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Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 

 
Styrelsens sammansättning från årsmötet 2016 
Tobias Tengström  ordförande, medlemsansvarig  
Rebecca Mafredas vice ordf, ansv sociala medier, Ung Vänster, t.o.m. 16-04-15 
Henrik Pedersen-Åmark  sekreterare, medlemsregisteransvarig, t.o.m. 2016-09-30 
Karin Bylund kassör, antirasismansvarig  
Karin Högström  ledamot, ansvarig lokalen, t.o.m. 2016-09-30 
Maria Lindenryd ledamot, ansvarig Ung Vänster, feministiskt ansvarig 
Christer Bengtsson ledamot, ansvarig utbildning, sociala medier 
Hawsar Said ledamot, fr.o.m. 2016-09-21 
 
Övrigt 
Sofia Kuno  politisk sekreterare  
 
Hans Hamrin revisor 
Eva Eklund-Warnke revisor 
 
Jesper Wiklund valberedning  
Moises Ubeira  valberedning 
Eva Eklund-Warnke valberedning  
Rebecca Mafredas valberedning, t.o.m. 2016-04-15 
 
För kommunala uppdrag, se kommungruppens rapport.  
 

Representation 
Vänsterpartiet Sundbyberg fanns representerade på följande möten/aktiviteter under 
året:  

• Vänsterpartiets kongress i Örebro  

• ABF Norra Stockholms län årsmöte 

• Folkets hus Sundbyberg årsmöte 

• Vänsterpartiet Storstockholms deltagande Stockholm pride  

• Röd dag för Vänsterpartiet Storstockholm  

• HBTQ-kväll på Aggregat i Hallonbergen  

• MUCF:s konferens Bryt trenden – fler unga i politiken Länsstyrelsens 
regionala träff VIDA i världen 

• Klimatforum 2016 

• Manifestation Assistans är frihet, rädda LSS! 

• Manifestation Tillsammansskapet Öppna gränserna! 

• Feministiska utskottets resa till EU-parlamentet i Bryssel 
 
 



 
 

Medlemsantal  
Den 2016-01-01 var vi 115 medlemmar i Vänsterpartiet Sundbyberg. Partiföreningen 
avslutade året med 116 medlemmar. Detta är en ökning med 1 medlem.   
 
Av de 116 medlemmarna är 64 st som kvinnor (ca 55 %), 46 st registrerade som män 
(40 %) och 6 st är registrerade med I (ca 5 %), som är det tredje alternativet i vårt 
medlemsregistret. Av våra medlemmar har 19 blivit nya medlemmar under året, men 
vi har även fått nya medlemmar till oss i form av nyinflyttade till Sundbyberg.  
 

Föreningsverksamhet  
Medlemsmöten 
Under året har vi haft 9 medlemsmöten: 

• Medlemsmöte januari; Motionsverkstad inför Vänsterpartiets kongress.  

• Medlemsmöte februari; Kongressförslag på Eko-Eko-programmet, med 
Mikael von Knorring.  

• Medlemsmöte mars; Feministisk sjukvård med besök av Håkan Jörnehed 

från V i landstinget.  

• Medlemsmöte april; En kommunbudget 2017 för feministisk politik, med 
Jesper Wiklund.  

• Medlemsmöte juni; Besök av John Lindell, Stadshus AB, om utförsäljning av 

kommunens centrumbyggnader.  

• Medlemsmöte augusti; Våldsprevention, planering.  

• Medlemsmöte september; Sveriges mesta miljöparti 

– rapport från kongressen med Moises Ubeira.  

• Medlemsmöte oktober, En öppen stad bara för de 
rika? Om boende med riksdagsledamot Nooshi 
Dadgostar.  

• Medlemsmöte november; Socialpolitik från vänster 
med riksdagsledamot Maj Karlsson.  

• Medlemsmöte december; Feminismens grunder 

med Hanna Cederin, förbundsordförande Ung 
Vänster.  

 
Sociala aktiviteter  

Följande sociala aktiviteter för våra medlemmar och vänner har arrangerats under 
året;  

• Första maj-frukost med stå up-komiker i partilokalen  

• Röd sommaravslutning med frågesport.  

• Kväll för att se finalen i Melodifestivalen. 

• Julavslutning med lansering av Solidariska Sundbyberg och uppträdande av 
Zoe Lobos och Ruby Jand.  

 
Utbildningar och konferenser  
Våra utbildningar arrangeras tillsammans med studieförbundet ABF.   

