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Inledning 

 

Det har varit ett ovanligt, annorlunda och i många avseende påfrestande år för 
Vänsterpartiet Uppsala med anledning av pandemin som slog till med full kraft i mars 
2020. Mycket av partiföreningens ordinarie verksamhet, som utåtriktade aktiviteter, 
möten, studiecirklar och Första maj-firande tvingades ställas in eller ställas om för att 
hindra och begränsa spridningen av Covid -19.  

Pandemin satte sin prägel på i princip hela verksamhetsåret för 2020 och kommer att 
prägla verksamheten också framöver. Dock lyckades vi i mångt och mycket med att ställa 
just om och vi är många som lärt oss mycket om hur man arrangerar och deltar på bästa 
sätt i olika digitala aktiviteter.  

Trots pandemin har partiföreningen Uppsala Vänsterparti jobbat på och utvecklats. Vi är 
en växande förening och under året har nya medlemmar tillkommit.  

Medlemsvård 

Vänsterpartiet Uppsala har fortsatt att växa under året och i december 2020 passerade vi 
900 medlemmar.  

Under hösten genomfördes en omfattande medlemsenkät som gick ut till samtliga 
medlemmar, med hjälp av det digitala organisationsverktyget Zetkin. Ansvariga för 
framtagande av enkäten och arbetet med att få in enkätsvar var en särskilt tillsatt 
enkätgrupp bestående av Karin Bennemo, Tove Fraurud, Agneta Liljestam och William 
Skoglund. Vi genomförde också en stor ringkampanj med hjälp av Zetkin för att prata med 
våra medlemmar och öka svarsfrekvensen på enkäten. I detta arbete inkluderades många 
medlemmar som lärde sig att använda Zetkin, något som kommer att vara värdefullt inför 
nästa års valrörelse. Närmare 60 % av medlemmarna svarade på enkäten.  

Utifrån svaren vet vi nu närmare och mer detaljerat vad medlemmar har för syn på 
partiföreningen, vår inriktning, önskemål och vad som engagerar. Svaren på 
medlemsenkäten är en väg framåt och ett viktigt verktyg för styrelsens planering av 
partiföreningens framtida verksamheter.  

Välkomnandet av nya medlemmar har främst skett via alla våra stadsdelsansvariga, som 
regelbundet får uppdateringar med listor på nya medlemmar som inkommit och 
uppmanas att kontakta dessa och välkomna dem in i verksamheten. Detta fungerar, precis 
som med det mesta, bättre i vissa stadsdelsgrupper och sämre i andra. I de stadsdelar som 
inte har någon stadsdelsgrupp har medlemsutskottet ansvarat för att välkomna nya 
medlemmar.  

Partiföreningen hade som ambition att under året skapa förutsättningar för alla 
medlemmar att delta på lika villkor. Pandemin kom emellan men vi fortsätter att jobba 
framåt för inkludering och tillgänglighet.  

UTSKOTT OCH ARBETSGRUPPER:  



Första maj   
 

Det var ett historiskt 1 maj-firande, då det snabbt ställdes om till att genomföras helt och 
hållet digitalt. Den ordnades av första maj- gruppen som producerade en direktsändning 
med ”Hemma hos-känsla” hos en kamrat med distriktsordförande Per Markus Risman 
som värd. Gäster var riksdagsledamoten Ilona Szatmari Waldau, kommunalrådet Tobias 
Smedberg, regionrådet Neil Ormerod och ledamoten av distriktsstyrelsen Charlotta 
Bjälkebring Carlsson. Uppträdde gjorde Coste och Jimi Apetrea, samt Kung Henry 
Bowers.  50 personer tittade live vid sändningen och  den har i dagsläget haft nästan 2 
000 visningar.  
Flera banderollmålarträffar hanns med i början av året.  
En 1 maj-tidning togs fram för utdelning till Uppsalaborna i samarbete med 
Vänsterpartiet Malmö och Zetkin. 
 

Ansvariga för 1 maj-gruppen var Karin Bennemo och William Skoglund. 
 

