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Inledning 
Det här är distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse. Det är inte en 
redogörelse för all verksamhet i distriktet under året, utan redovisar 
hur distriktsstyrelsen arbetat med de uppdrag och arbetsuppgifter 
som förra distriktsårskonferensen beslutade om i verksamhetsplanen 
för 2013. 
  
Den verksamhetsplan som antogs av distriktsårskonferensen 2013 
skilde sig från tidigare planer genom att inte i samma utsträckning 
ge detaljerade instruktioner till styrelsen i avseende på verksamhet. 
Genom att istället formulera övergripande målsättningar lät 
distriktsårskonferensen styrelsen arbeta med lösare tyglar. 
Ambitionerna har för den skull inte varit mindre, och som framgår 
av denna verksamhetsberättelse har distriktsstyrelsen, 
distriktsexpeditionen, utskotten, arbetsgrupperna och nätverken lagt 
ner ett omfattande arbete under ett intensivt verksamhetsår. 
  
Bostadspolitiken har liksom föregående år stått i centrum för 
huvuddelen av den utåtriktade verksamheten. Under året har det 
lagts fokus på att utveckla den kommunala verktygslådan för 
att sänka kostnader i nyproduktionen av hyresrätter, och i 
förlängningen hyrorna. Utredningsarbetet har resulterat i tre 
rapporter. I förvalskampanjen "Hem för alla" har distriktets 
bostadspolitik gestaltats med flygbladsmaterial, film och hemsida. 
Distriktet och partiföreningarna har lagt ner ett omfattande arbete på 
att föra ut partiets politik och bilda opinion för vår bostadspolitik i 
länet. Därutöver har vi deltagit i partiets centrala kampanjer kring 
vinster i välfärden. Distriktet har i samarbete med landstingsgruppen 
och branschföreningar arbetat med att ta fram ett 
Stockholmsregionalt perspektiv på vinstfrågan i syfte att vässa vår 
politik på det lokala planet. 
 
Distriktet har arbetat för att lyfta våra fokusfrågor som feministiska 
frågor och har haft en bra draghjälp av den feministiska våg som 
partiet centralt lanserat under verksamhetsåret. Inte minst vinster i 
välfärden har en tydlig feministisk profilering i partiets 
kommunikation men tillfällen har också bjudits att reagera i under 
året aktuella frågor som mäns våld mot kvinnor och 
underbemanningen av sjuksköterskor på länets sjukhus. 
 
Förberedelserna inför valen har upptagit mycket av 
distriktsstyrelsens och expeditionens tid och resurser under året. 
Planering och genomförande av utbildningar, samordning av de 
olika kanslierna och en förstärkning av basorganisationen har 
prioriterats högt för att valåret ska blir en framgång för partiet i 
Stockholmsdistriktet. 
  
Det interna och organisatoriska arbetet i stort har inriktats på att 
stärka och stödja partiföreningarna, utveckla distriktets organisation 
och erbjuda bra introduktion för nya medlemmar. En utbildning för 
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samtliga föreningsstyrelser har genomförts. Distriktet har haft en 
fortsatt stark medlemsutveckling, vilket är mycket glädjande. 
 
Distriktsstyrelsen och det feministiska utskottet har satt det 
internfeministiska arbetet i fortsatt fokus med samordning av 
feministiskt ansvarigas arbete och separatistiska möten inför stora 
arrangemang. En välbesökt och mycket uppskattad spetsutbildning 
för kvinnliga parlamentariker har genomförts under året. 
  
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! 
 
Uppdrag till distriktsstyrelsen  
■ Fokusera på frågan om bostadsbyggande och utveckla distriktets 
politik för att bygga klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.  
I höstas lanserade distriktet förvalskampanjen Hem för alla där vi 
lyfter kravet om att bygga fler klimatsmarta hyresrätter. Kampanjen 
omfattas av hemsidan hemföralla.nu, en kampanjfilm samt flygblad 
och affischer. Kampanjprofilen är framtagen utifrån ambitionen att 
visa partiet som en varm och konstruktiv kraft som vill människor 
väl. Vänsterpartiet är en kraft som arbetar för att alla ska ha ett hem 
att trivas i med hyror alla har råd med, det till skillnad mot högern 
som hellre ser att det byggs lyxvåningar för ett fåtal.  
 
Distriktet har tagit fram tre rapporter under verksamhetsåret där vi 
utvecklar vår politik. Den första rapporten heter Korta kötiderna! 
och handlar om de skenande bostadsköerna och vägar för ökat 
byggande. Där slår vi fast att det ska ta max några månader att få ett 
förstahandskontrakt i länet. I den andra rapporten jämför vi hur 
många bostadsrätter respektive hyresrätter det byggts de senaste åren 
i länet. Vi vill att det ska byggas fler klimatsmarta hyresrätter, även i 
de rika kommunerna. Den tredje rapporten är ett omfattande 
policydokument där vi lanserar ett flertal nya politiska förslag för att 
pressa kostnaderna i nyproduktionen, allt för att sluthyran ska bli så 
låg som möjligt. 
 
■ Driva den centrala kampanjen om bättre arbetslivsvillkor, främst 
genom fackliga utskottet och fackligt aktiva medlemmar. 
Kampanjen för bättre villkor i arbetslivet har främst drivits på 
central nivå i partiet. I samband med de kampanjveckor som varit så 
har distriktet i samarbete med partiföreningar arrangerat 
arbetsplatsbesök.   
 
■ Tillsammans med landstings- och kommunpolitiker utveckla 
distriktets politik för att stoppa vinsterna i välfärden. 
En arbetsgrupp för välfärdsfrågor bestående av representanter från 
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distriktsstyrelsen, landstingsgruppen och branschföreningar har 
utsetts. Gruppen har fått i uppdrag att utifrån ett regionalt perspektiv 
ta fram en rapport om vinster i välfärden innehållandes hur 
kommungrupper och landstingsgruppen i distriktet har arbetat mot 
vinster i välfärden under den senaste mandatperioden med syftet att 
utifrån det kunna utveckla och konkretisera vår politik i frågan. 
 
