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En rättvis storstad är möjlig
Förslag till Verksamhetsplan 2014 
för Vänsterpartiet Storstockholm

Inledning

Verksamhetsåret 2014 är supervalåret då vi sätter vår organisation och vår politik på prov. Vi har under 
flera år enträget hållit fast vid centrala fokusfrågor som bostad och vinster i välfärden. Vi gör det för att 
det är helt avgörande frågor i bostadsbristens Stockholm, ett Stockholm där borgarna leker affär med vår 
gemensamma välfärd. Men vi gör det också för att ett år av fokus inte räcker till om vi vill att väljarna ska 
förknippa oss med lösningarna på tidens ödesfrågor.

Partiets målsättning för året är att byta regering och byta politik. För att det ska ske måste vi i distriktet 
leverera Stockholmsregionen. Det är här privatiseringar och skattesänkarpolitiken gått hårdast fram och 
visat vägen för högern i andra delar av landet. Det är här mediabilden formas av vad som är önskvärd och 
trovärdig politik.

Vi vet att många väljare delar våra värderingar och vill det vi vill. Men vi vet också att många tvivlar på 
vår förmåga att omsätta våra åsikter i praktisk politik. Därför är det avgörande att vi under supervalåret 
visar att vi är partiet som gör och som kan.

Val kan vinnas utan att politiken förändras. Det är utifrån den insikten som vi i Vänsterpartiet har arbetat 
konsekvent för att förskjuta den politiska dagordningen och vinna mark åt våra frågeställningar och våra 
svar. Det är så man krattar manegen för en verklig förändring den dag i september då vi får majoritetsskifte 
i riksdag, landsting och kommuner i Stockholms län.

Det är också därför vi fortsätter att peka på bostadsbristens konsekvenser för stockholmarna och vår 
väg ut ur krisen. Samma gäller för vinstfrågan där vi som enda parti konsekvent säger nej till vinstuttag 
ur välfärden och sätter kvalitet, både för brukaren och för de anställda, i första rummet.

Distriktet kommer under året också att fortsätta utveckla organisationen i syfte att bli ett vassare parti. Steg 
har redan tagits utifrån den organisationsutredning vars slutsatser antogs för ett år sedan. En avgörande 
utmaning är att skapa förutsättningar för Vänsterpartiet Storstockholm att bli en starkare politisk aktör som 
utvecklar och driver politiska frågor. Detta sker dels i samarbete med våra parlamentariska grupper i länet, 
dels genom ett mer politiskt inriktat stöd till partiföreningarna. Distriktet måste också stärka den politiska 
inriktningen för att kunna driva de frågor som är viktiga för partiet på en nationell nivå i regionen.

Det internfeministiska arbetet har utvecklats under året som gått, men mycket mer återstår att göra för 
att vi som organisation i såväl ideologi som i praktik är feministiska i alla sammanhang. För att vi med 
trovärdighet ska kunna ta täten i en feministisk front måste det internfeministiska arbetet alltjämt 
prioriteras högt.

2014 är året då vi tillsammans sätter ord på de orättvisor som följt av åtta år av borgerligt styre i många 
av de parlamentariska organ som ryms inom distriktet. Efter valet har vi en grannlaga uppgift, att åtgärda 
samma orättvisor och bygga ett samhälle präglat av omtanke istället för girighet.
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Politiska fokusfrågor

Som vi konstaterat i valstrategin ska valrörelsen sträcka sig längre än den intensiva månaden innan 
valdagen, den har redan börjat och kommer att dominera våra prioriteringar under det här året. Valrörelsen 
ska vara en del av vårt vardagliga politiska arbete. Därför bör valstrategins frågor genomsyra nästa års hela 
verksamhet. Huvudfokus ska ligga på bostadsbristen och hur vi vill lösa den och partiets centrala frågor om 
vinster i välfärden.

Hem för alla
Bostadsbristen är omfattande i Stockholmsregionen och drabbar framför allt ungdomar, studenter, äldre 
och personer med otrygga anställningar som har små möjligheter att köpa sig en egen bostad. Vänster-
partiet spelar här en viktig roll i det att vi arbetar för att det ska byggas fler klimatsmarta hyresrätter med 
rimliga hyror. Förra året fokuserade vårt politikutvecklande arbete på att pressa hyror i nyproducerade 
lägenheter, men också för att de fastigheter som byggs ska ge så små avtryck som möjligt i vår miljö och 
vårt klimat. Nu har vi en väl underbyggd politik för att bygga mer till lägre kostnad och mindre miljö-
påverkan. Nu ska den politiken förmedlas och sättas på prov.