8 mars 

 

I samarbete med ABF Uppsala län ordnades 8:e mars tillsammans med ”Chile El Pueblo 
Unido Uppsala” ett samtal om den feministiska kampen i Chile med Jeannette Escanilla, 
exilchilenare och engagerad i ”Chile El Pueblo Unido Uppsala”. Det följdes av en 
gemensam banderollmålarverkstad och demonstration på temat ”stoppa kvinnovåldet – 
inte en till!”.  
 
Ansvarig var ledamoten av föregående styrelsen Sandra Levin. 
 

Feministiska utskottet 

 

Under året gjordes ett omtag gällande föreningens feministiska arbete, både gällande 
styrelsens internfeminism och utåtriktade aktiviteter. Under styrelsens fortbildning vid 
Syninge kursgård i augusti höll Carolina Gustavsson från partistyrelsen och 
Vänsterpartiets Kvinnopolitiska nätverk en workshop där hon gick igenom sådant som 
härskartekniker, kommunikation och praktiska råd för en feministisk partiförening. Vid 
workshopen utsågs också en internfeministisk ansvarig. Efter årsmötet 2021 kommer en 
uppföljning med Carolina att gå av stapeln. 
 

I mars deltog vi vid ett feministiskt evenemang med ett bokbord på Stadsbiblioteket.  
 

Feministiska utskottet har ordnat en feministisk bokcirkel med två träffar under hösten. 
Den fortsätter med tre träffar under våren 2021. Den har åtta fasta deltagare och sker via 
Zoom.  
 

Ansvariga för Feministiska utskottet var Firdevs Anik och Ylva Larsdotter 

 

Fackliga utskottet  
Det fackliga utskottet har under året 2020 jobbat med frågan om gig-ekonomins arbetare 
med fokus på arbetsmiljö, arbetsvillkor och kollektivavtal.  
  



Utskottet anordnade en workshop som var öppen för samtliga medlemmar. Den gick ut 
på att tillsammans komma fram till aktioner och dylikt för att stödja cykelbuden. Med 
medlemmarnas hjälp skapade vi ett proffsigt och informativt flygblad med vårt budskap.  
  

Därefter har vi uppmuntrat cykelbuden att gå med i Transportarbetareförbundet genom 
att dela ut flygblad och stå med plakat. Detta gjorde vi coronasäkert nere på stan i Uppsala 
och blev mycket positivt bemötta av både cykelbuden och restaurangpersonal. 
Medlemmarna har gett ut flygblad till cykelbuden i samband med att de beställt mat från 
matbudsföretagen Foodora och Wolt. Vi har varit i kontakt med 
Transportarbetarförbundets avdelning här i Uppsala och även en avdelning som är i 
Stockholm. Vi har haft goda kontakter med dem.  
  

Nu är Transport oerhört nära att sluta ett kollektivavtal med Foodora och det 
känns mycket bra. Vänsterpartiet Uppsalas partiförening har varit delaktiga i att se att till 
att arbetare inom gig-ekonomin får bättre villkor.  
  

Ansvariga för fackliga utskottet var Alexander Elmgren och Emma Jidhamre (fram till 
september)  
 

Kommunikationsutskottet  
 

Ett rejält och behövligt omtag med partiföreningens både interna men framförallt externa 
kommunikation har genomförts. Kommunikationsutskottet har haft ansvaret för bland 
annat mejlutskick och partiföreningens interna Facebookgrupp. Då så mycket ställts om 
till digitalt har det inneburit en hel del arbete för utskottet, främst i form av träffar via 
Zoom.  
 

Under året har vi i partiföreningen lyckats växa på sociala medier, tänkt om när det gäller 
mejlutskick och utökat vårt samarbete med kommungruppen. Vi som parti vill alltid växa 
och nå ut till fler personer, och tack vare ett stort engagemang från föreningens 
medlemmar och inte minst vår politiska sekreterare i kommunen har vår Facebooksida 
växt med 20% jämfört med februari 2020 och vi är snart 700 personer som följer 
Vänsterpartiet Uppsalas Instagram. 
 

