 

● Vänsterpartiet Malmö har under flera år haft problem med informella maktstrukturer. Något 179 

som styrelsen under de senaste åren har arbetat aktivt med att minska. Det behövs dock 180 

ytterligare åtgärder för att komma till bukt med problematiken och eventuellt kan det vara så 181 

att stöd behöver inhämtas externt. 182 

 183 

ORGANISATORISKA SATSNINGAR 184 

Styrelsen har under året gjort organisatoriska satsningar för att hantera föreningens nya som 185 

gamla utmaningar. 186 

Detta har vi gjort 187 

● Styrelsen har haft en kontinuerlig dialog med partiet centralt kring en organisatorisk 188 

översyn. Denna består av tre delar; Hantering av trakasserier och konflikthantering i 189 

arbetslaget, arbete med samarbetsformer och värdegrund inom arbetslaget och 190 

organisationsutveckling av arbetet på expeditionen och förberedelse av övergång till en ny 191 

arbetsgivarpolicy som partiet centralt föreslår. 192 

● Styrelsen har tagit ett stort ansvar med att förbättra den fysiska arbetsmiljön och investerat i 193 

att köpa in möbler som även kan förenkla organiseringen av arbetet. Vidare har styrelsen 194 

tillsammans med övriga organisationer i Vänsters Hus anlitat ett städbolag så att våra 195 
anställda skall ha en bättre arbetsmiljö och kunna lägga resurser på andra arbetsuppgifter än 196 

städning. 197 

● Styrelsen har utrett och beslutat om en organisatorisk förändring och har även föreslagit 198 

medlemmarna om att utöka arbetslaget genom att anställa en politisk koordinator under 2023. 199 

Förslaget med att utöka arbetslaget handlar främst om det ökade medlemsantalet och att det 200 
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av flera anställda har framförts att det finns behov av att utöka arbetslaget för att arbetet skall 201 

vara hanterbart. 202 

● Under punkten ekonomi har vi beskrivit processen med det ekonomiska arbetet i 203 

partiföreningen. Styrelsen har haft en kontinuerlig dialog med Vänsterpartiet Skåne gällande 204 

det ekonomiska arbetet. V Malmö har beslutat att anställa en ekonomisk redovisningskonsult 205 

på timmar som ett stöd i partiföreningens ekonomiska arbete. 206 

Lärdomar 207 

● Under flera år har det förekommit ohållbara strukturer i organisationen som har drabbat 208 

arbetslaget. Under året 2021–2022 var det flera i arbetslaget som blev sjukskrivna. Styrelsens 209 

har fått hantera akuta situationer. Det är av vikt att den personal som anställs har förmåga och 210 

kompetens att utföra de arbetsuppgifter som utlyses i samband med rekryteringar. Vidare att 211 

fokus läggs på hållbara strukturer och förebyggande arbete mot trakasserier och en god 212 

värdegrund. 213 

 214 

STUDIER 215 

Detta har vi genomfört 216 

● Olika former av studier har genomförts under verksamhetsåret. Studieutskottet har ansvarat 217 

för partiföreningens studier, inte minst valorganistörsutbildningar vilket genomfördes i form 218 

av ett internat. Studieutskottets verksamhetsberättelse finns att läsa som bilaga. 219 

 220 

  221 
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SAMARBETEN 222 

 223 

Ung Vänster 224 

Detta har vi genomfört 225 

● Vi har under 2022 samarbetat med Ung Vänster i både valrörelse och vid våra traditionella 226 
arrangemang såsom 8 mars och 1 maj samt vid andra större arrangemang och 227 

demonstrationer. 228 

Lärdomar 229 

● Det finns självklart en önskan om att samarbetet med Ung Vänster hade varit ännu närmare. 230 

Inte minst då vi har mycket att lära av Ung Vänster när det gäller arbetet med olika former av 231 

förtryck och maktstrukturer. 232 

 233 

Regionalt, nationellt och internationellt samarbete 234 

Årets samarbeten har främst rört valrörelsen då vi har haft ett valår. 235 

Detta har vi genomfört 236 

● I valrörelsen har vi haft ett samarbete med V Skåne i samband med olika arrangemang 237 

såsom valstudier, Ringcentralen och Vänster Festen. Hela V Skåne bjöds in till valvakan som 238 

V Malmö arrangerade. 239 

● I valrörelsen har det funnits en dialog och visst samarbete med partiet centralt. Dock har 240 

inte de besök som planerats genomförts och ändringar har meddelats mycket sent, ibland 241 

samma dag som event skulle ha genomförts. Från att ha haft en planering om minst 3 dagar 242 

för att ha partiledaren i Malmö under valrörelsen blev det totalt en dryg timme där 243 

partiledaren närvarade och mindre än en eftermiddag med övriga representanter från partiet 244 

centralt. Det har varit extremt svårt att få tydliga svar kring besöken och ändringar har gjorts 245 

med mindre än fyra timmars framförhållning. 246 

● Styrelsen har även haft ett samarbete med Enhedslistan i Köpenhamn Danmark. 247 

● Malin Björk, EU parlamentariker har kontaktat V Malmö och V Skåne för samarbete utifrån 248 

att Vänstergruppen (www.left.eu) varje termin anordnar s.k. studiedagar i det land som 249 

innehar ordförandeskapet. Ett samarbete kommer att ske med Danmark och den danska 250 

Enhedslistan. V Malmö har i likhet med V Skåne avsatt personalresurser för att vara med och 251 

göra en så god planering som möjligt av studiedagarna som är bokade till juni 2023. 252 

 253 
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ViSK 254 

Detta har vi genomfört 255 

● Styrelsen utsåg en kontaktperson till ViSK vilket har underlättat samarbetet och dialogen. 256 