Allt eftersom att fler partier plockar upp bostadsfrågan och förmedlar löften om byggplaner, måste 
Vänsterpartiet klargöra vår unika profil. Vi pratar inte bara om volym, vi pratar om hyran, om hållbarhet, 
men också om att skapa nya hem. Vi vill inte bygga förvaringsutrymmen för regionens arbetskraft, vi vill 
bygga en levande stad med hem åt alla som vill leva sina liv i Stockholms län.

Vår vinst i välfärden
Stockholm har blivit privatiseringarnas centrum och därför lägger vi mycket krut på att få bort vinst-
intresset i välfärden. Vi arbetar från såväl kommunal som landstingsnivå på att driva den centrala 
kampanjen mot vinster i välfärden och för en välfärd där behov går före pengar. Vinstintresset gör så att 
sjuksköterskan får springa snabbare för att hinna med, det gör så att läraren blir pressad att höja betygen 
och att barngrupperna blir större i förskolan. Vi tror på en välfärd där äldre ska bestämma vad de vill ha 
hjälp med och inte vilket bolag som ska utföra det. Vi tror på en välfärd där undersköterskan ska ha 
många kollegor och inga delade turer. Vi är garanten för en välfärd utan vinster.

Feministiska vågen
Det är viktigt att vi lyfter fram våra profilfrågor som feministiska frågor. För till exempel frågan om 
vinster i välfärden ska vi visa att det handlar om kvinnodominerade arbetsplatser och där Vänsterpartiets 
politik innebär fler händer i välfärden och därmed mindre stress för de anställda. I den centralt lanserade 
feministiska offensiven finns flera frågor som Vänsterpartiet Storstockholm driver. I detta arbete bör 
distriktet spela en samordnande och drivande roll.

Vänsterpartiets utmaningar
Det räcker inte med att ha rätt, vi måste också få rätt. Många människor sympatiserar med Vänsterpartiets 
värderingar, men tror inte att vi kan genomföra politiken i praktiken. Därför är det av avgörande betydelse 
att vi visar på framgångar i parlamentariska organ, både i majoritet och i opposition. En röst på Vänster-
partiet spelar roll.

Vårt arbete med fokusfrågorna bör även syfta till att pressa tillbaka främlingsfientliga krafter. Det är svårt 
att bekämpa rasism utan att ha lösningar på de problem som i sig skapar rasism. Rasismen är en reaktion på 
ett ojämlikt samhälle och här måste Vänsterpartiet tydligt visa på lösningarna på detta grundproblem.

Uppdrag till distriktsstyrelsen
■  Fokusera på bostadsbristen och våra lösningar.
■  Driva frågan om vinster i välfärden.
■  Vara en samordnande och pådrivande kraft i den feministiska offensiven.
■  Använda framgångsexempel från parlamentariska organ där vi finns representerade.
■  Stärka samordningen mellan distriktets parlamentariska grupper för att höja vår förmåga att i    
parlamentariska och utomparlamentariska sammanhang föra fram partiets politik.
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Målsättningar i valet
Distriktet går in i valrörelsen med tydliga målsättningar om att stärka partiets parlamentariska positioner 
och för skifte i både majoritetsförhållanden och i politikens innehåll.

Målet är:
■  Maktskifte i riksdag och landsting.
■  Fler rödgröna kommuner i distriktet.
■  Bli ett starkare Vänsterparti i Landstinget och i alla kommuner.
■  Stärkt organisation genom fler aktiva medlemmar.
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Organisatoriska utmaningar

Fortsatt implementering av organisationsutredningen
Organisationsutredningen år 2012 föreslog en rad förändringar av hur distriktet organiserar sig och 
sin verksamhet. Utredningen föreslog en smidigare och mer effektiv organisation, en tätare koppling 
till och samverkan med parlamentariker i kommunerna och i landstinget, och en stegvis utveckling 
mot en organisation som kan ge mer politiskt stöd till föreningarna. Under året har delar av organisations-
utredningens slutsatser verkställts i organisationen. I år bör arbetet gå vidare för att ytterligare stärka 
organisationen i den riktning som organisationsutredningen pekar ut. Vissa delar av organisations-
utredningens förslag nämns särskilt i denna verksamhetsplan för att säkerställa dess verkställande. 
Bakgrunden och motiveringen kring dessa framgår i rapporten från organisationsutredningen.

