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Verksamhetsåret 2020
Under detta verksamhetsår har både aktivister och parlamentariker i partiföreningen
anpassat alla aktiviteter till rådande situation med Corona-pandemin. Styrelsen skaffade
verktyget ZOOM tidigt i år för att kunna hålla i våra möten på distans istället för att ställa in
dessa. Antal medlemmar har tyvärr sjunkit i jämförelse med antal medlemmar vi hade
under valåret 2018 som var cirka 200. Antal medlemmar med aktivt medlemskap är i
januari 2021 är 157 personer men vi har samtidigt fått nya medlemmar under åren.
Styrelsen hade fem prioriteringsområde enligt verksamhetsplanen 2020
1. Våra medlemmar skulle förstå vår organisation. Ambitionen har varit att se till
att de nya medlemmarna får tillräckligt med information om vårt arbete. I våra
medlemsbrev har vi försökt förklara saker på ett enkelt sätt.
Styrelsen skulle vara lyhörd och duktig på att tillvarata medlemmarnas
intressen. Därför har vi försökt fånga synpunkter och uppmuntra till att fler känner
att de kan påverka. Under hösten 2020 hade vi flera nya medlemmar som deltog i
motion skrivning till kongressen och distriktsårskonferensen i februari i
Landskrona (DÅK).. Även spontana aktiviteter har välkomnats.
2. Bildning och lärande. Vi har haft både studiecirklar och bokcirklar i samarbete
med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Aktiviteter under parlamentariska
gruppens ansvar har också bedrivits i samarbete med ABF.
3. Kommunikation. Vi har haft bra närvaro i sociala medier. Vår närvaro på sociala
medier har varit intensiv och regelbundet. Vi har använt olika kanaler, producerat
bilder och kampanjer under åren.
4. Medlemsvård. Vi har organiserat bättre vår medlemsvård med hjälp av
medlemsgruppen och mentorerna.
5. Vårt mål om att stärka vårt samarbete med andra progressiva rörelser har inte
varit helt tillfredställande. Corona-pandemin har till stor del varit ett hinder för
detta men vi har ändå haft ett samarbete vid några få tillfällen. Ett digitalt möte
ordnas i januari för alla samarbetspartner i Helsingborg.
Styrelsen har haft som ambition att fortsätta jobba med strukturen och rutiner.
Styrelsen har tillsammans med den parlamentariska gruppen uppdaterat rutiner för
det parlamentariska arbetet. Medlemmar har fattat beslut om dessa på ett extra
Årsmöte som ägde rum i november.
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Styrelsen

Claudia Velásquez,
ordförande

Rebecca Thell
Vice-ordförande

Werner Petersson,
Sekreterare

Kristina Lee
Ledamot

Ferman Büyükkaya
Kassör

Emely Adamsen
Ersättare

Henning Nilsson, ersättare
Styrelsen valdes 1 mars 2020 och deltog i en styrelseutbildning med Dan Karlsson,
verksamhetsansvarig för Arbetarnas Bildningsförbund (ABF).

Möten
Styrelsen har träffats en gång i månaden Vi har haft dessutom ordnat ett Extra årsmöte
för att fatta beslut om parlamentariska frågor gällande partiskatt och gruppledarens
tjänstgöringsgrad. Det har varit 10 medlemsmöte.

Valberedningen
Årsmötet 2020 valde tre ledamöter
Ingrid Mattiasson Saarinen
Britta Olsson
Ulla Thell
Donald Tellez Berrios och Tomas Gustafsson valdes den 20 maj.
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Revisorer
Emma Wennerholm och Gustavo García blev omvalda som revisorer.

Säkerhetsansvariga
Våra säkerhetsansvariga är Svjetlana Saric och Peter Ahlbom.

