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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020  

Styrelsen och Verkställande utskottet (VU) Helsingborgs arbetarekommun 
 
Verkställande utskottet (VU) 
Ordförande:                                                               Mikael Andersson 
Vice ordförande                               Elin Hellqvist 
Kassör                                                                                 Jan Björklund 
Ersättare (ordinarie ledamot styrelsen)                                  Mickey Magnusson 
Ersättare (ordinarie ledamot styrelsen)                                  My Rosell                    
Adjungerad/ombudsman:                                                Karin Voltaire  
 
 
Övriga styrelsen: 
Ordinarie ledamot                                                            Khawla Ibrahim 
Ordinarie ledamot    Ali Shibl                                     
Ordinarie ledamot/facklig ledare                                          Marcus Strandberg 
Ordinarie ledamot                                                             Kim Plunteman 
Ordinarie ledamot/studieorganisatör  Vehid Stovrag    
Ordinarie ledamot    Renée Sandberg Ohlander                                                 
Ersättare                                                                              Bengt Larsen 
Ersättare                                                                               Jenny Lindblom 
Ersättare                                                                               Emil Bladelius 
                  
Adjungerade till styrelsen 
Riksdagsledamot                                            Yasmine Bladelius 
Riksdagsledamot                                            Ola Möller 
Regionstyrelsen/partistyrelsen                                             Yvonne Augustin  
 
 
 
Grundorganisationer med resp. ordförande 
 
Adolfsberg                     Nathalie Eriksson 
Centrum                         Mickey Magnusson 
Helsingborgs S                    Peter André 
Husensjö   Sven Hammarsköld 
Mörarp                           Tonka Frodlund 
Nordvästra                     Renée Sandberg Ohlander 
Norra S                            Kenth Hellqvist 
Närlunda                        Vehid Stovrag  
Påarp                              Fredrik Dersell 
Ramlösa                         Thomas Munkberg 
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Rydebäck                        Akram Saouan 
Södra                              Pernilla Rydell  
HBT-S Helsingborg        Kim Plunteman  
S-pensionärerna              Anita Blomqvist 
Tro och Solidaritet         Aina Modig Lindell 
S-kvinnor                       My Rosell 
Internationella                Khaled El-Khalayeli 
Tjänstemanna S              Åsa Holmqvist 
Byggfacken                     Kim Thomsen 
Handels                          Anna Ingers 
IF Metall                        Emil Sjöstrand 
Kommunal                     Ulf Eliasson 
SEKO                            Birger Palmgren 
Transport                       Ali Shibl (kassör) 
 
 
 
Sammanfattning 2020 
Året började med folkomröstningen om försäljning av Öresundskraft. En mycket viktig och 
framgångsrik folkomröstning där hela 96,4 % av de röstande Helsingborgarna röstade nej till en 
försäljning. 
Kort efter folkomröstningen har året precis som för resten av Sverige präglats av 
Coronapandemin, vilket påverkat verksamheten i stor omfattning. I stort sett alla aktiviteter har 
genomförts digitalt och det har medfört en stor omställning för oss.  
Vi har dock klarat att genomföra utåtriktade kampanjer under sommaren och hösten genom 
hushållsutdelning i brevlådor. 
 
 
Årsmötet 
Årsmötet flyttades pga Coronapandemin från 21 mars till den 22 augusti. Förhoppningen var att 
kunna genomföra ett fysiskt årsmöte lite längre fram på året. Dessa förhoppningar grusades 
tyvärr och det blev ett digitalt årsmöte. Trots detta deltog många medlemmar. 
Vår gäst och mötesordförande var Annelie Karlsson, väldigt uppskattat. 
Förtjänsttecken flyttades till kommande årsmöte med tanken att kunna dela ut Brantingmedaljen 
vid ett fysiskt årsmöte. 
 
 
Styrelsemöten 
Under året har det genomförts 12 styrelsemöten varav 1 konstituerande efter det flyttade 
årsmötet. De flesta styrelsemöten har genomförts digitalt där VU funnits på plats i partilokalen 
medan övriga deltagit via Zoom. Trots detta har möten kunnat genomföras på ett bra sätt med 
många diskussioner. 
Styrelsen har genomfört en strategidag där en strategi inför valet togs fram och har också 
beslutat arbeta vidare med organisationsutveckling med S-föreningarna. 
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Medlemsmöten 
Vi har under året haft 7 medlemsmöten, utöver årsmötet, alla med olika teman. De första två 
medlemsmöten kunde genomföras på plats, därefter har alla medlemsmöten varit digitala. Trots 
detta har vi haft ett bra deltagande. 
27 januari  Tema: eftersnack Öresundskraft och studier 2020 
17 februari  Tema: dagsaktuell politik med gäst Niklas Karlsson 
1 juni  Tema: Gäst Anders Ygeman om aktuell politik 
31 augusti  Tema: Gäst Rikard Larsson om arbetet i Socialförsäkringsutskottet 
28 september Tema: Gäst Fredrik Olovsson om arbetet i Finansutskottet 
26 oktober  Tema: Gäst Ola Möller om aktuell bostadspolitik 
7 december  Tema: Gäst Johan Danielsson om arbetet i EU-parlamentet 
 
 
 
 
Första maj  
Årets 1 majfirande fick ställas om och genomföras digitalt. En massa planering hade lagts ned av 
fackliga ledaren för ett traditionellt firande innan vi så småningom kunde konstatera att det inte 
var möjligt. En film spelades in där AK Helsingborg ordförande Mikael Andersson, S-kvinnor 
Helsingborg ordförande My Rosell och LO Helsingborg ordförande Marcus Strandberg höll var 
sitt tal. Filmen släpptes på sociala medier den 1 maj och fick en god spridning. Filmen blev 
uppskattad som ett alternativ till ett traditionellt firande men knappast det sätt vi vill fira 1 maj 
kommande år. 
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Grundorganisationerna 
Vi har haft 6 träffar med våra grundorganisationer. De flesta har genomförts digitalt liksom 
andra möten. Diskussionerna har varit bra men givetvis har mycket präglats av att verksamheten 
i S-föreningarna påverkats starkt av pandemin. Vi har pratat om Zoom-länkar, kampanjer, nya 
verktyget Ecanvasser och en stor önskan om att kunna återgå till en normal verksamhet.  
 
