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Inledning
Detta är distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse. Det är alltså inte en redogörelse för
all verksamhet i distriktet under året, utan redovisar hur distriktsstyrelsen arbetat med
de åtaganden och arbetsuppgifter som förra distriktsårskonferensen beslutade om i
verksamhetsplanen för 2012.
Distriktsårskonferensen 2012 antog en ambitiös verksamhetsplan med såväl långsiktiga riktlinjer för distriktets arbete som en lång rad konkreta arbetsuppgifter. Som
framgår av denna verksamhetsberättelse har distriktsstyrelsen, distriktsexpeditionen,
utskotten, arbetsgrupperna och nätverken lagt ner ett omfattande arbete under ett
intensivt verksamhetsår. Bostadspolitiken har stått i centrum för huvuddelen av
verksamheten. Distriktet och partiföreningarna har lagt ner ett omfattande arbete på
att föra ut partiets politik, bilda opinion, utveckla och samordna vår bostadspolitik i
länet. Därutöver har vi deltagit i partiets centrala kampanjer kring vinster i välfärden
och bättre villkor i arbetslivet. Planeringen inför valet har inletts med att distriktsstyrelsen har utformat ett förslag till valstrategi som årskonferensen behandlar.
Det interna och organisatoriska arbetet har inriktats på att stärka och stödja
partiföreningarna, utveckla distriktets organisation och erbjuda bra introduktion för
nya medlemmar. En utbildning för samtliga föreningsstyrelser har genomförts.
Distriktet har haft en fortsatt stark medlemsutveckling, vilket är mycket glädjande.
Några av uppdragen till distriktsstyrelsen har tyvärr inte kunnat genomföras, antingen
på grund av förändrade omständigheter eller begränsade resurser.
Distriktsstyrelsen vill framföra ett varmt tack till våra anställda, till utskott, arbetsgrupper och nätverk, till distriktets föreningar och till alla medlemmar som hjälpt till i
det politiska arbetet under året!
Distriktsstyrelsen
Distriktsårskonferensens 24-25 mars 2012 valde följande ledamöter till distriktsstyrelsen.
Ordinarie ledamöter:
Seluah Alsaati (ordförande) Västra Södermalm, Tobias Smedberg (vice ordförande)
Värmdö, Barbro Sörman Nacka, Caroline Kiritsis (t.o.m. 2012-06-04) Birka-Vasa, Eili
Hirdman Västra Södermalm, Håkan Jörnehed Västra Södermalm, Jenny Bengtsson
Hotell- och restaurangvänstern, Josefin Morge Hammarby-Skarpnäck, Lisa Englund
Västra Södermalm, Martin Hofverberg Liljeholmen-Hägersten, Matilda Johansson
(t.o.m. 2012-08-11, feministiskt ansvarig) Västra Södermalm, Mats Einarsson
Botkyrka och Mia Sand Birka-Vasa.
Ersättare:
Patrik Bergvall Handelsvänstern, Lorena Delgado Skärholmen, Mirre Malm
Nynäshamn, Henric Axell Södertälje, Sanna Sjögren (feministiskt ansvarig fr. o. m.
2012-11-06) Hammarby-Skarpnäck och Leo Ahmed Kista.
Verkställande utskottet
Verkställande utskottet 2012/13 har bestått av: Seluah Alsaati, Caroline Kiritsis
(t.o.m. 2012-06-04) Barbro Sörman (fr.o.m. 2012-08-11), Jenny Bengtsson, Mats
Einarsson och Tobias Smedberg.
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Distriktsstyrelsemöten
DS har under verksamhetsåret 2012/13 haft 11 protokollförda möten:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 april: landstingets budget, val av VU, första maj, Slussenombyggnad.
12-13 maj: lägesgenomgång partiföreningarna, DS arbetsformer, val av 		
feministiskt ansvarig, uppföljning av årskonferensens beslut, landstingets 		
budget, kvinnopolitiskt nätverk, partiskatt, Slussenombyggnad, val 		
av valkommitté.
4 juni: ekonomisk delårsrapport, arbetsrättslig kampanj, stödsystem till
partiföreningar, val av arbetsgrupp valstrategi, utvärdering första maj.
11 augusti: partikongress 2014, bostadspolitik, ersättning förlorad arbets		
förtjänst i samband med partiuppdrag, facklig-politisk plattform, autogiroinsamling, fyllnadsval VU, val av studieansvarig.
3 september: valstrategi, kulturpolitiskt utskott, rapporter från feministiska
utskottet, organisationsgruppen, klimatutskottet,
valkrets-nomineringsför farande gruppen och Ung Vänster Storstockholm.
4 oktober: utredning nomineringsförfarande och valkrets, bostadsarbetet, 		
utvärdering välfärdsdemonstration, Socialistiska sjuksköterskor, landsting		
sråd, Vårdval Stockholm, partiöversynen, Prideutvärdering.
6 november: budgetuppföljning, valstrategi, utredning nomineringsför-		
farande och valkrets, verksamhetsplan 2013, val av feministiskt ansvarig, 		
ombuds fördelning DÅK 2013.
6 december: organisationsutredning, verksamhetsplan 2013, DÅK 2013, 		
styrelseutbildningsrapport, rapport landstinget, rapport feministhelgen.
16 januari: budget, föreningsrapport, utvärdering av stödsystem,
landstingspolitik.
12 februari: motioner och motionssvar, verksamhetsberättelse, budget,
bokslut, revisionsberättelse.
5 mars: Inför DÅK 2013.

Verkställande utskottets möten
VU har under verksamhetsåret 2012/13 haft 16 protokollförda möten:
•
•

•
•
•
•
•
•

16 april: Slussen-frågan.
20 april: VU arbetsformer, uppföljning av årskonferensens beslut, riktlinjer
för välfärdsgrupp, trafikmotion från landstinget, nyrekryteringar
expeditionen, HBTQ-Vänstern på Syninge, demonstration
datalagringslagen, första maj, bostadskampanjen, nominering arbetsgruppen
för ekologiskt-ekonomiskt program.
2 maj: Vänsteraktuellt, riktlinjer för välfärdsgrupp, Flamman-samarbete, 		
studieutskottet, kommunalisering av hemsjukvården, demonstration till stöd
för arbetare vid Läkerolfabriken.
16 maj: VU arbetsformer, uppföljning verksamhetsplan, tillsättande av
arbetsgrupper, studieutskottet, Flamman-samarbete, manifestationer.
29 maj: uppföljning verksamhetsplan, partiföreningarna, tillsättande av 		
arbetsgrupper, Flamman-samarbete, rapport från Freds-och
solidaritetsutskottet. 16-gruppen om trafiköverläggningar.
12 juni: feministiskt ansvarig, arbetsgrupp centrala kampanjen, ersättning 		
förlorad arbetsinkomst, nyanställningar expeditionen, rapport Hotell- och 		
restaurangfackets avtalsrörelse, partiskatten.
6 augusti: partikongress 2014, trafikkonferens Mälardalen, nominering ersät
tare rättshjälpsnämnden.
27 augusti: ansökan lokalbidrag, facklig-politiska plattformen, välfärds		
demonstration, studieansvarig.
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•
•

