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PRIORITERA – STÄRK VÄNSTERN 
– BYGG UPP INFÖR VALET 2014!
Detta är en verksamhetsplan för Vänsterpartiet Storstockholms arbete på distriktsnivå 2012. 
Den innefattar inte allt som vi vill och ska göra. Den är inte heller ett politiskt program för 
Vänsterpartiet Storstockholm. Vår verksamhetsplan är de uppgifter som distriktsårs-konfe-
rensen uppdrar till Distriktsstyrelsen att utföra under året. Verksamhetsplanen sätter fokus 
och prioriterar utifrån det aktuella politiska läget och de faktiska resurser vi har på Distrikts-
expeditionen, vad Distriktsstyrelsen kan bidra med, samt vilka nätverk och sam-arbeten vi 
kan bygga upp. Vi har begränsade resurser och måste arbeta smart, långsiktigt och strate-
giskt. Vi ska koncentrera våra krafter där möjligheten till ett brett och aktivt folkligt stöd är 
störst och bygga samarbeten med organisationer och rörelser som står oss nära.

Stockholmsregionen har en stark ekonomi och borde kunna erbjuda alla som bor här bra 
arbete, bostad, välfärd, miljö och kommunikationer. Ändå finns här landets kanske djupaste 
klassklyftor, klyftor som fortsätter att växa. Borgerliga majoriteter i landstinget och de flesta 
kommunerna skär ned välfärden för att bekosta privata vinster och skattesänkningar. Hyres-
rätter säljs ut, marknadshyror införs och hemlösheten breder ut sig.
 
Inga av dessa problem kan lösas utan att en bred vänster växer sig starkare i Sverige. Vän-
sterpartiet behöver därför tänka nytt och tänka större. Vi måste utveckla vår politik men 
framförallt hur vi presenterar den och hur vi organiserar oss inom vårt parti. Vi ska stärka 
och utveckla samordningen av det politiska arbetet i kommuner och landsting. Till hjälp och 
vägledning har vi det strategidokument som antagits på partikongressen 2012. Syftet med 
detta krafttag är att vi ska stå starkare både politiskt och organisatoriskt inför valrörelsen 
2014. Valrörelsens förberedelser kommer att inledas på allvar under verksamhetsåret.



politisk fokusfråga
En av de frågor som berör människors vardag i Stockholm är bostadsfrågan. Med den prog-
nostiserade befolkningsökningen i länet på ca 40 000 personer per år de kommande 10 åren 
kommer frågan vara än mer aktuell. Bostadsfrågan har helt enkelt en stor sprängkraft i och 
med den stora betydelse boendet har i människors liv och med den situation som råder på 
bostadsmarknaden i Stockholm. Vi ska under verksamhetsåret lyfta rätten till en bostad som 
politisk fokusfråga. Inom ramen för bostadsfrågan finns flera viktiga områden som har olika 
stor aktualitet i olika delar av distriktet, såsom bostadsbristen, upprustning av allmännyt-
tan, försvar av hyresrätten, klimatsmart byggande och energieffektivisering, tillgänglighets-
anpassning osv. Det är också angeläget att Vänsterpartiet förmår peka ut var nya bostäder 
är mest lämpliga att bygga för att svara mot behovet av att värna miljön och att bygga nya 
bostäder. Bromma Flygplats är ett exempel på ett sådant område. För att få så stort genomslag 
som möjligt ska distriktet prioritera bostadsbristen och till detta lägga ett klimatperspektiv.  
Prioriteringen utesluter naturligtvis inte att andra frågor berörs, men huvudfokus ska vara 
rätten till en bostad och kravet att vi ska göra massiva satsningar på nya klimatsmarta hyres-
rätter med rimliga hyror. 

uppdrag till distriktsstyrelsen:
Prioritera frågan bostadsbristen, rätten till en bostad och behovet av att bygga klimats-•	
marta hyresrätter. 
Utveckla vår politik och politiska strategi inom ramen för detta område.•	
Samarbeta med distriktets parlamentariska partigrupper och i den mån det finns berö-•	
ringspunkter involvera utskott, arbetsgrupper och nätverk.
Ta fram minst en rapport med lokalt nedbrytbar statistik.•	
Stärka samordningen av partiets parlamentariska grupper - och styrningen av utskott •	
och resurser - för att höja vår förmåga att i parlamentariska och utomparlamentariska 
sammanhang föra fram partiets engagemang.
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valet 2014 - nu kraftsamlar vi
Distriktet ska bidra till att vi vinner valet 2014. För att lyckas behöver arbetet starta långt inn-
an valrörelsen blir synlig på gator och torg. Det är partiet centralt som beslutar vilka frågor 
vi ska driva i nästa val. Det är självklart något vårt distrikt kommer att följa. Distriktet kan 
utöver detta uppmärksamma någon eller några lokala frågor. Redan 2013 bör distriktet börja 
positionera sig i de frågor vi anser att valet bör handla om. Vi ska bli den aktör som formule-
rar de problem och de förslag till ny politik som andra partier och aktörer måste förhålla sig 
till.