 
 
Distriktskongress i Helsingborg  
Den 29 augusti hölls årets distriktskongress med ca 350 deltagare. Precis som andra aktiviteter 
genomfördes den digitalt med endast ett fåtal deltagare på plats på Sundspärlan i Helsingborg. 
Helsingborgs delegationsledare var Anna Ingers och hela delegationen klarade att delta digitalt 
på ett bra sätt.   
                     

 
         

                              
 
 
 
 
Studier    
Studier har pågått under hela året, vi har försökt hålla verksamheten igång trots 
Coronapandemin. Vi har genomfört vissa medlemsutbildningar, där vi hittat lösningar med få 
deltagare i stor lokal för att kunna hålla avstånd.  
Under hela året har ”Röda torsdagar” genomförts; ett koncept som bygger på öppna möten i 
enkel föreläsningsform. Även dessa aktiviteter har genomförts digitalt under stor del av året och 
haft en stor bredd i innehåll. 
 



6 
 

 
Rådhuset och fullmäktigegruppen  
Precis som för resten av verksamheten har fullmäktigegruppens sammanträde fått omvandlas 
från fysiska till digitala möten. Under en period i slutet av sommaren och början av hösten 
lyckades vi ha ett par träffar där vi kunde träffas på plats. Covid-19 har även påverkat 
Kommunfullmäktiges sammanträde där 65 tjänstgörande ledamöter reducerades till 33. Först i 
december fanns den digitala tekniken på plats som gjorde att samtliga ledamöter återigen kunde 
tjänstgöra men denna gång i digital form. Trots omständigheterna med en pågående pandemi att 
förhålla sig till har nio antal motioner och tre antal interpellationer lagts. Vi väntar fortfarande på 
behandling av de flesta motioner och många av interpellationerna har blivit bordlagda som gjort 
att det verktyget inte har fungerat optimalt under verksamhetsåret. I juni kom samtliga partier 
överens om en samlingsbudget som fokuserar på kommunens kärnverksamhet. I den budgeten 
fick vi med flera av våra satsningar bland annat 10 miljoner till föreningslivet. En budget som 
för övrigt är med röd än någon annan färg.  
 
Även om det har varit ett år av pandemi med restriktioner som starkt har begränsat vad vi har 
kunnat göra har vi ändå lyckats föra fram vår politik och tagit debatten i flera frågor. Den fråga 
som har präglat verksamhetsåret mest är frågan om en god äldreomsorg. Flera av våra 
äldreboende har drabbats hårt av Covid 19 och det har blottlagt brister i äldreomsorgen som 
varit kända för oss länge men som nu i skuggan av Covid 19 blivit uppenbara för allt fler. Vi 
kommer att hålla i den frågan även fortsättningsvis och känner tillförsikt inför att vi når fram 
med förändringar som påverkar de äldres livskvalité till det bättre.   
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Aktiviteter och utåtriktad verksamhet 
 

• I början av året genomfördes aktiviteter inför folkomröstningen om försäljning av 
Öresundskraft, bl.a. dörrknackning 

• En stor sommarkampanj genomfördes under juli/augusti. Tillsammans delade vi ut en 
sommarfolder till 25 000 brevlådor ihop med 5 000 disktrasor.  

• En höstkampanj där vi delade ut 25 000 höstfoldrar i brevlådor runt om i Helsingborg 
• En hushållsutdelning om att renovera och öppna Drottninghögsbadet genomfördes i 

Drottninghög och intilliggande områden 
• Många digitala aktiviteter ha genomförts under året, inlägg, filmer och politiska utspel. 

  

              
 
 
 
 
 
Medlemmar 
Vi har under året fått ett antal nya medlemmar men även tappat en del. Precis som i resten av 
Sverige har vi ett stort behov av att både behålla medlemmar och värva fler medlemmar. 
Vi har återupptagit introduktionsträffar för nya medlemmar för att introducera om vad 
Socialdemokraterna i Helsingborg gör, vill och vilka vi är. 
Vi har fått ett nytt verktyg Ecanvasser som framöver ska användas för medlemsvärvning och 
kampanjer. 
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Kamrater! 

 

”Håll i och håll ut”. Detta har varit det uttryck som dominerat året och som vi blivit tvungna att höra och säga 

otaliga gånger under det gångna året. Det har varit ett år utan någon som helst jämförelse. Vi inledde året med 

den framgångsrika folkomröstningen men året förbyttes snart därefter till något helt annat. 

Så håll ut ett tag till, vi ska klara det här tillsammans. Den pandemi som ännu råder ska bekämpas och vårt 

eget agerande och ansvarstagande spelar stor roll. Håll ut även när det gäller de kommande valen. Helsingborg 

liksom hela Sverige är i stort behov av ett starkt samhälle som fungerar för alla. Våra gemensamma insatser för 

att vinna nästa val kommer göra stor skillnad, tillsammans ska vi hålla i och hålla ut. 

 
Helsingborg 2021 03 02 
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