■ Arbeta strategiskt för att presentera trovärdig och genomförbar 
politik på dessa områden. 
Vår bostadspolitik blir trovärdig när vi presenterar konkreta förslag 
på hur vi kan få igång byggandet och när vi pekar ut vilka områden 
vi föreslår nybyggnation på. Ambitionen har också varit att peka på 
kommuner där Vänsterpartiet är med och styr där vi lyckats bygga 
bort bostadsbristen och pressa nybyggnationspriserna, men detta har 
inte fungerat optimalt. 
 
I arbetet mot vinster i välfärden har fokus lagts på att hitta goda 
exempel på hur Vänsterpartiet arbetar mot vinster i välfärden i 
kommuner och i landstinget inom distriktet. Genom att kartlägga 
läget inom välfärdssektorn bland kommunerna i distriktet och belysa 
hur vi arbetar mot vinster, samt genom att ha kontakt med 
fackförbund i sektorn, är ambitionen att kunna presentera trovärdig 
och genomförbar politik kring vinstfrågan. 
 
■ Stärka samordningen mellan distriktets parlamentariska grupper 
och kopplingen mellan inom- och utomparlamentariskt arbete. 
Den politik distriktet driver och de rapporter vi tagit fram syftar till 
att knyta ihop distriktets parlamentariska grupper. En del 
partiföreningar har varit aktiva parlamentariskt och lyft krav om att 
öka byggandet, samt kombinerat det med utåtriktat arbete. 
 
■ Arbeta aktivt med att lyfta fram våra profilfrågor som feministiska 
frågor. 
Vårt arbete mot vinster i välfärden har ett tydligt feministiskt 
perspektiv i det att det till stor del är kvinnor som får ta smällen 
när pengar går till riskkapitalister istället för till att anställa fler. I 
samband med den feministiska offensiv som partiet lanserade i 
höstas fick det feministiska arbetet i distriktet en nytändning. Vi 
har till exempel försökt vara ute i debatten både när det gäller 
mäns våld mot kvinnor och den kraftiga underbemanningen av 
barnmorskor i länets sjukhus. 
 

Organisatoriska utmaningar 

Vässa distriktet 
Distriktsstyrelsen har under året arbetat vidare med förslagen i 
organisationsutredningen 2012. Tyvärr har distriktsexpeditionen 
varit hårt arbetsbelastad under en stor del av verksamhetsåret på 
grund av sjukfrånvaro och vakans på posten som 
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organisationssekreterare, vilket gjort att det inte varit möjligt att 
slutföra arbetet. En ny organisationssekreterare är nu rekryterad och 
det är vår bedömning att distriktet nu är väl organisatoriskt rustat 
inför den kommande valrörelsen. 
 
Uppdrag till distriktsstyrelsen 
■ Ge Vänsterpartiets landstingsgrupp i uppdrag att, i samarbete 
med distriktsstyrelsen, ansvara för gruppledarträffarna vilka bör 
äga rum minst tre gånger per år.  
Tre gruppledarträffar har genomförts under verksamhetsåret: 22 maj 
(Ulla Andersson från partistyrelsen redogjorde för partiets 
budgetalternativ), 15 oktober (valförberedelser och aktuella 
landstingsfrågor), 17 mars. Landstingsgruppen har ansvarat för 
lokaler och minnesanteckningar. Tyvärr har bara ett tiotal av våra 
kommunala grupper varit representerade på träffarna. 
 
■ Föra in landstingspolitik som en stående punkt på 
distriktsstyrelsemötenas dagordning. Denna bör föredras av någon 
från landstingsgruppen.  
Det är numera en stående punkt och aktuella landstingspolitiska 
frågor har behandlats på de flesta DS-möten.  
 
■ 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. 
Den större översynen kommer att vänta till efter valrörelsen då vi 
vet vilka resurser som kommer att finnas under den kommande 
mandatperioden. Tankarna om att öka det politiska stödet har dock 
varit närvarande i så väl verksamhetsplanering som i 
rekryteringsprocessen av ny organisationssekreterare. 
 
■ Om möjligt utveckla distriktsexpeditionen utifrån befintliga 
resurser samt utifrån organisationsutredningens förslag om att öka 
det politiska och administrativa stödet till distriktsstyrelsen genom 
en ny tjänst, samt förslag om att renodla styrningen. 
De ekonomiska ramarna gör att det i dag inte är möjligt att fullt ut 
uppfylla organisationsutredningens förslag. Rekryteringen av en ny 
organisationssekreterare kommer att innebära en förstärkning av 
resurserna för politiskt stöd till DS/VU. 
 
■ Skriva motion till kommande kongress om att utöka distriktets 
möjlighet att ha tvååriga mandatperioder så att det även blir möjligt 
att enbart ha distriktsårskonferens vartannat år och välja hela 
styrelsen samtidigt vartannat år.  
Partistyrelsen föreslog en sådan stadgeändring, varför DS beslutade 
att inte lämna in någon motion. Kongressen biföll PS förslag, vilket 
innebär att det nu är möjligt att tillämpa tvååriga mandatperioder för 
DS. DS föreslår att vi börjar med tvååriga mandatperioder från och 
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med distriktsårskonferensen 2015 så att vi undviker att 
distriktsårskonferens och valkonferens genomförs samma år. 
 
■ Arbeta fram ett sätt för distriktet att, i linje med 
organisationsutredningens förslag, övergå till tvååriga 
mandatperioder med start år 2014. 
Inte aktuellt (se ovan). 
 
■ Utreda och arbeta proaktivt för att Vänsterpartiet, såväl internt 
som i parlamentariska församlingar, representativt speglar partiets 
väljarbas.   
En arbetsgrupp har tillsatts som berättar mer om sitt arbete under 
"Distriktets utskott och arbetsgrupper". 
 
■ Anordna kurser om strukturella hinder och se över 
representationen av olika grupper i partiet.  
Se ovan. 
 
Uppdrag till valberedningen 
■ Ge valberedningen i uppdrag att förbereda valet av ny 
distriktsstyrelse utifrån att nästkommande styrelse ska bestå av nio 
ledamöter, samtliga ordinarie.  
Distriktsårskonferensens uppdrag till valberedningen har 
vidarebefordrats till dem för hantering. 
 