Under året har vi även lagt om våra mejlutskick. Våra mejl är idag kortare och i många fall 
riktade till enbart medlemmar som visat intresse för vissa frågor. Den här omläggningen 
har ökat engagemanget för de evenemang vi anordnar och gör att fler personer får 
relevanta mejl istället för skräppost. Detta omtag är uppskattat av merparten av våra 
medlemmar och för de som arbetar med kommunikation.  
 

Ansvariga för Kommunikationsutskottet var William Skoglund, Robert Harlin, Sophia 
Södergård  och Karin Bennemo.  
Även partisekreterare Dawn Anthony är verksam inom det samt kamrat Tobias Nordqvist  
 
 
 

Studie-och evenemangsutskottet  
 



Flera studiecirklar har under årets genomförts. Här har den digitala omställningen också 
inneburit möjligheter då vi inte varit bundna av fysiska lokaler.  
 

Under vårens arrangerades en närläsning av Naomi Kleins ”Chockdoktrinen” med 8 
kamrater som deltog vid 6 träffar.  Under sommaren hölls studiecirkeln Antikapitalism i 
det 21:a århundradet. Under hösten startade två studiecirklar, en utifrån den statliga 
utredningen ”En gemensam angelägenhet” samt ytterligare en utifrån boken ”Kapitalets 
Automatik” av Mikael Nyberg. Även dessa har genomförts digitalt och båda pågår 
fortfarande. 
 

Flera evenemang och föreläsningar har under året genomförts under devisen ”Vi ställer 
inte in – utan om!”.  ABF Uppsala Län har varit en viktig samarbetspartner för oss.  

  

Innan pandemin slog till hade vi Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker 
Westerlund på besök som talade om sexköpslagen och arbetet mot prostitution och 
trafficking.   

  

I februari skulle en öppen föreläsning arrangerats med Majsa Allelin, lektor vid 
Södertörns högskola under rubriken ”En skola för lönsamhet – om elevers 
marknadsanpassade villkor och vardag”. Detta möte blev tyvärr inställt och arrangerades 
istället som ett digitalt medlemsmöte i maj.  
 

Under våren och sommaren ordnades två digitala sändningar i samarbete med ABF 
Uppsala Län, som var mycket uppskattade både allmänhet och medlemmar.  22 april 
organiserades samtal under rubriken ”Kultur i Coronans tidevarv” med America Vera-
Zavala och 1 juni ”I maktens korridorer – ett samtal om systerskap, vänsterpolitik och 
feminism.” med Ilona Szatmari- Waldau och Hanna Victoria Mörck. Det första 
samtalet  leddes av Ylva Maria Larsdotter och det andra av Firdevs Anik.  

Då Folkhälsomyndighetens restriktioner för publika evenemang så tillät ordnades i 
oktober ett författarsamtal med Amat Levin som leddes av Firdevs Anik och hade fokus 
på hans bok ”Slumpens barn”. De 50 platserna var fullbokade.  

I november ordnades ett digitalt samtal om det politiska läget i Etiopien med 
journalisterna Martin Schibbye och Wonde Ejigu under ledning av Ylva Maria Larsdotter. 
Också det var mycket populärt och ledde till livliga diskussioner.  

Ansvariga för studie-och evenemangsutskottet var Ylva Larsdotter och Joel Hultsjö (fram 
till augusti)  

Internationella utskottet  

Internationella utskottet startade upp året med ett par planeringsmöten med fem till sex 
intresserade medlemmar.  
Vi lade en preliminär planering gällande agerande inför, och under, kongressen, 
utåtriktade frågor och studier. Detta grusades dock när pandemin slog till. Vi har därför 
gjort en omstart under årets två sista månader och haft ett par träffar till och lagt upp 
planer för kommande verksamhet.  
För 2021 planeras möten med Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson för V. Hanna 
Gunnarsson, försvarspolitisk talesperson för V har hållit en föreläsning i januari. 



Dessutom vill vi få till föreläsningar med Kajsa Ekis Ekman om Latinamerika, verksamhet 
som rör vårt solidaritetsarbete med t.ex. Palestina och Kurdistan och studier i partiets 
internationella program och arbete. 

