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VänsterPrassel
Vänsterpartiet i Motala — http://motala.vansterpartiet.se — 0141 - 24 08 65

Vänsterpartiet Motala inbjuder alla medlemmar och 
sympatisörer till Årsmöte lördagen den 3:e mars 
2012 på Bona Folkhögskola, Svarta gata, Motala i 

Coopet klockan 14:00 Välkomna!

Till årsmötet har vi bjudit in Sing-Britt Centerfjäll (V)
från Mjölby att sitta som årsmötetsordförande. Utöver de 
sedvanliga årsmötespunkterna så kommer Gudrun Rönsen 
sång och Lasse Lundqvist på gitarr att spela lite jazz och 
visor för oss. Vi kommer även att bjuda på en lättare lunch 
och passa på att mingla lite under trevliga former.
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Glöm inte bort att ni kan 
lämna in dina nomine-

ringar till styrelse och revisorer 
för de kamrater som ni vill ska 
sitta med i styrelsen för såväl 
partiföreningen och distriket. 

Nomineringen kommer att 
avslutas på årsmötet – vi hoppas 
att det kommer in många nomi-
neringar till partiföreningen då 
vi egentligen behöver få igång 
fem–sex nya kamrater för att få 
en bra fungerande verksamhet 
under kommande år!

Det är helt okej att nominera sig 
själv – pigga kamrater som vill 
och som tar för sig är det bästa 
som finns inför valet 2014!

Skicka gärna in nomineringarna 
till valberedningen i förväg mail: 
hansson202@gmail.com

Sista möjligheten att nominera 
till ett uppdrag i distriktet är 
senast 14 mars på mail: 
ostergotland@vansterpartiet.se
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14:00–14:15 Årsmötets öppnande, inledning

14:05–14:10 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

14:10–14:15 Godkännande av dag- och arbetsordning

14:15–14:40 Sång och musik

14:40–14:45 Avslutande av nomineringarna

14:45–15:00 Punkterna 5–9

15:00–15:30 Lunch

15:30–15:50 Punkterna 10–16

15:50–16:00 Avslutning, avtackning avgående ledamöten

Glöm inte bort att att betala medlemsavgiften för 2012, om du inte har fått ett inbetal-
ningskort kontakta ”Medlemsservice Vänsterpartiet” (gärna med ditt medlemsnummer)

mail: medlemsservice@vansterpartiet.se och be dem skicka över ett nytt då de helst vill 
använda ett OCR-nummer för att enklare kunna hantera alla inbetalningar så att alla blir 
registrerade för rätt partiförening. Se till att du har betalat in avgiften i god tid så att registret 
hinner uppdateras, alternativt ta med ett bevis på att du har betalat in avgiften då detta krävs 
för att du ska ha rösträtt på årsmötet.

Passa på och skriv och lämna in motioner till partiföreningen och var med och påverka 
vår verksamhet. Du kan även lämna dina motioner till distriket (om du vill att motionen 

ska tas av partiföreningen). Styrelsen behöver få motionerna senast 21 februari för att kunna 
behandla dem före vårt årsmöte på mail: motala@vansterpartiet.se.

Om du hellre vill skicka in en motion själv till distriktet – ska de vara distriktet tillhanda senast 
den 4 mars mail: ostergotland@vansterpartiet.se. Distriktets årskonferens är den 31 mars.
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14:10–14:15 Godkännande av dag- och arbetsordning

14:15–14:40 Sång och musik

14:40–14:45 Avslutande av nomineringarna

14:45–15:00 Punkterna 5–9

15:00–15:30 Lunch

15:30–15:50 Punkterna 10–16

15:50–16:00 Avslutning, avtackning avgående ledamöten
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1. Årsmötets öppnande
a. Årsmötets behörighet
b. Röstlista

2. Fastställande av dag- och arbetsordning

3. Mötestekniska val
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Justerare, tillika rösträknare

4. Nomineringarnas avslutande
a. Partiföreningens styrelse och revisorer
b. Ombud distriktets årskonferens
c. Distriktsstyrelsen (Lämnas till valberedningen)

5. Motioner
a. Partiföreningen
b. Distriktet 

6. Verksamhetsberättelser
a. Styrelsen
b. Kommunalagruppen

7. Ekonomisk berättelse

8. Revisionsberättelse

9. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

10. Verksamhetsplanering

11. Budget

12. Val av styrelse

13. Val av revisorer

14. Val av valberedning 

15. Val av ombud distriktets årskonferens

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande
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Vänsterpartiets
introduktionskurs

Är du medlem i Vänsterpar-
tiet och vill veta mer om 

partiets program, historia och 
arbetssätt? 

Har du svårt att komma loss? 
Här har vi en lösning för dig! 
Läs en distanskurs på fyra 
veckor. Du kommer att få till-
fälle att diskutera allt som rör 
partiets arbete och politik med 
kamrater från hela landet. Du 
”träffar” även partistyrelse- och 
riksdagsledamöter.

Kursen ges regelbundet av 
Kvarnby Folkhögskola och 
kombineras ibland med träffar 
i olika delar av landet. Håll 
utkik efter mer information 
i Vänsterpress eller kontakta 
ditt partiföreningen om du vill 
veta mer.

Självklart kan vi ordna med en 
kurs även här i Motala, bara 
det är nog många som vill gå. 
Mail till styrelsen: 
motala@vansterpartiet.se.