■ Uppmana valberedningen att föreslå en styrelse som bland annat 
rymmer representation från landstingsgruppen, från 
parlamentariska församlingar i kommuner samt om möjligt också 
från riksdagsgruppen.  
Se ovan. 
 

Rusta upp vår kampanjorganisation 
Att rusta upp och smörja partiets kampanjorganisation har varit det 
allra viktigaste organisatoriska uppdraget under verksamhetsåret. 
Detta har gjorts såväl i form av stöd i det politiska arbetet såväl som 
i byggandet av hållbara grundstrukturer i våra föreningar. 
Tillsammans med den fortsatta medlemstillströmningen så ser vi 
också att fler av våra partiföreningar idag fungerar allt bättre som 
delar av en stark kampanjorganisation. 
 
Uppdrag till distriktsstyrelsen 
■ Arbeta för att stärka distriktets och partiföreningarnas 
kampanjorganisation. 
Under våren arrangerades en styrelseutbildning för nyvalda i 
föreningsstyrelserna för att stärka grundstrukturen i 
partiföreningarna. Under oktober arrangerades två dagar för 
styrelseledamöter och valledare med fokus på valrörelsen. Dessutom 
har distriktsexpeditionen och distriktsstyrelsens ledamöter stöttat 
enskilda föreningar vid behov. 
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■ Ansvara för att sjösätta och implementera den av årskonferensen 
antagna valstrategin.  
Valstrategin och årskonferensens beslut har varit levande och 
vägledande i formandet av den valledningsorganisation som nu är i 
full gång. De politiska prioriteringarna har varit att fortsätta utveckla 
en trovärdig bostadspolitik för hela länet men också att stärka 
samordningen och samstämmigheten i Vänsterpartiets 
kommunikation på olika nivåer. 
 
■ Delta i centralt utlysta förvalskampanjer och andra centrala 
valförberedelser.  
Vänsterpartiets centrala arbete har fortsatt att handla mycket om 
vinsterna i välfärden och dessa frågor har varit centrala i stora delar 
av det utåtriktade arbete som genomförts under året. En del i detta 
har också varit Jonas Sjöstedts turnerande runt om i landet, men 
också i Stockholmsregionen. 
Under hösten lanserades den nya feministiska vågen som lett till en 
del aktivitet, liksom en uppdatering av arbetslivskampanjen. 
 

Internfeministiskt arbete 
Det internfeministiska arbetet har varit centralt under året som har 
gått. Genom det feministiska utskottet och de feministiskt ansvariga 
i partiföreningarna har distriktet arbetat för att skapa en starkare 
struktur kring det internfeministiska arbetet. En del i detta har varit 
att ha ett internfeministiskt pass på varje kurs för nya medlemmar.  
 
Uppdrag till distriktsstyrelsen 
 
■ Arbeta för att implementera den internfeministiska 
handlingsplanen i distriktet och partiföreningarna.  
Feministiska utskottet har verkat för att implementera den 
internfeministiska handboken i distriktet genom att samla de 
feministiskt ansvariga för att utbyta idéer, kunskaper och 
erfarenheter kring hur partiföreningarna kan arbeta. Vidare har det 
varit ett viktigt steg att ha separatistiska träffar inför vissa 
distriktsarrangemang. 
 
■ Stärka kvinnor i partiet genom att arrangera en spetsutbildning 
för kvinnliga parlamentariker samt en retorikutbildning för kvinnor.  
I slutet av september 2013 anordnade distriktet en spetsutbildning 
för kvinnliga nuvarande eller blivande parlamentariker. 
Utbildningens syfte var att stärka och lyfta fram kvinnor som är eller 
kan tänka sig att ställa upp till parlamentariska förtroendeuppdrag 
för Vänsterpartiet. Genom att bjuda in föredragshållare som pratade 
om genderbudgeting, om hur det parlamentariska systemet fungerar 
både på landstings- och kommunnivå så sänker partiet 
förhoppningsvis trösklarna för att få in fler kvinnor på 
förtroendepositioner. Utbildningen innehöll också retorikföredrag 
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och om kommunikation. Ett av de viktigaste syftena med 
utbildningen var att deltagarna fick möjlighet att skapa kontakter 
och träffa kamrater i andra delar av länet som kan användas för att 
bolla idéer och erfarenheter med. Den andra delen i 
spetsutbildningen (som ägde rum i början av 2014) gick ut på att 
följa upp de retorikpass som hölls på den första träffen, genom ett 
debatt-lajv i riksdagens andrakammare. Vi bjöd in några av 
Vänsterpartiets bästa debattörer som fick agera borgare under 
debatten. Deltagarna fick på det viset slipa sina debattkunskaper 
ytterligare.  
 
Retorik för kvinnor har arrangerats en gång under året och då deltog 
ett tjugotal kvinnor. Förhoppningen är att kunna fortsätta detta 
arbete under kommande verksamhetsår.  

Stärk partiföreningarna 
Arbetet med att stärka föreningarna och utveckla de till mer 
välfungerande har fortsatt under verksamhetsåret. Framförallt har 
detta skett i kombination med valförberedelserna men också med en 
del riktade åtgärder. De viktigaste insatserna har varit kurserna för 
nya medlemmar som erbjuder enkla vägar i Vänsterpartiet och 
satsningen på utbildning för nya styrelseledamöter. 
 
Uppdrag till distriktsstyrelsen 
■ Fortsätta arbetet med stödsystem för särskilt prioriterade 
partiföreningar.  
Prioriteringarna i arbetet med att stärka partiföreningarna har varit 
att satsa mest på utveckling där vi har en stor potential till framgång. 
Det har dels handlat om att stötta föreningar i Stockholms stads 
förorter för att bygga starkare föreningar som orkar med mer 
aktiviteter. Men också ett medvetet lyft när det gäller de 
länsföreningar där vi ser att valet 2014 kan leda till kvalitativa 
framgångar. 
 
■ Arrangera ”Kurs för nya i styrelsen” samt fortsättningsstudier för 
hela styrelsen.  
Under våren arrangerade vi en utbildningsdag för nyvalda 
styrelseledamöter som lockade ett 30-tal deltagare. Under hösten 
arrangerades två dagar för styrelser och valledare med fokus på 
valplaneringen som totalt lockade 100-talet deltagare. 
 