Medlemsgruppen
Medlemsgruppen bestod fram till sommaren av sammankallande Veikko Saarinen,
Ingemar Karlsson efter juli är det Ingemar Karlsson
Samt mentorerna Ingrid Mattiasson Saarinen, Svjetlana Saric, Thomas Gustafsson,
Henning Nilsson och Werner Pettersson.
Vi skickar ut ett välkomstbrev där vi också har några frågor för medlemmarna att besvara.
Det är 41 nya medlemmar sedan september 2019 som har kontaktas på detta viset under
2020. Där det också finns med frågan om medlemmen vill ha en första fysik träff. Det är
ett fåtal som har önskat detta. Tolkar detta efter svaren, som att de flesta är bra på att
söka information själva digitalt eller vill bara vara passiva medlemmar.
Flera nya medlemmar var också med på distriktets digitala kurs Ny i Vänsterpartiet den 28
november, där Ingrid också deltog.
Det var mycket trevligt att en av de nya medlemmarna i november blev invald till
Vänsterpartiets Insynsplats i Arbetsmarknadsnämnden på och med det extra Årsmötet 20
dec. Flera andra nya medlemmar deltog också i mötet, det var det roligt att se/höra hur
aktiva de var i mötet.
Fast nu under Covid-19 pandemin har det varit digitala träffar. När det blir normala
förhållanden igen kommer vi att ta upp de fysiska kontakträffarna.
Tanken är också att ha någon form av frivillig återkopplingsträff kommande år.
Ingemar Karlsson

Medlemsregister
Claudia Velásquez och Ulla Thell har ansvar för registret. Även om antal medlemmar
minskat sedan valrörelsen 2018 har vi fått flera nya medlemmar under året.

Röda seniorer. Ansvarig Ingemar Karlsson
Röda seniorer har tyvärr inte kunnat ha några fysiska möten sedan Pandemin startade.

Feministiska gruppen Ansvarig Svjetlana Saric
Som allt annat under pandemin blev aktiviteter i Feministiska gruppen få och begränsade.
I samarbete med Studiegruppen hann vi genomföra en kurs i retorik. Kursledare Ulla Thell
samlade vid flera tillfällen en grupp deltagare från Nordvästra Skåne som aktivt
medverkade och var nöjda med utbildningen.

6 (21)

8 mars, Internationella kvinnodagen
Internationella kvinnodagen uppmärksammades med parollen: Vi behöver välfärden –
välfärden behöver oss! Vi belyste situationen för kvinnorna som jobbar i en välfärd i kris.
Feministiska arbetsgrupp och styrelsen för verksamhetsåret 2019 ansvarade för
planeringen. Affischen med dess layout gjordes av Sofia Mattiasson.
I samband med 8:e mars hyrdes en lokal på ABF under en vecka. Lokalen användes som
träffpunkt för umgänge, läsning av delar ur Moa Martinsons böcker och diskussioner.
Poeten Gulizer Kutlay berättade om sina verk.
Skapande verkstad
för barn och
föräldrar med
Claudia Velásquez.
På själva 8: mars
hade vi gemensam
manifestation med
Kurdiska
kvinnoföreningen
med starka,
engagerade tal och
musik. Talare:
Svjetlana Saric (V), Sevim Batti, ordförande Internationella kurdiska kvinnoförening och
representant för Ung Vänster.
Dagen avslutades med en mycket uppskattad stadsvandring om historiska kvinnor i
Helsingborg.
Vid Södersalens fönster hade vi en utställning med textilhantverk av Ulla Krenchel.
Bokbord med Enhetsgruppen och Revolution.
Söndag 8 mars, kl.15-kl. 20 knytkalas på Kulturpunkten Dalhem Centrum. Tal, musik, dans,
mingel och bokbord.
Talare för Vänsterpartiet Helsingborg Ingrid Mattiasson Saarinen, gruppledaren i
kommunfullmäktige.
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1 maj

1 maj är för vänsterpartisterna i Helsingborg en speciell högtidsdag med
demonstrationståg, tal och efterföljande stor fest i Folkets Hus A-sal.
År 2020 blev det annorlunda. Vi förstod snabbt att det inte skulle bli en vanlig 1 maj manifestation men hur annorlunda det skulle bli tvingades vi ta in bit för bit.