Vi måste dessutom börja att 
planera för kommande val. 
Med de väljarundersökningar 
som vi har just nu kommer vi 
behöva många nya kamrater 
med ett förtroendeuppdrag

Det är dags för utbildning!
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Medlemmar

Under året har vi fått in några nya medlem-
mar. Tyvärr flyttar det/tappar vi även detta år 
ungefär lika många medlemmar som gick in 
i partiet. Antalet betalande medlemmar var 
den sista december 2011 39 personer. Utöver 
dessa har vi ett tiotal mer eller mindre aktiva 
sympatisörer samt några nya som inte har fått 
inbetalningskorten innan årsskiftet.

Styrelsen

Under arbetsåret har styrelsen haft följande 
sammansättning:

Joakim Höglund, ordförande 
Kerstin Lundberg, vice ordförande 
Anders Andersson, kassör 
Margaretha Björkman, sekreterare 
Solveig Isaksson, vice sekreterare

Peter Karlberg, suppleant 
Sten Askling, suppleant

Revisorer
Revisorer har varit följande:

Jan Gustavsson 
Kenneth Nilsson

Madeleine Isaksson (ersättare)

Valberedning
Som valberedning har följande arbetat:

Rolf Hansson (sammankallande) 
Åsa Bjurgert 
Lena Martens Kalmelid

Ombud
Följande har varit utsedda till ombud under 
arbetsåret:

Kerstin Lundberg, Motala Teaterförening 
Solveig Isaksson, Bona folkhögskolas styrelse 
Peter Karlberg, Bona folkhögskolas stämma

Antal styrelsemöten

Styrelsen har genomfört 14 stycken proto-
kollförda styrelsemöten.
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Inledning
Året som har gått har fullföljts mer eller min-
dre som planerat. Ett verksamhetsår som har 
varit mer fokuserat på kommunalpolitiken 
och arbetet inom Solidariskt Motala än på 
utåtriktade aktiviteter. Partiorganisationerna 
har i samband med detta samarbete även träf-
far med varandra sk. SVaMP-möte.

Men vi har ändå lyckats genomföra en hel del 
mindre aktiviteter och det har även varit ett 
år där vi har haft ovanligt många aktiviteter 
med våra partikamrater så väl inom distriktet 
som runt omkring i landet.

Samtalskvällar
Under 2011 genomförde vi fyra av de sex pla-
nerade samtalskvällarna om frågor som inte 
direkt har en koppling till kommunpolitiken. 
Det första samtalet var tillsammans med Lelle 
Karlsson som pratade om sociala kooperativ 
tillsammans med Anneli Liljedahl (S). Den 
andra kvällen under våren handlade om ”Vad 
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Styrelsen för Vänsterpartiet i Motala får härmed avge följande
berättelse för verksamheten arbetsåret 2011-03-13 – 2012-02-29
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blir konsekvensen av den nya skolpolitiken?” 
där Rossana Dinamarca och Nicklas Rudberg 
(S) höll i samtalet.

Under hösten kom Ingrid Burman från 
Handikappförbunden och samtalade tillsam-
mans med Camilla Egberth (S) och där NHR 
Motala-Vadstena samt Motala kvinnojour gav 
oss ett motalaperspektiv med temat ”Utanför 
eller innanför – rätten till en andra chans”. 
Slutligen, i ett led i partiets kampanj om 
äldreomsorgen, avslutades hösten med den 
fjärde samtalskvällen om ”Vem ska hjälpa 
mormor?”där Torbjörn Björlund och Putte 
Elf från Kommunal höll i ordet. Här kan vi 
även tacka Jocke Samuelsson från Attendo 
Care som gav samtalet ett bredare perspektiv.

De samtalskvällar som inte har blivit genom-
förda är den som ska handla om livsmedel/
djurhållning där lokalproducerat vs långväga 
transporter kommer att vara temat. Anled-
ningen är att Jens Holm inte kunde komma 
som planerat (kommer att genomföras i 

april tillsammans med Peter Borring (LRF). 
Sedan fick vi inte tillgång till en samtalare 
från partiet under vecka sex som planerat om 
äldreomsorgen på grund av annan priorite-
ring centralt – men vi fick dock en utåtriktad 
aktivitet! 

Alla samtalskvällar har genomgående haft en 
högkvalitet och har genomförts under trevliga 
former på ABF. De flesta har varit välbesökta 
och många har varit med i samtalen som har 
varit nyttiga, lärorika och gett oss en hel del 
ny kunskap.

Styrelse-, medlems- och kommun-
gruppsmöten
Styrelsen har under årets styrelsemöten 
planerat och arbetat flitigt för att hållit igång 
verksamheten under hela året. Styrelsens 
arbete har genomförts i kreativ anda och vi 
har genomfört de flesta aktiviteterna och även 
några andra som det var tänkt i verksam-
hetsplaneringen. Med tanke på arbetsbelast-
ningen med få aktiva och alla våra kommu-
nalpolitiska uppdrag samt olika arbetstider 
har vi ändå lyckats få till möten där de flesta 
har kunnat vara med.

Före varje kommunfullmäktigemöte har vi, 
som vanligt, haft regelbundna öppna med-
lems- och kommungruppsmöten med det 
kommunalpolitiska utskottet (KPU) där ak-
tuella kommunalpolitiska frågor diskuterats. 
Under dessa möten tar vi som vanligt upp 
olika politiska initiativ och samarbetet med S 
samt MP och andra organisationer. Mer om 
detta finns i KPU:s verksamhetsberättelse.

Vid vårt årsmöte på Bona Folkhögskola den 
13 mars hade vi bjudit in Nicklas Lundström 
(ordförande i Norrköping) som mötesord-
förande. Vårt planerade kulturinslag fick 
tyvärr ställas in då vi med ett kort varsel fick 
veta att Dag Källman inte kunde komma. 
Utöver detta har tre medlemsmöten genom-
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förts – det har varit en ”hyfsad” närvaro även 
om det alltid är roligt när ännu fler kamrater 
visar sig.