● V Malmö har samarbetat med ViSK och representanter från ViSK har deltagit i 257 

valrörelsearbetet på olika sätt. 258 

 259 

Poeten på Hörnet 260 

Under året har det varit svårt att hyra ut lokalen Poeten på hörnet för kulturarrangemang på 261 

grund av pandemin. Dock har lokalen återigen så sakteligen börjat bokas för externa 262 

arrangemang. 263 

Detta har vi genomfört 264 

● Poeten på hörnet har hyrts ut till individer och organisationer. 265 

● Våra parlamentariker har använt lokalen för att träffa Malmöbor. 266 

● Poeten på hörnet har också använts som möteslokal i samband med föreläsningar, 267 

studiecirklar och interna möten. 268 

 269 

Studentorganisering 270 

Detta har vi genomfört 271 

● Ekonomiskt och praktiskt stöd har getts till studentgruppen Vänsterstudenter i Malmö. 272 

● Samarbete har funnits under valrörelsen i form av kaffe & politik. 273 

● Vi, V Malmö har hänvisat studenter till Vänsterstudenterna. 274 

● En styrelseledamot har haft det som en del av sitt styrelseuppdrag att ha kontakt med 275 

vänsterstudenterna. 276 

  277 
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Zetkin Foundation AB 278 

Zetkin Foundation AB är ett aktiebolag som ägs av Vänsterpartiet Malmö och som har som 279 

huvudsyfte att utveckla och tillhandahålla organiseringsverktyget Zetkin. Zetkin Foundations 280 

styrelse kommer på Vänsterpartiet Malmös årsmöte att lämna en egen verksamhetsrapport, 281 

varför deras verksamhet inte presenteras här. 282 

Detta har vi genomfört 283 

● V Malmös styrelse har regelbundet under verksamhetsåren fått rapporter om ekonomi och 284 

verksamhet från Zetkin Foundation AB:s styrelse. Svar på frågor har lämnats i samband med 285 

rapporterna. 286 

Detta har inte genomförts 287 

● V Malmös styrelse har inte ansvarat för en årlig granskning av Zetkin Foundation AB:s 288 

ekonomi och verksamhet. 289 

 290 

RÖRELSENS RÖST I PARLAMENTEN 291 

Kontakt med Malmös rörelser 292 

Vänsterpartiet Malmö har under 2022 haft ambitionen med att fortsatt vara rörelsernas röst i 293 

parlamentet. Under valåret och efter år av pandemi har organisationen arbetat för att återuppta 294 

våra relationer med närstående organisationer och driva deras frågor i parlamentet. 295 

Detta har vi genomfört 296 

● Partiföreningen har haft kontakt och samarbete med närstående organisationer inom 297 

vänsterrörelsen. 298 

● Våra parlamentariker har genomfört nästan ett hundratal studiebesök och debatter hos olika 299 

organisationer under valåret. 300 

● Nämndpolitiker har haft kontakt med olika fackförbund. 301 

● Valledningen har tagit fram olika underlag med fokus på att återskapa kontakt och stärka 302 

relationer med organisationer i rörelsen. 303 

  304 
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ARBETE I PARLAMENTET 305 

Vänsterpartiet är unikt i att vi är ett parti som i lika stor utsträckning ser vikten av politisk 306 
organisering som av parlamentariskt arbete. Budgetförslaget från Lilla 307 

Kommunfullmäktigegruppen har behandlats på medlemsmöten och föregåtts av dialog i 308 

utskott och grupper. Lilla Kommunfullmäktigegruppen har träffats en gång per månad i 309 

anslutning till kommunfullmäktigemöten. Stora Kommunfullmäktigegruppen har också 310 

träffats regelbundet. Då det har varit valår har det skett möten även med nya invalda 311 

ledamöter. Våra parlamentariker har arbetat för att synliggöra sitt arbete och vår politik både 312 

internt genom exempelvis nyhetsbrev och likaså kan man följa det parlamentariska arbetet på 313 

partiföreningens hemsida. Externt har våra parlamentariker skrivit ett flertal debattartiklar. I 314 

varje nummer av Folkviljan har det funnits inslag av partiföreningens parlamentariska arbete 315 

och viktiga kommunpolitiska händelser har rapporterats i nyhetsbrev. Vidare är det en stående 316 

mötespunkt på våra medlemsmöten att få en rapport från våra parlamentariker. 317 

 318 

KOMMUNIKATION 319 

Med anledning av sjukdom och sjukskrivningar inom arbetslaget fick föreningen anställa en 320 

vikarierande kommunikatör inför 1 maj och därefter en som arbetade under själva valrörelsen. 321 

Att påbörja en anställning inför ett stort arrangemang som 1 maj eller inför en valrörelse är 322 

aldrig lätt. Trots detta så visade sig att både under 1 maj och under valrörelsen har V Malmö 323 

fått förbättrade siffror och nått ut till fler. Vår 1 maj affisch blev mycket positivt 324 

uppmärksammad och andra partiföreningar runt om i landet efterfrågade att få använda den. 325 

Detta har vi genomfört 326 

● V Malmö har fått en ny hemsida som har samma mall som rikshemsidan. Syftet har varit att 327 

skapa en mer tillgänglig och sökbar hemsida, men arbete kvarstår. Se nedan på lärdomar. 328 

● Partiföreningen har bidragit med dagligt kommunikationsarbete genom hela valrörelsen i 329 

form av utåtriktad kommunikation på socialmedia, affischer, broschyrer och valfilmer. 330 

● Nyhetsbrev har skickats regelbundet till medlemmarna. 331 

● ViM har producerats i 6 nummer. 332 

● Folkviljan i 6 nummer. 333 

Lärdomar 334 

● Hemsidan behöver fortsatt utvecklas, inte minst utifrån språkrättvise- och funkisperspektiv. 335 

