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Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2015-2016 
Vänsterpartiet Storstockholm

1. För ett rättvist och solidariskt samhälle

Under den kommande tvååriga verksamhetsperioden kommer Vänsterpartiet Storstockholm att fortsätta arbetet för 
ett rättvist och solidariskt samhälle. Vi gör det som oppositionsparti till S-MP-styret på riksnivå och till högerstyret 
i Stockholms läns landsting. I de flesta kommuner fortsätter vi i opposition lokalt, även om vi blivit en starkare kraft 
i och med de lokala valframgångarna i nästan alla 26 kommuner i Stockholms län. Men i flera kommuner kommer 
vi även att arbeta utifrån vår roll som en del av en styrande rödgrön majoritet. Förra mandatperioden var vi med och 
styrde i Botkyrka och Södertälje, och valresultatet ledde till att vi numera deltar i majoritetssamarbeten även i Stock-
holms stad, Sundbyberg och Upplands Väsby. Det innebär att mer än hälften av invånarna i Stockholms län nu bor i 
kommuner där Vänsterpartiet är med och styr.

Under Reinfeldts två regeringsperioder har vi sett hur klyftorna ökar i Sverige och hur rasisterna vunnit mark. Tron på 
girighet som drivkraft i välfärdssektorn har lett till vårdskandaler. Idén att skolor ska konkurrera med varandra har lett 
till segregation och konkurser. Klyftorna mellan kvinnor och män har tillåtits växa sig än större. Miljöhoten får växa 
utan effektiva åtgärder. Skillnaden mellan förort, glesbygd och innerstad tilltar. 

Allt vårt arbete utgår från övertygelsen om att ett samhälle som byggs med solidaritet, rättvisa och omtanke, där 
välfärden är att lita på, är starkare än ett samhälle där marknadens girighet får råda. Omtanke är när ett barn slagit sig 
och besöket till läkaren är gratis och finns nära till hands. Rättvisa är när både Hanin från Södertälje och 
Hanna från Södermalm kan känna hopp inför framtiden och när både företagsledarens och städerskans barn har 
möjlighet att flytta hemifrån. Solidaritet är när vi organiserar oss i facket för att förhindra lönedumpning och när vi 
står upp för alla människors lika värde. 

Vårt arbete för ett samhälle utan klassklyftor och för ett samhälle där män och kvinnor har lika makt och livsvillkor 
fortsätter.  Arbetet för en välfärd att lita på och att lyssna på röster från orten är Vänsterpartiet Storstockholms rikt-
märke för kommande verksamhetsperiod. I praktisk, politisk handling visar vi vilket samhälle vi vill skapa. 

FRÅGA ORTEN! 
I slutet av förra verksamhetsperioden påbörjades arbetet med Fråga Orten. Vi kommer nu att fortsätta det. Tanken är 
att vara ute bland folk och fråga vad de tycker är bra med sin ort och vad som borde göras bättre. Det finns tre syften 
med att bedriva det här arbetet. Det första är att ge människor en möjlighet att komma till tals och berätta vad de tycker 
är bra och dåligt i sin ort. Det andra är att stärka stödet och förtroendet för Vänsterpartiet genom ett utvecklat och kon-
tinuerligt dialogarbete. Det tredje är att – om tillfälle uppstår – berätta om Vänsterpartiets arbete i kommunerna.

MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ Förankra och utveckla former för dialogarbete i distrikt, partiföreningar, parlamentariska grupper och bland 
våra medlemmar.
■ Skapa engagemang och delaktighet bland ”vanligt folk” för hashtaggen #jagtycker i sociala medier.
■ Samla in och sammanställa 10 000 enkätsvar, både muntliga svar och webbsvar inräknade. 
■ Diskutera de förslag som kommer in och ta ställning till om vi kan ta med oss det när vi formulerar majoritets-
förslag eller lägger motioner i kommunen.
■ Återkoppling till orten om resultatet av enkätfrågorna och svar på vad vi avser göra av dem.
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2. Politiska fokusfrågor

Parallellt med Fråga Orten kommer distriktet att fokusera på att föra ut vår sjukvårds- och bostadspolitik.

HEM FÖR ALLA
Vänsterpartiet arbetar för att alla ska ha ett hem att trivas, med hyror vi alla har råd med. En högerpolitik som kon-
sekvent har valt marknaden framför människan har gjort att det byggts för lite och för dyrt. I de kommuner där vi är 
med och styr påverkar vi politiken så att det byggs fler klimatsmarta hyresrätter samt ser till att föra ut politiken för 
invånarna. I opposition blir uppgiften istället att göra oss kända och skapa opinion för vår politik.