Vi ställde inte in – vi ställde om!
Även om vi hade några flygbladsutdelningar ute på stan i början av april var fokus inställt i
första hand mot sociala medier.
Distriktet föreslog att så många som möjligt av vänsterpartister i Nordvästra Skåne skulle
filma ett 1 majtåg som vi själva konstruerade. Distriktet skulle sedan sätta ihop
filmsnuttarna till ett enda långt tåg som visades på Facebook. V Helsingborg gjorde två
filmer, en filmad utanför rådhuset och en på Folkets Hus bakgård som vi skickade till
distriktet.
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Tre kamrater gjorde också en film där vi sjöng Internationalen och viftade med röda
vimplar vilken lades ut på facebook. Flera andra kamrater lade ut annat material i bild och
skrift på olika sociala medier.
Vi gjorde affischer som sattes upp på affischpelare samt knåpade ihop vimplar i långa
girlanger som vi hängde upp i träden på GA torg utanför Folkets Hus. I blomsterrabatterna
satte vi ner röda vimplar.
Vi hade också gått ut på nätet och uppmanat alla att hänga ut flaggor eller vimplar med
lämpligt vänster-budskap på balkongen eller ut genom ett fönster på 1 maj. Detta gav
stort gensvar! Vår lokal på femte våningen i Folkets Hus har två fönster ut mot Södergatan
där vi hängde ut en stor V-symbol på duk mellan fönstren samt röda fanor på långa pinnar
ut genom varje fönster.
På 1 maj gick några kamrater till Stortorget där Ferman Büyükkaya talade till
förbipasserande på torget och övriga stod runt om med röda fanor i händerna. Ett antal
kamrater samlades på vår lokal för att tillsammans höra och se Jonas Sjöstedts tal.
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Det blev en bra 1 maj trots allt men vi hoppas och tror att 2021 ska bli året då vi ska kunna
samlas som vanligt igen.
Ulla Thell

Till minnen av massakern i Utöya
Kristina Lee och Ferman Büyükkaya ordnade en antirasistisk manifestation med tal och
banderoller den 22 juli. Kristina Lee höll tal vid Mäster Palm torget och Werner Petersson
spelade in ett tal på.

Solidaritet med våra kurdiska kamrater! 🚩✊.
Kurdiska kvinnoföreningen i Helsingborg
påbörjade den 15 januari en hungerstrejk i
solidaritet med de politiska fångarna i
Turkiet. Hungerstrejken har pågått i mer än
50 dagar för att visa motstånd till den
isolerade och fängslade PKK ledaren
Abdullah Öcalan. Men också visa motstånd
till att Leyla Güven, den tidigare
parlamentsledamoten från
oppositionspartiet HDP, har dömts av turkisk
domstol till 22 års fängelse för att påstås
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"tillhöra en terroristgrupp” . Rebecca Thell, vår vice-ordförande var på plats för att
visa vårt stöd, vår styrelseledamot och kassör Ferman Büyükkaya deltar i hungerstrejken.

Till minnen av Fadime Sahindal Arbetsgruppen inför Internationella kvinnodagen började sitt arbete med att ordna en
mycket uppskattad aktivitet för att uppmärksamma hedersförtrycket. Det blev en kort
men intensiv kampanj med insändare av Ingrid Mattiasson Saarinen på tidningen,
kampanj på sociala medier med Jenny Björklund Hansson som ansvarig, affischering på
stan, installation med blommor med Svjetlana Saric. Gabriel Martinez Reyes layoutade
affischen.
Vi hade också en föreläsning om Hedersförtryck i kapitalismen på initiativ av Claudia
Velásquez och som hölls via Zoom av föreläsaren Nazli Kaboly Moloudi. 24 personer
besökare. I samarbete med ABF. Föreläsningen spelades in och kan ses på Facebook.

Medlemmar.
Antal medlemmar i partiföreningen är januari 2021är 168. Inaktiva medlemmar är 241.
Styrelsen har försökt uppmärksamma medlemmarna om att förnya medlemskapet.

