
Verksamhetsberättelse 2020 för Valberedningen,  

Vänsterpartiet Uppsala 

Valberedningens ledamöter 
På årsmötet den 29 februari 2020 valdes Kjell Haglund, Huseyin Alpergin, James Jonsson, Therese 

Rhann, Ulla-Stina-Claesson (omval) och Agneta Liljestam (omval) till ledamöter i Valberedningen. 

Under året har två ledamöter, Therese Rhann och James Jonsson, avsagt sig uppdraget.  

Valberedningens arbetsmetoder  
När valberedningen fått information om att ett uppdrag har fått en vakans eller att det är dags att 

nominera inför en ny period till exempel styrelseuppdrag, har Valberedningen träffats och lagt upp 

en tidplan för arbetet. Nomineringsanmodan har skickats ut i partiföreningens medlemsbrev och 

ibland även i den interna FB-gruppen för Uppsalaföreningens medlemmar. Nominerade personer 

som inte varit kända av Valberedningen, har fått svara på en enkät och i ett andra steg blivit 

intervjuade via Zoom-länk. När Valberedningen kommit fram till ett förslag så har det skickats till 

styrelsen för fortsatt hantering. Principerna för urval av nominerade har varit lämplighet för 

uppdraget, jämställdhet med minst 50% kvinnor av uppdrag som förtroendevald/ombud, främja 

representation av personer med annan etnisk bakgrund, möjliggöra att många medlemmarna kan få 

uppdrag.  

Valberedningen har haft 17 protokollförda möten. På grund av coronapandemin har alla 

valberedningens möten varit digitala vilket fungerat bra.  

Valberedningens förslag 
Under perioden från och med årsmötet till och med december har ett fyllnadsval skett till Kommittén 

för Donationsstiftelserna och ett fyllnadsval till nämndemannauppdrag. Ytterligare en nämndeman 

avsade sig uppdraget och Valberedningen arbetade fram ett förslag till ersättare. Tyvärr kunde inte 

denna kamrat blir vald till nämndeman på grund av förvecklingar/missförstånd mellan V och 

moderaterna vilket slutade med att moderaterna besatte den tomma nämndemannaposten. 

Den 18 december 2020 skickades nomineringsanmodan ut i medlemsbrev för ledamot i styrelsen, 

revisorer, fanbärare, ombud till Fonus och ABF samt ombud till distriktsårskonferens. Påminnelse 

skickades den 15 januari 2021. I början på februari skickades nomineringsanmodan om fyllnadsval till 

Räddningsnämnden och Uppsalahem ut i medlemsbrev. 

Slutsatser 
Det har varit relativt få fyllnadsval under året. Tack vare medlemsenkäten som medlemsutskottet 

genomförde under 2020 har Valberedningen fått listor med namn på medlemmar som är 

intresserade av uppdrag inom partiet. Härigenom har vi nått nya grupper av medlemmar. Det är 

fortsättningsvis få medlemmar med annan etnisk bakgrund på partiets parlamentariska poster i 

kommunen och på förtroendeuppdrag i partiföreningen.  
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Ulla-Stina Claesson , Agneta Liljestam, Kjell Haglund, Huseyin Alpergin 