•

•

•
•
•
•

19 september: styrelseutbildningar, autogiroinsamling, bostadskampanjen,
studieutskottet, ABF-ansökan, arbetsgrupp fackliga kampanjen, partiöver		
synen, rapport välfärdsmanifestationen, rapport kulturpolitiska nätverket.
1 oktober: budget och lokala utspel, feministiska utskottet, antirasistiska 		
demonstrationer, Pride-utvärdering, tillsättning första majgrupp,
nominering KSL, samarbete med Front de Gauche, finansiering
Musketörerna i Rågsved, böneutrop i Fittja, rapport ordförandeträff,
utredning valkretsindelning och nomineringsförfarande.
19 oktober: SD-strategi, DÅK, uppdragsbeskrivning feministiskt ansvarig,
tillsättning första majgrupp, nämndemannaträff, fyllnadsval studieutskottet,
träff med organisationsenheten, ansökan om pengar till kvinnors
organisering, rapport repskapet, rapport ordförandeträff.
23 november: arbetsrättskampanjen, utvärdering styrelseutbildning,
ansökan om pengar till kvinnors organisering, fyllnadsval studieutskottet, 		
uppföljning verksamhetsplan, DÅK, feministiska frågor till valstrategin, 		
nominering Vårljus, nätverket Välfärd utan vinst, antirasistiskt ansvariga i		
partiföreningarna, rapport partistyrelsen, rapport bostadsguppen,
feministiska utskottet, första maj.
17 december: fyllnadsval feministiska utskottet, budget, partiskatt,
gruppledarträffar, rapport antirasistisk demonstration, rapport partistyrelsen.
18 januari: DÅK, fyllnadsval till utskott, ekonomi och partiföreningarnas 		
årsmöten.
4 februari: DÅK, ABF, Kongress 2014, Landbygdspolitisk konferens.
25 februari: inför DÅK, översättare, HBT-utskottet

Distriktsstyrelsens utskott och arbetsgrupper
Följande utskott och arbetsgrupper har varit aktiva under verksamhetsåret 2012/13.
Utskott: Studieutskottet, Fackliga utskottet, Feministiska utskottet, Freds- och
solidaritetsutskottet, Antirasistiska utskottet, Miljö- och klimatutskottet och
HBT-utskottet.
Arbetsgrupper: Första maj-gruppen, Bostadsgruppen, Valstrategigruppen,
Organisationsutredningsgruppen, Utredningsgruppen former för kongressombudsval
och kongressnomineringar samt Utredningsgruppen för representantskapet i
Stockholms stad.
Distriktets nätverk
Följande nätverk har existerat under verksamhetsåret 2012/13: Aktivistnätverket,
Skolpolitiska nätverket, Flyktingpolitiska nätverket (ett nätverk under Antirasistiska
utskottet), Socialpolitiska nätverket (nybildat 2012) och Kulturnätverket (nationellt
nätverk med många aktiva i Storstockholm). HBT-utskottet har också initierat ett
nationellt HBTQ-nätverk som kommit igång under 2012.
Vänsteraktuellt och veckobrevet
Distriktets medlemsblad Vänsteraktuellt har utkommit med totalt tio nummer under
året. Fem nummer i det vanliga formatet och fem nummer i ett samarbete med
tidningen Flamman. Inför 2012 beslutades det om att minska utgivningen av
Vänsteraktuellt till sex nummer/år som en del av de generella besparingarna.
Distriktets insats i samarbetet med Flamman var den normala kostnaden för ett
ordinarie nummer av Vänsteraktuellt plus särskilda medel som avsatts för
mediepolitiskt arbete. Samarbetet med Flamman var lyckat för båda parter då vi fick
ut fem specialnummer av VA och Flamman fick några hundra nya prenumeranter. Vi
fick dessutom kontakt med många medlemmar och ett uppdaterat medlemsregister.
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Veckobrevet går ut varannan vecka per mail till alla inrapporterade styrelseledamöter,
gruppledare och övriga intresserade i Storstockholm. Under året har det funnits med
kampanjinformation i flera veckobrev om arbetet med bostadsfrågan. Därför har
veckobrevet även skickats särskilt till bostadspolitiker i distriktet.
Distriktsexpeditionen
Anställda med lön under hela året:
Elisabeth Ferm, organisationssekreterare och arbetsledare 100 procent.
Björn Öberg, ombudsman 100 procent. Från 15 oktober vikarierande
organisationssekreterare och arbetsledare på 50 procent.
Anställda med lön del av året:
John Hörnquist, distriktsordförande 80 procent till 31 januari därefter
20 procent till 31 mars.
Seluah Alsaati, distriktsordförande, 100 procent från 9 januari och
därefter 80 procent från 1 september.
Göran Larsson, förråds- och tryckansvarig 50 procent från 15 mars till 30 juni.
Anna Herdy, ombudskvinna 50 procent från 10 april och därefter
75 procent från 1 augusti.
Maria Haskas, ombudskvinna 50 procent och ekonomiansvarig
50 procent till 1 juni.
Daniel Blomgren, ombudsman 50 procent och förråds- och tryckansvarig
50 procent till 8 september.
Louise Löthén, tryckeri- och lageransvarig 50 procent från 1 augusti och
därutöver 50 procent informationssekreterare från 15 oktober.
Edvin S Frid, ekonomiansvarig 50 procent och studieansvarig
25 procent från 1 augusti.
Kerstin Krebs, administrativ sekreterare 90 procent till 21 september.
Cecilia Berggren, administrativ sekreterare 100 procent från 1 oktober.
Totalt antal anställda under året: 12 personer
Totalt anställda vid årets början: 6 personer
Totalt anställda vid årets utgång: 7 personer
Medlemsutveckling
Vid 2012 års utgång uppgår det totala antalet medlemmar till 3085, vilket innebär att
vi nu med säkerhet har spräckt 3000-gränsen och jämfört med innan valet 2010 ökat
antalet medlemmar med en tredjedel eller över 1000 personer. Den största
nettoökningen av medlemsantalet skedde ju direkt efter valet 2010 men årets ökning
innebär en fördubbling jämfört med förra året, en ökning med ca 10 procent eller 257
personer.
Andelen kvinnor minskar liksom förra året med en procent, men ökar till skillnad
från förra året bland nya medlemmar med en procent. Kvinnorepresentationen ligger
därmed på 48 procent både totalt i distriktet och bland nya medlemmar.
Den främsta orsaken till att medlemstalet ökar är ju tillströmningen av nya
medlemmar, som ökade med 926 personer 2010, 379 personer 2011 och 664 personer
2012. Det sätter också fingret på hur viktigt det är med medlemsvård och att se till att
alla medlemmar aktiveras och får meningsfulla uppgifter i partiet.
Medlemsantalet är ju redan från början ojämnt fördelat mellan distriktets partiföreningar, från några av de gamla branschföreningarna och några länsföreningar
med under 10 medlemmar till de stora stadsföreningarna med nästan 200 medlemmar
eller över. Antalet nya medlemmar fördelar sig lika ojämnt över distriktet. Över två
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tredjedelar av distriktets partiföreningar ligger kvar på samma medlemsantal som
förra året eller har ökat eller minskat med 1-3 medlemmar. Det är några av de redan
största föreningarna som både till antalet och procentuellt växer mer än distriktsgenomsnittet med ett tillskott på ca 25 medlemmar vardera; Birka Vasa, HammarbySkarpnäck, Liljeholmen-Hägersten och Västra Södermalm. Två medelstora
föreningar, Kungsholmen och Älvsjö-Hägersten har med ett tillskott på ca 20
medlemmar vardera nått över den magiska gränsen 100 medlemmar. Även andra
medelstora föreningar fortsätter att växa över distriktsgenomsnittet med ett tillskott på
ca 10 medlemmar vardera; Botkyrka, Haninge, Hässelby-Vällingby, Järfälla, Nacka
och Årsta. Men det är framförallt några av de små föreningarna som utmärker sig
genom en procentuellt betydligt högre tillväxt än distriktsgenomsnittet även om
tillskottet i antal innebär färre än 10 nya medlemmar; Ekerö, Hotell- och
Restaurangvänstern, Täby-Danderyd och Upplands-Bro.
En betydande ökning kan noteras bland de medlemmar som aktivt begärt utträde ur
partiet eller avregistrerats p.g.a. bristande betalning jämfört med föregående år. Under
2012 har 476 personer lämnat partiet, jämfört med 2011 då 246 personer utträdde.
Under året avled 11 av våra medlemmar som i och med det är avförda ur vårt register.
Vi bör också ha fått tillökning i form av medlemmar från andra distrikt runt om i landet
som har flyttat till Stockholm. Vi kan dock inte ur registret direkt få fram hur många
dessa personer är eftersom även flyttning inom distriktet räknas som inflyttade och
utflyttade. Registret anger därmed att inflyttning och utflyttning omfattat nästan lika
många medlemmar och innebär en nettominskning på elva personer. Den reella
nettoökningen i förhållande till övriga landet bör enligt beräkningen i tabellen nedan
bli 80 medlemmar.
Medlemsrapport 2012-12-31 (2011-12-31)
Totalt antal betalningsklara medlemmar: 3085 (2828)
Nettoökning: 257 (132)
Andel kvinnor: 48% (49 %)
Antal helbetalande: 2504* (2277)
Antal halvbetalande: 553 (529)
Antal avgiftsbefriade: 28 (22)
Nya medlemmar: 664 (379)
Andel kvinnor bland de nya medlemmarna: 48 % (47 %)
Strukna p.g.a. bristande betalning: 379 (171)
Utträden: 97 (75)
Avlidna medlemmar: 11 (14)
Inflyttade medlemmar inkl. medlemmar som flyttat inom distriktet: 327 (408)
Utflyttade medlemmar inkl. medlemmar som flyttat inom distriktet: 338 (395)
*Nya medlemmar blir nästan alltid registrerade som helbetalande till att börja med
och ändras ofta vid ett senare tillfälle. Medlemsavgiften första året som medlem är
100 kr oavsett om man är hel- eller halvbetalande.
Nettoförändring mot resten av landet
Nya medlemmar			
664
Bristande betalning			-379
Utträden				-97
Avlidna					-11
=					 177
Nettoökning				 257
					-177
Nettoförändring resten av landet		
80
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Prioritera – stärk vänstern – bygg upp inför valet 2014!
Politisk fokusfråga: rätten till en bostad
I verksamhetsplanen gavs distriktsstyrelsen följande uppdrag:
•