Kommunikation
Jenny Björklund Hansson har ansvarat för vårt Instagram-konto och för det mesta av
layouten på våra bilder på sociala medier.
Ingrid Mattiasson Saarinen har haft huvudansvar för att uppdatera vår Facebook sida
vilket hon har gjort regelbundet.
På både Facebook och Instagram har vi lyckat nå fler personer än andra partier lokalt
under visa perioder.
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Hemsidan
Claudia Velásquez, Ingrid Mattiasson Saarinen och Werner Petersson har behörighet för
att uppdatera hemsidan.

Studier
Bokcirklar
Betong av Jakob Mathiassen leddes av Birgitta Möller. Det var några deltagare som
träffades på distans. Denna intressanta bok engagerade.

Om man älskar frihet av Nina Björk leddes av Ulla Thell
Boken kom ut på hösten 2020 och fick såväl bra som intressanta recensioner. Många
kamraterar (och även någon utanför medlemskretsen) var intresserade av att delta i en
studiecirkel om boken och jag erbjöd mig att vara cirkelledare. Vi bestämde att sätta en
gräns vid tio deltagare.
Cirkeln startade 15 oktober då coronaläget var lugnt och vi kunde ha en fysisk träff i vår
lokal denna första gång. Det visade sig bli första och sista gången som vi kunde träffas
fysiskt.
Resterande träffar hade vi via zoom.
Ambitionen var att träffas två gånger/månad på olika veckodagar för att möjliggöra
deltagande för de absolut flesta varje gång.
Vi var, inte särskilt överraskande, väldigt överens i våra diskussioner och analyser.
Vid det sista cirkeltillfället den 30 december berättade var och en VAD i boken som
fångat intresset mest.
Nyliberalismens syn på frihet. Här var vi överens om att deras frihetsbegrepp är omöjligt
att förverkliga helt enkelt därför att vi alla lever i ett samhälle som har en struktur som i
sig begränsar individens frihet. Mycket tid avsattes till att resonera kring om
nyliberalisterna själva förstod detta eller inte.
Begreppet rättvisa där nyliberalismen hävdar att vårt samhälle är rättvist (jämlikt) därför
att samma lagar gäller lika för alla. Vi, liksom Nina Björk, menade att vi måste titta på
olikheterna i utfall istället.
Hur statens roll har förändrats och där huvuduppgiften nu är att bevara äganderätten.
Marknaden och inte politikerna bestämmer över ekonomin.
Hade boken inga fel alls? Jodå, vi menade alla att den är väl akademiskt skriven samt att
det finns många och långa filosofiska resonemang i flera kapitel som gör dem svårlästa.
I början av cirkeln hade vi en förhoppning om att Nina Björk skulle komma till en träff för
att vi skulle kunna ställa frågor och diskutera tillsammans. När våra fysiska träffar hade
omöjliggjorts hoppades vi att Nina istället ville vara med en stund via länk. Så blev det
tyvärr inte.
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Ulla Thell

Facklig-politisk vänsterskolan.
Ansvariga Emma
Wennerholm och Claudia
Velásquez. Ansvariga
utbildades som cirkelledare
genom partiets fackliga
satsning på nationell nivå.
Studiecirkeln pågick från
februari till november 2020
med träffar en gång i
månaden.

LAS-arbetsgrupp
Partiförening har bildat en grupp som har för syftet att uppmärksamma de försämringarna
i Lagen om anställningsskydd LAS med kampanjer på sociala medier och information.
Vidare ha vi också uppmärksammat och visat stöd för de fackföreningar som har varslat
om strejk, Handels, Byggnads och Kommunal samt de anställda på pågatåget som var
beredda på vild strejk i solidaritet med skyddsombudet Ola Brunnström.
Jenny Björklund Hansson, Ulla Thell, Rebecca Thell, Claudia Velásquez, Sefit Ramadanoski
och Svjetlana Saric
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Deltagande i Distriktstårskonferens och partiets kongress.
Vi valde fem ombud och ersättare till Distriktsårskonferensen V Skåne den 27 februari och
var glada över att några kamrater blev valda för första gången. Claudia Velasquez,
Rebecca Thell, Birgitta Möller, Cecilia Veseli och Henning Nilsson. Ersättare: Lena From.
Dessutom så anmälde sig flera medlemmar som åhörare
Vi bokade möte för att skriva motioner till både DÅKEN samt partikongressen. Som
ombud till partikongressen valdes Ingrid Mattiasson Saarinen, Svjetlana Saric och Claudia
Velásquez av medlemmar i V Skåne.