Under 2012 ska Distriktsstyrelsen ta ansvar för att arbeta fram en övergripande strategi för 
hur distriktet ska bidra till valseger 2014. Arbetet behöver inkludera organisatoriska och po-
litiska strategier och det behöver också leda till att vi identifierar vilken eller vilka frågor som 
vi vill förknippas med i valrörelsen.  Redan året därpå, 2013, drar vi igång vårt förvalsarbete 
och bygger förtroende kring dessa frågor. Strategin ska beslutas av distriktsårskonferensen 
2013. Minst en ordförandekonferens och en gruppledarträff ska  diskutera strategin under 
2012.

uppdrag till distriktsstyrelsen:
Ta fram en strategi för valet 2014 för distriktsårskonferensen 2013 att fatta beslut om.•	
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organisation och politisk sam-
ordning -utmaningar och mål
Distriktet behöver bli en synligare opinionsbildande och samhällspåverkande aktör. Både ge-
nom att stödja partiföreningarna i deras arbete, men också i samarbete med partifunktionä-
rerna i kommunerna, landstinget och partiet centralt. Utöver detta behöver distriktet i större 
utsträckning än tidigare också i egen regi bli en för omvärlden tydligare politisk aktör.

Vi är ett distrikt som växer medlemsmässigt. Vi har samtidigt ett fortsatt hårt politiskt kli-
mat som kräver en starkare och vassare vänster om vi ska kunna förändra samhället och det 
politiska debattklimatet i Stockholm och Sverige. Det innebär att vi i ännu större utsträck-
ning måste se till att organisera oss på ett smart och effektivt sätt. Distriktsstyrelsen är den 
ledning som ansvarar för att verksamhetsplanens mål genomförs under verksamhetsåret. 
Men det kan aldrig vara enbart Distriktsstyrelsens medlemmar som är de aktiva personerna 
på distriktsnivå. 

aktivera fler medlemmar
Distriktsstyrelsen uppgift är att leda och fördela arbetet. Vårt mål under 2012 är att tydligare 
och mer konsekvent se till att fler medlemmar involveras i vårt gemensamma projekt. Det 
gör vi genom att uppmana till och underlätta för medlemmar att aktivera sig på distriktsnivå. 
Utskott och arbetsgrupper är exempel på hur medlemmar kan involveras i distriktsarbete, 
men även nätverk spelar här en stor roll. De sakpolitiska nätverken syftar till att engagera 
medlemmar som brinner för särskilda frågor över stadsdels- och kommungränser. Aktivist-
nätverket syftar till att vara distriktet behjälpligt vid genomförande av utåtriktade distrikts-
arrangemang samt vid organiserandet av nya medlemmar som vill fokusera på aktivism. 

Fysiska hinder för aktivitet måste undanröjas. Våra möten, konferenser och tillställningar 
ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller även när de förläggs 
i länet eller i landet i övrigt. Vi ska underlätta för föräldrar att delta i distriktets möten genom 
att i möjligaste mån erbjuda barnpassning samt förlägga fler av distriktets aktiviteter i lokaler 
ute i länet. 
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stärk den politiska samordningen
Till sin hjälp har Distriktsstyrelsen en expedition som idag främst arbetar med organisato-
riska frågor. För att samordna de samlade kansli- och personalresurserna och utveckla det 
politiska arbetet ska Distriktsstyrelsen hålla gruppledarträffar. Framförallt ska fokus vara 
på den prioriterade frågan, men också på andra områden, som välfärdspolitiken och kol-
lektivtrafiken. Detta kan bidra till att partiet i större utsträckning uppfattas som tydligt och 
det underlättar samordning av partiets resurser. Distriktsstyrelsen kan behöva prioritera ned 
frågor som inte stödjer de politiska målsättningarna för året, och det kan även behövas tydli-
gare styrning av utskotten. Distriktets välfärdsstrategi och regionalpolitiska program ska vid 
behov uppdateras och diskuteras på gruppledarträffar och i andra sammanhang. 