En del av arbetet under året har handlat om 
framtagandet av det lokala utvecklingspro-
grammet (LUP) ur ett vänsterperspektiv. 
Anledningen till att vi tar fram en egen 
version av LUP:en är att vi tydligare vill visa 
på hur den skulle sett ut i ett läge där vi ”är 
det stora partiet” i fullmäktige. På verksam-
hetsårets sista medlemsmöte fastställdes den 
korta varianten.

Före varje möte har vi under året hållit en po-
litisk timme där vi har tagit upp ideologiska 
framtidsfrågor. Dessa samtal har rapporterats 
till ABF som en studiecirkel.

Medlemsvård och värvning

Vid våra olika aktiviteter har vi haft högt i 
tak och en öppen och välkomnande stäm-
ning. Även om vi inte fullt ut har haft alla de 
kulturinslag som vi velat, har vi lyckats att få 
med några. När det gäller målet att öka delta-
gandet med 3-4 nya kamrater i snitt så har vi 
delvis lyckats – vi har fått med fler under de 
olika aktiviteterna även om inte alla har varit 
partimedlemmar. Bland annat har flera soci-
aldemokrater deltagit på våra samtalskvällar. 

Vi har inte  lyckats att värva nya medlem-
mar i den omfattningen som vi 
behöver. Försöken att aktivera 
de som är passiva har dock resul-
terat i att vi har haft med fler 
kamrater än tidigare på någon 
av de aktiviteter som vi genom-
fört under året.

Sommaravslutningen och höst-
upptakten blev av flera (tid)skäl 
sammaslagna till en höstupptakt 
med  ett planeringsmöte på 
Degerö Gård och en gemensam 
middag. Under mötet lade vi 

upp grunden för vår V-Lup (Vänsterpartiets 
Lokala utvecklings plan) och hur vi långsik-
tigt ska agera när det gäller den kommunala 
budgeten.

Julavslutningen genomfördes traditionsenligt 
med glögg, julgröt och trevliga kamrater i 
lokalen och 2012 inleds som vanligt med ny-
årsrevyn i Motala, i år ”Pirater och döskallar”!

Under slutet av året har vi även återstartat 
vår medlemstidning  Vänsterprassel med 
ambitionen att den ska komma ut en gång i 
månaden till medlemmar och sympatisörer. 
Vi har dessutom aktivt börjat att bygga upp 
ett bibliotek med vänsterlitteratur under 
slutet av året. Peter Karlberg har lagt ner ett 
stort arbete med vår hemsida och vi finns 
numera även på Facebook.

Första Maj

Första Maj-firandet 2011 genomförde vi 
som vanligt på Stora Torget men i år strax 
före Socialdemokraterna (när de skulle ställa 
upp sitt demonstrationståg). Lite stökigt att 
vara på samma plats, men det fanns många 
på plats när Hans Linde höll sitt tal som han 
riktade till ”För vi som demonstrerar idag är 
pensionärerna som tröttnat på bostadsbris-
ten, studenterna som vill ta hem de svenska 
soldaterna i Afghanistan och byggarbetarna 
som fått nog av homofobin. Vi är kurderna 
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som kämpar för feministiskt självförsvar i 
skolan, undersköterskorna som vill stoppa 
klimatförändringarna och flatorna som vill 
att hemtjänsten ska hinna ge varje farmor den 
omsorg som hon förtjänar.”

Utöver Hans talade även Kerstin Lundberg 
och Anders Andersson om det som hänt i 
kommunen. Ungefär 50 deltagande och en 
del runt omkring Torget stannade kvar, när 
Socialdemokraterna avtågat, för att lyssna på 
oss.

Som vanligt valde flera kamrater att åka in 
till Linköping för att delta i deras demon-
strationståg, direkt efter vårt torgmöte. Efter 
demonstrationen åts en gemensam lunch på 
Trädgårdsföreningen.

Distriktet
Under året har vi haft fler och tätare kontak-
ter med distriktet än vad vi i förväg planerat. 
Den 19 mars hölls distriktes årskonferens 
nere i Rimforsa. Anders Andesson, Solveig 
Hansén, Kerstin Lundberg, Peter Karlberg 
och Anna-Karin Lundell var de som åkte dit. 
I valberedningen invaldes Anders Andersson.

Utöver distriktets styrelsemöten, dit ordfö-
ringarna även är kallade, har det startas upp 
regelbundna träffar för de kamrater i distrik-
tet som på ett eller annat sätt är avlönade via 
sina olika uppdrag. Under hösten arrangerade 
vi även ett distriktsstyrelsemöte inklusive 
studiebesök i Hallen.

Jocke Höglund var även med på distriktets 
planeringskonferens i Syninge i augusti. 

På distriktets Ko-La-konferens i september 
deltog Kerstin Lundberg, Jocke Höglund, 
Rolf Hansson och Maggan Björkman.

Till distriktets feministutbildning som 
startade i januari har vi aktivt uppmanat alla 
medlemmar och sympatisörer att anmäla sig. 
Men tyvärr har ingen nappat.

Nationellt
När Framtidskommissionen var i Linköping 
och presenterade sitt arbete fanns Anders 
Andersson, Jocke Höglund och Kerstin 
Lundberg på plats och var med om en 
workshop och lämnade in synpunkter på hur 
organisationen mm fungerade.

I samband med att partiledarkandida-
terna under hösten (inför kongressen 2012) 
besökte Bona Folkhögskola passade även vi 
på att träffa alla fyra kandidaterna Rossana 
Dinamarca, Ulla Andersson, Hans Linde 
och Jonas Sjöstedt, vid fyra olika tillfällen 
för att höra deras syn på partiet, politiken 
och framtiden. Vi åkte också till Strykjärnet 
i Norrköping då Anders Andersson, Solveig 
Hansén, Solveig Isaksson, Maggan Björkman 
och Jocke Höglund var med och lyssnade 
på en debatt där alla fyra kandidaterna satt i 
panelen.

