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Eva Eklund-Warnke revisor 
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Eva Eklund-Warnke valberedning  
Jesper Wiklund valberedning  
Rebecca Mafredas valberedning 
 
 
 

Representation 
Vänsterpartiet Sundbyberg fanns representerade på följande möten under året:  

 ABF Norra Storstockholm årsmöte 

 Folkets hus Sundbyberg årsmöte 

 Vänsterpartiet Storstockholms distriktårskonferens 

 Vänsterpartiet Storstockholms deltagande Stockholm pride  

 Vänsterdagarna i Malmö 

 Konferensen Fokus Barn 

 Sundbybergs årliga vårmarknad 

 Sundbybergs årliga nationaldagsfirande 

 Sundbybergs årliga kräft- och surströmmingsskiva 

 Sundbybergs årliga julmarknad 
 

Medlemsantal  
Den 01/01/2015 var vi 128 medlemmar i Vänsterpartiet Sundbyberg. Partiföreningen 
avslutade året med 115 medlemmar, den 31/12/2015. Detta är en minskning på 13 



 
 

medlemmar vilket motsvarar ca 10 %.  
 
Vid medlemsansökan finns för närvarande 
endast två alternativ av definition av kön vilket 
eventuellt kan ge utfall till ett mörkertal för 
medlemmar som definierar sig som annat än 
man eller kvinna. 
 
Utifrån nuvarande preferenser kan vi se att 60 
medlemmar har kvinnliga namn, ca 52 %, och 
55 medlemmar har manliga namn, ca 48 %. 
Jämför vi med förra årets medlemssiffror, 69 
kvinnliga namn (54 %) och 59 manliga namn 
(46 %), kan vi se en fortsatt trend av större 
antal medlemmar som definierar sig som 
kvinnor men samtidigt en ökad del 
medlemmar som definierar sig som män.  
 
Vi befinner oss just nu i mellanvalperiod vilket 
brukar medföra lägre medlemsantal. Om vi 
jämför siffror med år 2013, året innan 
supervalåret, då vi hade 97 medlemmar kan 
vi konstatera att vi lyckats behålla ca 8 % fler 
medlemmar. 
 

Föreningsverksamhet  
Medlemsmöten 
Under året har vi haft 11 medlemsmöten: 

 Medlemsmöte januari; Informativt möte med ett webbsänt tal från Jonas 
Sjöstedt om den dåvarande decemberöverenskommelsen.  

 Medlemsmöte februari; Besök av Marta Aguirre om facklig kamp och 
feminism 

 Medlemsmöte mars; Besök av riksdagsledamot Emma Wallrup om partiets 
arbete med det ekonomiska och ekologiska program. 

 Medlemsmöte april; Besök av Christine Bylund om normbrytande 
funktionalitetsvariationer. 

 Medlemsmöte maj; Besök av fd. partiledare Lars Ohly om tillgänglighet i 
kultur. 

 Medlemsmöte september; Lämnades pga. utebliven föreläsare Linnea 
Eriksson om aktivism. Jesper Wiklund om budget ersatte. 

 Medlemsmöte oktober; Jesper Wiklund om budget 2016. 

 Medlemsmöte oktober, extrainsatt; Jesper Wiklund och Tobias Tengström 
om Centerpartiets avhopp i kommunstyret. 

 Medlemsmöte november; Lämnades pga. utebliven föreläsare Pia Ortiz om 
sjukvård. Rebecca Mafredas om Kvinnojouren i Sundbyberg ersatte och 
information om kommande kongress 2016. 

 Medlemsmöte december; Besök av Marja Thyberger och Malin Engström 
från lärarförbundet om skolan i Sundbyberg. 

 Medlemsmöte december; Julavslutning och val. 



 
 

 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten, ungefär 1 möte varje månad. Valda 
ledamöter i styrelsen förväntas närvara för att bland annat tillsammans planera 
föreningens verksamhet och på bästa möjliga sätt förmedla ut partiets politiska 
budskap genom föreningen. 
 
