
Vänsterns 
politikerskola

Har du någon gång funderat på att engagera dig politiskt? 
Nu har du chansen att pröva på! Vänsterns politikerskola är öppen för dig 
med hjärtat till vänster, utan att du för den skulle måste vara medlem i vän-
sterpartiet.  Under tre kurskvällar + en dag får du chansen att diskutera vilket 
framtida samhälle vi vill ha, lära dig mer om hur kommunpolitiken fungerar 
och hur vi tillsammans kan påverka den. Kursen är gratis. Programmet hittar 
du i foldern. Hjärtligt välkommen!

Vänsterpartiet Flen proudly presents:



En gemensam vision
Tisdag 2 februari 2010,    
Bibliotekets hörsal, Flen

17.30 – 18.00 Kaffe och rejäl smörgås,   
 presentation
18.00 – 18.30 Partierna – ett verktyg för  
 samhällsklasserna. 

Kaj Johansson,   
fullmäktigeledamot (v)

18.30 – 19.00 Personval – ett sätt att vitalisera demokratin?
 Eller ett sätt att avideologisera politiken? 

Lillemor Johansson, fullmäktigeledamot (v)
19.00 – 19.30 Partipiska eller en demokratisk organisation? 

Kaj Johansson, fullmäktigeledamot (v)
19.30 – 21.00 Vi med ”hjärtat till vänster” – har vi någon gemensam vision? 

Anne Sjöberg leder en övning som utforskar om vi faktiskt har 
någon gemensam vision.

Så fungerar kommunen
Tisdag 16 februari 2010,    
Flenssalen, Stadshuset i Flen

18.00 – 18.30 Hur är kommunen egentligen  
 organiserad? 

Lars Rådh, kommundirektör
18.30 – 19.00 Inkomster och utgifter. Hur  
 fördelas kommunens pengar? 

Sari Eriksson, ekonomichef på 
kommunen.

19.00 – 19.15 Fika
19.15 – 19.45 Från ax till limpa - hur kan politiker påverka?  

Annica Johansson, chef för nämndservice.
20.00 – 21.00 Färdplan Flen och andra större saker på gång i kommunen. 

Lars Rådh, kommundirektör



Råd till blivande 
kommunpolitiker
Tisdag 2 mars 2010,     
Bibliotekets hörsal i Flen

18.00 – 19.00 Röd-grön kommunpolitik  
  under 3 decenier. 

Kaj Johansson,    
fullmäktigeledamot (v)

19.00 – 19.15 Fika
19.15 – 20.00 Tio råd till en blivande kommunpolitiker. 

Kerstin Soläng, riksdagskandidat
20.00 – 21.00 Parlamentariskt och utomparlamentariskt – 
 Varför är social närvaro så viktig för vänstern? 

Lillemor Johansson, fullmäktigeledamot (v)

Kopplingen 
till rikspolitiken
Tisdag 16 mars 2010,     
Riksdagshuset, Stockholm 

07.15 – 08.16 Tåg till Stockholm.  
09.00 – 10.30 Guidad tur i riksdagen, besök  
 i plenisalen för att lyssna på  
 debatt.
10.30 – 12.00 Offentlig välfärd - skiljelinjen i politiken. 

Ulla Andersson, riksdagsledamot (v)
12.00 – 13.00 Lunch i riksdagsrestaurangen
13.00 – 14.30 Meningsfulla arbeten – grunden för vår välfärd. 

Josefin Brink, riksdagsledamot (v)
14.30 – 15.30 Fika och samtal med Lars Ohly.
16.25 – 17.24 Hemresa med tåg till Flen



Begränsat antal platser. 
Anmäl dig snarast möjligt till:

flen@vansterpartiet.se eller 070-564 45 35