Ansvarig för Internationella utskottet var Torbjörn Björklund 

 

Medlemsmöten:  

Merparten av medlemsmötena genomfördes digitalt under året. Då smittläget av Covid 
var lugnare i augusti hann vi med ett gemensamt stadsdels- och medlemsmöte. Ämnen 
som togs upp var kongressen i september, placeringen av Uppsala konstmuseum och 
bostadspolitik.  

Alternativet till digitala möten hade varit inga möten alls så utifrån rådande 
omständigheter var digitala möten det enda möjliga men vi saknar alla att ses fysiskt.   

 

Stadsdelsgrupperna: 
 

Nedan följer redovisningar från våra stadsdelsgrupper: 
 

Centrumgruppen  

Vi har under året haft sex möten. Antalet deltagare har varierat mellan sex och åtta. 

Teman för träffar har varit om det nya förslaget till partiprogram,  fortsatt programdebatt 
samt 1 maj-förberedelser, corona-anpassat utomhusmöte med rapport från styrelsens 
helgmöte, diskussioner om prioriteringar och Foodora-kampanj-info, diskussion om 
politiska prioriteringar, lokala kampanjer och kommunpolitik i förhållande till budget 
2021, zoommöten om rapporter från kongressen och rapporter från två studiecirklar 
samt frågan om fossila investeringar i sjunde AP-fonden. 

En hel del nya medlemmar har tillkommit under året. Alla har fått ett förklarande 
välkomstbrev med info. Ganska få av de nya har hittills valt att aktivera sig mera. 

Vi har inte haft någon utåtriktad verksamhet detta år, vilket väl i huvudsak får skyllas på 
corona-pandemin. 

 

Storvreta-Vattholma 

 
En fysisk bokpratarträff gick av stapeln i början av 2020.  
 

Salabacke-Årsta 

Salabacke/Årsta fick en ny stadsdelsansvarig i april då Lennart Söderberg lämnade över 
till Anna Bergström. Gruppen har haft två coronasäkrade träffar. Vid det första bjöds 
Karin Bennemo in för att lyssna in tankar inför kongressen och vi gjorde en plan för 
framtida träffar. Vid träff två medverkade Ingela Ekrelius från Plan- och 
byggnadsnämnden och pratade bostadsfrågor. Planen var att bjuda in till samtal om LAS 
men mötet ställdes in på grund av Covid.  

Vi delade ut tidningar inför första maj. Stadsdelen har även delat ut ca 4000 flygblad om 
LAS-frågan och varit aktiva i Foodora-kampanjen.  



Nordöstra 

Nordöstra har haft en låg profil under året. Ett omtag och utveckling av stadsdelsgruppen 
behövs. Stadsdelen hade två fysiska träffar under året. I juni arrangerades en utomhus-
picnic och i september deltog vi på det gemensamma stadsdels-och medlemsmötet. Vi 
delade även första maj-tidningar och LAS-flygblad. Ett lyckat evenemang i oktober var 
bostadsforskare Åse Richards stadsdelsvandring i Gränby. Där deltog sex kamrater.  

Flogsta-Ekeby  

 Året inleddes med en utdelning av flygblad om busstaxorna i januari. Vi delade utanför 
ICA Väst, i Hamberg, Sernanders väg och i Ekeby Hus i början av januari. 

 Ett planerat stadsdelsmöte i mars ställdes in pga coronan men vi hade lite mailväxling 
om byggplaner för Flogsta. 

Inför 1 Maj delades 3 000 1maj-tidningar tidningar ut i stadsdelen. 
Våren avslutades med fika i Flogstaparken 14 juni. 
I juli delade vi ut 1 000 flygblad om trygga jobb i hyresbostadsområden. 

Hösten inleddes i slutet av augusti med ett gemensamt medlemsmöte och 
stadsdelsmöte.  Vi hade ytterligare ett gemensamt stadsdels- och medlemsmöte i 
september. 