Sommar picknick- Kick off inför hösten
Vi träffades på Stadsparken och bjöd medlemmarna på goda bagetter

Kreativ verkstad
Under året har vi haft erbjudit medlemmarna och sympatisörer möjlighet att måla
banderoller, plakat och tillverka nejlikor i papper. Vuxna och barn har välkomnas alla
gånger.
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Externa aktiviteter
I januari 2020 deltog vi i firandet av den palestinska befrielserörelsens Fatahs 55årsjubileum. Ordförande och gruppledaren var på plats.

Ung Vänster Helsingborg
Partiförenings ordförande Claudia Velásquez har varit revisor för Ung Vänster Helsingborg
under 2020 och deltagit i deras årsmöte i november.

Centrum för Arbetarhistoria CFA
Vi är medlemmar i CFA och har i år för första gången representation i dess styrelse. Eskil
Ronér blev vald som ledamot och Ingrid Mattiasson Saarinen som ersättare.
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Parlamentariska gruppens rapport

Kommungruppen 2020
Kommungruppen består av samtliga förtroendevalda partikamrater inklusive de som
har insynsplatser i kommunala nämnder och styrelser. Kommungruppens arbete utgår
från vårt partiprogram och vårt kommunpolitiska program.
För att få en bättre dialog om kommunpolitiken mellan alla förtroendevalda
och medlemmarna har vi under året haft ett upplägg för möten inför
kommunfullmäktige, som vi kallat Lokal politik. Till dessa möten liksom till Temamöten
har alla medlemmar varit välkomna. Under 2020 har vi haft 17 möten om Lokal politik
och 6 Temamöten. Dessutom har kommunfullmäktigegruppen haft 2 möten
KOMMUNALA UPPDRAG
Kommunfullmäktige
Ingrid Mattiasson Saarinen, gruppledare & ledamot
Claudia Velásquez, ledamot
Peter Ahlbom, ledamot
Tomas Gustafsson, ersättare
Jenny Björklund Hansson, ersättare
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Uppdrag i nämnder & styrelser
Kommunstyrelsen: Ingrid Mattiasson Saarinen; insynsplats
Arbetsmarknadsnämnden: Ingemar Karlsson; insynsplats (fr o m 2021-01-01 Saera Khan)
Barn- och utbildningsnämnden: Tomas Gustafsson; insynsplats
Fastighetsnämnden: Kristina Lee fr o m maj (Veikko Saarinen t o m april); insynsplats
Helsingborg Arena och Scen AB: Henning Nilsson; insynsplats
Idrott- och fritidsnämnden: Henning Nilsson; insynsplats
Kulturnämnden: Veikko Saarinen fr o m maj (Petra Lokrantz t o m april); insynsplats
Miljönämnden: Joacim Werner Petersson; insynsplats
Socialnämnden: Gabriella Castillo; insynsplats
Stadsbyggnadsnämnden: Ingrid Mattiasson Saarinen; ersättare
Valnämnden: Birgitta Möller; insynsplats
Vård- och omsorgsnämnden: Jenny Björklund Hansson; ersättare
Helsingborgshem AB: Svjetlana Saric
Året inleddes med en intensiv valrörelse och ett valresultat, som blivit smått
historiskt, 96,4% av de röstande sa nej till en försäljning av Öresundskraft. Valresultatet
ledde i sin tur till att M, KD, L och SD backade och drog tillbaka försäljningsplanerna.
Kort därefter, i början av februari, kom nästa positiva nyhet för oss i V Helsingborg. I en
väljarundersökning som gjordes i slutet av januari av Sentio, hade vi gått från sjätte plats i
valet 2018 till en fjärde plats bland de åtta partierna i kommunfullmäktige. Frågan som
ställdes var: ”Hur skulle du rösta om det var val i dag i Helsingborg?”.
Enligt undersökningen hade vi fått ett röstresultat på 6,3%, jämfört med 4,6% i
valet 2018. Även om endast 1.200 helsingborgare hade intervjuats, så var det ändå
glädjande siffror.
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I februari kom också de första varningssignalerna om den kommande pandemin och från
mars har, som ni alla vet, mycket varit annorlunda. Under våren kunde också alla mycket
tydligt se vad de senaste trettio årens nyliberala nedmontering och privatiseringsiver lett