● Kommunikationsgruppen har ej varit fungerande under valrörelsen. Den nya politiska 336 

sekreteraren med inriktning på kommunikation har i december 2022 påbörjat arbetet med att 337 

återaktivera kommunikationsgruppen. Styrelsen har påtalat vikten av att kommunikatören 338 
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använder sig av kompetensen som finns inom partiföreningen i form av 339 

aktivister/kommunikationsgrupp. 340 

● Vikten av att ha en anställd utbildad person som sköter partiföreningens kommunikation. 341 

● V Malmö behöver göra en utvärdering gällande Folkviljan och ViM. 342 

 343 

EVENEMANG 344 

 345 

Årliga och återkommande arrangemang 346 

Styrelsens ambition har varit att synliggöra vår partiförening i olika forum, inte minst genom 347 

årliga arrangemang, manifestationer och kampanjer. Styrelsen har försökt att fördela sig inom 348 

de olika arrangemangsgrupperna och likaså arbetslaget. Vidare har aktivister bjudits in till 349 

några av arbetsgrupperna. Gällande Vänsterpartiet Malmös deltagande i olika 350 

demonstrationer, manifestationer och kampanjer har arbetslaget dragit det tyngsta arbetet och 351 

vid flera tillfällen med kort varsel, levererat. 352 

Detta har vi genomfört 353 

● 8 mars, Internationella Kvinnodagen, genomfördes under temat ”våra kroppar, våra liv - 354 

Jämlik sjukvård åt alla”. Vår demonstration gick genom centrala Malmö och utöver våra 355 

medlemmar och allierade bestod demonstrationståget av trumband och sambadansare. På både 356 

Gustav Adolfs torg och Möllevångstorget hade vi olika talare och artister som uppträdde. På 8 357 

mars och i anknytning till dagen anordnades workshops, samtal och en konstutställning med 358 

temat. 359 

● Fackliga utskottet uppmärksammade kollektivavtalets dag den 17 mars på social media och 360 

V Malmö spred vidare i sina kanaler. 361 

● Under 1 maj arrangerade partiföreningen ett av de största demonstrationstågen i 362 

partiföreningens historia. Detta trots att arbetsgruppen fick ta över mitt i planeringen då 363 

tidigare invalda i arrangemangkommittén valde att lämna samt ansvariga i arbetslaget slutade 364 

eller blev sjukskrivna. Under press och stress fick arrangemangskommittén på mindre än två 365 

månader sätta ihop ett 1 maj-program och en kommunikatör togs in på en månads vikariat. 366 

Trots arbetet i motvind hade vi grymma talare på plats och festen i Slottsparken blev 367 

välbesökt. 368 

● Minnesdagen för Al Nakba den 15 maj 2022 genomfördes och större än tidigare år. Dagen 369 

löpte på väl, bortsett från att det fanns ett fåtal personer i demonstrationståget som på 370 

Möllevångstorget blev upprörda över en spontantalare som gavs utrymme. Styrelsen fick i 371 

samarbete med arabiska vänstern ha flera samtal och hantera den oron bland olika palestinska 372 

föreningar. 373 
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● Den Internationella dagen mot homo-, trans- och bi fobi, 17 maj stöttade V Malmö genom 374 

att hjälpa till med att trycka samt att låna ut vår ljudutrustning. 375 

● V Malmö deltog i Malmö Prideveckan med flera olika programpunkter som gjordes i 376 

samverkan med organisationer i civilsamhället bla Transsammans. Vi hade ett samarbete med 377 

en rasifierade HBTQIA+ konstnär som gjorde en mindre utställning. Vårt ena kommunalråd 378 

deltog i olika debatter och forum under veckan. Vidare deltog V Malmö i den traditionella 379 

Malmö Prideparaden genom hela staden. 380 

● V Malmö var med och uppmärksammade Eidfirandet på olika platser i staden. Vår 381 

riksdagsledamot samt styrelseledamot var på plats. 382 

● Sommarcaféer har arrangerats där de olika utskotten och grupperna har bjudits in att 383 

ansvara för teman. 384 

● V Malmö har i alla år stöttat civilsamhällets uppmärksammande av minnesdagen för den 385 

transatlantiska slavhandelns avskaffandet den 9 oktober, vilket gjordes även i år. 386 

● V Malmö uppmärksammade minnesdagen för novemberpogromen den 9 november. 387 

● För första gången uppmärksammade Ung Vänster och V Malmö Trans Day of 388 

Remembrance den 20 november genom ett fackeltåg som avslutades med tal på 389 

Möllevångstorget.  390 

● Det har hållits möte med representanter för Fridays for future kring hur arbetet kan fortlöpa. 391 

 392 

  393 
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VÄNSTERPARTIET MALMÖS GRUPPER OCH 394 

UTSKOTTS EGNA VERKSAMHETSBERÄTTELSER 395 

Antirasistiska utskottet 396 

Antirasistiska utskottet har under 2022 haft ordinarie möte andra söndagen i månaden kl. 16-397 

18 (efter sommaren 3:e söndagen). Vi fokuserar på att förbättra Vänsterpartiets antirasistiska 398 

politik och representationen av personer som rasifieras som icke-svenskar. Huvudfokus  399 

under året var dels att komma i gång mer aktivt efter Covid-19 pandemin, dels förberedelser 400 

inför och bedrivande av valkampanj. Därefter har vi haft en kort eftervalskampanj och 401 

fokuserat på att hantera en alltmer rasistisk politik med Tidö-lagets politik. Hösten har också 402 