SJUKVÅRD ATT LITA PÅ
Vänsterpartiet arbetar för att en sjukvård att lita på. När vi blir sjuka eller när våra barn eller föräldrar får ont i kroppen, 
ska någon finnas där för att lyssna på oss och hjälpa till. Vi behöver göra något åt bristen på vårdplatser och larmrap-
porterna om överbeläggningar. En verklig utmaning är personalrekryteringen, akutsjukhusen behöver såväl resurser 
som höjda löner för sjuksköterskor för att klara det. Eftersom det handlar om kvinnodominerade arbetsplatser är detta 
i hög grad en feministisk fråga.  Landstingsfrågor bör få en tydligare roll i distriktets politiska arbete. Vår sjukvård-
spolitik bör bäras av såväl distrikt, landstingsgrupp och partiföreningar.

MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ Vänsterpartiet ska vara viktig aktör i den bostadspolitiska och sjukvårdspolitiska parlamentariska och utompar-
lamentariska debatten runtom i länet.

3. Viktiga perspektiv

LOKALA FRÅGOR
De partiföreningar som hellre vill fokusera på en annan lokal fråga uppmuntras att göra detta. Vänsterpartiet bör ha en 
god lokal förankring och vara pådrivande i frågor som är viktiga för människor på plats. 

KLIMATPERSPEKTIV
Vår miljö- och klimatpolitik är inte skild från andra politikområden. Tvärtom bör det framhållas att våra förslag vad 
gäller välfärd, fördelningspolitik, kollektivtrafik och stadsplanering både direkt och indirekt har betydelse för att 
minska klimatpåverkan.

ANTIRASISTISKT ARBETE
Arbetet mot den strukturella rasismen och för en human flyktingpolitik fortsätter. Vi ska bemöta rasistiska och 
nazistiska gruppers propaganda och vi behöver bevaka andra partier så att de aldrig samarbetar med Sverigedemokra-
terna. En viktig uppgift är att upprätthålla vänster-högerkonflikten i svensk politik och se till att vänstern blir de som 
kanaliserar frustrationen över orättvisor. 

MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ De föreningar som vill driva egna lokala kampanjer ska få stöd från distriktet att lägga upp det arbetet.
■ Distriktets politik ska genomsyras av ett feministiskt perspektiv och även ett klimatperspektiv.

4. Vänsterpartiet styr!

Vänsterpartiet gick fram i kommunalvalet och ingår nu i kommunledningarna i fem kommuner: Stockholms stad, 
Södertälje, Botkyrka, Sundbyberg och Upplands Väsby. Att vara med och styra en kommun innebär både möjligheter 
och utmaningar. Framförallt innebär det att vi kan vara med och genomföra reformer och bidra till samhällsförändrin-
gar i riktning mot ett mer solidariskt och rättvist samhälle. Vi kan visa att Vänsterpartiet gör skillnad. Men vårt delta-
gande kan också skapa förväntningar som är svåra att motsvara, dels för att vi måste kompromissa med andra partier, 
dels för att de ekonomiska ramarna, som till största delen bestäms av faktorer som vi inte kan påverka, inte motsvarar 
de faktiska behoven och våra ambitioner.

När Vänsterpartiet tar det politiska ansvar som väljarna gett oss gör vi det helhjärtat och seriöst. När vi ingår i en kom-
munledning så gör vi det fullt ut och med självförtroende. Vi samarbetar med andra partier på grundval av ömsesidig 
respekt och ett gemensamt uppdrag. Vi är pådrivande och konstruktiva och vi tar ansvar för hela den politik som vi är 
med och utformar.

Vänsterpartiet får aldrig bli ett parti som bara förvaltar. Vi måste hela tiden, såväl i kommunpolitiken som i allt annat 
politiskt arbete, visa på en väg bortom dagens bristfälliga välfärd – att ett samhälle som fullt ut präglas av solidaritet, 
rättvisa och omtanke är möjligt. 
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Kommuner och landsting ansvarar för större delen av den gemensamma välfärden. Det är där vi kan visa att politiken 
behövs och att marknadstänkandet leder fel. Vi kan se till att det byggs bostäder, vi kan öka personaltätheten i skolor 
och förskolor, vi kan bygga bra kommunala äldreboenden, vi kan garantera rätten till heltid och ersätta osäkra vis-
stidsanställningar med fasta jobb, vi kan bygga klimatsmart och minska fossilbränsleanvändningen, vi kan satsa på 
kultur och bibliotek, vi kan minska klyftorna mellan kvinnor och män och motverka segregationen – kort sagt: vi 
kan bygga ett bättre samhälle! Och det finns ingen bättre propaganda för vårt partis idéer än att visa hur de fungerar i 
verkligheten!