Kommungruppsmöten 
Samtliga medlemmar är välkomna till kommungruppens möten för att vara med och 
diskutera lokalpolitiska frågor. Valda ledamöter/representanter som har uppdrag i 
kommunens nämnder förväntas närvara för att behålla god kommunikation mellan 
nämnder och samspelt kunna förmedla vår politiska vision. Under året 11 möten 
genomförts. 
Förtroendevalda har även varit 
representerad på 88 stycken 
olika slags studiebesök. 

 28 skola och förskola 

 19 sociala frågor 

 12 fackliga frågor 

 8 kultur och fritid 

 8 bostäder 

 7 äldreomsorgen 

 Vänsterpartiet, 
Näringsliv och 
Stadsmiljö 

 
Övriga möten 

 Årsmötet besöktes av riksdagsledamot Nooshi Dadgostar som agerade 
ordförande. 

 Ett tillfälle för utbildningskväll av nya medlemmar har hållits där 3 stycken nya 
medlemmar deltog. Jesper Wiklund och Tobias Tengström höll i träffen. 

 Partilokalen har även använts till för att se Melodifestivalen tillsammans med 
Vänsterpartiet Solna. 

 Julavslutning och sommaravslutning har hållits i partilokalen.  
 

Kommunikation  
Interinformation 
För att nå ut med information till föreningens medlemmar så har vi använt oss främst 
av vår interntidning Bullen, som skickas med post eller e-post till alla medlemmar. Vi 
bestämde under året att ändra Bullens format så att mottagaren kan se informationen 
”direkt i mailet” istället för i en bifogad fil, något som börjas användas under 2016. 
Utöver Bullen har vi skickat e-post vid behov och även använt SMS-utskick till de 
som vi har mobilnummer till. 

 Bullen, 9 nummer. 

 E-mail, vid behov 

 Sms, vid behov 
 
 



 
 

Media 
Vänsterpartiet Sundbyberg har varit representerade i följande mediala sammanhang: 

 Minst 29 tidningar varav: 
o 16 insändare 
o 26 intervjuer 
o 7 citat 

 3 omnämnanden av andra politiker. 2 
intervjuer i radio/tv 

 326 följare på Facebook varav 
o populäraste inlägget nådde 3000 

personer 

 142 följare på Instagram med 
o 106 av 158 inlägg totalt gjordes 

under verksamhetsåret 

 329 följare på Twitter med 
o 934 tweets 

 5 olika medlemmar har skrivit blogginlägg  

 7 olika medlemmar har skrivit insändare 

 Samtliga i KF har varit uppe i talarstolen samt 4 till från nämnder 
 

Partiet har varit mer aktiva i media jämfört med 
tidigare år vilket har lett till ett positivt utfall när det 
kommer till hemsidan och bloggen, som har fått 
sig ett lyft tack vare detta. Bloggen har vi lyft fram 
starkare i år och försökt att få större spridning för 
att kunna nå ut till fler. I samband med att vi 
lyckats med detta så har hemsidan också fått mer 
trafik. I år skrevs 44 blogginlägg. 
 
På vår hemsida kan onlinebesökare hämta 
information om vår politik och 
politiker/förtroendevalda samt ta en titt i vårt 
kalendarium eller läsa vår blogg. Det går även att 

bli medlem direkt på hemsidan och hitta kontaktinformation till oss. Hemsidan 
hänvisar också till sociala medier där vi är aktiva (Facebook, Instagram och Twitter). 
 
Facebook har vi marknadsfört då vi kan se att detta är ett effektivt och smidigt sätt att 
nå ut till många människor med vår information med endast ett knapptryck. Vi har 
även genomfört ett byte av Facebook-sida från ”Sumpanvänstern” till dagens 
”Vänsterpartiet Sundbyberg” med motivering att fler personer helt enkelt använder 
sökord som den nya sidan innehåller. 
 

Vänsterpartiet Sundbyberg i styret 
Vid valet 2014 uppstod en situation där S, V och Mp fick 28 mandat, dvs. en majoritet 
av de 55 som finns i kommunfullmäktige. Efter olika turer och förhandlingar, så 
visade det sig att varken S, Kd eller C kunde tänka sig att samarbeta med Mp främst 
pga. personkemi som inte gick ihop. Fp/L ville inte samarbeta med V och troligen inte 
med S heller. Resultatet blev då samarbete S, V, C och Kd, med 27 mandat.  
 