ägnats av att planera mer långsiktigt arbete med fokus på antirasism samt att organisera och 403 

mobilisera de som drabbas av en allt hårdare rasistisk och nyliberal politik. 404 

Detta har vi genomfört 405 

● Tillsammans med styrelsen och Arabiska vänstern organiserade vi en workshop kring 406 

språkrättvisa för att arbeta mer inkluderande med medlemmar, sympatisörer och nyfikna med 407 

språkliga kompetenser på andra språk än svenska. 408 

● Vi har haft filmeftermiddagar i anslutning till möte med Antirasistiska utskottet på Poeten 409 

på hörnet. 410 

● Vi har haft antirasistiska-feministiska aktiviteter kring Internationella kvinnodagen. 411 

● Vi har bedrivit en förvalskampanj under våren på tema om antirasism som kombinerats med 412 

våra återkommande Kaffe & Politik aktiviteter. 413 

● Vi deltog i manifestation Al Nakba. 414 

● Vi har jobbat med översättningar av flygblad till andra språk. 415 

● Vi har tagit fram en ny antirasistisk folder. 416 

● Vi har jobbat med att mobilisera antirasister som aktivister i valkampanjen. 417 

Sammantaget har vi haft 7 möten i utskottet och ytterligare cirka 15–20 aktiviteter, många 418 

kopplade till valrörelsen. Vi har därutöver arbetat i mindre grupper för att förbereda dessa  419 

aktiviteter. Under 2022 har ca 30 personer deltagit på våra möten. Mötena har haft alltifrån 5–420 

15 personer närvarande/aktiva. Deltagarna har breda och kompletterande intressen och 421 

profiler (vissa föredrar utåtriktat, andra inåtriktade, vissa föredrar parlamentarisk andra 422 

utomparlamentariska, vissa mer teoretiska och andra mer praktiska aktiviteter). Utskottet  423 

kommunicerarar via e-post och Messenger närmast konstant. Utskottet leds av Momodou 424 

Jallow, Hodan Omar och Anders Neergaard. 425 

  426 
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Arabiska Vänstern 427 

Utskottet har haft möten en gång i månaden. Närvaro på möten har varierat, men ungefär 15 428 

närvarande. 429 

Detta har vi genomfört 430 

● 13 feb arrangerade vi en manifestation för solidaritet med palestinska fångar. 431 

● Språkcafé varje onsdag kl.13:00-14:30. 432 

● 27 feb arrangerade vi en träff med en palestinsk arbetsgrupp i V-huset tillsammans med 433 

Malcolm Jallow. 434 

● 8 mars var arabiska vänsterblocket en del i Vänsterpartiet Malmös 8 mars program. 435 

● 24 mars arrangerade vi kulturevent för att fira arabiska morsdag och Nowruz. 436 

● 31 mars arrangerade vi en karikatyrutställning med tema Palestina för att uppmärksamma 437 

palestinska jordens dag. 438 

● 12 april arrangerade vi en träff med flera föreningar i Malmö och diskuterade hur ska 439 

Malmöborna ska agera mot rasism och islamofobi. 440 

● 15 april ordnade vi Ramadanfirande och bjöd folk på mat efter fastan. 441 

● 1 maj var arabiska vänsterblocket en del i Vänsterpartiet Malmös 1 maj program. 442 

● 3 maj kulturevent tillsammans med Förening Hand i hand i Malmö stadsbiblioteket. 443 

● 7 maj deltog vi i Eid festivalen i Folkets park med våra broderibord och kaffe för alla. 444 

● 15 maj. Utskottet arrangerade Al Nakba demonstration tillsammans med Internationella 445 

utskottet. 446 

● 4 juni var vi tillsammans med Chile desperto Lund på en filmvisning om Palestina. 447 

● 12 juni tillsammans med Internationella utskottet bjöd vi in till ett välbesökt samtal om 448 

situationen för palestinska barn och kvinnor i israeliska ockupationsmaktens fängelser. 449 

● 19 juni och 3 juli arabiska valskolan 2 tillfällen. 450 

● 8 jul arrangerade vi musikstund. 451 

● 9 jul var vi ute och deltog på Eid festivalen på Rosengård. 452 

● 13 jul Sommarkaffe med arabiska vänstern. 453 
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● 18 juli arrangerade vi en frågestund med Malcolm Jallow och rosengårdboerna. 454 

● 6 augusti arrangerade vi ett inför valet ett event om islamofobins historia och nutid. Eventet 455 

samarrangerades med Antirasistiska utskottet och Internationella uts. 456 

● 11 augusti deltog vi i manifestationen för Palestina tillsammans med en palestinsk 457 

arbetsgrupp i södra Sverige. 458 

● 21 augusti arrangerade vi manifestation för ett fritt Palestina. 459 

● 10 augusti-11september var vi en del av valrörelse med olika och fler aktiviteter. 460 

● 3 nov (6 tillfällen) folkdanskurs i Rosengårds Folkets hus. 461 

● 4 nov (6 tillfällen) Broderi och sy kurs i Rosengårds Folkets hus. 462 

● 12 nov anordnade vi en målnings-workshop med arabiska vänstern i Rosengårds Folkets 463 

hus. 464 

● 27 november, 29 november och 3 december samarrangerade vi FN:s internationella 465 

solidaritetsdag med det palestinska folket med Internationella utskottet. 466 

  467 
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Bostadspolitiska utskottet 468 

Bostadspolitiska utskottet (BUS) har fortsatt med principen att träffas den första tisdagen i 469 

varje månad, under 2022 vid 10 “protokollförda” möten. Corona-pandemin ledde även detta 470 

år inledningsvis till digitala möten och ett lägre deltagande jämfört med tidigare år. 471 