Uppdrag till distriktsstyrelsen:
■  Att efter valet genomföra en översyn av vilket administrativt, organisatoriskt och politiskt stöd från  
distriktsexpeditionen partiföreningarna får, behöver, och skulle ha nytta av. Detta i syfte att skapa en                      
ökad balans av stöd där det politiska stödet kan få en större andel av det stöd som ges idag.
■  Ge valberedningen i uppdrag att förbereda valet av ny distriktsstyrelse utifrån att nästkommande  
styrelse ska bestå av nio ledamöter, samtliga ordinarie.
■  Uppmana valberedningen att föreslå en styrelse som bland annat rymmer representation från 
 landstingsgruppen, från parlamentariska församlingar i kommuner samt om möjligt också från 
riksdagsgruppen.
■  Arbeta fram ett sätt för distriktet att, i linje med organisationsutredningens förslag, övergå till tvååriga 
mandatperioder från 2015.

Implementering av valstrategin
Vissa delar av valstrategin har lyfts in i den här verksamhetsplanen. Men distriktsstyrelsen har även fortsatt 
ansvar för att implementera hela den valstrategi som antogs av årskonferensen 2013.

Uppdrag  till distriktsstyrelsen
■  Fortsatt ansvar för att implementera den av årskonferensen 2013 antagna valstrategin.

Dubbla valkampanjer
Förutom kommun-, landstings- och riksdagsvalen, ska vi år 2014 även hinna med ett Europaparlamentsval 
(EUP-val), närmare bestämt i slutet av maj. Målsättningen med Europaparlamentsvalet är att mobilisera 
väljarna att rösta på Vänsterpartiet. Det är dock minst lika viktigt att se detta som ett tillfälle att lyfta våra 
prioriterade frågor och stärka vänsterns position inför riksdagsvalet. Distriktet kommer inte att lyfta egna 
frågor eller producera eget material, utan vi använder partiets nationella material i kampanjen.

Internfeministiskt arbete
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och det ska genomsyra all vår verksamhet. Vi ska därför alltid 
ha ett internfeministiskt perspektiv när vi fördelar arbetsuppgifter, tillsätter utskott och arbetsgrupper, 
väljer personer till förtroendeuppdrag och planerar verksamheten. Under förra året pågick ett arbete för 
att implementera den internfeministiska handboken och detta bör fortsätta med målsättningen att alla 
partiföreningar och grupper i distriktet använder interfeministiska metoder vid exempelvis möten, 
arbetsfördelning och valberedning, samt att alla partiföreningar ska välja en feministiskt ansvarig.

Uppdrag till distriktsstyrelsen
■  Arbeta för att implementera den internfeministiska handlingsplanen i distrikt och partiföreningar.
■  Fortsätta ha internfeminism som en del av Kurs för nya medlemmar.
■  Arbeta för att alla partiföreningar ska välja en feministiskt ansvarig.
■  Stärka kvinnor i partiet genom att arrangera retorikutbildning för kvinnor och erbjuda andra  
separatistiska studier.
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Ett mer representativt partidistrikt
Under 2013 har en arbetsgrupp arbetat för att kartlägga strukturella hinder och stärka representativiteten 
i distriktet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014. Fokus kommer att vara att tillsammans med 
valberedningarna arbeta för en bred representation i parlamentariska församlingar. Under valrörelsen är 
det viktigt att ge personer med t.ex. utländsk bakgrund vägar in partiet. För att minska strukturella hinder 
bör ett arbete föras med partiföreningar så att det finns en medvetenhet om hur vi ska skapa ett mer 
representativt partidistrikt.

Uppdrag till distriktsstyrelsen:
■  Fortsätta arbetet för ett mer representativt partidistrikt.

Stärka partiföreningarna
Partiföreningarna är den viktigaste delen i vårt arbete och för att driva en framgångsrik valrörelse och ge 
möjligheter för fler medlemmar att bli aktiva behöver vi ha starka partiföreningar. Därför föreslår vi att 
fortsätta arbetet med stödsystem och arbetet för att stärka alla föreningsstyrelser genom att distriktet 
arrangerar Kurs för nya i föreningsstyrelserna.

Uppdrag till distriktsstyrelsen
■  Fortsätta arbetet med stödsystem för särskilt prioriterade partiföreningar.
 ■  Arrangera Kurs för nya i föreningsstyrelsen.