Om vi ska kunna vinna människors förtroende måste partimedlemmarna finnas i deras var-
dag, såväl i lokalt partiföreningsarbete som på arbetsplatser och i breda folkrörelser. Partiets 
nya kongressbeslutade framtidsstrategi syftar till att uppnå just detta. Under året behöver en 
regional konkret handlingsplan arbetas fram, som beskriver hur framtidsstrategin ska imple-
menteras i länet.

Utöver detta behöver våra lokala förtroendevalda politiker också stöd att bedriva de politiska 
frågor som är prioriterade för partiet. Det parlamentariska och det utomparlamentariska 
arbetet är de två arenor som är grunden för vårt partis möjlighet att bidra till verklig för-
ändring. Distriktsstyrelsen har en viktig uppgift att bidra till att vi på båda dessa arenor kan 
synliggöra vårt engagemang i den politiska fokusfrågan.

partiföreningarna vår viktigaste resurs
En av Distriktsstyrelsens viktigaste uppgifter under verksamhetsåret är att stödja parti-
föreningarnas arbete. Syftet är både att stödja föreningens organisatoriska arbete och att 
stärka föreningens styrelse. Under förra verksamhetsåret påbörjades ett system där särskilt 
prioriterade föreningar tilldelades extra distriktsstöd i form av faddrar, samt där resterande 
partiföreningar fick en kontaktperson från Distriktsstyrelsen. Detta är ett stödsystem som 
bör utvecklas kommande verksamhetsperiod.

Vi lyckades värva många nya medlemmar i förra årets valrörelse. En prioriterad arbets-upp-
gift är att nyttja det engagemang och den kompetens som finns hos de nya medlemmarna, 
och ge utrymme för alla som vill hitta uppgifter i partiet. Genom fortsatt arbete med med-
lemsvård ska medlemmar snabbt få en personlig kontakt och möjligheter att aktivera sig på 
det sätt de önskar och där deras förmågor kommer till användning. Distriktet ska ta ansvar 
för att se till att föreningarna har fungerande rutiner för detta, men också för att erbjuda 
aktiviteter i distriktets regi. Distriktet bör erbjuda medlemmar möjlighet att engagera sig på 
fler sätt än genom det lokala partiföreningsarbetet. Här spelar återigen utskotten, nätverken 
och arbetsgrupperna en stor roll. Distriktet ska också stödja och underlätta medlemmarnas 
arbete i olika pensionärsorganisationer samt i pensionärsklubben. 
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politiska personval med fler kandidater
Ett område som behöver utvecklas för att vi ska bli ett mer demokratiskt, synligt och trovär-
digt parti är det sätt på vilket vi inom distriktet förrättar olika former av val. Att medlemmar 
som väljs är väl kända i partiet och att partiföreningarna sins emellan är rimligt represen-
terade kan vara två bra förutsättningar i ett personval. Dessutom, och ännu viktigare är att 
det finns flera kandidater att välja mellan och att vars och ens personliga engagemangsfrågor, 
egna kunskaper och förmågor blir väl tydliggjorda och utgör det som valet främst grundar 
sig på. Dessa aspekter behöver komma fram bättre när vi förrättar val. Detta ger våra med-
lemmar mer jämlika förutsättningar att faktiskt bli valda. Det gör också att idéutvecklingen 
sporras och att enskilda medlemmars kompetensområden kommer till nytta. Det finns också 
anledning att se över möjligheterna att fånga in fler medlemmars åsikter när personval ska 
äga rum. 

synligare politisk aktör
En viktig organisatorisk fråga är att öka partiets förmåga att kommunicera med omvärlden. 
Distriktsstyrelsen har under 2011 arbetat fram en ny informationsstrategi för distriktet och 
även påbörjat arbetet med att besöka partiföreningar för att erbjuda dem professionellt stöd 
i att utveckla sitt lokala kommunikations- och mediearbete. Detta arbete bör fortsätta under 
2012. 

Distriktsstyrelsen behöver också ta ansvar för att ta fram rapportmaterial med lokalt ned-
brytbar statistik som kan användas av distriktet själva men även av partiföreningarna i deras 
parlamentariska och utomparlamentariska arbete. En ytterligare kommunikativ utmaning 
är att se till att partiet i större utsträckning finns med i de politiska samtal som förekommer i 
forum utanför partiet, till exempel genom att synas i andra aktörers seminarier, debattpane-
ler eller aktiviteter. 