Prioritera frågorna om bostadsbrist, rätten till en bostad och behovet av att
bygga klimatsmarta hyresrätter.
Genom bostadskampanjen har distriktet under året lyckats samlas kring ett
gemensamt politiskt projekt. Samtliga delar av distriktet har på ett eller annat sätt
varit delaktiga. Målsättningen för bostadsarbetet har varit att utveckla en gemensam
distriktspolitik som bygger på lokala mål om bostadsbyggande i alla partiföreningar.
Det är första gången som distriktet lyckats samla samtliga partiföreningar kring en
gemensam politik för Stockholmsregionen. Eftersom bostadsbristen är ett regionalt
problem har det varit viktigt för oss att kunna bemöta frågan på regional nivå. Det
kan vi göra nu. Efter årets arbete kan vi säga att Vänsterpartiet Storstockholm på ett
trovärdigt sätt kan visa hur vi vill bygga bort bostadsbristen i länet. Detta stärker oss i
vår ambition om att vara en viktigare politisk aktör i regionen.
För att hjälpa partiföreningarna i sitt arbete har den av distriktet tillsatta bostadsgruppen tagit fram dokumentet ”Lathund för bostadspolitiker”, som är en verktygslåda för att kunna driva offensiv bostadspolitik på kommunal nivå. Bostadsgruppen
har även tagit fram en kampanjhandledning, politiskt bakgrundsmaterial samt
flygblad och affisch. I början av hösten arrangerade distriktet i samarbete med
riksdagsgruppen ett seminarium för bostadspolitiker som handlade om hur man
genom aktiv markpolitik och ägardirektiv kan arbeta med frågan i kommunerna.
Klimatperspektivet i kampanjen har lyfts i lathunden där vi pekar på vikten av att
bygga i kollektivtrafiksnära lägen samt att få ner bilismen genom att planera för färre
parkeringsplatser. Bostadsgruppen har också inlett ett samarbete med miljö- och
klimatutskottet som handlar om att ta fram fler tips till kommunpolitiker om hur man
kan arbeta för klimatsmart byggande i kommunen.
Distriktet har satsat hårt på att bli en central politisk aktör i regionen genom att delta
i den offentliga debatten. Vi har jobbat aktivt gentemot media för att lyfta fram
våra förslag om fler hyresrätter med rimliga hyror. Vi har genom debattartiklar och
nyhetssläpp fått bra utdelning för det arbetet, främst utifrån de fyra rapporter vi tagit
fram. Utöver detta har även en del andra kommungrupper och partiföreningar fått
medialt genomslag. Inte minst Stockholms stad genom bland annat rapporten
”Bostadspolitik eller bostadsbutik” och förslaget om den nya stadsdelen
Karolinastaden som utvecklats tillsammans med landstingsgruppen och Solna.
Men arbetet har även handlat om att synas bland folk - ansikte mot ansikte. Den
viktigaste delen av det har partiföreningarna stått för. Flera partiföreningar har
arrangerat öppna möten om bostadsfrågan, delat flygblad och skrivit insändare. En del
partiföreningar har också arrangerat större aktiviteter i form av att slå upp vardagsrum
i centrum eller låta förbipasserande sätta nålar på en karta för att markera var de vill se
nybyggnation.
•
Utveckla vår politik och politiska strategi inom ramen för detta område.
Det politikutvecklande arbetet har utgått ifrån ambitionen att samordna partiföreningar och kommungrupper för att tillsammans kunna leverera en plan för hur
Vänsterpartiet Storstockholm vill bygga bort bostadsbristen.
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Länsstyrelsen har gjort uppskattningen att nybyggnationsbehovet i länet fram till
2030 är 15-20 000 lägenheter per år. Utifrån detta satte vi upp en målsättning för
distriktet att vi skulle leverera byggplaner för 20 000 lägenheter per år.
Gruppledare och partiföreningar har uppmanats att konkretisera distriktets
övergripande mål på kommun- och stadsdelsnivå. Detta har följts av ett intensivt
arbete i partiföreningarna med att uppdatera och fastställa byggmål. En del föreningar
har till och med gjort markinventeringar och kan visa exakt var i kommunen de
föreslår nybyggnation. Samordningsarbetet i distriktet har varit omfattande, och i
början av 2013 kunde vi så konstatera att vi fått in siffror från samtliga kommungrupper! Summan av våra 26 kommunpolitiska målsättningar når förvisso inte upp
den till utsatta ambitionen, men nära inpå, nämligen cirka 18 000 lägenheter per år.
Detta ska vi vara fullt nöjda och stolta med.
Det är unikt för oss att ha fått till ett sådant här arbete i distriktet, och det är unikt i
förhållande till andra partier. Föreningarna har också preciserat hur stor del av
nybyggnationen som ska vara hyresrätter, en viktig profil för oss i Vänsterpartiet.
•