till inom sjukvården och äldreomsorgen. Redan innan
pandemin, hade vi en sjukvård tänjd till bristningsgränsen. Lagerhållningen
av skyddsutrustning var i stort sett noll.
Vårdpersonalen fick en mycket slitsam vår och som vi sett nu, en minst lika tuff avslutning
på året. Fler och fler inser också att vården, liksom välfärden i stort inte kan fortsätta vara
en marknad. Vilket V’s opinionssiffror på nationell nivå nu under hösten också visat på.
Under mars månad kom så restriktioner och alla partier i kommunfullmäktige
kom överens om att tills vidare ha ett reducerat fullmäktige med 33 ledamöter i stället för
65 och med reducerad dagordning.
Vi började också efterhand med fler och fler digitala möten, dock inte
i kommunfullmäktige. Detta fick vi först i december, något vi i V starkt kritiserade.
Andra kommuner hade börjat med detta redan under våren. Ett glapp mellan visionen
och verkligheten, som så ofta i alliansens Helsingborg. Stadens program och policys
innehåller många vackra, men alltför tomma ord.
Trots den svenska coronastrategin om att de äldre skulle skyddas, så tog sig smittan in på
vårdboenden och inom hemvården runtom i landet, så också i Helsingborg. Först i slutet
av maj fick vi politiker information hur hög smittspridningen var specifikt inom ett
av stadens vårdboenden, Valltorp. Vi, liksom S och Mp, krävde genast att en
grundlig utredning måste göras både för att eliminera smittspridningen och förebygga att
fler enheter drabbades.
Det dröjde innan den styrande alliansen tog beslut om samma sak. IVO, inspektionen för
vård och omsorg, hann innan. Deras undersökning liksom nu
coronakommissionens delbetänkande slår fast att det svenska samhället har
misslyckats med att skydda landets äldre. De pekar också ut en rad brister inom
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äldreomsorgen, som bland annat för låg bemanning, för stort antal timanställda och att
det behövs högre medicinsk kompetens.
Omsorgspersonalen har liksom vårdpersonalen haft ett mycket tufft jobb, de har
slitit hårt under pandemin och är värda alla applåder. Men det räcker inte med
applåder, personalen måste också både få fler kolleger, bättre arbetsvillkor och en lön i
paritet med den insats de gör. Något vi i V också länge påpekat, lokalt liksom nationellt.
Under inverkan av pandemin blev det också en annorlunda budgetprocess för 2021 med
en samlingsbudget, som alla åtta partier i kommunfullmäktige stod bakom. Anledningen
till att
Vänsterpartiet sa ja till att vara med, var att vi ville försöka bidra till att också skapa
reella förändringar och vårt krav var att välfärden skulle prioriteras. Vilket också blev
utfallet, det rödgröna förslaget blev i stort sett också slutförslaget.
Nu fick vård och omsorg, som är starkt underfinansierad, den största potten. Men om
inte vi i de rödgröna partierna hade sagt att skolan också måste få en rejäl summa hade
det kanske inte blivit så, antagligen hade inte heller föreningslivet och kulturen fått något.
Även om vi gärna hade sett än mer satsningar, inte minst på skolan.
Vi har till kommunfullmäktige under 2020 lämnat motioner*) om att
• staden ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift (om bostadspolitik och synen
på bostäder)
• utreda hur segregeringen kan brytas och likvärdigheten öka inom stadens grundskolor
plus att det aktiva skolvalet slopas inom grundskolan
• staden vid markanvisningsavtal för bostadssociala insatser ska erbjudas minst 5%
av lägenheterna i nyproduktionen alternativt bostäder inom aktörens befintliga bestånd •
fackliga representanter ska ha närvaro- och yttranderätt på nämndsmöten och
i kommunfullmäktige