Utskott – fördelning, delegering och engagemang  
Under året har det varit nyval till samtliga utskott och riktlinjerna för 
deras arbete har reviderats. Tanken är framförallt att tydliggöra 
uppdragen för att utskotten lättare ska kunna prioritera bland 
arbetsuppgifterna. 
 
Uppdrag till distriktsstyrelsen 
■ Se över vilka utskott det finns behov av, samt se till att dessa 
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tillsätts och fungerar med tydligt ansvar och mandat. 
Riktlinjerna för utskotten har reviderats och samtliga utskott har 
valts på nytt efter nomineringsrunda. 
 
■ Ta fram tydliga riktlinjer för distriktets utskott. 
Riktlinjerna till utskotten har reviderats. 
 
■ Inventera vilka intressen som finns och arbeta för att organisera en 
mer systematisk och uthållig nätverksform.  
Nätverk har startats när det funnits intresse att organisera ett arbete 
på det viset. Palestinanätverket och Miljönätverket har startat under 
året. Någon egentlig inventering har inte gjorts men däremot skickar 
vi idag ut information till nya medlemmar om vilka nätverk och 
partiföreningar som finns. 
 
■ Uppdra åt den grupp med representanter från distriktet, 
landstinget och riksdagen som idag arbetar med trafikfrågor att ta 
fram en plan för en skattefinansierad kollektivtrafik.  
Landstingsgruppen har påbörjat arbetet enlig årskonferensens 
beslut om att utreda en plan för när nolltaxa skulle kunna införas i 
vårt län. Utredningen kommer att vara klar i slutet av februari 
2014. Ett seminarium med minst en deltagare per föreningen 
kommer att anordnas i början på mars, för att diskutera detta 
utredningsunderlag samt för att diskutera hur vi eventuellt bör gå 
vidare för att förverkliga partiets intentioner om nolltaxa i 
kollektivtrafiken. 
 
■ Tillsammans med Stockholms läns landsting driva frågan om att ge 
pensionärerna ett seniorkort för vissa gratisresor på SL.  
Se ovan. 
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Distriktstyrelsen 
Distriktsårskonferensens 16-17 mars 2013 valde: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Seluah Alsaati (ordförande) Västra Södermalm, Barbro Sörman 
Nacka, Camilla Carlberg Nacka, Gunilla Roxby Cromvall 
Älvsjö-Hägersten, Henric Axell Lärarvänstern/Södertälje, Leo 
Ahmed Kista, Lorena Delgado Skärholmen, Martin Hofverberg 
Liljeholmen-Hägersten, Mats Einarsson Botkyrka, Patrik 
Bergvall Handelsvänstern och Sanna Sjögren Hammarby-
Skarpnäck. 
 
Ersättare: 
Olga Lännevall Norrtälje, Tobias Johansson Vita Bergen och 
Hans Arvidsson Västra Södermalm. 

Verkställande utskottet 
Verkställande utskottet har bestått av Seluah Alsaati, Sanna 
Sjögren (t.o.m. 2013-06-24), Mats Einarsson (fr.o.m. 2013-06-
24), Barbro Sörman, Martin Hofverberg och Gunilla Roxby 
Cromvall. 

Distriktsstyrelsemöten 
Under året har 12 DS-möten genomförts: 
 

• 12-14 april: valstrategi, lägesgenomgång 
partiföreningarna, rättvis representation, internfeminism. 

• 16 maj: internfeminism, val av valledning, diskussion om 
utskott och nätverk, bildande av Kommunalvänstern och 
Lärarvänstern. 

• 11 juni: kommunikationsstrategi, nominering till EUP-
valet, val av arbetsgrupper. 

• 22 augusti: nolltaxeutredning, kongressmotioner, val till 
utskott och välfärdsgruppen. 

• 12 september: besök av distriktsfadder, fyllnadsval 
utskott, kongressmotioner, nomineringar till kongressen. 

• 8 oktober: presentation av partiets budget, 
kongressmotioner, rapport från valledningen. 

• 9 november: förvalskampanjen, valkonferensen, 
kongressombudsmöten, diskussion om VP 2014. 

• 3 december: VP 2014, val av första maj-grupp, om 
tvååriga mandatperioder. 

• 21 januari: rättvis representation, budget 2014. 
• 18 februari: motionsbesvarande, Storstadsprogram 
• 11 mars: verksamhetsberättelse, Storstadsprogram, 

bokslut 
• 18 mars: Remiss central valplattform, inför årskonferens 
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Verkställande utskottets möten 
Under året har 17 VU-möten genomförts: 

 
• 8 april: utveckling av representantskapet för Stockholms 

stad, bildande av Palestinanätverket, ekologisk-
ekonomiska programmet. 

• 26 april: budgetrapportering, stödsystemet till 
partiföreningar, kommunikationsplan, förvalskampanjen, 
landstingsbudgeten, tillsättande av arbetsgruppen mot 
strukturella hinder. 

• 13 maj: 10 årsjubileum EMU, tillsättande av 
arbetsgrupper, vänsterdagarna, förvalsprocessen. 

• 30 maj: kommunikationsstrategi, valledning, 
spetsutbildning för kvinnliga parlamentariker. 

• 24 juni: nolltaxa, kommunikationsstrategi, riktlinjer 
arbetsgrupper. 

• 20 augusti: valledning, nominering utskottsledamöter, 
spetsutbildning kvinnliga parlamentariker. 

• 3 september: budgetrapportering, rapport från 
valledningen, kongressförberedelser, kongressmotioner. 

• 25 september: ansökan verksamhetsbidrag ABF, 
diskussion om Slussen, Asylrätt 2014. 

• 12 oktober: rekrytering av organisationssekreterare, 
förvalskampanjen. 

• 23 oktober: valkonferenser, tvååriga mandatperioder, 
kvinnors organisering, remissvar RUFS. 

• 5 november: Feministiskt forum 2014, rapport fårn 
valledningen, valkonferensen. 

• 20 november: kongressdelegationsmöten, 
kongressdelegationsledning, 8 mars-demonstration. 