Inför valet 2018 kommer de kommuner vi är med och styr att granskas noga, inte minst Sveriges största kommun, 
Stockholms stad. Framgångar i dessa kommuner kommer att vara betydelsefulla för valresultatet, inte bara i Stock-
holmsregionen utan i hela landet. Därför ar det viktigt att vårt parlamentariska arbete i majoritet samspelar väl med 
hela distriktets arbete.

Distriktet ska stödja och noga följa Vänsterpartiets arbete i de kommuner som vi är med och styr. Genom regelbundna 
träffar för kommunalråd och gruppledare kan erfarenheter utbytas och gemensamma problem diskuteras. Framgång-
srika satsningar kan fungera som inspiration för en effektiv oppositionspolitik i andra kommuner. Distriktet ska arbeta 
aktivt med att lyfta fram det arbete Vänsterpartistiska kommunalråd, borgarråd och alla andra förtroendevalda gör.
 
5. Organisatoriska utmaningar

För att bygga ett starkare distrikt, där partiföreningar på ett enkelt och engagerande sätt kan mobilisera sina medlem-
mar för att nå ut med vår politik till väljarna och för att driva vår politik i de förtroendevalda församlingarna föreslår vi 
följande organisatoriska utvecklingsarbete de kommande två åren. 

FORTSATT POLITISKT STÖD
Vi fortsätter att implementera rekommendationerna från organisationsutredningen 2012.*

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN
■ Eftersträva en balans mellan det politiska stödet och det organisatoriska stödet från distrikt till partiföreningar.
■ Distriktet ska vara en samordnande part för samverkan mellan parlamentariker i kommunerna och i landstinget, 
och särskilt utveckla samverkansformer för erfarenhets-utbyte där Vänsterpartiet sitter i majoritet respektive op-
position.
■ Ta fram rapporter i politiska frågor som gäller Storstockholm, inkluderat handledning för hur de kan användas 
att göra politiska utspel kring, arrangera en aktivitet kring eller föra parlamentarisk politik kring på lokalnivå.

STARKA PARTIFÖRENINGAR
Partiföreningarna är den viktigaste delen i vårt politiska arbete och för att ge möjligheter för fler medlemmar att bli 
aktiva behöver vi ha starka partiföreningar, vilket är särskilt viktigt nu efter medlemstillströmningen som skett under 
valåret. Distriktet har ett stort ansvar i att stödja partiföreningar och föreningsstyrelser. Särskilt i de områden där 
föreningen efterfrågar mer stöd och där befolkningen till stor del består av rödgröna väljare. Utbildningar såsom Kurs 
för Nya och Kurs för föreningsstyrelser är självklara delar av vår verksamhet.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN
■ Ha starka partiföreningar som lyckas organisera nya medlemmar, planera och bedriva relevant opinionsarbete 
samt ha en god lokal förankring. 
■ Ha föreningsstyrelser med god kunskap om rollen som politisk och organisatorisk ledare.
■ Nya medlemmar ska ha fått möjlighet att gå på Kurs för Nya medlemmar.
■ Ha kunskap om hur andra stora distrikt/föreningar har gjort för att mobilisera medlemmar och arbeta lokalt.

INTERNFEMINISTISKT ARBETE
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och det ska genomsyra all vår verksamhet. Vi ska därför alltid ha ett internfemi-
nistiskt perspektiv när vi fördelar arbetsuppgifter, tillsätter utskott och arbetsgrupper, väljer personer till förtroende-
uppdrag och planerar verksamheten. De senaste åren har det pågått ett arbete för att implementera den internfemi-
nistiska handboken och planlagt arbete ger resultat. Efter valet 2014 är vi det första parti som lyckats uppnå minst 50 
procent kvinnor i landets samtliga parlamentariska församlingar; kommuner, landsting, riksdag. Men självklart finns 
fortfarande många utmaningar. Till exempel är två tredjedelar av distriktets gruppledare fortfarande män. Vi är med-
vetna om att det internfeministiska arbetet måste pågå kontinuerligt och att det fortfarande finns svårigheter för kvin-
nor att få utrymme på ställen i partiet samt att kvinnor generellt sett lämnar sina politiska uppdrag tidigare än män. 
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MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ Alla partiföreningar och grupper i distriktet använder internfeministiska metoder vid exempelvis möten, arbets-
fördelning och valberedning, samt att alla partiföreningar ska ha en feministiskt ansvarig.
■ Att stärka kvinnor i partiet genom att arrangera retorikutbildning för kvinnor, andra separatistiska studier samt 
separatistiska träffar för kvinnliga ordföranden och parlamentariker. 
■ Ha god kunskap om hur det ser ut med representation i distriktet ut ur jämställdhetsperspektiv på olikaför-
troendevalda poster i parlamentariska församlingar och i föreningarna, samt hur det internfeministiska läget 
upplevs.