Vi har varit inbjudna att delta i ”Bergslag-
sträffen” med partiföreningarna i Närke, Väst-
manland och Gävle/Dala men var tvungna 
att avstå då det krockade med distriktets 
KoLa-konferens.

Partikongressen

I år ledde lite strul och otur vid omröst-
ningen om distriktets ombud – att vi inte 
fick med ett eget ombud till partikongressen 
i Uppsala den 5-8 januari. Röstantalet blev i 
andra omgången lika mellan Jocke Höglund 
och Franco Sincic (Mjölby). Vid lottdragning 
vann Franco och det hela slutade efter nästa 
lottning med att Jocke blev andre ersättare. 
Under partikongressen har Anders Andersson 
och Solveig Hansén varit med som åhörare.

Utåtriktat arbete

Under året har vi skrivit flera insändare (även 
tillsammans med S och MP), vi har besökt 
dagis och äldreboenden men även flera andra 
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enheter och verksamheter i kommunen. 
Dessutom har vi i samband med partiets 
äldrekampanj haft med oss Ulla Andersson på 
ett besök på Husbygården i Borensberg och 
på Solbacken i Motala. Ett planerat studie-
besök i juni här i Motala med Jonas Sjöstedt 
ställdes tyvärr in då tiderna krockade.

Även i egenskap av majoritet har vi i Solida-
riskt Motala genomfört flera besök hos före-
tag, i verksamheten och framför allt deltagit i 
massor av möten.

I april var vi ute på torget och höll ett möte 
samt delade ut flygblad i kampanjen ”Värl-
dens bästa sjukvård”. Ett tänkt torgmöte i 
samband med Vätternrundan ställdes in då vi 
började planeringen lite för sent med tanke 
på tillstånd mm. Sedan har vi naturligtvis 
även fått ut andra flygblad.

Som plåster på såren kan man kanske påpeka 
är att under vecka sex (i stället för den plane-
rade samtalskvällen) så kom Jonas Sjöstedt till 
Samuelsbergs äldreboende för ett studiebesök 
i omstarten av partiets äldrekampanj. Här 
fick vi ett mycket bra samtal med personalen 
och riktigt bra uppbackning av media.  

Ung Vänster

Under året har vi erbjudit Ung Vänster 
den hjälp som de kan tänkas behöva samt 
partilokalen. Tyvärr hade vi gärna velat att de 
skulle vara jättestora och starka – men så har 
det inte varit under året. Under första veckan 
i januari har Ung Vänster haft en veckokurs 
på Bona Folkhögskola med deltagande från 
hela landet.

Motala 2012-02-14 
Styrelsen för Vänsterpartiet i Motala

Kommunalpolitiska utskottet

Vänsterpartiets i Motalas Kommunalpoli-
tiska utskott (KPU) består av de kamrater i 
partiföreningen som har ett förtroendeupp-
drag inom kommun, landsting, tingsrätt med 
mera. KPU:s uppgift är att samordna vår 
verksamhet för att få ut största möjliga poli-
tiska nytta inom respektive område. I första 
hand berör utskottets arbete Motala kommun 
och vi redogör inte i denna verksamhetsberät-
telse för de uppdrag som inte är kommunala.

I Motala sitter Vänsterpartiet i majoritet 
tillsammans med Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet under namnet ”Solidariskt 

Motala”. När det gäller landstinget ingår vi i 
den politiska oppositionen. Detta innebär att 
det tas flera beslut i EU, riksdag och landsting 
som många gånger påverkar kommunens 
verksamhet negativt.

En vecka före varje fullmäktigemöte samlas 
alla förtroendevalda i styrelser och nämnder 
och diskuterar kommunala frågor. Alla våra 
möten är öppna för medlemmar och sym-
patisörer. Utöver dessa träffar inbjuds KPU 
regelbundet till såväl styrelse- som medlems-
möten. Varje nämnd och motsvarande har 
gemensamma gruppmöten inom Solidariskt 
Motala.
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Vänsterpartiets representanter har under 
året varit: Kerstin Lundberg (gruppledare), 
Anders Andersson, Joakim Höglund (politisk 
sekreterare), Solveig Hansén, Rolf Hans-
son, Draginja Femic, Margareta Björkman, 
Solveig Isaksson och Nore Tellrot.

Kommunfullmäktige

Fullmäktigemötena startar alltid med allmän-
hetens frågestund. En del upprörda röster 
har höjts under året, angående till exempel 
förändringarna i simhallen, borttagande av 
program i gymnasieskolan och kostnader för 
ensamkommande flyktingbarn. 

Tidigt 2011 röstade vi för att ta bort 
vårdnadsbidraget och för att arbeta för ett 
”nattis”.

Ekonomi har diskuterats vid ett flertal tillfäl-
len, det har handlat om Mål och Resurspla-
nen (budgeten) samt problem att balansera 
densamma.

En följetong har varit regionfrågan där många 
kontakter tagits med andra län, men utan 
särskilda resultat för Östergötland.

Vi har tagit del av revisionsrapporter och det 
pågår också ett arbete med att minska antalet 
dokument som styr kommunens verksamhet. 

Det viktigaste arbetet inom fullmäktige och 
alla nämnder och styrelser har varit att sjö-
sätta kommunens nya ledningssystem, det så 
kallade LedMot, där kommunens verksamhet 
syftar till att nå mätbara mål av olika slag. 
Det har visat sig svårt att implementera syste-
met hos tjänstemän och i verksamheten.