Distriktsstyrelsen behöver utveckla arbetet med att sammanställa resultat av kommunika-
tionsarbetet. Idag saknas detta vilket gör det svårt att mäta effekter och sätta upp mätbara 
och konkreta mål för hur arbetet ska utvecklas framöver.

uppdrag till distriktsstyrelsen:
Tillsätta nödvändiga utskott och arbetsgrupper för att förverkliga verksamhetsplanens •	
intentioner men även för att fånga upp enskilda medlemmars engagemang.
Stötta befintliga nätverk samt uppmuntra medlemmar att aktivera sig i olika nätverk.•	
Tillgänglighetsanpassa lokalerna på Kafé Marx.•	
Distriktets möten ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning. •	
Sprida policydokumentet kring tillgänglighetsfrågor i hela organisationen.•	
Arrangera minst tre gruppledarträffar för att stärka den politiska samordningen och •	
samordningen av de samlade kansli- och personalresurserna i distriktet.
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Vid behov uppdatera och diskutera distriktets välfärdsstrategi och regionalpolitiska •	
program.
Delta i eventuella centrala kampanjer som partiet kan arrangera under 2012.•	
Ta fram en lokal och regional konkretisering och strategi kring hur vi ska implemen-•	
tera partiets framtidsstrategi i distriktet.
Vidareutveckla systemet med distriktsstöd till partiföreningarna. •	
Sprida handboken Konsten att bygga ett parti. •	
Besöka minst hälften av alla partiföreningar för att stödja dessa i deras arbete med •	
kommunikation och aktivism inom ramen för den politiska fokusfrågan.
Inventera behov och ta fram stöd till partiföreningarna i deras arbete att ta emot nya •	
medlemmar och hjälpa dessa att engagera sig i partiet.
I syfte att få fram fler och bättre kandidater se över möjligheten att utveckla våra •	
personval genom exempelvis kandidatenkäter, förändrade valkretsar inför kongress-
ombudsval, förnyad valordning, valmöten för medlemmar.
Öka partiets synlighet som talare, debattör, eller medarrangör vid andra organisatio-•	
ners arrangemang.
Distriktet ska mäta resultat av sitt kommunikationsarbete.•	
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studiearbete
Studier spelar en central roll för att bygga upp och stärka organisationen och för att utveckla 
vår politik. Vi ska erbjuda studier till alla nya medlemmar, men även fördjupningsstudier 
för redan aktiva. Vi ska arbeta vidare med att sprida information om studier, öppna möten, 
seminarier och cirklar som lokalföreningar arrangerar, så att även grannföreningen kan vara 
med och dra nytta av varandra. Samarbetet med ABF behöver fördjupas, särskilt på partiför-
eningsnivå och distriktet ska sprida information om ABF:s cirklar och andra arrangemang.

uppdrag till distriktsstyrelsen:
Erbjuda minst tre kurser för nya medlemmar.•	
Erbjuda fördjupningsstudier (kontinuerliga och organisatoriska sådana) och utbild-•	
ningar för parlamentariskt förtroendevalda. 
Uppmuntra och ge möjlighet för utskott, nätverk och partiföreningar att arrangera •	
kafékvällar och öppna möten på Kafé Marx.
Utveckla samarbetet med ABF.•	
Anordna och underlätta till studier kring fokusfrågan•	
Undersöka möjligheterna att få andra – som Vänsterpartiet nationellt, CMS eller andra •	
tankesmedjor eller liknande – att bidra till eller initiera en konkret klassanalys. 

ekonomisk medlemsutbildning 
Det är i den ekonomiska sakpolitiken som skillnaderna mellan oss och de övriga partierna 
blir tydligast. Med kunskap och fakta ska vi ta debatten och vinna valet 2014. Därför kom-
mer distriktet Storstockholm nästa år att anordna en utbildning i ekonomisk sakpolitik för 
sina medlemmar. Där går vi bland annat igenom de övriga partiernas ekonomiska politik 
och utspel samt vilka politiska verkningar dessa får/har fått och jämför deras förslag med vår 
politik.