• delade turer definitivt försvinner inom alla stadens verksamheter, vare sig de drivs
i kommunal regi eller är upphandlade
• utreda den höga smittspridningen på Valltorp liksom förebyggande åtgärder • verka för
offentligt drivna boenden och behandlingar inom Kommunförbundet Skånes ram
• att Helsingborg ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN’s konvention
om kärnvapenförbud
• slopa minutstyrningen inom hemvården
• ett citypresentkort till alla stadens anställda
• anpassa den fysiska lärmiljön vid all om- och nybyggnad av skolor
• medlemsavgiften i Hyresgästföreningen ska ingå i bidragsnormen vid försörjningsstöd
• naturvärdesanalys ska göras för Tuppen & Råå Ljung (tillsammans med S & Mp) • omtag
Mejeritomten plus ny detaljplan för Olympia-Fredriksdal (tillsammans med Mp9
• utreda förvärv av Tursköpsskogen i syfte att göra skogen till ett naturreservat.
Vi har också lämnat följande interpellationer*) 2020 (under mars-juni och november
fanns varken interpellationer eller frågor på dagordningen) till
• stadsbyggnadsnämndens ordförande om de långtidsparkerade lastbilarna •
arbetsmarknadsnämndens ordförande om vad som hänt sedan Jobb på sikt upphörde
• kommunstyrelsens ordförande om avvisade Helsingborgsförslag (om extern revision av
Öresundskraft)
• arbetsmarknadsnämndens ordförande om de strukturellt hemlösa
• kommunstyrelsens ordförande om demokrati och mångfaldsarbete
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• arbetsmarknadsnämndens ordförande om Hantverkshuset och verksamheter
för personer med psykisk ohälsa
• arbetsmarknadsnämndens ordförande om Yrkeshögskolan
och följande frågor *) till
• kommunstyrelsens ordförande om textade webbsändningar & taltidningen 2.0 •
arbetsmarknadsnämndens ordförande om det tidsbegränsade tilläggsbidraget
till barnfamiljer
• socialnämndens ordförande om alkoholförsäljning vid hemkörning av mat • idrotts- o
fritidsnämndens ordförande om möjligheten att frysa årskort
Vi har uträttat mycket i Helsingborg under året, som vi kan vara både nöjda och stolta
över. Men vi kan och ska naturligtvis aldrig slå oss till ro. Kampen fortsätter.
Eftersom det är politiska beslut som lett till att skolan och äldreomsorgen blivit en
marknad, klyftorna ökat och till att frågor om arbetsvillkor och klimat inte prioriteras, kan
andra politiska beslut ändra på detta. Vi vet ju att en annan politik inte bara är möjlig
utan också nödvändig, om vi ska får ett samhälle som håller ihop
Som gruppledare vill jag här tacka alla som under det gångna året på ett eller annat
sätt hjälpt till i arbetet för ett mer solidariskt och rättvist Helsingborg.
Ingrid Mattiasson Saarinen
*)
En motion är ett förslag på något vi vill utreda och/eller genomföra.
En interpellation är en fråga som ska vara skriftlig och lämnas senast åtta arbetsdagar
innan kommunfullmäktige. I den följande debatten i kommunfullmäktige får alla
partier/ledamöter delta.
En fråga ska vara skriftlig och lämnas senast tre arbetsdagar innan kommunfullmäktige.
I debatten i kommunfullmäktige får bara den som ställt frågan och den som frågan är
riktad till, delta.
Besök hos Lärarförbundet i Helsingborg
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Slutord
Tack alla medlemmar som bidragit på olika sätt till detta fantastiska verksamhetsår!
Stort tack till gruppledaren Ingrid Mattiasson Saarinen för alla dessa år av engagemang
och gediget arbete och som slutar med detta uppdrag sista februari. Från 1 mars är Jenny
Björklund Hansson som kommer att ha uppdraget gruppledare enligt tidigare beslut om at
uppdraget ska rotera samt beslut i det extra årsmöte vi höll 6 december..
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Helsingborg, 2021-01-23
Styrelsen Vänsterpartiet Helsingborg

