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Verksamhetsberättelse Vänsterpartiet Rättvik 2020

Detta år har helt präglats av Corona-pandemin. Sedan mars har olika restriktioner gällt för hur många
som får träffas samtidigt osv. Detta har också påverkat möjligheterna för politiskt arbete, särskilt 
möjligheterna till öppna möten och liknande. Vi har dock snabbt lärt oss att utnyttja olika digitala 
mötesformer.  
I december 2019 hade vi 26 medlemmar, december 2020 hade vi 23 medlemmar.

Styrelsen
Efter årsmötet 2020 02 13 har styrelsen för Vänsterpartiet Rättvik bestått av:

Conny Hansson, ordförande och medlemsansvarig

Kaisa Anjou, kassör

Ylva Alm, sekreterare

Katrin Lohed Söderman, ledamot

Gabriella Dalgärde, ledamot 

Bolle Hellström, suppleant

Anita Aspfors Westin, suppleant.

Uppdraget som studieansvarig har varit vakant .

Revisor har varit Samuel Gonzalez. 

Styrelsen har haft regelbundna möten c:a en gång i månaden. Under april och maj hölls styrelse-
mötena delvis som telefonmöten, och från juni  digitalt via plattformen Zoom. Alla medlemmar har 
inbjudits till samtliga möten utom till det konstituerande och det möte som hölls i Furudals Bruk.

Kommunpolitik
Vid valet i september 2018 minskade vi något i kommunen, från 4,3% till 3,9% (i valet till riksdagen 
fick dock vänsterpartiet fler röster i Rättvik nu än i valet 2014). Alliansen är fortfarande i majoritet, S 
backade flera mandat medan SD dubblade sina mandat till sex. 
Vi har två ordinarie platser i kommunfullmäktige. På dessa platser sitter Ylva Alm och Katrin Lohed 
Söderman. Ersättare är Gabriella Dalgärde och Conny Hansson. 
En valteknisk samverkan med S resulterade i att vi inte fick några platser i kommunstyrelse eller 
nämnder och styrelser alls. Kaisa Anjou är dock ordinarie ledamot och Conny Hansson ersättare i 
både valnämnden och kommunens valberedning. 

Conny Hansson är gruppledare och har deltagit vid gruppledarmöten under våren och hösten. Dessa 
har i mycket handlat om praktiska frågor och pandemirelaterade problem. 
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Vi har haft representanter på våra två platser vid samtliga kommunfullmäktigemöten. Mötet i april 
blev inställt pga. pandemin, mötet i maj hölls med halverat antal ledamöter, alltså hade vi en plats. 
Under hösten hölls först mötena i gymnasiets aula för att vi skulle kunna sitta med två meters 
avstånd mellan alla, det sista mötet hölls sedan istället helt digitalt via plattformen Teams. Detta 
fungerade ändå någorlunda men kanske inte bra, vi hade då också haft två övningsmöten innan. 

Vår motion om en gång- och cykelplan togs upp och beslutades av fullmäktige som behandlad. 

Motionen om möjlighet att få ut handlingar på papper beslutades också som behandlad. 

Motionen om att införa huvudsakligen vegetarisk kost i skolor och barnomsorg avslogs, man tyckte 
att det redan var tillräckligt bra. 

Även motionen om att införa 6 timmars arbetsdag avslogs, kanske som förväntat. 

Motionen om hbtq-certifiering ledde till en mycket rörig debatt där man från S yrkade återremiss, 
när vi yrkat bifall. Till slut avslogs motionen, men vi lovade att lämna in en ny, mer lättdebatterad 
version. 

Vi har arbetat med att lämna in en interpellation ang. kommunens arbete med Agenda 2030, denna 
var tänkt att lämnas till fullmäktige i december när vi fick veta att detta skulle vara ett mycket 
förkortat möte. Sedan ändrades detta till ett vanligt, men digitalt, fullmäktige, men då var det för 
sent att lämna in detta. Nytt försök skall göras 2021. 

Vi ville att fullmäktige skulle ta upp ett förslag om att erbjuda alla vikarier inom hemtjänst, särskilda 
boenden osv. en tidsbegränsad anställning för att genom bättre anställningstrygghet kunna få 
mindre smittspridning. Då vi visste att handläggningstiderna för motioner brukar vara mycket långa 
och detta behövde gå snabbt, provade vi att lämna in detta som ett brev. Detta ledde istället till att 
det inte togs upp alls, då det inte bedömdes följa arbetsordningen. 

Vi har skrivit ett remiss-svar på ett förslag från kommunledningen om att göra om rutinen med 
medborgarförslag till en medborgarnas förslagslåda. Vi tyckte inte att det vore en förändring som 
ökade demokratin. 

Conny Hansson deltog vid kommunens budgetkonferens i mars. 

I större frågor som kommunens budget osv. har vi röstat med socialdemokraterna. 

Aktiviteter
Alla möten osv. vid första maj var inställda pga. pandemin. Virtuella förstamajtåg ordnades.

Övrigt
Vid Distriktsårskonferensen 2020 03 07 deltog Conny Hansson och Kaisa Anjou som ledamöter och 
Bolle Hellström som åhörare.

Vänsterpartiets kongress som skulle varit på våren flyttades till månadsskiftet oktober-november, 
den genomfördes då helt digitalt. Partiföreningen i Rättvik hade inte några representanter vid 
kongressen. 

Conny Hansson har deltagit i ett webbinarium arrangerat av Klimatkommunerna. 
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Ylva Alm har deltagit i en digital vänster-facklig studiecirkel. 

Conny Hansson har regelbundet deltagit i ordförandeträffar som ordnas av distriktet. Han är även 
ledamot i distriktets valberedning. 

Våra möten har hållits i ABF-lokalen på Storgatan under våren, därefter har vi valt bort fysiska möten 
pga. pandemirestriktionerna. Ett styrelsemöte har vi också haft i Furudals bruk. 

Vår hemsida uppdateras med arrangemang och medlemsmöten. Vår Facebooksida uppdateras oftare
och med relevanta inlägg. 2020 gjordes 144 inlägg som fick 1744 reaktioner med 9132 visningar. 
Sidan har 768 följare och är med god marginal den största bland partierna representerade i Rättviks 
kommunpolitik (MP=509, S=457, M=315, L=291, KD=273, C=173. SD och KD är utan lokal sida.)

För Vänsterpartiet Rättvik, i mars 2021

__________________________________ _________________________________

Conny Hansson, ordförande Kaisa Anjou, kassör

__________________________________ __________________________________

Ylva Alm, sekreterare Gabriella Dalgärde, ledamot

__________________________________

Katrin Lohed Söderman, ledamot 

__________________________________ __________________________________

Bolle Hellström, suppleant Anita Aspfors Westin, suppleant
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