• Vid två tillfällen arrangerades utbildningskvällar för nya medlemmar med totalt 
ca 10 deltagare.  

• Tillsammans med Vänsterpartiet Solna har vi arrangerat två utbildningsdagar 
om att vara kommunpolitiker, föreläsare bland annat Karin Rågsjö, Kawa 



 
 

Zalfagary och Lotta Jernström. Sammanlagt deltog ett 20-tal personer från 
både Solna och Sundbyberg.  

• En helg i februari deltog ca 15 personer på en planeringshelg på Tollare 
Folkhögskola i Saltsjö-Boo. Vi la upp en plan för vårt arbete fram till 2018 i det 
som vi kallar får vår ”Masterplan”. Det är ett dokument som beskriver hur vi 
fokuserar vårt arbete och vilka frågor som vi väljer att prioritera. De 
politikområden som vi lägger extra fokus på är bostadsfrågan, miljöfrågan och 
sociala frågor.  
  

 
 
Utåtriktad verksamhet  
Sundbybergsvänstern har synts mycket utåt under året. Här är några exempel på det 
vi gjort:  

• Flygbladsutdelning nästan varje torsdag växelvis utanför tunnelbanan i Rissne 
och Hallonbergen, totalt 40 gånger.  

• Varje tisdag har gruppledare Jesper Wiklund funnits i Rosa Rummet i 
Hallonbergen centrum för att prata med förbipasserade, totalt 38 gånger.  

• Andra flygbladsutdelningar i centrala Sundbyberg vid flera 
tillfällen.  

• Vi har deltagit på följande aktiviteter på Sturegatan; 
Vårmarknaden, Kräft- och surströmmingsskivan och 
Julmarknaden.  

• Vi var med på det årliga nationaldagsfirande på Golfängarna 
där riksdagsledamot Christina Höj Larsen deltog.  

• Vi har genomfört Fråga orten vid 5 tillfällen.  

• På Internationella kvinnodagen 8 mars delades flygblad ut på 4 ställen i 
kommunen.  

• I oktober genomfördes Röd Lördag i Rissne med material från partiet centralt.  

• Första maj-firandet startade vi i vår partilokal i Sundbyberg, där vi bjöd på 
frukost och stand up med Pernilla Hammar. Totalt deltog ca 30 personer på  
frukosten. Vi demonstrerade tillsammans med övriga Vänsterpartiet 
Storstockholm, där det bakom Sundbybergsbanderollen gick ca 200 personer.  

• Efter att en regnbågsfärgad parkbänk brändes ner i Rissne i juni 
tog representanter för Vänsterpartiet Sundbyberg initiativ till en 
stor manifestation i form av en picknick mot hat och för öppenhet, 
under namnet Rissne Pride. Över 200 personer deltog i arrange-
manget som inte var partipolitisk, utan endast en hyllning för ett 
öppet Sundbyberg.  



 
 

• Den 2 september arrangerades en manifestation för fred och mot NATO där 
runt 40 personer deltog. Talare var Stig Henriksson, riksdagsledamot 
Vänsterpartiet,  Agneta Norberg, Sveriges fredsråd, och Staffan Ekbom, Nej till 
NATO.  

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten. 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 har 10 möten 
genomförts. 
Förtroendevalda har även varit representerad på 92 stycken olika slags studiebesök. 

• 16 skola och förskola 

• 31 sociala frågor 

• 3 fackliga frågor 

• 6 kultur och fritid 

• 14 bostäder 

• 6 äldreomsorgen 

• 16 näringsliv och stadsmiljö 
Läs även kommungruppens rapport.  
 
Övrigt 

• Föreningens årsmöte besöktes av Barbro Sörman, distriktsordförande, som 
agerade mötesordförande. 

• Tillsammans med Ung Vänster har vi besökt Ängsskolan och Grönkullaskolan 
för att prata med ungdomarna som går där.  

• Under vecka 44 besöktes Sundbyberg av riksdagsledamot Ali Esbati som 
tillsammans med representanter från oss gjorde olika studiebesök.  

• Representanter från oss har deltagit i möten för Trivsam stadskärna (inför 
nedgrävning av järnvägen).  

 

Kommunikation  
Interinformation 

Information till föreningens medlemmar förmedlas främst genom vår interntidning 
Bullen, som skickas med e-post eller brev till alla medlemmar. Bullen kom ut med 11 
nummer under året. Nytt för i år är att Bullen skickas via ett verktyg för nyhetsbrev så 
att det är mer lättläst. Vi har också använt oss av SMS-utskick och vanliga e-brev.  
 