Under augusti och september har fokus varit valrörelsen. 472 

BUS-gruppens möten sker oftast med teman och ett antal fasta dagordningspunkter som 473 

“Bostadspolitiska spaningar” och “Rapport från nämnder”. 474 

Årets aktiviteter utöver tisdagsmöten: 475 

● Justeringar av förslaget till kommunalpolitiskt program togs fram, i stort sett samtliga 476 

bifölls av årsmötet. 477 

● Studiebesök på Kollektivhuset Röda Oasen i Sege park 478 

● Studiebesök hos Riksbyggen i Malmö 479 

● Studiebesök MKB:s ledning 480 

● Studiebesök Rosengård fastigheter 481 

● Studieresa till Göteborg med besök på HSB Living Lab samt stadsutvecklingspro-jektet 482 

Älvstaden. 483 

● Studiecirkel i Stadsplanering, fyra träffar om ”Vem bygger vi för?” 484 

● Föreläsning om "Staden och kapitalet" med Ståle Holgersen 485 

Intresset för Bostadspolitiska utskottets arbete är fortsatt stort men med varierande mötes-486 

närvaro, 5 till 10 personer. 487 

BUS “medlemmar”, ca 45 personer, får månatliga mailutskick med info, länkar mm i bostads-488 

politiska frågor samt kallelser till utskottets möten. BUS har en “egen” Facebook-sida, 489 

Bostadspolitiska utskottet V Malmö - https://www.fa-cebook.com/groups/2682234051990082 490 

Sammankallande för BUS det första halvåret har varit Love Löfvin Rosén, därefter Mats Bill-491 

berg Johansson. 492 

  493 
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Fackliga utskottet 2022 494 

Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott har under året bestått av 216 medlemmar vilket är en 495 

ökning med 56 sedan förra året. Fackliga utskottets långsiktiga målsättning har varit att göra 496 

Vänsterpartiet till det självklara partiet för arbetare och tjänstemän med motsvarande villkor, 497 

d.v.s. arbetarklassen i bred bemärkelse. 498 

Vi har arbetat tvärfackligt och har under året samlat fackligt aktiva partikamrater inom Trans-499 

port, Hotell och restaurangfacket, IF Metall, Handels, Musikerförbundet, Målarförbundet, 500 

Kommunal, GS-facket, Byggnads, Elektrikerförbundet, Journalistförbundet, SEKO, Livs, 501 

DIK, SSR, Sveriges Ingenjörer, Lärarförbundet, Unionen, Vision och Vårdförbundet. 502 

Vi hade årsmöte den 15 mars där vi antog en verksamhetsplan och valde en styrelse. Patrik 503 

Strand valdes till ordförande och till ledamöter valdes Jeanette Stojic, Ulrika Williamsson, 504 

Kalle Eriksson, Franco Calogero, Morgan Svensson, Linda Svensson. Mia Christensson och 505 

Bengt Carlsson. 506 

Fackliga utskottets valberedning har i år bestått av Mårten Pavlov, Susanne Björkenheim och 507 

Per Malmqvist. 508 

Årsmötet antog en verksamhetsplan som hade huvudsakligt fokus på en arbetsplatsnära val-509 

kampanj med olika utåtriktade aktiviteter och digitalt kampanjande inför valet. Vi anordnade 510 

dessutom ett antal öppna möten på olika aktuella teman och ansvarade för Vänsterpartiet 511 

Malmös fackligt-politiska studier. Vi har haft åtta styrelsemöten. 512 

Den 16 februari hade vi ett öppet möte med Mats Wingborg som pratade om sin bok om vad 513 

de blåbruna partiernas regeringsalternativ skulle innebära för Sverige. 514 

Under våren slutförde Fackliga vänsterskolan säsong två som börjat året innan. Vänstersko-515 

lan anordnas över hela landet i alla distrikt och syftet är att både stärka den fackliga kampen 516 

och Vänsterpartiets arbetsplatsarbete. Målgruppen var alla som är fackligt engagerade som är 517 

intresserad av att bli aktiva i partiet. I Malmö anordnades en cirkel med 20 deltagare. 518 

På den Internationella kvinnodagen 8 mars delade vi ut Vänstern Malmös 8 mars tidning på 519 

några arbetsplatser runt om i Malmö. 520 

Den 17 mars var det kollektivavtalets dag. Vi deltog med våra förbund och manifesterade 521 

tillsammans med fackligt aktiva i hela landet. Det är viktigt att påminna om att det är bara ge-522 

nom att vi är många som organiserar oss fackligt som vi kan försvara avtalen och de rättig-523 

heter som finns i dem. Vi gjorde en Youtube film med Anders Andersson som lagts ut på vår 524 

Facebooksida ”Malmös fackliga vänster” och som fått många visningar. 525 

Vi ansvarade den 28 mars för en valstudieträff på temat ”Trygg på jobbet”. 526 

Vi nominerade våra förslag på kandidater inför det att listorna i valet antogs under våren. För 527 

oss som ett arbetarparti är det avgörande att få in fler arbetare i politiken eftersom de 528 

erfarenheterna när vi utformar vår politik. 529 
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Vi hade läste förslaget till nytt kommunalpolitiskt program och skrev 10 motioner inför det 530 

skulle antas på ett medlemsmöte i mars. De flesta av motionerna bifölls. 531 

Den femte april röstade de borgerliga partierna och Socialdemokraterna ner Vänsterpartiets 532 

förslag om att förlänga karensersättningen i riksdagen. Vi gjorde en Youtube film med 533 

fackliga utskottets sammankallande Patrik Strand som lades ut på vår Facebooksida ”Malmös 534 

fackliga vänster”. 535 

Vi spridde den namninsamling för at slopa karensavdraget som startades under våren av 536 

