
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 
vänsterpartiet.  Under fyra 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. Program-
met hittar du i foldern. 

Hjärtligt välkommen!

Vänsterpartiet Flen proudly presents:



En gemensam vision
Onsdag 18 september 2013,   
Flenssalen, Stadshuset i Flen

17.30 – 18.00 Kaffe och rejäl smörgås,   
 presentation

18.00 – 18.30 Partierna – ett verktyg för  
 samhällsklasserna. 
Kaj Johansson, (v)

18.30 – 19.00 Personval – ett sätt att vitalisera 
demokratin?  
Eller ett sätt att avideologisera politiken? 
Lillemor Johansson, (v)

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

19.30 – 21.00 Värderingar och sakfrågor. Vad har vi gemensamt? 
Lillemor Johansson leder en övning som utforskar om vi faktiskt 
har en gemensam grund?

Fagersta  
- Vad är hemligheten bakom 
framgångarna?
Onsdag 2 oktober 2013,    
Flenssalen, Stadshuset i Flen

18.00 – 19.00 I Fagersta fick vänsterpartiet 56 
procent av rösterna i senaste 
kommunalvalet. Partiet har styrt 
kommunen och haft egen majoritet sedan 2002. De har vun-
nit flera prestigefyllda utmärkelser, t.ex har de av tidningen 
Dagens Samhälle utsetts till landets mest välskötta kommun, 
lärarförbundet har utsett dem till länets bästa skolkommun. 
Vad är hemligheten bakom framgångarna i Fagersta?
Stig Henriksson, (v), kommunalråd i Fagersta

19.00 – 19.15 Fika
19.15 – 21.00 Fortsättning. Tid för frågor och diskussion.



Så fungerar kommunen - 
Aktuellt i kommunen
Onsdag 16 oktober 2013,    
Flenssalen, Stadshuset i Flen

18.00 – 19.00 Hur är kommunen egentligen  
 organiserad? 
Lars Rådh, kommunchef

19.00 – 19.15 Fika
19.00 – 20.00 Skolprojektet - 
  Var står vi och hur går vi vidare?

Kristina Lohman, projektledare.
20.00 – 21.00 Färdplan Flen och andra större saker på gång i kommunen. 

Karina Krogh, projektledare

Ekonomi och påverkan
Onsdag 30 oktober 2013,  
Malmköpingssalen, Stadshuset i Flen

18.00 – 18.45 Den kommunala ekonomin  
- ett mål eller ett medel?  
Inkomster och utgifter. Hur 
fördelas kommunens pengar?  
 Var kommer pengarna från? 
Johan Söderberg, Budgetstrateg

18.45 – 19.00 Fika
19.00 – 20.00 Budgetprocessen. Hur arbetas budgeten fram? Skillnaden 

mellan driftbudget och investeringsbudget? Styrande lagstift-
ning, balanskravet, lagen om offentlig upphandling etc.

20.00 – 21.00 Hur kan man påverka som politiker? Hur väcker man ären-
den? Hur går ärendet genom den kommunala apparaten?
Medverkande från nämndservice



Begränsat antal platser. 
Anmäl dig snarast möjligt till:

flen@vansterpartiet.se eller 070-564 45 35

Kopplingen 
till rikspolitiken
Onsdag 13 november 2013,   
Riksdagshuset, Stockholm 

07.14 – 08.20 Tåg till Stockholm.  
09.00 – 10.30 Guidad tur i riksdagen, 

besök i plenisalen för att 
lyssna på debatt. 
Martin Hedlund, organisa-
tionsenheten.

10.30 – 12.00 En trovärdig ekonomisk politik.  
Ulla Andersson, riksdagsledamot (v)

12.00 – 13.00 Lunch i riksdagsrestaurangen
13.00 – 14.30 Ett parti i förändring.

Aron Etzler, partisekreterare (v)
14.30 – 15.30 Fika och samtal om vänsterpartiets profilfrågor.

Jonas Sjöstedt, partiledare (v)
16.29 – 17.32 Hemresa med tåg till Flen