• 2 december: Röda röster, kongressdelegationen, besök 
av miljö- och klimatutskottet. 

• 8 januari: anställning av organisationssekreterare. 
• 20 januari: uppdragsbeskrivning till miljö- och 

klimatutskottet, DÅK 2014, valkonferensen, 
partiföreningars årsmöten. 

• 10 februari: motionssvar DÅK, Äldrepolitiskt program, 
kanslistöd 

• 10 mars: Nolltaxeutredning, bokslut, 
verksamhetsberättelse 

 

Vänsteraktuellt och Veckobrevet 
Distriktets medlemsblad Vänsteraktuellt har under året utkommit 
med 6 nummer.  
Veckobrevet, som skickas via mejl till styrelseledamöter, 
gruppledare och en del andra intresserade. Veckobrevet skickas 
varannan vecka per e-post. I december gjordes veckobrevet om 
från PDF till ett webbaserat utskick. 
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I slutet av 2013 startade vi också eVA, ett nyhetsbrev till alla 
medlemmar som vi har e-postadress till. 
 

Distriktsexpeditionen 
Anställda vid distriktsexpeditionen under året: 
Seluah Alsaati, distriktsordförande på heltid. Föräldraledig 
under större delen perioden 28 januari - 30 september. 
Elisabeth Ferm, organisationssekreterare på heltid till 26 
september. Sjukskriven på deltid under delar av perioden. 
Björn Öberg, ombudsman på heltid, delar av året vikarierande 
organisationssekreterare. 
Anna Herdy, ombudsman på heltid men tjänstledig 25 procent 
för politiska uppdrag. 
Cecilia Berggren, administrativ sekreterare på heltid. 
Edvin Sandberg Frid, ekonomiansvarig på halvtid och 
studieansvarig på 25 procent.  
Louise Löthén, förråds- och tryckeriansvarig på halvtid, 
vikarierande informationssekreterare på 25-50 procent under 
delar av året. 
Sanna Sjögren, vikarierande ombudsman på heltid fr.o.m. 21 
januari. 
Kalle Larsson, organisationssekreterare, på heltid från början av 
2014. 
 
Totalt antal anställda under året: 8 personer 
Totalt antal anställda vid årets början: 7 personer 
Totalt antal anställda vid årets slut: 7 personer 
 

Medlemsutveckling  
Medlemsutvecklingen har varit fortsatt mycket god. Vid 
utgången av 2013 samlade vi 3499 medlemmar i vårt register och 
ökade totalt med 414 medlemmar under året. Vi har värvat 784 
nya medlemmar samtigt som 458 avslutat sitt medlemsskap av 
olika anledningar. Vi har också ett fortsatt stark nettoinflöde av 
medlemmar från resten av landet. 
 
Om vi blickar tillbaka på medlemsutvecklingen under den tid 
som varit sedan vi gick in i den förra valrörelsen 2010 så har vi 
ökat med över 1500 medlemmar under fyraårsperioden.  
 
De största ökningarna har vi haft i söderortsföreningarna i 
Stockholms stad. I östra söderort (Hammarby-Skapnäck, Farsta, 
Vantör, Enskede och Årsta) ökar antalet medlemmar från 265 till 
618 under perioden. I västra söderort har två föreningar blivit tre 
(Liljeholmen-Hägersten, Älvsjö-Hägersten och Skärholmen) och 
antalet medlemmar har ökat från 185 personer år 2009 till 486 år 
2013. 
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Även flera av de mindre föreningarna i länet noterar stora 
procentuella ökningar. Salem, Vallentuna, Sigtuna och Österåker 
har alla minst fördubblat antalet medlemmar. 

När vi summerar 2013 så har vi åtta föreningar som har mellan 
100-199 medlemmar (Birka-Vasa, Älvsjö-Hägersten, Enskede, 
Kungsholmen, Vantör, Årsta, Solna och Södertälje). Tre 
föreningar ligger i spannet 200-299 medlemmar (Hammarby-
Skarpnäck, Liljeholmen-Hägersten och Vita Bergen) och en 
förening med över 300 medlemmar (Västra Södermalm). 

 
Medlemsrapport 
2013-12-31 (2012-12-31) 
Totalt antal betalningsklara medlemmar: 3499 (3085) 
Nettoökning: 414 (257) 
Andel kvinnor: 49 % (48 %) 
Antal helbetalande: 2843* (2504) 
Antal halvbetalande: 596 (529) 
Antal avgiftsbefriade: 60 (28) 
Nya medlemmar: 784 (664) 
Andel kvinnor bland nya medlemmar: 51 % (48 %) 
Strukna pga bristande betalning: 330 (379) 
Utträden: 112 (96) 
Avlidna medlemmar: 16 (11) 
Inflyttade medlemmar inkl de som flyttat inom distriktet: 340 
(327) 
Utflyttade medlemmar inkl de som flyttat inom distriktet: 328 
(338) 
 
* 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  784 
Bristande betalning -330 
Utträden -112 
Avlidna   -16 
=  326 
 
Nettoökning  414 
 -326 
Nettoförändring resten av landet    88 
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Distriktsstyrelsens utskott och arbetsgrupper 
 
Studieutskottet  
 
Kurs för nya medlemmar 
Nya medlemmar fick en grundläggande introduktion till 
Vänsterpartiets politik, historia och organisation samt kunskaper 
om opinionsbildning. Många som tidigare genomgått 
utbildningen är nu aktiva på olika nivåer i partiet. 
Utbildningstillfällena har varit 23-24 februari, 25-26 maj, 14-15 
september samt 9-10 november. Sammantaget har 98 medlemmar 
genomgått utbildningen under 2013. 
 
Deltagande i Socialistiskt och Feministiskt Forum 
För att stärka organisationens studiearbete och få kontakt med 
ideologiskt och politiskt intresserade i länet har studieutskottet 
deltagit i Feministiskt forum den 11 maj och Socialistiskt forum 
den 2 november, med bokbord. Många intresserade tog kontakt 
under dessa dagar, såväl medlemmar som ickemedlemmar. 
 