Om detta kommer att ingå i de studier som anordnas på nationell nivå behöver inte distriktet 
också göra det. Distriktet ska då delta i de nationella studierna och se till att kunskaperna 
sprids till partiföreningarnas styrelser samt uppmana dessa att i sin tur arbeta med att sprida 
detta till sina medlemmar.

uppdrag till distriktsstyrelsen:
Anordna en utbildning i ekonomisk sakpolitik och till denna bjuda in en eller två med-•	
lemmar, varav minst en kvinna, från varje partiförening.
Delegera till de olika partiföreningarna att se till att de medlemmar som deltagit i •	
distriktets ekonomiska utbildning sedan vidarebefordrar dessa kunskaper genom 
utbildningar till kamraterna på lokal nivå. 
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övriga politiska områden
Även om vi i verksamhetsplanen prioriterar så kommer vi självklart vara aktiva och närva-
rande inom ett flertal andra områden. Det åligger Distriktsstyrelsen att genom utskotten 
genomföra dessa uppdrag under verksamhetsåret:

fackligt-politiskt arbete 
Stödja och underlätta medlemmarnas aktivitet i fackliga organisationer liksom arbetet •	
i fackliga nätverk inom partiet.
Fortsätta att utveckla goda kontakter med de fackliga organisationerna.•	
Stödja initiativ till konferenser, mötesverksamhet och studier i fackliga frågor.•	
Ta fram material om svenska modellen och stimulera diskussioner om sambandet •	
arbetsmarknaden, skatt och välfärd. 
Stimulera bildandet av fackliga partiföreningar.•	
Genomföra studiecirklar med inriktning arbetsmarknad och ekonomi.•	
Aktivt verka för att man diskuterar sambandet arbetsmarknadspolitik, svenska model-•	
len, skattesystemet och välfärd på öppna möten för medlemmar och på geografiska 
partiföreningars möten.
Att distriktsstyrelsen aktivt stimulerar bildandet av fackliga partiföreningar.•	
Uppmana partimedlemmar att bli aktiva i sitt fackförbund eller sin studentförening. •	

 feministiskt arbete
Arbeta med och informera om partiets och distriktets internfeministiska strategier.•	
Stödja och initiera feministisk debatt och studier, exempelvis genom fortsatt arbete •	
med Feministiskt Forum.
Ta initiativ till firande av den Internationella Kvinnodagen 8 mars.•	
Ansöka om medel ur partiets fond för kvinnors organisering i syfte att ordna en inspi-•	
rations och diskussionshelg i feminismens tecken på Syninge och om ansökan bifalles, 
inbjuda en person från varje partiförening att delta med en person. 
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miljö- och klimatfrågor
För att bedriva ett opinionsarbete för kraftfulla kollektivtrafiksatsningar ska distriktet •	
ta initiativ under året för att konkretisera och prioritera inom trafikpolitiken gärna 
ihop med andra organisationer, även fackliga organisationer. Och så länge det går, även 
driva opinion mot Förbifart Stockholm.
Stödja och vidareutveckla nätverk för klimat- och miljöaktivister i distriktet. •	
Utveckla kunskapen om trafik-, miljö-, energi- och klimatfrågor av betydelse för att •	
Stockholmsregionen ska kunna närma sig en hållbar utveckling.

freds- och solidaritetsarbete
Stödja och medverka i rörelser och aktioner mot imperialistiska krig och ockupationer, •	
för demokrati och internationell solidaritet.
Distriktet ska undersöka möjligheten till möten med exilgrupper i syfte att synliggöra •	
partiets ställningstaganden i freds- och solidaritetsfrågor. 

antirasistiskt arbete
Fortsätta det långsiktiga proaktiva arbetet med hur vi bemöter rasism och främlings-•	
fientlighet. 
Vi reagerar alltid mot rasism och främlingsfientlighet och skapar verktyg för att  •	
underlätta verkställande av 24-timmarsregeln.
Arbeta för att skapa breda och folkliga motrörelser som inte utestänger icke-vänsteror-•	
ganisationer.

kulturarbete
Förbättra partiets kontakter med radikala kulturkretsar och kulturpersonligheter och •	
ta initiativ till gemensamma utspel och arrangemang.
Sprida det kulturpolitiska dokumentet Kulturkompassen till partiföreningar och par-•	
lamentariska grupper. 
Ta fram ett utåtriktat material om kulturskolan som partiföreningarna kan använda •	
sig av i lokala kampanjer. 

hbt-politiskt arbete
Delta i och sprida information om Pride-festivalen i Stockholm.•	
Stötta det nationella Hbt-nätverk som bildas i samband med kongressen 2012.•	
Uppdatera och sedan sprida det hbt-politiska dokumentet till partiföreningar och •	
parlamentariska grupper.
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