Samarbeta med distriktets parlamentariska partigrupper och i den mån det
finns beröringspunkter involvera utskott, arbetsgrupper och nätverk.
Bostadsfrågan har diskuterats på två gruppledarträffar. På den första träffen slogs
distriktets övergripande målsättningar med det politikutvecklande arbetet fast.
Aktivistnätverket har arbetat en del utåtriktat med frågan och socialpolitiska nätverket
har arrangerat ett seminarium om bostäder för socialt utsatta grupper. Ett samarbete
med miljö- och klimatutskottet kring klimatsmart byggande har även inletts.
•
Ta fram minst en rapport med lokalt nedbrytbar statistik.
Distriktet har tagit fram fyra olika rapporter inom bostadsområdet. Den första heter
”Fler kvinnliga gatunamn – bryt manlig stadsbild” och är ett samarbete mellan
distriktet och föreningarna i Huddinge, Botkyrka, Värmdö och Upplands Bro.
Rapporten visar att gatubilden i dessa fyra stockholmskommuner domineras av
manliga gatunamn. Vänsterpartiet i dessa kommuner har lagt förslag om att lyfta
jämställdhetsperspektivet vid namngivning av nya gator. Initiativet har fått medialt
genomslag lokalt i tre av dessa kommuner. Även distriktet har fått genomslag i
tidningen Metro, SR-Stockholm och i SVT-ABC.
Den andra rapporten heter ”Lägenheter för våldsutsatta kvinnor” och visar att en
majoritet av kommunerna i Stockholms län inte kan garantera trygga långsiktiga
boenden för våldsutsatta kvinnor. Vi har tittat på om kommunerna kan ordna boende
för kvinnan i en annan kommun i de fall hotbilden är särskilt stor i det egna
närområdet, samt om kommunernas bostadsköer erbjuder förtur till våldsutsatta
kvinnor. Initiativet kommer att följas av några lokala partiföreningsinitiativ i form
av motioner och lokala pressmeddelanden. Distriktet fick publicitet för rapporten i
Aftonbladet och den spreds också flitigt i sociala medier.
Den tredje rapporten heter ”Bryt segregationen” och är ett samarbete mellan distriktet
och föreningarna i Täby-Danderyd, Lidingö, Nacka, Sollentuna och Vaxholm. Det är
en förhandstitt på den fjärde rapporten. Rapporten belyser att nybyggnationen i dessa
kommuner de senaste två åren dominerats av villor och bostadsrätter. Vänsterpartiet
föreslår i dessa kommuner att den största delen av nybyggnationen istället ska bestå av
hyresrätter.
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I den sista, och mest omfattande, rapporten ”Så bygger Vänsterpartiet bort
bostadsbristen” redogör vi för resultatet av det politikutvecklande arbetet i distriktet
under året. Vi visar att med Vänsterpartiet i styrande ställning i våra kommuner skulle
det byggas totalt cirka 18 000 antal lägenheter per år. Vi kan också visa på hur stor del
av dessa lägenheter som skulle byggas i respektive kommun, i flera fall kan vi även
peka ut konkreta områden för nybyggnationen.
•

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.
Samordningen av distriktets parlamentariska grupper har skett genom den
gemensamma politikutvecklingen av bostadsbyggandet som samtliga kommungrupper deltagit i. Det har även funnits en ambition att koppla an till landstingsgruppens arbete genom att visa på sambandet mellan bostadsbyggande och behovet
av att bygga ut kollektivtrafiken. Detta samarbete kunde dock ha utvecklats betydligt.
Valet 2014 – nu kraftsamlar vi
I verksamhetsplanen gavs distriktsstyrelsen följande uppdrag:
•

Ta fram en strategi för valet 2014 för distriktsårskonferensen 2013 att fatta 		
beslut om.
Distriktsstyrelsen tillsatte en egen arbetsgrupp för att ta fram förslag till valstrategi.
Gruppen har bestått av: Seluah Alsaati (sammankallande), Karin Rågsjö,
Martin Hofverberg, Håkan Jörnehed och Jenny Bengtsson. En enkät skickades ut
till partiföreningarna under hösten och i anslutning till denna arrangerades också en
ordförandekonferens för att diskutera strategierna. Arbetsgruppen lämnade sedan
förslag till distriktsstyrelsen som beslutade den 6 november om ett förslag till strategi
för valen 2014. Strategin behandlas av årskonferensen 2013.
Feministiskt arbete
Årskonferensen beslutade om att anordna en inspirationshelg i feminismens tecken
för en representant från varje partiförening. Träffen arrangerade på Syningen kursgård
under hösten med 25 deltagare från 17 partiföreningar. Träffen var också startskottet
i distriktet för den internfeministiska satsningen som Vänsterpartiet dragit igång över
hela landet. Ett arbete som sedan fortsatt, bland annat i samband med
styrelseutbildningarna.
Som vanligt medverkade vi vid och var med och arrangerade en demonstration på
internationella kvinnodagen den 8 mars.
Distriktsexpeditionen har också tagit fram en sammanställning av könsfördelningen i
distriktet som presenteras i samband med årskonferensen 2013.
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Organisation och politisk samordning – utmaningar och mål
Distriktsstyrelsen tillsatte efter beslut på årskonferensen 2012 en organisationsutredningsgrupp med uppdrag att lägga förslag på hur distriktets organisation kan
vässas för att vinna i valen 2014. Utredningsgruppen har bestått av: Tobias Smedberg
(sammankallande), Birgitta Sevefjord, Ann Mari Engel, John Hörnquist, Lorena
Delgado Varas och Lisa Rasmussen. Gruppen genomförde bland annat två workshops
för gruppledare respektive föreningsordföranden. Gruppens förslag för ett vassare
distrikt presenterades för distriktsstyrelsen i december och finns med i sin helhet som
bilaga till förslaget till verksamhetsplan.
Många av åtagandena när det gäller organisationsutvecklingen i övrigt refererar till
den genomförda styrelse- och ledarskapsutbildningen som arrangerades under hösten
2012. Sammanlagt är det drygt 100 personer som genomgått denna nya styrelseutbildning. Det är endast sju partiföreningar som inte haft någon representation på
styrelseutbildningarna. Innehållet i styrelseutbildningarna har varit kampanjarbete,
effektivt styrelsearbete, internfeministiskt arbete och medlemsvård. Generellt var
utbildningarna mycket uppskattade av deltagarna och nu planeras att permanentera
styrelseutbildningarna för nya styrelseledamöter med början under kommande år.
Alla deltagare fick också ta del av den verktygslåda för styrelser som har tagits fram
under året, genom att det delades ut ett USB-minne med mallar, riktlinjer och andra
matnyttiga dokument.
I verksamhetsplanen gavs distriktsstyrelsen följande uppdrag:
•

Inventera behov och ta fram stöd till partiföreningarna i deras arbete att ta 		
emot nya medlemmar och hjälpa dessa att engagera sig i partiet.
Ovan nämnda styrelseutbildning har bl.a. syftat till att stärka föreningarnas
medlemsarbete. Alla deltagare och alla styrelser har fått den Handledning i
medlemsvård som tagits fram tidigare. Alla deltagare har diskuterat hur vi
tillsammans kan förbättra medlemsvården och utbytt tips och erfarenheter.
•
Sprida handboken Konsten att bygga ett parti.
Handboken är i princip slutsåld. Distriktet har tagit fram en digital verktygslåda för
föreningsstyrelser (dokumentmallar, policydokument, organisationshandledningar
med mera) som spreds tillsammans med många andra dokument i samband med
höstens styrelseutbildningar.
•
Vidareutveckla systemet med distriktsstöd till partiföreningarna.
I juni sjösatte distriktsstyrelsen ett nytt stödsystem som baserade sig på en indelning
av prioriterade föreningar i tre kluster. Dessa kluster innehåller partiföreningar som
har liknande förutsättningar och rimliga gemensamma målsättningar med sitt arbete.
Riktlinjerna för arbetet i de olika föreningarna var att fokusera på att stärka styrelsens
arbete och funktion, stärka medlemsvård, basarbetet, den internfeministiska
medvetenheten samt se till att alla föreningar har fungerande hemsidor och
kommunikationsfunktioner. Tanken var att det till varje kluster skulle knytas två till
tre DS-ledamöter samt en ansvarig ombudsman som tillsammans skulle leda arbetet
framåt.
Här har även styrelseutbildningen varit en viktig grund för att starta arbetet.
Stödsystemet har inte riktigt slagit rot, men upplägget och arbetssättet upplever vi
fortfarande som rätt och viktigt.
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•