Fördjupningsstudier – politik och organisation 
Under året har två fördjupningskurser anordnats. Den 13 februari 
handlade det om ekonomi och den 13 mars var ämnet retorik. 
Sammantaget deltog ca 25 medlemmar. 
 
Studiecirklar inom specifika områden  
Två studiecirklar har hållits under 2013. 
1. Göran Therborn – Världen: en inledning.  8 träffar, i 
genomsnitt 15 deltagare. 
2. Michel Heinrich – Introduktion till de tre volymerna av Marx 
Kapitalet. 11 träffar, i genomsnitt 20 deltagare. 
Böckerna har kompletterats med sidolitteratur. Externa föreläsare 
har också bjudits in.  
Dessa cirklar har genomförts i samarbete med CMS – Centrum 
för marxistiska samhällsstudier. 
 
EU-utbildningar 
Under hösten (oktober och december) arrangerades fem kvällar 
med EU-tema på Kafé Marx. Satsningen var till för att höja 
kunskapsnivån inför den kommande EUP-valrörelsen. 
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Fackliga utskottet 
Det fackliga utskottet nyvaldes under sommaren och består idag 
av Jenny Bengtsson (sammankallande), Feline Flodin, Alexander 
Mood, Marta Aguirre, Christer Ryd, Henric Axell, Ali Öztürk och 
Katarina Kalavainen. 
 
Under våren var utskottet behjälpliga vid startandet av två nya 
branschföreningar – Kommunalvänstern och Lärarvänstern. 
 
Höstens arbete har mest handlat om att komma igång i utskottet 
och öka tempraturen kring de fackliga frågorna inför 2014. 
 
 
Feministiska utskottet 
Det feministiska utskottet består av Sanna Sjögren 
(sammankallande), Jenny Hedström, Josefine Carnolf, Klara 
Ernemo, Shawbå Ghalandari och Therese Bladh. 
 
Utskottet ska sprida kunskap om partiets internfeministiska 
strategier och under 2013 har vi genomfört två utbildningar för 
lokalföreningarnas feministiskt ansvariga. Det första mötet ägde 
rum den 5 juni och det andra den 5 december. Vid det första 
mötet berättade Kerstin Amelin om hur V Botkyrka arbetar 
internfeministiskt och Elisabeth Biström, Solna, om den 
internfeministiska handboken. Vid det andra mötet pratade Ida 
Gabrielsson, Vänsterpartiets Kvinnonätverk, om partiets 
internfeministiska strategier. Den 3 oktober anordnades en kurs i 
retorik för kvinnor med Anna Herdy, Botkyrka. Samtliga möten 
har varit välbesökta och uppskattade.  
 
Utskottet arrangerade ett fullsatt seminarium om jämställd skola 
på Feministiskt forum i maj 2013. Feministiska utskottet har varit 
delaktigt i planeringen inför och genomförandet av 8 mars-
demonstrationen 2013 och kommer att vara det under 8 mars 
2014.  
 
Freds- och solidaritetsutskottet 
Freds- och solidaritetsutskottet består av Jesper Wiklund 
(sammankallande), Annelie Andersson, Ifrah-Degmo Mohamed, 
Elena Dingu-Kyrklund, Richard Turpin och Stig Johnell. 

Då delar av det gamla utskottet lämnat, och en tragiskt ryckts 
ifrån oss i förtid, innan nya DS hunnit välja in nya ledamöter gick 
arbetet på sparlåga under en stor del av året. Dock så träffade 
utskottet en aktivist från Egypten som var i Stockholm för att 
berätta om deras arbete för en demokratisk och socialistisk 
framtid. Denne aktivist fängslades nyligen och dömdes till flera år 
i fängelset bland annat för att ha demonstrerat. En representant 
från utskottet var också för partiets räkning på ett möte om 
Kashmir. Sedan nya ledamöter utsetts har utskottet träffats vid två 
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tillfällen. Vi har i samband med det talat med partiets 
internationelle sekreterare centralt kring hur vi kan samverka 
generellt samt inför kongressen. Vi har också diskuterat vilka 
områden utskottet borde fokusera på samt bett om ett möte med 
VU för att presentera dessa förslag på prioriteringar i freds- och 
solidaritetsarbetet i Stockholm. 
 

Antirasistiska utskottet 
Medlemmar våren 2013: Barbro Sörman (sammankallande efter 
Maria Öhman), Stig Johnell, Lou Lundgren, Sabina Norrman, 
Sebastian Rapp, Christina Turén och Erik Blohmé (adjungerad). 

Efter DÅK:en bestämdes i samråd med VU att låta utskottet vara 
vilande tills DS kunde utse nytt utskott. 
 
Nytt utskott valdes 22 augusti och nya ledamöter är sedan dess: 
Barbro Sörman (sammankallande), Erik Blohmé, Elin Melander, 
Stig Johnell, Bwar N Mert, Leo Ahmed, och Helena Molin. 
 
I vanlig ordning har vi i december medverkat i den traditionella 
antirasistiska demonstrationen som arrangeras tillsammans med 
Ung Vänster, SSU, Socialdemokraterna och LO. 
 
I övrigt har vi haft sammanlagt fyra utskottsmöten. 
 
 
Miljö- och klimatutskottet 
DS valde nya ledamöter till utskottet i september och består nu av 
Jan Strömdahl (sammankallande), Kerstin Amelin, Hanna 
Oskarsson, Lina Hjorth, Ylva Nork, Tove Persson och Torbjörn 
Vennström. Utskottet valde att adjungera Cecilia Berggren från 
Miljönätverket och Stellan Hamrin från stadshusgruppen.  
 
Under första halvåret försökte rester av det gamla utskottet hålla 
igång viss verksamhet. Bland annat arbetade vi vidare med ett 
grundläggande bildspel, lämnade synpunkter på eko-eko-
rapporten och ordnade en utbildningsträff för sydvästsektorn. 
Sektorsvisa utbildningar med tyngdpunkt på trafik och bostad har 
genomförts i distriktets föreningar i sydost och nordväst. 
Utskottet hade även en aktiv roll i organiserandet av 
manifestationer i samband med FN:s klimatpanels möte i 
Stockholm i september 2013. 
 