Kommunal och som samlade över hundratusen namn. 537 

Till Arbetsmiljödagen 28 april deltog vi med de fackliga organisationerna i utåtriktade 538 

aktiviteter. 539 

På årets 1 maj var Linda Svensson, förbundsstyrelseledamot Transportarbetareförbundet, 540 

facklig talare och talade i Slottsparken. Talet filmades och lades ut i sin helhet på vår sida 541 

”Malmös fackliga vänster” och kan ses där. 542 

Efter 1 maj hade vi ett möte den 16 maj för att välkomna nya intresserade. Vi grillade korv på 543 

Vänsterns hus och Ciczie Weidby, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet, ta-lade 544 

om hur Vänsterpartiet vill förstärka anställningstryggheten. 545 

Vi har länge drivit på för kravet om lagstiftning för sextimmarsarbetsdag. Vi gjorde under 546 

våren en Youtube film med Ana Rubin som varit aktiv inom Vårdförbundet som lades ut på 547 

”Malmös fackliga Vänster”. Hon och många andra vänsterpartister har skrivit motioner inom 548 

sina förbund i den här frågan under många år. I maj fattades ett historisk och viktigt beslut på 549 

Kommunals kongress. LO:s största förbund beslutade sig för att precis som Vänsterpartiet 550 

driva kravet om lagstiftning för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för alla! Drivande 551 

i debatten var Emma Wennerholm och Robert Mjörnberg från Kommunal Vänstern, Vänster-552 

partiets branschförening för kommunalare. 553 

Den 8 juni röstade Sveriges riksdag om historiska försämringar i anställningstryggheten. Vi 554 

fick en intervju med Transports förbundsordförande Tommy Wreeths där han delade med sig 555 

om sina tankar om detta som lades ut på vår sida ”Malmös fackliga vänster”. 556 

Transport var ett av de många LO förbund som precis som Vänsterpartiet var emot 557 

försämringen av LAS som den socialdemokratiska regeringen tvingat fram i strid med den 558 

svenska modellen som ju utgår från att arbetsmarknadens parter skall förhandla fritt utan 559 

statlig in-blandning. Halva LO var när lagen antogs fortfarande mot förslaget trots hårt tryck 560 

för att få 561 

förbunden att vika ner sig. Ännu fler förbund hade sagt att de inte skulle ansluta sig till det 562 

nya huvudavtal som förhandlats fram av Svenskt Näringsliv och PTK och som IF Metall och 563 

Kommunal sedan anslutit sig till. 564 

Vi anordnade ett möte för nya den nionde juni på Poeten på Hörnet. 565 

Den 20 juli anordnade vi ett Sommarcafé på Vänsterns hus om fackligt- politiska segrar med 566 

arbetarhistorikern Roger Johansson. 567 
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Vi tog under sommaren ett stöduttalande för pilotstrejken på SAS. Strejken handlade om att 568 

SAS ledningen vill ersätta sin befintliga personal med arbetskraft från bemanningsföretag från 569 

andra länder med sämre villkor. SAS ville kringgå den svenska modellen. 570 

I valrörelsen anordnade fackliga utskottet hade en arbetsplatsnära valkampanj med 30 571 

utdelningstillfällen, varav 10 var i juni och 20 i augusti-september. Vi genomförde samtliga 572 

med 2–5 kamrater vid varje tillfälle. Fokus för vår kampanj var pendlingspunkter, 573 

hemtjänstens grupplokaler, sjukhuset och postens terminaler. Vi beställde facklig vänster T-574 

shirtar till aktivisterna som deltog. 575 

Vi bemannade passen genom ringa runt bland de kamrater som har anmält intresse för fack-576 

liga utskottet sedan tidigare och finns i vårt nätverk här i Malmö. 577 

Vi delade ut ”Vänstern på jobbet tidningen” som det centrala fackliga nätverket tagit fram. 578 

Den beställdes i 10 000 till Skåne och kostade inget för distriktet eller Malmö. Planen är att 579 

göra fler ex av den fram över. 580 

Vi gjorde i början av året en egen utåtriktad Facebook sida: Malmös fackliga vänster som 581 

snabbt fick bra spridning och användes mycket av oss nu i valet. Vi gjorde egna sociala 582 

mediebilder i slutspurten med 10 lokala fackligt aktiva som uppmanar till en röst på 583 

Vänsterpartiet som vi spridde via sidan och våra sociala mediekanaler. 584 

Vi gjorde ett antal valfilmer med fackligt aktiva som vi spelade in själva på Transport avd. 12 585 

och sedan lade ut på ”Malmös fackliga vänster” sidan. Teman: Trygga jobb fasta jobb i väl-586 

färden, slopa karensavdraget i sjukförsäkringen, Krav på kollektivavtal vid offentliga upp-587 

handlingar, allas rätt till en bra arbetsmiljö och skyddsombud och stopp för det utnyttjande av 588 

arbetskraftsinvandrare. 589 

Vi skickade tillsammans med fackligt aktiva från andra delar av landet in debattartiklar till 590 

fackförbundspressen där vi lyfte in frågor som vi vet är viktiga för det enskilda förbundets 591 

medlemmar (arbetstidsförkortning för KA:s läsare, arbetslivskriminalitet för 592 

Byggnadsarbetarens läsare osv). 593 

Vi hade efter valet ett valutvärderingsmöte där vi kom fram till följande synpunkter som vi 594 

skickat vidare till partiet centralt. Vår analys i den är att de politiska prioriteringar som 595 

kongressen beslutade om: trygga jobb, en välfärd att lita på och en stor strukturell satsning på 596 

klimatomställning var helt rätt. Vi har på många platser nått fram till nya väljare i 597 

miljonprogramområdena. Det är i stor utsträckning i dessa traditionella arbetarväljare 598 

valkretsar som vi nu fått ett genombrott i Malmö och många andra städer. Så även om vi gjort 599 

ett dåligt val i landet som helhet har vi också nått många av de nya arbetarväljare vi ville nå. 600 