Ta fram en lokal och regional konkretisering och strategi kring hur vi ska 		
implementera partiets framtidsstrategi i distriktet.
Uppdraget hänsköts till organisationsutredningsgruppen. Gruppen hade framtidsstrategin som underlag och i åtanke i arbetet med att ta fram sitt betänkande om en
vassare distriktsorganisation. Framtidsstrategin och kommissionens slutrapport
distribuerades till samtliga deltagare vid styrelseutbildningen.
•

Besöka minst hälften av alla partiföreningar för att stödja dessa i deras
arbete med kommunikation och aktivism inom ramen för den politiska
fokusfrågan.
Ledamöterna i bostadsgruppen har besökt över hälften av föreningarna och
presenterat Vänsterpartiets förslag på hur vi kan få igång bostadsbyggandet. På dessa
träffar har det också diskuterats hur föreningen kan få igång det utåtriktade arbetet i
frågan.
Distriktsordföranden har också i början av verksamhetsåret bjudit in sig själv till
alla partiföreningar för att berätta om distriktets verksamhet och för att höra hur det
går med föreningsarbetet. Detta resulterade i sin tur i besök hos en dryg tredjedel av
föreningarna.
Samtliga föreningsstyrelser som deltog i styrelseutbildningen har också haft ett pass
för att diskutera detta.
•

Tillsätta nödvändiga utskott och arbetsgrupper för att förverkliga
verksamhetsplanens intentioner men även för att fånga upp enskilda
medlemmars engagemang.
Inga nya utskott har tillsatts under verksamhetsåret, däremot har nödvändiga
fyllnadsval utförts. Ett flertal arbetsgrupper tillsattes för att framförallt förverkliga
de utredningar årskonferensen beslutat om att genomföra. En förteckning över
verksamma utskott och arbetsgrupper finns i verksamhetsberättelsens inledning och
utskotten redogör också för sitt arbete senare i denna.
•

Stötta befintliga nätverk samt uppmuntra medlemmar att aktivera sig i olika
nätverk.
Information om nätverken och om möjligheten att bilda nya nätverk har spridits
via Vänsteraktuellt och Veckobrevet. En förteckning över befintliga nätverk finns i
inledningen av verksamhetsberättelsen och flera av dem redogör också för sin egen
verksamhet senare i denna.
•
Sprida policydokumentet kring tillgänglighetsfrågor i hela organisationen.
Policydokumentet har spridits till partiföreningarna och det finns med bland de
dokument som alla deltagare i styrelseutbildningarna fick på ett USB-minne.
•
Distriktets möten ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning.
Distriktet följer policydokumentet när vi hyr lokaler.
•
Tillgänglighetsanpassa lokalerna på Kafé Marx.
Fastighetsägaren Härolden har anlitat en tillgänglighetskonsult för att bedöma Kafé
Marx tillgänglighet. Några mindre saker behöver åtgärdas som belysning, skyltning,
anpassning av dörrhandtag samt hörselslinga.
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•

Arrangera minst tre gruppledarträffar för att stärka den politiska
samordningen och samordningen av de samlade kansli- och
personalresurserna i distriktet.
Under året har gruppledarträffar genomförts den 29 maj samt 12 september.
Viktiga frågor har diskuterats men uppslutningen har tyvärr varit dålig. En planerad
gruppledarträff den 28 oktober ställdes in på grund av för få anmälda.
•

Vid behov uppdatera och diskutera distriktets välfärdsstrategi och
regionalpolitiska program.
Inte prioriterat och därför ej genomfört.
•
Delta i eventuella centrala kampanjer som partiet arrangerar under 2012.
Under våren pågick kampanjen ”Vem ska hjälpa mormor?” med fokus på
äldreomsorgen. Inom ramen för den arrangerades framförallt en rad besök på
särskilda boenden och hemtjänst-grupper samt möten med fackliga företrädare i
Kommunal och Vårdförbundet.
Under hösten drog kampanjen ”Vi är människor, inte maskiner”, som fokuserar på
arbetslivsfrågor, igång. I samband med kampanjstarten arrangerades en rad
arbetsplatsbesök och möten med fackliga företrädare runt om i distriktet.
•

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.
Distriktsstyrelsen har i enlighet med särskilt beslutat uppdrag utrett valkretsindelning
med mera och lagt ett förslag till årskonferensen 2013.
•

Öka partiets synlighet som talare, debattör, eller medarrangör vid andra 		
organisationers arrangemang.
Då någon ursprungsmätning av partiets synlighet som talare, debattör eller
medarrangör inte genomförts vid ingången av detta verksamhetsår är det svårt att
veta om vi lyckats öka vår synlighet i dessa sammanhang under året som gått eller
inte. Ansträngningar har dock gjorts från distriktsstyrelsen och även från flera av dess
utskott. Distriktet bör utveckla arbetet med att mäta kommunikativt genomslag om
målsättningar likt dessa ska kunna utvärderas på ett effektivt sätt.
•
Distriktet ska mäta resultat av sitt kommunikationsarbete.
Inte genomfört.
•
Övriga åtaganden
Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att anordna en årlig träff för partiets nämndemän.
Den första träffen ägde rum i februari 2013.
Distriktsstyrelsen fick också i uppdrag att söka reda på översättare för översättning av
val- och kampanjmaterial. Under vintern har en lista på översättare tagits fram.
Studiearbete
Studieutskottet tillsattes 2011 men har fyllnadsvalts under året på grund av några
avhopp. Utskottet har bestått av Martin Hofverberg (sammankallande, avgick under
våren), Andreas Åström (ny sammankallande under hösten), Erik Hegelund (avgick
under året), Eva-Lena Lundberg, Jessica Berlin, Henric Axell (fyllnadsvald) och
Linnea Håkansson (fyllnadsvald).
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Utskottet deltog under Socialistiskt Forum och hade bokbord med kampanjmaterial
från bostadskampanjen och en stor del feministiskt material samt en stor mängd pins
och ballonger.
Studieutskottet har under verksamhetsåret haft ett huvudansvar för studierna med stöd
av distriktsexpeditionen.
I verksamhetsplanen gavs distriktsstyrelsen följande uppdrag:
•
Erbjuda minst tre kurser för nya medlemmar.
Under 2012 har fyra tvådagars helgkurser för nya medlemmar anordnats, två under
våren och två under hösten. En kurs var på Syninge Kursgård och resterande på Kafé
Marx. Kurserna har varit välbesökta och fått goda betyg i genomförda utvärderingar.
Under hösten har också ett arbete påbörjats med att utveckla ”Kurs för nya
medlemmar” till något som passar ännu bättre in i mallen för Vänsterpartiets
centrala studieprojekt ”Vänsterskolan”. Totalt har 110 deltagare gått ”Kurs för nya
medlemmar” under 2012. Företrädare för deltagarnas partiföreningar har också
bjudits in för att närvara under kursens andra dag.
•

Erbjuda fördjupningsstudier (kontinuerliga och organisatoriska sådana) och
utbildningar för parlamentariskt förtroendevalda.
Detta uppdrag har inte genomförts fullt ut. Studieutskottet planerar att återuppta
fördjupningsstudierna under kommande verksamhetsår inom ramen för
”Vänsterskolan”.
•

Uppmuntra och ge möjlighet för utskott, nätverk och partiföreningar att
arrangera kafékvällar och öppna möten på Kafé Marx.
Kafé Marx har varit synnerligen välbokat under året och få kvällar har varit lediga för
spontana arrangemang med kort varsel. Exempelvis har studieutskottet arrangerat
två längre studiecirklar, en Marx-cirkel under våren och en under hösten på temat
”Varat och varan” där bland andra Kajsa Ekis Ekman gästade gruppen. Utöver detta så
har flera intressanta föreläsare gästat Kafé Marx främst i form av olika arrangemang
planerade av distriktets olika utskott och nätverk.
•
Utveckla samarbetet med ABF
I samband med den tidigare nämnda styrelseutbildningen togs det också ett krafttag
för att stärka samarbetet med ABF i distriktet. På styrelseutbildningen delades det ut
en folder om vad föreningarna kan få ut av samarbetet med ABF, en checklista med
saker att tänka på när man söker bidrag från ABF samt en kontaktlista med uppgifter
till alla ABF-enheter i distriktet. Förhoppningsvis har detta varit ett första steg till ett
bättre samarbete med ABF-enheterna runt om i Stockholms län.
•
Anordna och underlätta till studier kring fokusfrågan
Åtagandet har utförts av bostadsgruppen som bl.a. besökt många partiföreningar och
även tagit fram material för självstudier. Mer om det arbetet redovisas under avsnittet
om arbetet med fokusfrågan.
•