Vi har börjat bygga upp relationer och samarbete både inom och 
utom partiet. Kontakter har tagits med Ung Vänster, 
Studieutskottet, Vänsterskolan, Landstingsgruppen och 
Miljönätverket. Vi har haft ett möte med VU och diskuterat 
kopplingar till bostadskampanjen och insatser i valrörelserna. Vi 
har även erbjudit hjälp med att förse alla valstugor med en enkel 
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solelanläggning. Externt har vi främst samarbetat med Nätverket 
Stoppa Förbifarten. 
 
 
HBTQ-utskottet 
HBTQ-utskottet har bestått av Tobias Johansson 
(sammankallande), Tobias Tengström (Sundbyberg), Anna Herdy 
(distriktsexpen), Sara Olofsson (Vita Bergen). Ytterligare 
personer har blivit invalda under året men deltog inte aktivt i 
samband med arbetet inför Stockholm Pride.  

Utskottet utsågs i samband med distriktsstyrelsens första 
sammanträde och har under året deltagit på det nationella 
nätverket HBTQ-Vänsterns träff i Bryssel. HBTQ-Vänstern 
bildades på partikongressen 2012 på initiativ av Storstockholms 
HBTQ-utskott. 

Utskottet planerade och genomförde Vänsterpartiets aktiviteter 
under Stockholm Pride och sammanfattningsvis blev detta ett av 
våra bästa år på Stockholm Pride. Bland aktiviteterna under 
veckan kan nämnas: utfrågning av Jonas Sjöstedt, Lars Ohly, 
Rossana Dinamarca på politikerscenen, paneldiskussioner på 
temana ”Hur gör vi Stockholm till en bättre stad för HBTQ-
personer?” med bland andra Karin Rågsjö och Håkan Jörnehed, 
”Att driva HBTQ-frågor i Riksdagen” med Hans Linde, Mona 
Sahlin och Moa Svan med flera och ”Från Stonewalluppror till 
lobbyarbete” med bland andra Kerstin Burman, Åsa Hagelsted, 
Jon Woss (Chefredaktör QX) och Ulrika Westerlund (Ordförande 
RFSL). Dessutom anordnade utskottet mingel på Kafé Marx samt 
frukost med Jonas Sjöstedt innan Prideparaden. 

Distriktets nätverk 
 
Aktivistnätverket 
Under verksamhetsåret har aktivistnätverket endast haft ett fåtal 
aktiviteter, mest beroende på tidsbrist och ett fåtal som varit 
engagerade. Dock pågår nu ett lovande arbete för att lägga 
grunden för ett återuppstartat aktivistnätverk som kan vara extra 
aktivt i valrörelserna. 
 
 
Socialpolitiska nätverket  
Syftet med detta nätverk är att stärka och lyfta de socialpolitiska 
frågorna inom vänsterpartiet och också att utgöra en plattform för 
folkvalda i olika nämnder och fullmäktige runt om i länet. Detta 
för att kunna diskutera politiska framgångar, svårigheter och 
strategier när det gäller att driva socialpolitiska frågor. I nätverket 
finns också en stor samlad kunskap om det sociala arbetets 
vardag. Sammankallande för nätverket är Ulrika Fritz. 
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Under året har nätverket haft 8 träffar som har besökts av 5 till 15 
personer varje gång. Vi har haft olika teman på träffarna som har 
presenterats antingen av en inbjuden gäst eller av någon kunnig 
person i nätverket. Olika teman under året har varit; 
Missbruksutredningen, Genusperspektiv i socialt arbete, Psykisk 
ohälsa, Bostäder för våldsutsatta kvinnor, Hemlöshet samt Barns 
rätt till försörjningsstöd.  
 
På träffen om hemlöshet var föreningen Musketörerna i Rågsved 
inbjudna och vi fick under detta möte inspiration till att 
organisera en konferens på temat socialtjänstens 
tillgänglighet/otillgänglighet. De två påföljande träffarna 
diskuterade vi idéer kring detta och vi bestämde oss för att 
arrangera ett seminarium i Stockholm under våren 2014. En 
arbetsgrupp bildades för att fortsätta planeringen och 
organiserandet av seminariet så att träffarna med nätverket kunde 
fortsätta som tidigare, med ett tema och en diskussion kring detta 
tema. 
 
 
Palestinanätverket  
Den 13 maj bildades ”Vänsterpartiets Palestinanätverk i 
Storstockholm” vid ett möte på Kafé Marx. Vid mötet 
diskuterades bland annat utåtriktat arbete såsom BDS-arbete 
(Bojkott, Desinvestering och Sanktioner) och att anordna 
föreläsningar (både internt inom gruppen men även utåtriktade 
arrangemang). Kontaktperson för nätverket blev Peter Roth. 
Information om detta gick via distriktet ut till alla medlemmar för 
att locka fler intresserade. 
 
Nätverket har under året haft interna möten cirka en gång i 
månaden, sammanlagt har det blivit 5 stycken. 23 stycken 
personer ha anmält intresse av nätverket men alla har inte dykt 
upp på möten men är med på utskickslistan. Det har 
utkristalliserat sig en grupp på cirka fem personer som har varit 
drivande. 
 
Den 17 december arrangerade nätverket ett mycket uppskattat 
utåtriktat solidaritetsmöte för Palestina på Kafé Marx med Maria-
Pia Boëthius, Dror Feiler, Jonatan Stanczak, Dick Urban Vestbro 
samt Britt-Louise Tillbom som medverkande. Ett evenemang som 
förhoppningsvis kan upprepas under 2014. 
 
Vänsterpartiet Storstockholm har även gått med i Isolera Israel-
kommittén med Peter Roth från nätverket som representant. 
 
Dick Urban Vestbro och Peter Roth erbjuder sig att åka runt 
bland Storstockholms partiföreningar för att informera om 
Palestinanätverket och om BDS-arbetet mot Israel. 
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Miljönätverket 
Nätverket hade sitt första möte den 22 maj 2013. Syftet med 
nätverket är att lyfta upp de strukturella miljöfrågorna och koppla 
ihop dem med andra frågor så som till exempel feminism och 
ekonomisk tillväxt. Sammankallande för nätverket är Cecilia 
Berggren och Nike Dahlskog. 
 