Vänsterpartiet har hela tiden talat och arbetat 
mot privatiseringar i välfärden.

Under året har även fullmäktiges ledamöter 
varit ute och gjort företagsbesök.

Vänsterpartiet har haft fyra ordinarie ledamö-
ter: Kerstin Lundberg (gruppledare), Anders 
Andersson, Joakim Höglund och Solveig 
Hansén, samt två ersättare: Rolf Hansson och 
Margareta Björkman.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 
och Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 
fem politiker och Vänsterpartiet har haft en 
ledamot (Kerstin Lundberg). AU planerar 
och diskuterar inför kommunstyrelsemötena 
och tar vissa beslut. Vi gör även företags-
besök, vilka bland annat varit: Posten och 
Leklandet.

Kommunstyrelsemötena är uppdelade i två 
olika delar: KS planering och KS beslut.

Från första januari 2012 har landstingsorga-
nisationen tagit över kollektivtrafiken i hela 
länet, inklusive kommunernas.

Planprioriteringar, lokalbestånd och bo-
stadsbyggande är viktiga frågor som har 
diskuterats mycket. Även LedMot har stötts 
och blötts i KS, till exempel när det gäller 
servicegarantier i verksamheten.
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Ledamot i KS: Kerstin Lundberg, ersättare: 
Rolf Hansson. Kopplat till KS finns det flera 
uppdrag i diverse styrelser och arbetsgrupper 
med mera. 

Ledamöterna har representerat kommunsty-
relsen vid olika konferenser och möten, bland 
annat har Kerstin Lundberg varit i Polen och 
Tyskland på miljökonferenser, vilka anord-
nas av Sweden Emilia-Romagna Network 
(SERN), som finansieras av EU.

Solidariskt Motala (SOM-möten)

Varje fredag träffas S, V och MP, där parti-
erna representeras av ordföranden i nämnder 
och styrelser, gruppledare och politiska sekre-
terare. Denna grupp är Solidariskt Motalas 
lednings grupp.

Vi utbyter information och diskuterar både 
aktuella och akuta frågor samt långsiktig 
politik.

Vänsterpartiets representanter: Anders 
Andersson, Joakim Höglund och Kerstin 
Lundberg.

Styrgrupp för politikerutbildning

En grupp bestående av några politiker och 
några tjänstemän med kommunfullmäktiges 
ordförande som ordförande träffas någon 
gång i månaden och planerar utbildningsin-
satser för nya och gamla politiker. Idéer om 

teman, föreläsare och annat kommer upp på 
dagordningen. 

Vänsterpartiets representant: Kerstin Lund-
berg.

Stratergiberedningen

Under kommunfullmäktige är det inrättat 
en fast beredning, stratergiberedningen, som 
ansvarar för uppföljningen av hur kommu-
nens nämnder och styrelser följer det av kom-
munfullmäktige fastställda ledningssystemet 
(LedMot). 

I beredningen ser vi över hur de olika 
nämnderna hanterar Mål och Resursplanen 
(MoR), hur olika nyckeltal kan användas för 
utvärderingar och värdet av dessa, är med och 
påverkar förvaltningen i frågan som berör 
minskningen av antalet dokument som styr 
kommunens verksamhet, bevakar konkur-
renshanteringen med mera. Naturligtvis är 
även de politiska prioriteringarna och hur 
dessa kan genomföras en av de frågor som 
beredningen tittar på.

Även om beredningen i sig självt inte är be-
slutande så påverkas och förankras arbetsme-
toder och modeller i beredningen direkt mot 
kommunchefen Peter Ingesson samt hos Jan 
Holmberg och Therese Hjälmroth som är de 
ansvariga tjänstemännen.
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En del av LedMot som delvis är underutveck-
lad är arbetet med verksamhetsutveckling.  
Detta är en av de frågor där vi aktivt försöker 
påverka vägvalen för att ge de anställda ett 
ökat inflytande, befogenheter och ansvar för 
att skapa en bättre arbetsplats.

Denna beredning är indirekt en fortsätt-
ning av en tillfällig beredning för ”Politiska 
prioriteringar”, vilken i början av 2011 upp-
daterade det lokala utvecklingsprogrammet 
(LUP) i och med skiftet av majoritet. När det 
gäller LUP:en har partiföreningen tagit fram 
en kortversion ur ett vänsterperspektiv och 
ska även göra en längre version.

Vänsterpartiets representant: Jocke Höglund.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden är en av kommunens 
riktigt tunga nämnder och ansvarar för 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, 
förskoleklass, grundskola, särskola, gymna-
sieskola, vuxenutbildning, fritids verksamhet, 
kulturverksamhet, integration och arbets-
marknad samt konsumentvägledning.

Vänsterpartiet har fått 1:e vice ordförande 
i Bildningsnämnden, ledamot i Bildnings-
nämndens AU. Ett år som har präglats av ett 
långt budgetunderskott och varsel har ändå 
haft en av våra viktigare frågor med utred-
ningen för införandet av en inkluderande 
Skola För Alla. Andra hjärtefrågor under 
året har varit avskaffandet av det kommu-
nala vårdnadsbidraget och inrättandet av ett 
”nattis”.

Under året har det startas några arbetsgrup-
per där Solveig Hansén är sammankallande 
i BIN:s arbetsgrupp för ”Sektor Borensberg” 
och i referensgruppen ”Utveckling av Bon-
debackaområdet”. Andra aktuella områden 
inom kulturen har varit kulturstadsdelen 
Gamla Motala verkstad, Plåverkstan & Kon-
sumringen.