Vi vill under-stryka att bygga upp ett förtroende bland arbetarväljare är ett långsiktigt projekt. 601 

Under hösten påbörjades vår eftervalskampanj. Vi gjorde en film efter valet om sossarna valt 602 

att gå åt höger i Malmö och samarbete med Liberalerna trots det fanns en rödgrön majoritet 603 

och Vänsterpartiets krav på en fungerande välfärd och att MKB skall hålla låga hyror. 604 

Den 10 november anordnade vi ett öppet möte på Poeten på Hörnet som hade temat ”Väns-605 

tern och den ekonomiska krisen ”. Mats Olsson från Vänsterpartiets programkommission ta-606 
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lade om hur vänsterns ekonomiska politik för hantera kriser historiskt har sett ut och kan se ut 607 

i framtiden! 608 

 609 

FIXAR Gruppen 610 

Fixargruppen hade sin första träff den 18e april i år på Vänsterns hus innergård. Där be-611 

stämde vi att vi skulle fortsätta ses varje söndag. Vi har senare beslutat att ses första söndagen 612 

i månaden. Utöver det träffas vi i mån av tid och arbete som behöver utföras. 613 

Fixargruppen har huvudsakligen hållit till på Vänsterns hus innergård och fixat med det som 614 

gruppen själv tyckt att det funnits behov av men har också fått vissa uppdrag av anställda i 615 

huset samt varit med i andra sammanhang som t.ex. Fest i val med Nooshi i Jesusparken och 616 

uppbyggnaden av nya ringcentralen. 617 

Fixargruppen har lyckats rekrytera ett par nya medlemmar till gruppen genom korvgrillning 618 

den 5e juni och 28e augusti. 619 

Vi hade ett uppstartsmöte på Poeten på hörnet den 29e september med 6 medlemmar när-620 

varande där vi gick igenom vad vi gjort och vad vi vill göra framöver. 621 

Detta har vi genomfört 622 

Vänsterns hus innergård: 623 

● Rensat rabatterna från ogräs 624 

● Inhandlat växter och planterat ut 625 

● Slängt avfall på återvinningscentralen ett par gånger 626 

● Byggt en stor blomlåda och spaljé 627 

● Hjälpte till att rengöra valbockarna inför valspurten 628 

● Sågat ner och slängt den gamla valboden 629 

● Påbörjat förarbetet med rampen 630 

Nya ringcentralen: 631 

● Planerade och byggde utomhusplatsen 632 

● Inhandlade bord, växter och annat som behövdes 633 

● Fraktade saker från expen till ringcentralen 634 
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● Var med på Kaffe och politik där vi erbjöd ansiktsmålning till barn 635 

 636 

Internationella utskottet 2022 637 

Utskottet har haft möten en gång i månaden under verksamhetsåret, bortsett från juli, augusti 638 

och september då vi fokuserade på valrörelsen. Några extrainsatta möten har också kallats till 639 

i anslutning till evenemang som vi ansvarat för. 640 

Närvaro på möten har varierat mellan tre närvarande och upp till tio. 641 

Vi har arrangerat och medarrangerat en rad aktiviteter under året: 642 

● 27 februari, demonstration under parollen: Internationell solidaritet – mot kriget i Ukraina, 643 

för asylrätt! Över tusen personer deltog i demonstrationen och det genomfördes i gott 644 

samarbete med ukrainska diasporan. 645 

● 6 mars arrangerade vi ett digitalt samtal med rubriken: Afghanistan – kvinnors situation i 646 

samtiden, hälsovård och möjliga vägar till solidaritet. Samtalet utgjorde en del i Vänsterpartiet 647 

Malmös 8 mars program. 648 

● 20 mars. Internationella utskottet fick i uppdrag att arrangera Vänsterpartiet Malmös interna 649 

möte med anledning av kriget i Ukraina och politiska beslut som det föranlett. Mötet hade 650 

bland annat som syfte att diskutera praktisk solidaritet med Ukraina. 651 

● 15 maj. Utskottet arrangerade Al Nakba demonstration tillsammans med Arabiska vänstern. 652 

● 12 juni. Internationella utskottet bjöd in till ett välbesökt samtal om situationen för 653 

palestinska barn och kvinnor i israeliska ockupationsmaktens fängelser. Besök. 654 

● 6 augusti arrangerade vi ett välbesökt event om islamofobins historia och nutid. Eventet 655 

samarrangerades med Antirasistiska utskottet och Arabiska vänstern. 656 

Planerade arrangemang i skrivande stund: 657 

● 16 november möte med Håkans Svenneling om världsläget ur ett vänsterperspektiv 658 

● 22 november samtal om valet i Brasilien. 659 

● 24 november ett event mot våld mot kvinnor tillsammans med spanska aktivister som är på 660 

● 27 november, 29 november och 3 december samarrangerade vi FN:s internationella 661 

solidaritetsdag med det palestinska folket med arabiska vänstern 662 

 663 

 664 
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Socialpolitiska utskottet 665 

Socialpolitiska utskottet har under verksamhetsåret 2022 haft möten en gång per månad, med 666 

undantag av juli då vi hade sommaruppehåll. Utöver de månatliga mötena har vi haft ett par 667 

extrainsatta vid behov av ytterligare planering inför events. Under årets första månader 668 

genomfördes mötena fortfarande digitalt pga rådande restriktioner. När dessa lättades åter-669 

gick vi till fysiska träffar med möjlighet att delta via Zoom. 670 

Verksamhetsåret inleddes med planering inför en studiecirkel som sedan efter förslag från 671 