Elddop för kampanjorganisationen
I valstrategin skriver vi att vi behöver arbeta för att stärka distriktets och partiföreningarnas kampanj-
organisation. Arbetet har pågått under hela 2013 och i år sätter vi vår kampanjorganisation på prov. Vår 
målsättning är att fler medlemmar delar ansvaret och glädjen i valkampanjerna och att alla partiföreningar 
deltar aktivt i valrörelsen. Det gäller såväl planering av kampanjarbete som att arbeta in former för att på 
ett systematiskt och effektivt sätt möta medborgare för att föra ut Vänsterpartiets politik. Vi har gedigna 
valstudier planerade för att ge de medlemmar som vill aktivera sig verktyg för att på bästa sätt bli aktiva i 
valrörelsen. Även studier för personer som kandiderar till förtroendeuppdrag är planerade. Vi ska sänka 
trösklarna för att vara aktiv i partiet samt hitta en balans mellan uthållighet och variation i kommunika-
tionsformerna. Vår kommunikation ska dock alltid bygga på att Vänsterpartiet är konstruktiva, varma 
och en röst för rättvisa. De målgrupper som partiet centralt har identifierat är tidigare V, S och Mp-väljare, 
anställda i offentlig sektor, utlandsfödda och personer med utländsk bakgrund, boende i hyresrätt och 
storstadsbor. Detta är även de målgrupper distriktet kommer att rikta sig till. 

Uppdrag till distriktsstyrelsen
■  Sjösätta distriktets och partiföreningarnas kampanjorganisation.

Utskott – fördelning, delegering och engagemang
Distriktet har över 3 300 medlemmar, vi gör anspråk på att ha en politik för alla områden där politiska 
lösningar eller stöd behövs. Allt detta engagemang kan inte rymmas inom verksamhetsplanen, allt kan 
inte heller förutses. För att kunna kanalisera våra medlemmars engagemang på bästa sätt, samt ge distrikts-
styrelsen en möjlighet att delegera uppgifter och ansvar till de som är bäst lämpade att hantera frågan, 
behövs utskott och nätverk med ansvar för olika politiska områden. Dessa behöver vara kompletterande 
till DS arbete, dess antal och politiska inriktning behöver vara flexibelt för att möta utmaningar som 
Vänsterpartiet i Stockholms län möter. Samtidigt behöver arbetet inom utskotten vara enkelt, mötes- och 
rapporteringsformer klara och tydliga, utskottens sammansättning behöver vara transparent och 
demokratisk. Under verksamhetsåret kommer utskottens arbete att vidareutvecklas.

Uppdrag till distriktsstyrelsen
■ Utveckla utskotten och nätverken och vid behov öka samarbetet mellan utskott och DS
■ Utveckla former för alla utskott att bidra till valrörelsen
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Efter valen 2014
Även om en stor del av verksamheten nästa år är inriktad på att vinna de allmänna valen så är det viktigt 
att redan nu planera för den tid som kommer efter september 2014. En viktig uppgift är att välkomna nya 
medlemmar till partiet och erbjuda dem plats på Kurs för nya medlemmar samt meningsfulla uppgifter för 
de som vill bli aktiva. Distriktsstyrelsen har även en viktig roll att fylla när det gäller att utvärdera valarbetet 
i distriktet, ett arbete som bör påbörjas så fort som möjligt efter valet.

Partiet har en stadig ökning i medlemsantal och vi ska arbeta för att fler engagerar sig i samband med valet. 
Fler medlemmar betyder också möjlighet att skapa fler föreningar, vilket bör undersökas under hösten.

Valutgången är av avgörande betydelse för partiets verksamhet efter valet, den politiska verkligheten 
kommer att se olika ut beroende på om vi sätter oss i regeringsförhandlingar eller om vi fortsätter som 
oppositionsparti. Under hösten ska distriktet arrangera en konferens där vi diskuterar det politiska läget och 
hur vi bör gå vidare. Det blir också ett första tillfälle att diskutera möjliga politiska projekt för framtiden.

Uppdrag till distriktsstyrelsen
■  Ansvara för att det arrangeras flertal Kurs för nya medlemmar under hösten och vintern 2014.
■   Att i samarbete med bland andra partiföreningar, gruppledare, valledning och tjänstemän utvärdera 
valrörelsen.
■  Att verka för bildandet av fler partiföreningar.
■  Att arrangera en konferens för att diskutera igenom det politiska läget efter valet.
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