Bland nämndens alla viktiga beslut under året 
är dessa punkter ett axplock:

• Avskaffande av kommunalt vårdnadsbi-
drag

• Upprättande av handlingsplan för Vuxen-
utbildningen

• Deltagande i ungdomsenkäten LUPP 
2011 (Lokal uppföljning av ungdomspo-
litiken)

• Uppdrag: Handlingsplan för Teknikcollege
• Uppdrag: Idéprogram för kommunens 

fritidsverksamhet
• Avskaffande av skolmåltidsavgift
• Utveckling av Sveriges Rundradiomuseum 

och Bondebackaområdet
• Gymnasieskolans organisation
• Inrättande av arbetsgrupper inom BIN
• Lokverkstan – framtida användning
• Plåtverkstan – stadsmuseum
• Åtgärdsplaner på grund av ekonomisk 

obalans 2011
• Servicegarantier
• Organisationsförändringar – familjehusen
• MOR 2012
• Behov av förskoleplatser
• Övertalighet och varsel
• Nya skollagen – lärarbehörighet

Vänsterpartiets representant: Solveig Hansén.

Socialnämnden

Socialnämnden är den andra stora och tunga 
nämnden som ansvarar för verksamhet och 
myndighetsutövning och ger stöd och service 
till enskilda och familjer, personer med fysisk 
och/eller psykisk funktionsnedsättning samt 
äldre i Motala kommun.

Även denna nämnd har varit i ekonomisk 
obalans med varsel som följd. En av de vik-
tigaste frågorna där Vänsterpartiet har agerat 
handlade om Lagen om valfrihet (LOV) där 
vi yrkade på att utlagda entreprenader skulle 
tas hem till kommunen – men där de övriga 
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partierna istället valde att förlänga avtalen.

Tillsammans med Bildningsnämnden har 
Socialnämnden ett sk. dubbel AU som har 
hanterat gemensamma nämndövergripande 
frågor ex. förändringen av Familjehusens 
organisation.

På gång är den stora förändringen om hem-
sjukvården där kommunen ska ta över stora 
delar från landstinget.

Vänsterpartiets representant: Draginja Femic.

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden är i första hand en ser-
vicenämnd i kommunen och utför beställ-
ningar för de övriga nämnderna inom kost, 
städ och fastighet. Dessutom har nämnden 
ansvar för kommunens gator, parker och 
naturområden.

Vänsterpartiet fick ordförandeposten i nämn-
den och under mandatperiodens första år har 
vi bl.a. arbetet med att få ordning på under-
hållet i kommunen. En förvaltningsplan för 
fastigheterna håller på att tas fram och vid 
årsskiftet hade den första delen presenterats 
för nämnden.

Det kostpolitiska programmet togs fram un-
der förra mandatperioden, men återkallades, 
eftersom de nämnder som utnyttjar tjäns-
terna, Bildningsnämnden och Socialnämn-
den, inte godkände skrivningarna. Det är ett 
kommunövergripande ärende och därför har 
ansvaret för att ta fram ett förslag till program 
lämnats över till Kommunstyrelsen och 
planen är att det ska kunna fattas beslut om 
detta under hösten 2012.

Tekniska nämnden tog under året beslut om 
att införskaffa Basera, som är ett datasystem 
för uppföljning av kostverksamheten. Möjlig-
heterna att minska kommunens kostnader för 
kosten är därmed avsevärt större.

Hastighetsplanen fastställdes under hösten 
och den kommer att innebära en anpassning 
av hastigheterna på gator och vägar som för-
väntas leda till minskade olyckor och tillbud. 
Planen bygger på Trafikverkets riktlinjer 
och tanken är att man ”ska förstå” vilken 
hastighets begränsning som råder.

Under året har också arbetet på Bana-vägpro-
jektet fortsatt och det ser ut att följa planerna. 
Under hösten 2012 kommer pendeltågen att 
starta och nästa höst kommer vi att kunna 
åka på den nya bron, Motala-bron(?) , över 
Skepparpinan. 

Under året har nämnden också arbetat med 
servicegarantier och fastställt ett antal sådana 
angående snöröjning och parkskötsel.

Kommunen deltar i ett EU-projekt om 
energi- och klimatfrågor, Go Green Now, 
där Anders som ordförande deltagit vid 
seminariemöten i Spanien (Curinu) och 
Italien(Colleccio). Syftet med projektet är 
att vi ska dela med oss av egna erfarenheter 
och lära oss av andra för anpassa oss till ett 
uthålligt liv.

EPC-projektet (Energy Performance Cont-
racting) fortskrider enligt planerna för att ef-
fektivisera energianvändningen i kommunens  
fastigheter.

Vänsterpartiets representant: Anders Anders-
son.

Vatten och avfallsnämnden

Nämnden har ansvar för Motalas och 
Vadstenas vatten- och avfallsverksamhet och 
bekostas genom avgifter.

Eftersom det uppstått ett överskott, när det 
gäller avfallsverksamheten, beslutade nämn-
den att en månad (december för helårsabon-
nenter) blev avgiftsfri.

Under året har diskussioner om en över-
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föringsledning för VA mellan Motala och 
Vadstena inletts. Något ställningstagande har 
ännu inte gjorts, men det är Vadstena som är 
mest angelägna. 

Den kanske mest uppmärksammade frågan 
är källsortering av matavfall till biogas, som 
förberetts under året och kommer igång i 
april 2012.

I samband med detta och för att öka kom-
muninvånarnas medvetenhet om sortering 
och återvinning har under året återvinnings-
kassar delats ut till hushållen. 

Latrinhämtningen kommer att avvecklas 
eftersom det blir allt mer sällsynt med sådant 
och därför har kostnaderna blivit orimliga.