Undersöka möjligheterna att få andra – som Vänsterpartiet nationellt, 		
CMS eller andra tankesmedjor eller liknande – att bidra till eller initiera en
konkret klassanalys.
Detta uppdrag har delegerats till Studieutskottet men de har inte haft tid att initiera
arbetet. Dock har CMS tillsammans med andra startat ett arbete för att hålla en
konferens hösten 2013 med fokus på analyser om klass, kris och kapitalism idag.
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•

Anordna en utbildning i ekonomisk sakpolitik och till denna bjuda in en eller
två medlemmar, varav minst en kvinna, från varje partiförening.
Genomfördes inte av distriktet, däremot anordnades en gruppledarträff av partikansliet med fokus på kommunekonomi under hösten. Under hösten startades även
Vänsterskolan av partikansliet där en utbildning i ekonomi finns med i kurspaketet.
Kursen arrangerades av Studieutskottet i februari 2013.
•

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.
Samtliga partiföreningar har möjlighet att kostnadsfritt beställa Vänsterskolans kurs
i ekonomi som nämns ovan, på så vis kan alla intresserade medlemmar få tillgång till
utbildning i ekonomi.
Första maj-firande
Första majgruppen har under 2012 bestått av Torun Boucher (sammankallande), Mats
Skoglund, Lisa Englund, Sara Stenudd och Göran Larsson. Maria Rosén (Ung
Vänster), Samuel Scherman (VSF), Daniel Särner (Aktivistnätverket) och Bo Jansson
(1 maj-veteran) har adjungerats till gruppen. Resursperson från distriktsexpeditionen
var Björn Öberg. Gruppen har haft tio möten.
Cirka 10 000 personer deltog i tåget som gick mellan Medborgarplatsen och
Kungsträdgården och på plats i Kungsträdgården närvarade cirka 23 000 personer.
Huvudparollen för året var ”Fler jobb bättre välfärd”.
Konferencier på Medborgarplatsen var Tove Kättström och talare var Elias Efvergren
(VSF), Håkan Jörnehed (SLL), Karin Rågsjö (Stockholms Stad) och Karina Bråth
(Ung Vänster). Kreti och Pleti stod för underhållningen. I Kungsträdgården var Åsa
Hagelstedt konferencier och partiordförande Jonas Sjöstedt, Jenny Bengtsson
(Hotell- och restaurangvänstern), Elin Melander (VSF), Johanna Granbom (Ung
Vänster) och Seluah Alsaati (ordförande Storstockholmsdistriktet) höll tal. För
musikunderhållningen stod Glappkontakt, Mira Ray och Alexis Weak. I tåget
medverkade även blåsorkestern och en trumsektion.
Gruppen anordnade också banderollmålning under två dagar och medverkade vid
La Mano. Under första maj filmades fyra aktivister, vilket resulterade i en kortfilm
som ska syfta till att stärka bilden av partiet såväl internt som externt.
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Övriga politiska områden
Fackliga utskottet
Utskottet valdes 2011 och har bestått av Mattias Håkansson (sammankallande), Elena
Karlström, Ida Gabrielsson, Katarina Kalavainen, Lennart Karlsson, Nooshi
Dadgostar, Tobias Tengström och Tomas Pettersson.
Under våren anordnade utskottet, tillsammans med antirasistiska utskottet, en
föreläsning om rasism på arbetsplatserna. Företrädare för tre LO-förbund talade
om fackligt arbete i frågan inför ett trettiotal i publiken.
Under hösten arrangerade Vänsterpartiet fem regionala fackliga konferenser. Flera i
utskottet deltog i den som hölls i Stockholm. Mycket handlade om kampanjen ”Vi är
människor, inte maskiner”. Utskottets sammankallande har deltagit i utformandet av
kampanjen och i dess upptakt arrangerades också ett antal arbetsplatsbesök i distriktet
på bland annat Lagena, porslinsfabriken i Gustavsberg och inom Taxi-näringen.
En ny branschförening, Handelsvänstern, har startats under 2012.
Feministiska utskottet
Utskottet har under året bestått av: Matilda Johansson (sammankallande, avgick
under hösten), Torun Carrfors (sammankallande under hösten), Anna-Maria
Carnhede, Johanna Skarland, Josefin Morge, Anneli Andersson, Kerstin Burman
och Shawbå Ghalandari.
Under vårterminen arrangerades en serie samtal under namnet ”Den feministiska
våren” om bl.a. hatet mot feminister och en feministisk familjepolitik. Dessutom
arrangerade utskottet tillsammans med andra organisationer ”Feministiskt forum”
för sjunde året i rad.
Under hösten har ett arbete pågått för att nyrekrytera till utskottet. Fyllnadsvalen
gjordes i januari 2013.
Freds- och solidaritetsutskottet
Freds- och solidaritetsutskottet har bestått av Jesper Wiklund (sammankallande), Abdirahim Hassan, Ellen Brink och Patrik Bergvall. Under våren beslutades att utskottet
inte längre skulle ha adjungerade medlemmar, utan endast de som utsetts av distriktsstyrelsen, för att bättre kunna fokusera på det uppdrag som utskottet fått av
distriktsårskonferensen och distriktsstyrelsen.
Utskottet har sedan dess fokuserat på att bygga upp ett kontaktnät av internationellt
engagerade partikamrater runtom i distriktet, bland annat genom att annonsera i
interntidningen samt veckobrevet. Utskottet har även själva sökt upp internationellt
engagerade partister för att lära sig mer om deras arbetsområden och även mött
partiets internationella sekreterare för att diskutera samarbeten. Dessutom har
utskottet stöttat VIF i deras arrangemang av ett seminarium om Somalia.
Antirasistiska utskottet
Antirasistiska utskottet har bestått av Maria Öhman (sammankallande), Stig Johnell,
Barbro Sörman, Lou Lundqvist, Ishan Kellecioglu, Sabina Norrman, Christina Turén
och Sebastian Rapp. I september 2012 adjungerades även Erik Blohmé.
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Under våren anordnades tillsammans med det fackliga utskottet seminariet ”Rasism
på arbetet” och tillsammans med det skolpolitiska nätverket genomfördes en paneldiskussion om hur skolan lever upp till sin uttalade policy mot rasism och annan kränkande behandling. I december gästade skribenten och nätaktivisten Kawa Zolfagary
Kafé Marx för att prata om Facebook-gruppen och boken ”Vita kränkta män” samt
hur sociala medier bättre kan användas i kampen mot rasism och sexism. Vid en bokcirkel diskuterades vardagsrasism utifrån Marcus Priftis bok ”Främling, vad döljer du
för mig?” där ett öppet möte med författaren anordnades i samband med sista träffen.
Utskottet har under året även anordnat seminariet ”Skolsegregationen och dess
konsekvenser för ett bostadsområde” tillsammans med Solnas partiförening samt
deltagit som medarrangörer i den årliga antirasistiska demonstrationen i Salem
tillsammans med distrikten för LO, Ung vänster, SSU och Socialdemokraterna.
Under utskottets mandat har en separat arbetsgrupp bildats i syfte att driva ett
flyktingpolitiskt nätverk, där Elena Karlström är sammankallande. Nätverket har
haft månadsvisa flygbladsutdelningar vid Åhléns city samt varit medarrangörer till
seminariet ”En mänsklig flyktingpolitik?” ihop med Kista partiförening.
Miljö- och klimatutskottet
Miljö- och klimatutskottet har bestått av Tobias Smedberg (sammankallande), Jan
Strömdahl, Lars Abrahamsson, Lina Hjort, Stellan Hamrin, Torbjörn Vennström,
Tove Pehrsson och Ylva Nork.
Miljö- och klimatutskottet har under året fokuserat på att aktivera sig i frågor som rör
vattenhöjning och trafik samt att bidra till ökad miljö- och klimatpolitisk kunskap
i partiet. Den 11 september arrangerade utskottet i samarbete med Vänsterpartiet i
Stockholms stad en publik dag i Kungsträdgården om vattenhöjning och Förbifart
Stockholms påverkan på miljön. En kanot hissades upp 2,3 meter över vattnet i
Kungsträdgårdens vattendamm för att symbolisera hur hög vattenhöjningen kan bli
inom en generations tid. En illustrativ klimatutställning visades i ett tält där det även
fanns en utställning om Förbifart Stockholm. Representanter från stadshuset och
riksdagsgruppen talade och ett stort antal flygblad delades ut under dagen och kvällen.
I september arrangerade miljö- och klimatutskottet även en kunskapsdag för
miljöintresserade lokalpolitiker i partiföreningarna. Under dagen blandades
föreläsningar från interna och externa föreläsare med diskussioner och workshop.
Kunskapsdagen kommer få en uppföljning där vi besöker partiföreningarna under
våren 2013.
HBT-utskottet
HBT-utskottet har bestått av Åsa Brunius (sammankallande), Tobias Johansson,
Andrés Esteche, Jan Hammarlund, Anna Herdy och Maria Kedvall. HBT-utskottet
har under året deltagit på det nationella nätverket HBTQ-Vänsterns träff på Syninge
kursgård. HBTQ-Vänstern bildades på partikongressen 2012 på initiativ av
Storstockholms HBT-utskott.
Utskottet planerade och genomförde Vänsterpartiets aktiviteter under Stockholm
Pride. Då distriktsexpeditionen inte kunde avsätta personalresurser i samma
utsträckning som tidigare år innebar det ökat arbete för utskottet. Trots detta blev