ETT MER REPRESENTATIVT PARTIDISTRIKT
Under 2014 har fokus i arbetet med ett mer representativt partidistrikt avseende utländsk bakgrund legat på att 
tillsammans med valberedningarna arbeta för en bred representation i parlamentariska församlingar. Detta arbete 
bör fortsätta och nu omfatta hela partiföreningarna. 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, men för att 
hitta effektiva metoder behövs också ett planlagt och strukturerat arbete. Vi behöver fråga oss vilka som finns i vår 
organisation, och vilka som inte finns. Speglar vi våra medlemmar och väljare? Och hur ser förutsättningarna för de 
som finns i organisationen och de som vill in i organisationen ut? 

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN
■ Vara en organisation där våra politiska företrädare också återspeglar våra medlemmar, vilket innebär att vi bör 
driva ett aktivt arbete med att få till en representation som återspeglar vår medlems- och väljarbas bättre. Det 
innebär att vi vill ta tillvara våra medlemmars erfarenheter utifrån kön, klass, funktionalitet, sexuell läggning och 
etnisk bakgrund.
■ Vi ska ha en handlingsplan för partiföreningar att 
tillämpa i arbetet för ett mer representativt partidistrikt.

FACKLIG-POLITISK ORGANISERING OCH SAMVERKAN
Under de senaste åren har vi fått fler branschorganisationer vilket vi välkomnar. Våra medlemmar finns inom alla 
yrkesområden och vår arbetsrättsliga politik är progressiv och uppskattad av många fackförbunds medlemmar, 
särskilt inom LO-kollektivet. Det är därför viktigt att vi stärker våra branschorganisationer samt våra medlemmars 
aktiva närvaro på arbetsplatser och uppmuntra att fler medlemmar är fackligt aktiva på sina arbetsplatser. 

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN
■ Att anordna en facklig-politisk konferens för erfarenhets-utbyte om facklig-politisk organisering men också 
om formerna att prata politik på arbetet, riktad mot i huvudsak våra branschorganisationer och fackligt aktiva 
partimedlemmar.
■ Det ska finnas en tydlig koppling och samverkan mellan våra branschföreningar och det fackliga utskottet.
■ Våra medlemmar ska veta om möjligheten till dubbelanslutning i en geografisk förening och i någon av våra 
branschföreningar.
■ Distriktet ska bistå branschorganisationerna med stöd rent praktiskt i arbetet med att ordna utbildningar och 
seminarietillfällen.

UTSKOTTSARBETET
För att kunna kanalisera våra medlemmars engagemang på bästa sätt, samt ge distriktsstyrelsen 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. Arbetsformerna för utskotten behöver ses över, såväl till sakinnehåll som till organ-
isering.  
 
En del utskott bör kompletteras med, eller kanske övergå till, nätverk. Arbetet med tydliga direktiv – såväl politiska 
som organisatoriska – och enkla kommunikationsvägar mellan utskott och distriktsstyrelsen bör fortsätta. Ett exem-
pel på ett sådant steg som har tagits under det gångna året är att påbörja arbetet med en studieplan för distriktet, där 
även utskottens ansvar och arbetsuppgifter förtydligas och konkretiseras. 

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN
■ Att fortsätta arbetet med en tydlig och konkret studieplan.
■ Se över vilka utskott och nätverk som det finns behov av. Det ska finnas tydliga direktiv för arbetet i utskotten.
■ Att utveckla ett samarbete mellan utskott och nätverk där ett sådant behov finns.
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6. Spännande år framför oss!  
Vi vill vara ett parti som snackar så att det berör och väcker känslor. Fakta och argumentation behöver i större ut-
sträckning varvas med berättelser om till exempel varför vi själva är vänster och feminister. 

Under verksamhetsåret 2015-2016 kommer vi att stärka Vänsterpartiets organisation och politik. Vi kommer att bli en 
starkare lokal kraft för politisk förändring. Det är några spännande år som vi har framför oss!
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