Som alla nämnder i kommunen har vi arbetat 
fram servicegarantier för verksamheten. Det 
gäller dels att vi garanterar tillgång till dricks-
vatten, dels att vi hämtar sopor de dagar vi 
utlovat.

Vänsterpartiets representant: Anders Anders-
son.

Plan och miljönämnden

PMN är en myndighetsnämnd där det är 
mycket frågor om bygglov och överklagande 
om dessa. Nämnden ansvarar även för frågor 
som berör miljö- och hälsoskydd, lantmäteri, 
räddningstjänst, livsmedelskontoll, sotnings-
väsende och planprövningar. 

Detta år har det varit många frågor som berör 
byggandet av den dubbelspåriga järnvägen 
som ska gå genom Motala vilket också med-
för uppbyggnad av ett nytt resecentrum kring 
Järnvägsstation. Det känns positivt att bussar 
och tåg utgår från samma ställe. 

Sedan gäller ju också omdragningen av riks-
väg 50 pga bron över Skepparpinan där det 
då tas upp hur gång- och cykeltrafikanter ska 
ta sig fram. Det medför hela tiden föränd-

ringar i detaljplanerna då ursprungsplanerna 
inte har stämt överens med verkligheten när 
det gäller markförhållandena med mera.

Den nya räddningsstationen håller också på 
att byggas så det är många stora projekt som 
har berört Motala.

Under året har det har inte varit några 
politiska beslut att ta ställning till. Margare-
tha Björkman har blivit utsedd att tillhöra 
referensgruppen ”Nytt naturvårdsprogram för 
Motala kommun” och hon hoppas det går att 
påverka något i rätt riktning.

Vänsterpartiets representant: Margaretha 
Björkman.

Kommunrevesionen

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges 
förlängda arm ut mot nämnderna. Reviso-
rerna sammanträder en gång per månad och 
har till uppgift att kontrollera att övriga valda 
politiker tar ansvar och kontroll över sina 
kommunala nämndsuppdrag och att politiska 
mål och resurser efterlevs dvs god ekonomisk 
hushållning med medborgarnas inbetalda 
skattemedel. Revisionen har en sakkunnig 
revisor till sin hjälp för att utföra basgransk-
ningar och fördjupade granskningar.

Som kommunrevisor får man en stor kun-
skap och överblick vad gäller kommunens 
ekonomi och ansvar gentemot medborgarna. 
I revisorernas arbete ingår det att läsa samtliga 
nämndsprotokoll och ärendehandlingar. För 
att kunna utföra detta uppdrag har  revisorer-
na ansvar för två nämnder var. Två revisorer 
i de stora nämnderna – en från majoriteten 
och en från minoriteten. 2011 läste Solveig 
Isaksson Bildningsnämndens, Tekniska 
nämndens samt Vatten- och avfallsnämndens 
protokoll. Från årsskiftet bytte hon de senare 
till Personalnämnden. 

Vänsterpartiets representant: Solveig Isaksson.
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Bostadstiftelsen Platen

Verksamhetsåret har bestått av ett stort antal 
styrelsemöten och utbildningsdagar, pga ny 
styrelse med utbildningsbehov om stiftelsela-
gar med mera och en ny organisation.

Bostadstiftelsen Platen har genom sin nye 
VD:n Peter Schörling, direkt och indirekt fått 
ett nytt sätt att se på organisationen medarbe-
tare och på angelägna framtida områden med 
bla fokus på renoveringsbehov.

När det gäller organisationen har det inne-
burit att man decentraliserat verksamheten 
vilket bla inneburit att man utsett teamledare 
som ansvarar för ett eller flera områden och 
placerat hantverkare ute i områdena till gagn 
för de boende.

Ett omfattande underlag om de behov som 
finns har tagits fram. Frågan är hur ska detta 
finansieras? Ett sätt för att finansiera ombygg-
nationer, ROT mm är via försäljning. Det är 
då viktigt att det sker på ett seriöst sätt och 
några av de krav som måste ställas är: doku-
menterad erfarenhet av seriös bostadsförvalt-
ning, långsiktighet i ägandet, stabil ekonomi, 
tydligt kundfokus och uttalad ambition att 

bidra till ortens utveckling!

Akuta fuktproblem åtgärdas nu på Mink-
gatan som en del i ett tidigarelagt ”ROT-
program”, men andra områden är priorite-
rade när den ekonomiska finansieringen är 
fastlagd, som Kråkrisvägen, Ulaxgatan och 
Boregatan.

För att öka attraktionen i Platens bostäder i 
Motala har därför genom BoinflytandePro-
jekt i dåtid och nutid skett med bla fritidsak-
tiviteter som genomförts genom Samarbets-
avtal med Hyresgästföreningen.

Under året invigdes spontanidrottsplats på 
Ekön och tidigare har äventyrspark kommit 
till i Charlottenborg. Hallen som en sam-
lingspunkt för ungdomar med tre intressenter 
(Social, Utbildning, Fritid) har blivit populär 
och möjlig genom generösa hyresrabatter från 
Platen.

Räddningstjänstens nya lokaler i Bråstorp 
kommer att tas i drift under våren och är 
ett helägt dotterbolag för att bygga, äga och 
förvalta räddningsstationen i Motala.

Vänsterpartiets representant: Nore Tellrot.
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Inledning

Vi står inför en spännande utmaning med 
ett ökande intresse för Vänsterpartiet och vår 
politik. Det innebär att vi fortlöpande måste 
se över våra arbetsformer för att klara av att 
stimulera ett aktivare utåtriktat arbete. Sam-
tidigt ska vi även se över allt politiskt arbete 
som majoritetsstyret i Solidariskt Motala 
(SVaMP) innebär och även ta fram den långa 
versionen av vår Lokala utvecklingsplan 
(LUP).