Coronan har ju kraftigt begränsat verksamheten i stadsdelen under året men vid några 
tillfällen deltog medlemmar vid de nattvandringar som anordnas sista fredagen varje 
månad i Stenhagen. En coronsäker promenad Flogsta – Stabby – Flogsta genomfördes i 
november. 

 

Gottsunda 

Gottsunda stadsdelsgrupp har tyvärr inte haft någon aktivitet under året. Vi har efterlyst 
en ny stadsdelsansvarig efter att den tidigare lämnat uppdraget, men tyvärr har vi inte 
fått något napp.  

Eriksberg 

I Eriksbergs stadsdelsgrupp har aktiviteten varit lägre än vanligt, främst på grund av 
pandemin. Inför 1 maj deltog vi i tidningsutdelning och flera medlemmar i 
stadsdelsgruppen engagerade sig i att få ut tidningar i vårt område. Tyvärr har allt fler i 
Eriksberg infört portkoder, vilket gör det svårare att komma in och dela material.  

I augusti genomfördes ett utomhusmöte med flera nya medlemmar där vi bland annat 
pratade om vilka frågor som känns viktigast i vår stadsdel. Utifrån detta möte 
organiserades sedan ett möte om bostadspolitik i Eriksbergsskolans matsal med 
ordentligt utrymme att hålla avstånd. Inbjudna var kommunalråd Tobias Smedberg, Per 
Markus Risman från distriktsstyrelsen och Uppsalahem samt Ingela Ekrelius från Plan- 
och byggnadsnämnden. Det var ett välbesökt och lyckat möte.  

 



Vänsterseniorerna  

Verksamheten inom V Seniorerna har under 2020 legat nere pga coronan. Dock har 
medlemmar inom V Seniorerna deltagit i utformning av ett äldrenätverk i distriktet. I 
början av 2021 hölls ett zoom-möte för V Seniorerna. 

 

Ung Vänster 

Ung Vänster har inte haft någon aktivitet under 2020 men har till vår stora glädje tagit 
nya tag och kommer att börja med verksamhet under 2021.  

 
Kommungruppen 
 
 
 

Samarbetet med Kommungruppen har fungerat bra och utvecklats under året genom att 
styrelsen  bjudit in förtroendevalda från olika nämnder för medverka på både 
styrelsemöten och medlemsmöten för att berätta om vad som är på gång inom politiken. 
Det mesta har präglats av pandemin med alla åtgärder och förändringar som krävts. 
Pandemin har främst handlat om äldreomsorgen med besöksförbud, skyddsutrustning, 
tryggare anställningar, stöd via röda korset och ensamma äldre. Pandemin har också 
påverkat skolan med distans- och fjärrundervisning, karantän, stängda verksamheter, 
vikariebrist, skolmat och behov av extra stöd.  
Stora delar av kommunens verksamheter är även påverkad i övrigt med extra 
coronatillsyn och svårigheter att utföra den tillsyn av livsmedel och alkohol som ska ske, 
brist på personal, arbete från hemmet, stöd för bredband, stängda verksamheter, inställda 
evenemang, trängsel på friluftsplatser med krav på fler bänkar och tillgängliga områden, 
tomma idrottshallar, öppen förskola utomhus, digitala möten för så väl politiker som 
tjänstepersoner, inställd simskola, övervägningar om munskydd, samråd för 
byggnationer via internet, stopp för vigslar i kommunala lokaler och mycket mer.  

I mål och budget för 2021 som kommungruppen lade under året prioriterades ”Välfärden, 
jobben och bostäderna”. Den största delen av reformpengarna lades på äldreomsorgen. 
Det har sparats nog på de äldre och satsningar krävs för att åter få en trygg äldreomsorg 
att vara stolt över. Kommungruppen gjorde en överenskommelse med styret bestående 
av S, L och MP, där V och dom styrande lade in samma saker i respektive budgetar. När 
vänsterbudgeten föll i fullmäktige, så röstade partiet på styrets budget i utbyte mot de 
överenskomna satsningarna. Dessa satsningar som Vänsterpartiet fått igenom var: ett 
helt nytt ekonomiskt ramverk som gör att vi använder mer av våra pengar till 
verksamheten istället för att lägga det på hög, viktiga säkrade pengar till socialnämnden 
och omsorgsnämnden, möjlighet att lära sig yrkessvenska på arbetstid, stöd till 
kulturlivet, mer resurser till den drabbade besöksnäringen, miljonsatsning på trygghet, 
fritid och skola i Gränby och sist men inte minst, en stoppad privatiseringen av den 
personliga assistansen. Det är stora segrar för Uppsala och för de många som lagt sin röst 
på Vänsterpartiet och vill ha mer jämlikhet. Allt detta, trots att vi är ett parti i opposition. 



