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Fullmäktigegruppen 
 
 
 

Angående: verksamhetsrapport 2010 
Inför årskonferensen 2011 skall fullmäktigegruppen avge en verksamhetsrapport. Vi vill därför att 

ni förtroendevalda kortfattat värderar nämndens eller styrelsens arbete utifrån det kommunalpoli-

tiska programmet för denna mandatperiod 2007–2010 (har skickats tidigare. Beställ ett nytt från 

expeditionen om du behöver). Vi brukar vanligtvis begära in era texter i början av året men efter-

som vi skall utse nya ledamöter från och med den 1 januari vill vi be er skriva redan nu.  

Fullmäktiges budget följs upp inom kommunens apparat. I fullmäktigegruppens rapport till 

årskonferensen är Vänsterpartiets kommunalpolitiska program det viktigaste dokumentet att för-

hålla sig till. Rapporten skall fungera som en utvärdering av såväl vårt politiska som organisato-

riska arbete. Det är därför angeläget att alla besvarar frågorna nedan. Har ni något övrigt ni vill be-

rätta om ert arbete eller om ni anser att vi glömt en fråga får ni naturligtvis skriva mer. Skriv kort 

och koncist, max 2000 tecken.  

1 Vilka mål i det kommunalpolitiska programmet har du prioriterat att driva i din nämnd? 

2 Hur värderar du det sammantagna resultatet av nämndens eller bolagets verksamhet i relation 

till det kommunalpolitiska programmet? (Har arbetet varit framgångsrikt?) 

3 Beskriv förhållandet till förvaltningen och de övriga partierna 

a) Får du tillräcklig information från förvaltningen? Är du nöjd med hur de övriga partierna 

kommunicerar med dig? 

b) Hur är klimatet i nämnden/styrelsen? 

c) Är du nöjd med den utbildning du fått som parlamentariker? 

d) Deltar du i förmöten med s och mp? 

4 Har kontakten med, och stödet från vänsterpartiet fungerat bra? Finns det förbättrings-

områden? 

a) Nätverken 

b) KS-gruppen, gruppledningen 

c) Distriktsstyrelsen, expeditionen. 

5 Har du kunnat använda ditt förtroendeuppdrag i valrörelsen? 

 

Svar önskas senast den 10 december 2010, helst via mejl men vanligt brev går bra. 

 

Med kamratliga hälsningar 

 

Jöran Fagerlund 

Politisk sekreterare 