Nätverket har sedan dess start haft fem välbesökta möten, varav 
ett där Emma Wallrup från eko-ekogruppen var gäst och pratade 
om gruppens arbete med ett ekologiskt-ekonomiskt program samt 
ett där humanekologen Rikard Warlenius var gäst och pratade om 
varför miljöfrågan är en vänsterfråga. Fyra nyhetsbrev har 
skickats ut och aktiviteter i samband med IPCC-mötet har 
genomförts. Nätverket består för närvarande av 31 personer.  

Arbetsgrupper 
 
Arbetsgruppen mot strukturella hinder 
• Utreda och arbeta proaktivt för att Vänsterpartiet, såväl internt 
som i parlamentariska församlingar, representativt speglar 
partiets väljarbas. 
 
En arbetsgrupp bestående av Lorena Delgado, Barbro Sörman, 
Ihsan Kellecioglu, Elena Karlström, Zakarias Zouhir och Leo 
Ahmed tillsattes för att arbeta med uppgiften. 
 
Först gjordes en genomgång av representationen i riksdag, 
kommun, landsting och bland tjänstemän. 
 
Gruppen bjöd in forskaren Anders Nergaard för en föreläsning 
kring strukturella hinder. 
 
En enkät skickades ut till förtroendevalda med utomnordiskt 
ursprung och en till de olika valberedningarna med frågor om 
vilka strukturella hinder som föreligger och vad som kan göras 
för att förbättra situationen. 
 
En motion skrevs till kongressen som rönte viss framgång och 
genomslag. 
 
• Anordna kurser om strukturella hinder och se över 
representationen av olika grupper i partiet.  
 
Detta är ett långsiktigt arbete och gruppen planerar att fortsätta 
sitt arbete bl.a. i samarbete med studieutskottet. 
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Första maj-gruppen 
Första maj-gruppen valdes under hösten 2012 och har bestått av 
Sara Stenudd (sammankallande), Mats Skoglund, Göran Larsson, 
Lorena Delgado och Marie Fredriksson. Ung Vänster, 
aktivistnätverket och VSF har varit inadjungerade i 
planeringsarbetet. 
 
Som vanligt lockade vårt firande flest 1 maj-demonstranter i 
landet. Ca 10 000 i tåget och ytterligare ett antal tusen i 
Kungsträdgården. Huvudparollen för året var ”Arbets – Rättvisa 
– Välfärd”. 
 
Årets huvudtalare var Ulla Andersson och övriga talare i 
Kungsträdgården var Seluah Alsaati, Natasja Mrdjanov, Johanna 
Granbom, och Elin Melander. På Medborgarplatsen talade Clara 
Lindblom, Marco Poblete och Karina Bråth. Randiga Rut 
underhöll på Medborgarplatsen och i Kungsträdgården stod 
Glappkontakt och Anna Siekas för uppvärmningen medan 
ANAYE avslutade firandet. 
 
Seluah Alsaati talade för Vänsterpartiets räkning även vid La 
Mano. 
 

Pensionärsklubben  
Vänsterpartiets pensionärsklubb har cirka 180 medlemmar. 
Verksamheten består huvudsakligen av medlemsmöten samt 
Nyfiken Grå, som är en uppskattad föreläsningsserie. De 
föreläsare som anlitas är ofta kulturpersoner, vilket är mycket 
uppskattat. De ämnen som tas upp har alltid anknytning till 
samhällsfrågor och livlig diskussion brukar följa. Även till 
medlemsmötena inbjuds någon gäst och då är ämnet oftast 
politiskt. 
 
Klubben har gjort två studiebesök under året. I januari besökt ett 
25-tal medlemmar kollektivhuset ”Färdknäppen” på Södermalm. 
I maj besökte ett 20-tal medlemmar Norrtälje och fabriksmuseet 
Pytagoras. I Norrtälje tog partiföreningen emot oss och gav oss 
också en inblick i politiken i denna skärgårdskommun.  
 
Under hösten påbörjade klubben en revidering av det 
Äldrepolitiska programmet med en dag på Syninge kursgård. 
Klubben har också gjort ett par teaterbesök och i juli en 
sommarutflykt till Fjäderholmarna. 
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BILAGA: KÖNSFÖRDELNING VÄNSTERPARTIET 
STORSTOCKHOLM 2013 
 
Under 2013 har flera organ inom distriktet haft en jämn 
könsfördelning mellan kvinnor och män. Både distriktsstyrelsen 
och valledningen har bestått av 50 % kvinnor och män. Även 
bland förtroendevalda i partiföreningarna är fördelning relativt 
jämn. Dock är andelen kvinnor i partiföreningsstyrelser, 51 %, 
större än andelen kvinnor som är partiföreningsordföranden, 49 
%. Också bland medlemmar är fördelningen någorlunda jämn 
med ett litet överskott av män, 48 % män mot 47 % kvinnor (6 % 
ej angivet). Verkställande utskottet har bestått av en majoritet av 
kvinnor, från början 80 % för att sedan bestå av 60 % kvinnor. 
 
Bland de nominerade till Stockholm stads kommunfullmäktige, 
landstinget och riksdagen så är flest kvinnor. Bland de 
nominerade till Stockholm stad och riksdagen var 51 % kvinnor 
och 49 % män. Till landstinget var det en ännu större andel 
kvinnor som nominerades, 57 % mot 43 % män. Bland svaren 
blir det dock tydligt att männen har svarat ja på nomineringarna i 
högre utsträckning än kvinnorna. På nomineringen till Stockholm 
stads kommunfullmäktige har 57 % av kvinnorna tackat ja medan 
78 % av männen tackat ja. Till landstinget har 61 % av kvinnorna 
och 78 % av männen tackat ja. Slutligen har 56 % av kvinnorna 
och 70 % av männen tackat ja till riksdagsnomineringen. 
 
I diagrammen anges både procentuell fördelning och inom 
parentes antal kvinnor respektive män. 
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* Distriktsordförande: kvinna 
 
 
 

 
* Sedan valet av VU har en kvinna avgått och ersatts av en man. 
2013-12-31 bestod VU således av tre kvinnor och två män. 
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* Siffror från 2014-03-06 
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