 



 
 

 
 
 
Fördelningen av KF:s 55 mandat såg ut så 
här: 

 S – 18 mandat 

 M – 14 mandat 

 Mp – 6 mandat 

 V – 4 mandat 

 Sd – 4 mandat 

 Fp/L – 4 mandat 

 C – 3 mandat 

 Kd – 2 mandat 

Året gick åt att försöka hitta former och att 
hitta varandra. Vissa större konflikter har 
dock uppstått.  

Vad lovade vi? 
Av 53 löften i vår valplattform blev 11 genomförda under vår tid i makten och 
ytterligare 20 fanns med i den budget vi presenterade med S, Kd och C. Av våra 
löften är 3 sådana som ligger utanför det kommunala mandatet. 
Under vår tid vid makten klättrade Sundbyberg över 100 placeringar i SKL:s rankning 
av skolkommuner, samt 86 placeringar i Lärarförbundets rankning av ”Bästa 
skolkommuner”. Barnfattigdomen minskade och antalet familjer med försörjningsstöd 
minskade också. Vi blev även ”Årets Superkommun” tilldelat av Dagens Samhälle.  

 

Maktskiftet 
Maktskiftet kom sig av att C ville synas mer i media, och pga. konflikter med S sedan 
en tid. De valde att utåt ange att anledningen att lämna samarbetet var oenighet 
kring framtida bygge i Kymlinge. Det fanns dock en överenskommelse i styret att inte 
bygga där. Det har framkommit att även M ville bygga i Kymlinge och att M i 
landstinget jobbar aktivt för att det ska byggas där. 
Det C har sagt mer inofficiellt om varför de lämnar är att S har tagit för mycket medial 
plats, där C helst vill ha mer av den platsen till sig själva. C gick också offentligt ut 
och meddelade att man går in i ett samarbete med M och Mp, samt bjuder in Fp och 
Kd i samarbetet. 
 
C lyfte alltså ett flertal olika saker i media om varför man valde att lämnar samarbetet, 
och vilka politiska mål som det nya grönblåa samarbetet skulle ha. De politiska målen 
är alla krav utom ett samma som det redan fanns samsyn om i styret S, V, C, Kd. Det 
som skiljer sig är att budgeten ska ha ett överskott på 2 %, medan det gamla styret 
hade förslag på 0,5 %. En höjning till 2 % innebär i praktiken att det nya styret måste 
skära stort i kostnader, sälja tillgångar eller höja skatten. 
 
Det nya styret valde dessutom att utöka KS till 13 ledamöter vilket gjorde att Sd kom 
in. När V ställt frågan om varför detta var nödvändigt eftersom styret redan hade 
majoritet så hänvisar de till ”tekniska bieffekter”. V anser att anledningen till detta är 
att M på detta sätt kan fortsätta styra KS även om ett av de andra partierna hoppar 



 
 

av. I praktiken betyder det att om ett parti i styret lämnar kan M styra vidare med 
(passivt) stöd från Sd. 
 
 

Utåtriktad verksamhet 
 Fråga orten, enkäter till medborgare vid 9 tillfällen. 

 Flygbladsutdelningar, ca 30 tillfällen. 
I samband med utåtriktade aktiviteter, aktuella politiska utspel och med 
syfte att sprida vår politik och framsteg har vi vid ett flertal tillfällen delat 
ut flygblad. Ibland har vi också bjudit på frukt vilket varit uppskattat. 
Flygbladsutdelning har varit ett bra sätt för oss att få kontakt med 
sundbybergsbor och som dessutom varit ett trevligt sätt för kamrater i 
föreningen att sammanstråla på.  

 Grilla med Nooshi i Rissne. 
Riksdagsledamot Nooshi Dadgostar hälsade på oss i Rissne under ett 
öppet möte där vi bland annat grillade korv, genomförde fråga orten och 
pratade med nyfikna rissnebor. 

 Besök av Ali Esbati på nationaldagen 
Riksdagsledamot Ali Esbati deltog under Sundbybergs 
nationaldagsfirande, som är Sveriges största.  