För att ytterligare kunna utveckla arbetet till 
önskvärd nivå behöver vi stärka medlemskå-
ren, genom att öka aktiviteten inom partiför-
eningen med fler aktiva. Målet ska vara att 
skola in fler medlemmar så att de både vill 
och kan ta olika förtroendeuppdrag.

Samtalskvällar

Under 2012 planeras sex öppna sam-
talskvällar. På dessa möten ska vi ta upp 
olika aktuella politiska frågor med inbjudna 
resurspersoner. Meningen med kvällarna är 
att ge ett utrymme för frågor som inte direkt 
har en koppling till kommunpolitiken och 
där man inte ska behöva vara partimedlem 
för att kunna delta. En av kvällarna är vikt 
åt Ung Vänster. Alla möten genomförs som 
ABF-cirklar.

Styrelse-, medlems- och kommun-
gruppsmöten

Före varje kommunfullmäktigemöte, tio 
stycken, har vi som vanligt gemensamma 
öppna medlems- och kommungruppsmöten 
måndagen före varje kommunfullmäktige, då 
aktuella kommunalpolitiska frågor tas upp. 
Under dessa möten tar vi även upp olika 
politiska initiativ och samarbetet i Solidariskt 

Motala och andra organisationer. Utöver 
dessa planeras fyra medlemsmöten och ca 13 
styrelsemöten. I samband med varje möte ska 
det  hållas en politisk timme där vi tar upp 
ideologiska framtidsfrågor i form av ABF-
cirklar. 

Utåtriktad verksamhet, medlemsvård 
och värvning

I samband med alla våra aktiviteter ska vi 
fortsätta att ha ett stort utrymme för såväl 
social samvaro som olika kulturinslag. Våra 
möten ska stimulera och uppmuntra friare 
former och inte enbart följa en dagordning 
som snabbt ska gås igenom. Genom att skapa 
en öppen och välkomnande stämning blir det 
lättare att ta med sig andra till mötena. Målet 
är att vi även detta år ska öka deltagandet 
med 3-4 nya kamrater i snitt.

För det utåtriktade arbetet i övrigt planerar 
vi att ställa upp i de olika aktiviteter som 
kommer att dyka upp i kommunen. Vi ska 
fortsätta med ett aktivt insändarskrivande Ett 
torgmöte per kvartal kan vara ett utgångsläge. 
Resultatet/avrapporteringen av våra vallöften 
och hur det gått ska kommuniceras. Arbete i 
andra föreningar med exempelvis internatio-
nell inriktning uppmuntras.

Utöver detta ska vi aktivt försöka vara ute på 
”stan” i andra sammanhang, sitta på café som 
”Din politiker” och vara med i juni under 
Vätternrunda-veckan osv. Aktiviteter på ga-
tor, torg och bostadsområden med flygblads-
utdelning är ett måste ett år då Vänsterpartiet 
är mer aktuellt än på länge.

Vi måste ta tag i medlemsvärvningen! 
Framför allt behöver fokus ligga mot passiva 
sympatisörer som kanske kan påverkas att bli 
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aktiva igen eller åtminstone kliva upp som 
betalande medlem. I samband med detta 
behöver utbildningar för nya medlemmar och 
förtroendevalda genomföras. 

I samband med sommaravslutningen planeras 
som vanligt en gemensam matlagningsdag 
med ett trevligt samkväm uppe på Degerö 
Gård. För höstupptakten blir det ett kafferep. 
Tid och plats för detta avgörs av var detta blir 
möjligt att genomföra. Vid julavslutningen 
blir det traditionsenligt julgröt i lokalen och 
nästa år inleds med nyårsrevyn i Motala!

Första Maj

Årets Första Maj-firande förlägger vi till 
Stora torget, där vi planerar att ha ett stort 
massmöte med tal av en inbjuden talare samt 
lokala talare i samarbete med distriktet! Ett 
kulturarrangemang i samband med mötet 
planeras. Efter firandet kan de som har möj-
lighet att åka in till Linköping för deltagande 
i deras demonstrationståg (och avslutas ute på 
lokal för de intresserade). På kvällen kom-
mer parti- föreningen att vara matchvärd på 
premiären i Speedway.

Distriktet

Vi ska delta i olika möten, utbildningar och 
aktiviteter som kommer att genomföras i 
distriktet under året. Om det är möjligt ska 
vi uppmuntra till samordnade aktiviteter och 
utbildningar med andra parti föreningar i 
distriktet.

Nationellt

Under året ska vi fortsätta sätta oss in i och 
ta ställning till de olika förslag och aktiviteter 
som inträffar på det nationella planet. Våra 
samtalskvällar kan kopplas ihop med det som 
händer inom partiet centralt.

Till årets Almedalsvecka ska vi anmäla fem 
platser (en bil, 1-8 juli, den 4:e är Vänsterpar-
tiets dag) och åka dit med de andra kamra-
terna i distriktet.

Vid de olika nationella KoLa-konferenserna 
mm ska vi aktivare uppmuntra ett delta-
gande.

Lokalen och valstugan

Efter årsmötet behöver lokalen röjas och 
städas. Detta gäller även vårt bibliotek, förråd 
och källare. Valstugan ska få nytt tak och 
målas.

Ung Vänster

Under året behöver ett arbete för att utveckla 
ett samarbetet med Ung Vänster påbörjas. 
Vi ser Ung Vänster som en viktig länk i det 
politiska arbetet i kommunen. Vi kan tänka 
oss att i någon form anordna ett större ar-
rangemang tex. en konsert.

Lokalen med utrustning står som vanligt till 
deras förfogande.

Motala 2012-02-14 
Styrelsen för Vänsterpartiet i Motala