det ett av våra bästa år på Stockholm Pride.
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Utöver detta har utskottet diskuterat möjligheterna att stötta och inspirera
parlamentariker och partiföreningar i deras HBT-politiska arbete. I och med
detta har utskottet samlat in motioner och interpellationer som har lagts upp på
HBTQ-Vänsterns hemsida: hbtq.vansterpartiet.se.
Aktivistnätverket
Under 2012 har Aktivistnätverket arbetat med distriktets bostadskampanj och har
i kampanjen samarbetat med fyra partiföreningar; Botkyrka, Täby-Danderyd,
Hammarby-Skarpnäck och Skärholmen, samt med VSF på Stockholms Universitet.
Nätverket har i genomsnitt haft en aktivitet i månaden, där de flesta har varit ”Fika för
bostäder”. Under året har nätverket haft något lägre aktivitet än föregående år, men
har ändå varit aktiva under hela 2012. Inför 1 maj och Ship to Gazas ankomst så var
Aktivistnätverket med och målade banderoller, de har även varit med och affischerat
inför olika arrangemang.
Nätverket har under året bestått av en kärna av cirka fem aktivister och omkring 20
personer har varit aktiva vid olika tillfällen. Det har tillkommit många nya
medlemmar till Aktivistnätverket vilket är glädjande och de jobbar aktivt för att
skapa utrymme för olika sorters engagemang och för att få fler att bli aktiva, bland
annat genom att vara med på Kurs för nya medlemmar och berätta om aktivism.
Sanna Sjögren har varit sammankallande för Aktivistnätverket.
Skolpolitiska nätverket
Skolpolitiska nätverket har under våren haft ett antal interna möten där nätverkets
arbete och olika skolfrågor som kan vara intressanta diskussionsämnen för
medlemmar och andra diskuterats. I mars arrangerades ett möte för hela
Storstockholm där Mats Öhlin bjöds in för att inleda. Det kom tolv personer och
Mats började med att prata om vad som är vänster respektive höger i skolpolitiken.
Detta anslöt till att diskutera Vänsterpartiets skolpolitiska program. Diskussionerna
handlade till exempel om resurser till skolan, betyg, pedagogik och krav på lärare.
Det har strömmat till en hel del nya till nätverket och Facebook-gruppen.
Genom Facebook-gruppen och maillistan har information spridits och skolfrågor
diskuterats. Nätverket har idag flera medlemmar och en mindre grupp på tre till sex
personer som är lite mer aktiva. Samuel Sandberg har varit sammankallande för
skolpolitiska nätverket.
Socialpolitiska nätverket
Det socialpolitiska nätverket bildades i juni 2012. Fokus har främst rört internt
socialpolitiskt arbete men ambitionen är att i framtiden även arbeta mer utåtriktat.
Nätverket anordnar möten cirka en gång per månad med olika socialpolitiska teman.
Hittills har fyra möten arrangerats; ett uppstartsmöte, ett planeringsmöte, ett möte om
partiets socialpolitik på nationell nivå och ett med tema bostad. Vid mötena finns även
möjlighet att diskutera andra socialpolitiska frågor och att tipsa varandra om aktuella
evenemang och politiska initiativ.
Många i nätverket har erfarenhet av socialt arbete och har kunnat dela med sig av sina
erfarenheter från detta. På nätverkets Facebook-grupp (Vänsterpartiet Storstockholms socialpolitiska nätverk) fortsätter diskussionerna och utbytet av tankar och tips
mellan mötena. Intresset för nätverket växer snabbt. Cirka 40 personer finns med i
Facebook-gruppen och runt 50 personer finns på mailutskickslistan, varav flera är helt
nya medlemmar i partiet. I snitt har mötena besökts av omkring tio personer. Rebecca
Hedenstedt har varit sammankallande för nätverket.
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Kulturnätverket
Vänsterns Kulturnätverk bildades som ett fristående nätverk vid partikongressen
2012. I dagsläget finns uppemot 100 nätverksmedlemmar runt om i Sverige, främst
i Stockholm. I slutet av augusti fick nätverket i uppdrag av distriktet att dess
Stockholmsgrupp ska ta fram ett material om kulturskolan samt öka kontakterna
med kulturlivet. Nätverket har under året haft åtta möten i Riksdagshuset, i
Stockholms stadshus och på Kafé Marx. Nätverket arrangerade en kulturavdelning
till första majtåget i Stockholm och beställde en egen banderoll av en textilkonstnär.
Nätverket har, i samarbete med andra, arrangerat en kväll på Teater Tribunalen om
Strindberg och politiken, ett samtal om “Kultur för glädje och motstånd” i V-tältet i
Almedalen, en kulturdebatt på Teater Tribunalen och ett kulturpolitiskt seminarium
på Socialistiskt Forum. Nätverket sprider Kulturkompassen och annat relevant
kulturpolitiskt material. Artiklar om nätverket har publicerats i flera vänstertidningar,
exempelvis i ETC och Fria Tidningen.
Nätverket har en egen hemsida: kulturvanstern.vansterpartiet.se. Sammankallande
för nätverket har varit Jonas Lundgren och Ann Mari Engel.
Vänsterpartiets pensionärsklubb
Pensionärsklubben har omkring 160 medlemmar, ungefär lika många kvinnor som
män. Styrelsen har sedan årsmötet bestått av: Kjell A Johansson (ordförande), Eili
Hirdman (sekreterare), Göran Larsson (kassör), Bert Karlsson, Annelies Lindblom,
Marianne Ramström och Britta Ring.
Pensionärsklubben har under året haft åtta medlemsmöten och elva styrelsemöten.
Medlemsmötena har haft följande gäster och teman: Henning Süssner om
folkhögskolans historia i Sverige, Gunilla Roxby Cromwall om trafikfrågan,
Ann-Margarethe Livh om äldres boendesituation, Herta Fischer om äldres rättigheter
och Karin Rågsjö om hur alliansens politik slår mot arbetarklassen. Dessutom har
medlemsmötena gästats av partisekreterare Aron Etzler, partiordförande Jonas
Sjöstedt samt distriktsordförande Seluah Alsaati. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen
deltagit i möten på Landstingshuset med Håkan Jörnehed och Torun Boucher.
Övriga aktiviteter under året har varit en vårutflykt runt Mälaren och en
sommarutflykt till Gustavsberg, samt besök på Klara soppteater och Teater
Tribunalen.
Föreläsningsserien Nyfiken Grå har haft följande gäster och teman: Hans Arvidsson
om boken Syninge kursgård, Hans Lagerberg om Per Meurling, Jenny Wrangborg om
sina dikter, Anita Dorazio om apatiska flyktingbarn, Gunilla Thorgren om Ottar och
kärleken, Anita Persson om Strindberg och arbetarrörelsen, Amineh Kakabaveh om
feministiska gräsrötter, Wiwi-Anne Johansson om pensionssystemet, Eva Björklund
om vad som händer på Kuba, Göran Hillman om Slas, Björn Elmbrant om eurokrisen,
Jan Strömdal om ekologi på Kuba och i Sverige, Hillevi Ganetz om naturprogram på
TV, Elisabeth Auer om Elin Wägner, Kjersti Bosdotter om svenska politiska fångar,
Hans Caldaras om romer förr och nu, Johan Fornäs om kulturbegreppet, Mikael
Nyberg om Det stora tågrånet och Bengt Berg om Värmland och världen.
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Bilaga:
Könsfördelning i distriktet 2012
Flera av organen inom distriktet består av över 60 % kvinnor, närmare bestämt
distriktsstyrelsen, verkställande utskottet, landstingsfullmäktige och stadshusgruppen totalt sett. Dessutom är kvinnor överrepresenterade bland de anställda
där så många som 68 % är kvinnor. Ytterligare poster där kvinnor har minst
50 % är bland distriktets riksdagsledamöter, partiföreningsordföranden,
ledamöter i partiföreningsstyrelser, nämndemän i kommuner och landsting
samt bland de förtroendevalda i landstingsgruppen.
Män är överrepresenterade i flertalet organ. Allra störst är männens
överrepresentation bland gruppledare där endast 39 % av posterna innehas av
kvinnor, samt i kommunala bolagsstyrelser där bara 38 % av ledamöterna är
kvinnor. Även i kommunfullmäktige i distriktets kommuner är män något
överrepresenterade (47 % kvinnor), liksom i kommunala nämnder
(49 % kvinnor). Män är också något överrepresenterade bland medlemmarna,
där kvinnor utgör 48 %.
Ser vi till varje specifik kommunal facknämnd är könsfördelningen något mer
snedfördelad än när vi ser till de kommunala nämnderna totalt sett, förutom i
kultur- och fritidsnämnderna där fördelningen är jämn. I arbetsmarknadsnämnderna sitter 41 % kvinnor, av dessa är dock endast 8 % ordinarie ledamöter
i jämförelse med de 42 % män som är ordinarie ledamöter. Män är överrepresenterade även i miljö-och samhällsbyggnadsnämnder samt i val- och överförmyndarnämnder, i den senare är endast 10 % bland kvinnorna ordinarie ledamöter
jämfört med 33 % hos männen. Kvinnor är i sin tur överrepresenterade i barn- och
utbildningsnämnder samt i social- och omvårdnadsnämnder.
Om inte annat anges är siffrorna registrerade i december 2012. I
diagrammen anges både procentuell fördelning och inom parentes
antal kvinnor respektive män.
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50 %
(2)