Media 
Vänsterpartiet Sundbyberg har varit representerade i följande mediala sammanhang: 

• Minst 60 upplagor genom intervjuer, insändare eller citat, varav: 
o 27 Mitt i Sundbyberg, 30 Vi i Sundbyberg  
o Feministiskt perspektiv, Metro, Expressen, Tidningen Rött, Nyheter 24 

m.m. 



 
 

o TV-intervju, SVT 24 
o Radiointervju, SR P4 

• 660 följare på Facebook (326 vid årets början) varav  
o populäraste inlägget nådde ca 2 800 personer, och det mest delade 

inlägget delades 195 gånger.  

• 308 följare på Instagram (142 vid årets början) med 
o 218 inlägg totalt gjordes under verksamhetsåret, det mest populära fick 

33 gilla 

• 529 följare på Twitter (329 vid årets början) med 
o 165 tweets 

• 17 olika personer har skrivit blogginlägg på vår blogg, totalt 
gjordes 67 inlägg på bloggen. Under perioden 1-24 december 
genomfördes ett stort bloggprojekt där vi varje dag hade ett 
nytt blogginlägg från olika vänsterpartister, vilket fick stort 
genomslag.   

• Minst 7 olika medlemmar har skrivit insändare 

• Under kommunfullmäktiges möten har 5 av 6 av våra 
ledamöter varit uppe i talarstolen samt ytterligare 
representanter från nämnderna.  
 

På vår hemsida kan besökare hämta information om vår politik och våra politiker 
samt 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). 
 
Under året har vi vid några tillfällen betalat för reklamplats på Facebook för att sprida 
vissa arrangemang mer. Vi har också haft annonser i Sundbybergs fritidsguide och i 
tidningen som skickas till alla nyinflyttade i kommunen. 
 

Vänsterpartiet i aktiv opposition  
Efter maktskiftet i Sundbyberg i slutet av 2015 har Vänsterpartiet varit ett aktivt 
oppositionsparti i fullmäktige och nämnder. Vi har där lagt en rad förslag, 
interpellationer och motioner – allt för att skapa ett öppet Sundbyberg för alla. I 
opposition får vi av naturliga skäl inte igenom lika mycket som vi skulle fått om vi 
suttit kvar i styret. Men vi har ändå bocka av flera framgångar inom det politiska 
området. Några exempel är:  

• Fyra nivåer vid renovering vid renovering av Förvaltarens hyresrätter  

• Rissne Pride 

• Nattvandring i Rissne 

• Skola i centrala 

• Hyresrätter längsmed Enköpingsvägen 

• Långsiktigt stöd till Tjejjouren 

• Stöd till El Sistema (kultur- och musikskola i föreningsform)  

• Hembesök erbjuds, de krävs inte, för försörjningsstöd 

• Samverkansprotokoll redovisas i KS och alla nämnder 

• Ohälsan inom förskolan utreds 

• Förvaltaren har ett tydligt uppdrag om att jobba med socialhållbarhet 
 



 
 

Vi kan konstatera att Vänsterpartiet har tagit ledningen i oppositionen och syns och 
hörs mycket, något som uppskattas på många håll bland sundbybergarna. I övrig 
hänvisar vi till kommungruppens rapport för 2016.  
 

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

• Distriktets deltagande i Stockholm Pride, 4 000 kr. 

• Årsmötesgåva 2016: 
o Sundbybergs kvinnojour 2 500 kr. 
o Rojavakommittén 2 500 kr.       

 

Slutord  
Året 2016 har varit ett mellanår, just mellan 2 val. Trots detta har vi haft mycket 
verksamhet i föreningen och vi har nått framgångar. Vi har synts och hört på många 
olika sätt i Sundbyberg och många människor har uppmärksammat vårt arbete.  
 
Vi har lagt upp en plan för hur vi jobbar fram till valet 2018, då vi kommer att kasta ut 
det blå-gröna  styret i kommunen och Vänsterpartiet får minst 12 % i väljarstöd.  
 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som på något sätt har jobbat för ett bättre 
Sundbyberg. Tillsammans kör vi vidare i oförminskad styrka under 2017. 
Tillsammans för ett öppet Sundbyberg för alla! 
 

          
 
 
Tobias Tengström  Karin Bylund 
 
Maria Lindenryd  Christer Bengtsson  
 
Hawsar Said  