Under året har beslut om nytt konstmuseum och byggplanerna i sydöstra stadsdelarna 
varit en viktig fråga liksom den hotande utförsäljningen av Gottsunda centrum och 300 
familjerna hem. Kampanjen mot utförsäljning av Gottsunda har pågått under hela året. 
 

Hela kommungruppens verksamhet redovisas separat i en rapport från 
kommungruppens där varje nämnd och styrelse fått redovisas sin del. 
 

Anställning av ombudsperson avslutades 

 

I november avslutades ombudsmannen Elias Lodins anställning. Styrelsen och Elias kom 
överens om att det bästa var att Elias avslutade anställningen och en överenskommelse 
slöts som gav Elias, styrelsen och partiföreningen som helhet ett bra avslut på 
anställningen.  

Överenskommelsen innehöll formerna för avslutandet och också de skyldigheter 
styrelsen som arbetsgivare hade mot Elias. Ett nytt arbetssätt infördes där styrelsen och 
framför allt AU men även styrelsen som helhet övertog merparten av de arbetsuppgifter 
Elias utfört. Viktiga prioriteringar har därför varit tvungna att göras. Rekrytering av en 
vikarierande ombudsperson som delas mellan distriktet och Uppsala partiförening 
påbörjades i december, och vår nya ombudsman Sandra Söderqvist började arbeta 18 
januari. 

Styrelsen 

 

I styrelsen har under året ingått Torbjörn Björlund, ordförande, Lars Thor, kassör samt 
Firdevs Anik, Karin Bennemo, Alexander Elmgren, Tove Fraurud, Joel Gordon Hultsjö 
Emma Jidhamre, Ylva Maria Larsdotter och William Skoglund. Under året har Emma 
Jidhamre och Joel Gordon Hultsjö valt att lämna styrelsen.  
 

Till arbetsutskott valdes efter årsmötet Torbjörn Björlund, Tove Fraurud och Joel Gordon 
Hultsjö. Efter att Joel valt att lämna styrelsearbetet ersattes han av Karin Bennemo.  
 

Styrelsen har genomfört 10 protokollförda möten. Arbetsutskottet har träffats mellan 
varje styrelsemöte för att förbereda styrelsemöten och hantera löpande frågor som till 
exempel inkomna skrivelser och arbetsledning av ombudsmannen.  
 

Styrelsen genomförde en planeringskonferens på Syninge kursgård, 15-16 augusti, något 
som beslutades ska göras varje år om inte något särskilt hinder föreligger.  
 

Partikongressen  
Partikongressen genomfördes digitalt och fysiskt över två dagar. Uppsala läns delegater 
samlades med Stockholms på ett hotell i Sthlm. Där kopplades vi ihop digitalt med 
liknande grupper på max 50 personer över hela landet. Inför kongressen arrangerades 
diskussionsträffar med våra kongressombud i flera stadsdelsgrupper.   
 

Tack! 
 

Styrelsen vill med denna verksamhetsberättelse tacka för det gångna året, som onekligen 
har varit påfrestande men också visat att vi är ett parti som tar hand om varandra. Vi ser 
att Uppsala partiförening idag har utvecklats och är på uppåtgående tack vare många 



duktiga kamraters insatser. Vi blickar framåt mot valåret 2022 och hoppas att vi under 
2021 ska kunna återgå till mer normala omständigheter och framförallt kunna mötas 
fysiskt igen.  
 

Styrelsen för Vänsterpartiet Uppsala 2020-03-06 
 