Studieutskottet ersattes med två Sommarcafékvällar. I Mars beslöt vi att under dessa två 672 

kvällar belysa ett par viktiga och aktuella frågor sett till trygghetsperspektivet, samt att 673 

lämpligast form för detta skulle vara panelsamtal med inbjudna experter. Den första kvällen, 674 

den 8:e juni handlade det om kriminalitet. Till detta samtal bjöd vi in poliskommissarie 675 

Fredrik Gårdare, Torbjörn Forkby - professor i socialt arbete, samt Vänsterpartiet Malmös 676 

grupple-dare Anders Skans. Moderatorer var utskottets egna Julia Stoltz och Marek Lakatos. 677 

Till nästa cafékväll den 22:e juni bjöd vi in Gunilla Wahlberg - ersättare i psykiatri - och 678 

habiliteringsnämnden, och Corinna Jarfjord - fackligt aktiv sjuksköterska som sedan många år 679 

arbetar inom barn - och ungdomspsykiatrin. Moderator för detta samtal var Kerstin 680 

Håkansson - ledamot i arbetsmarknads - och socialnämnden. Båda kvällarna blev mycket 681 

lyckade och uppskattade av både paneler och åhörare. 682 

I augusti drog valkampanjen i gång och socialpolitiska utskottet stod regelbundet i 683 

valstugorna på Gustav Adolfs torg och Möllevångstorget och pratade med väljare. Vi delade 684 

även ut flygblad, och hade Kaffe & Politik utanför Vänsterpartiet Skånes valsatsning 685 

Ringcentralen vid några tillfällen. 686 

De 31 oktober hade utskottet besök av Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Maj Karls-687 

son. Tack vare studieutskottets Träffar för nya och nyfikna fick vi dessutom, utöver utskottets 688 

grundare, fyra nya medlemmar denna kväll på Poeten på hörnet. Med Maj kom också vårt 689 

kommunalråd Emma - Lina Johansson, och Kerstin Håkansson - ledamot i arbetsmarknads - 690 

och socialnämnden. Många intressanta och givande samtal fördes under kvällen. 691 

I november möter socialpolitiska utskottet Nicolas Lunabba från Hela Malmö för att få ta del 692 

och lära oss av det trygghetsfrämjande arbete han och Hela Malmö så framgångsrikt genom-693 

fört på Nydala. Efter detta planerar vi event på temat “Trygghet”. 694 

Deltagarantalet på våra möten har fram till valet varierat mellan 3 - 5 personer. Efter valet har 695 

närvaron legat mellan 5 - 10 personer. 696 

 697 

Studieutskottet 698 

Studieutskottets verksamhet har påverkats mycket av pandemin, men även av förändringar av 699 

utskottets medlemmar och ny arbetsdelning mellan studieutskottet och medlemsutskottet. 700 

Därtill har valet 2022 också inneburit att fokus flyttats från generella studier till mer 701 

valrörelsefokuserade studier. 702 
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Vi har under året varit tre till fem verksamma i utskottet vilket gjort att vi fokuserat på relativt 703 

få aktiviteter. Det har rört sig om: 704 

● Under våren hade vi fem valstudieträffar där vi tillsammans med olika föreläsare 705 

diskuterade våra politiska förslag utifrån valplattformen. 706 

● Valorganisatörsutbildningshelg med c 35 deltagare inkl. föredragshållare, med generellt 707 

positiv utvärdering men där mobiliseringen av deltagare inte var optimal. 708 

● Sommarcaféer som är ett etablerat koncept och som i huvudsak fungerat utmärkt, även om 709 

antalet närvarande varierat från många till relativt få. Sommarcaféerna har organiserats 710 

tillsammans med utskotten. 711 

● Valrörelsekortkurser organiserades 2–3 ggr per vecka under valrörelsens för att ge en kort 712 

utbildning hur en kunde bli aktiv direkt i valrörelsen. Varierat deltagande från 15 till 0 713 

personer. 714 

● Höststudiedag, planerat till 20/11, med tre parallella kurser: Vänsterns ABC (drygt 25 an-715 

mälda); Ideologisk fördjupning (cirka 15 anmälda); Agitera, mobilisera, organisera (drygt 10 716 

anmälda). 717 

 718 

  719 
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SUMMERING 720 

Begränsad mängd utbildningar med fokus på valrörelsen och eftervalsarbete. Begränsat antal 721 
aktiva i studieutskottet, det behövs ytterligare medlemmar för att höja ambitionsnivån. Be-722 

gränsat antal deltagare i utbildningarna mot bakgrund av antalet medlemmar, det har varit 723 

svårt att rekrytera/mobilisera medlemmar till aktiviteter under våren, lättare under valrörelsen 724 

och för höststudiedagen. 725 

Vi saknar verksamhetsberättelse från Feministiska utskottet, Medlemsmötesgruppen, 726 

Miljöutskottet och gruppen Norra Möllevången. 727 

 728 

__________________________________________________________________________ 729 

Vänsterpartiet Malmös styrelse 730 

 731 

___________________  ___________________   ___________________  732 

Banesa Martinez   Chris Brandon    Conny Svenning 733 

 734 

___________________  ___________________   ___________________  735 

Katarina Brändström   Love Löfvin Rosén    Maria Dexborg 736 

 737 

___________________  ___________________   ___________________738 

   739 

Mats Billberg Johansson  Orwa Kadoura    Oscar Andersson  740 

 741 

___________________  ___________________ 742 

Petra Grahn   Sabrin Högelius  743 