 Temakväll om situationen i Grekland – tillsammans med V Solna. 
En paneldebatt om den rådande krisen i Grekland där Kajsa Ekis Ekman 
(journalist, debattör och författare), Karin Rågsjö (riksdagsledamot V) 
och Ilias Kandila (Syriza) satt i panelen. Stellan Hermansson (aktiv i 
Nätverket för Grekland och pol.sek, politisk sakkunning EU- parlamentet) 
modererade. Musik: grekisk livemusik. 
Upp emot 80 personer deltog och grekisk mat och dricka bjöds. Medarr: 
ABF Norra StorStockholm. Arrangemanget hölls på Allaktivitetshuset. 

 Temakväll ”Vänstern i Sydamerika”. 
En paneldebatt om framgångar och utmaningar för vänstern i 
Sydamerika. Inbjuden panel var: America Vera-Zalava (dramatiker och 
aktivist samt fd. EU-parlamentariker för V), Jorge Calbucura (docent i 
sociologi) och Latinamerikagrupperna samt Lorena Delgado (V) som 
modererade. Musik: Quitral. 
Ett 30-tal besökare deltog under kvällen och kaffe och tilltugg bjöds på. 
Medarr: ABF Norra StorStockholm. Arrangemanget hölls på 
Allaktivitetshuset. 

 Temakväll ”Utsatta EU-medborgare i Sundbyberg”. 
Diskussion om utsatta EU-medborgare i Sundbyberg. Emir Selimi 
(ordförande Unga Romer), Sven Hovmöller (vice ordförande HEM), Kjell 
Sundin (tjänsteman Social- och arbetsmarknadsförvaltningen), och 
Yvonne Hartmann (Frälsningsarmén Sundbyberg) diskuterade romer och 
andra utsatta gruppers historia och situationen idag. Syftet var att 
fördjupa och öka medvetenheten kring situationen för dessa personer 
som lever i utsatthet. Med oss var även Florite, Nadja och Georgette 
som tolkades av Monica (tolk från HEM). Moderator var Barbro Sörman 
(distriktsordförande Vänsterpartiet Storstockholm). Det bjöds på smörgås 
och kaffe/te. Ett 40-tal personer deltog. Medarr: ABF Norra 
StorStockholm. Arrangemanget hölls på Allaktivitetshuset. 

 Panelsamtal om diskriminering. 



 
 

Panelsamtal på Kulturcentrum i Hallonbergen om diskriminering. 
Panelen bestod av talesperson från Afrosvenskarnas förbund i 
Stockholm, personalchef Sundbybergs Stad, jurist på 
Antidiskrimineringsbyrån Sthlm Syd och ordf. Handikappsförbundets 
Samarbetsorgan. Det bjöds på kaffe och smörgås. Ett-20 tal personer 
deltog. 

 

Utdelade bidrag 
Vänsterpartiet Sundbyberg har gett gåvor/bidrag enligt följande:  

 Distriktets deltagande i Stockholm Pride, 3000: -. 

 Föreningen HEM, 2000: -. 

 Stödmedlemskap i Kvinnojouren Sundbyberg, 1000 :-. 

 Årsmötesgåva 2015: 
o Röda Korset Syrien, 2000: -. 
o Fristadsfonden, 2000: -. 
o FATTA, 1000: -. 

 

Slutord  
Vilket år det har varit! Vi har synts mycket mer, vi har pratat med många människor, 
vi har delat flygblad och frukt, vi har grillat korv, vi har lyckats anordna ett flertal 
lyckade utåtriktade aktiviteter. Tack vare förra årets tappra valrörelser fick vi till och 
med vara med och göra skillnad i Sundbyberg, det ska vi vara stolta över! 
 
Nu sadlar vi om till opposition och ser fram emot 2016 som året där vi tar mer plats 
och syns ännu mer. Vi är folket, folket är oss! 
 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt har hjälpt till att 
göra 2015 till det underbara år som det blev.  
 
Nu tackar vi för förtroende och hoppas att 2016 blir lika bra om inte ännu bättre! 
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