Storstockholms riksdagsledamöter

Distriksstyrelsen

63%
(12)

Distriktsordförande: kvinna

Verkställande utskottet

67%
(4)

52%
(25)

Partiföreningsordförande
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50 %
(2)

37%
(7)

33%
(2)

■ Kvinnor
■ Män

■ Kvinnor
■ Män

■ Kvinnor
■ Män

48%
(23)

■ Kvinnor
■ Män

54%
(151)

Partiföreningsstyrelser

23%
(23)

Kommunfullmäktige,
samtliga kommuner
Kommentar: Sedan 2010 har 3 kvinnor och 4 män
avgått och har ersatts av 4 kvinnor och 3 män. För
tillfället (121205) sitter således 26 kvinnor och 28
män som ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige.

22%
(22)

39%
(9)

Gruppledare, kommun

Landstingsfullmäktige
Landstigsråd: Kvinna till slutet av 2012, därefter man
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60%
(6)

46%
(129)

■ Kvinnor
■ Män

29%
(29)

■ Kvinnor, ord

25%
(25)

■ Män, ord

■ Kvinnor, ers

■ Män, ers

61%
(14)

■ Kvinnor

40%
(4)

■ Kvinnor

■ Män

■ Män

Nämndemän, kommun

57%
(43)

52%
(31)

Nämndemän, landsting

47%
(33)

■ Kvinnor

48%
(29)

■ Kvinnor

■ Män

■ Män

1%
(24)

48%
(1493)

Medlemmar
Kommentar: undersökt 2013-01-25

51%
(1589)

■ Kvinnor
■ Män
■ Ej angivit

68%
(17)
Anställda

32%
(8)

■ Kvinnor
■ Män
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Stadshusgruppen totalt
Kommentar: Beräknat utifrån uppdrag och inte
personer. Om en person har 5 uppdrag räknas denne
således 5 gånger.

61%
(49)

39%
(31)

■ Män

54%
(34)

Landstingsgruppen totalt

46%
(29)

Kommentar: Se kommentar under Stadshusgruppen
totalt.

23%
(38)
20%
(32)

29%
(48)

33%
(4)
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■ Kvinnor, ord
■ Kvinnor, ers
■ Män, ord
■ Män, ers

17%
(2)
Facknämnd, arbetsmarknad

■ Kvinnor
■ Män

28%
(45)

Kommunala nämnder, totalt

■ Kvinnor

42%
(5)
8%
(1)

■ Kvinnor, ord
■ Kvinnor, ers
■ Män, ord
■ Män, ers

22%
(6)

Facknämnd, barn/skola/utbildning

22%
(6)

■ Kvinnor, ord

19%
(5)

37%
(10)

■ Kvinnor, ers
■ Män, ord
■ Män, ers

27%
(6)

Facknämnd, kultur/fritid

23%
(5)

■ Kvinnor, ord

23%
(5)

27%
(6)

■ Kvinnor, ers
■ Män, ord
■ Män, ers

Facknämnd, miljö/samhällsbyggnad
Kommentar: I de fall det funnit en teknisk nämnd,
klimatnämnd eller hälsoskyddsnämnd är även dessa
inräknade i denna kategori.

38%
(15)

Facknämnd, social/vård/omsorg

28%
(11)
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■ Kvinnor, ers

18%
(7)

25%
(10)

28%
(11)

■ Kvinnor, ord

20%
(8)

■ Män, ord
■ Män, ers

20%
(8)
25%
(10)

■ Kvinnor, ord
■ Kvinnor, ers
■ Män, ord
■ Män, ers

24%
(5)

Facknämnd, val/överförmyndare

33%
(7)

38%
(20)

Ledamöter i kommunala
bolagsstyrelser
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33%
(7)
10%
(2)

62%
(32)

■ Kvinnor, ord
■ Kvinnor, ers
■ Män, ord
■ Män, ers

■ Kvinnor
■ Män
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