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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Det här var året då vi pendlade mellan glädje, frustration och förhoppnin-
gar. Glädjen över bra opinionsundersökningar, en välorganiserad valap-
parat och känslan av att kunna säga bye-bye Reinfeldt. Frustrationen 
över att valresultatet inte blev så bra som vi hoppats, att rasismen finns 
bland oss och att klassamhället består. Förhoppningen om att framtiden 
blir ljusare. Förhoppningen driver oss framåt. Får oss att orka med en till 
flygbladsutdelning, ett till helgmöte och att titta på ännu en spårad debatt 
på TV. Ibland är det inte alls vår ideologiska övertygelse som driver oss 
framåt. Utan istället känslan att vi ”måste”. För att vi tagit på oss en up-
pgift. För att inte göra min partikamrat besviken. Den känslan är inte kul.

Ibland hittar vi tillbaka till gnistan. Vi separerar och inser plötsligt på riktigt hur sjukt det är att be-
höva vänta åtta år för att få ett förstahandskontrakt. Våra barn börjar på förskola och vi ser stressen 
i förskolelärarnas ögon. Vi går i pension och inser att gammal tant verkligen behöver större slant. 
Vi pendlar mellan glädje, frustration och förhoppningar. Glädjen över att i Stockholms län tagit 
makten i fem kommuner, över att vi påbörjat gräsrotsprojektet Fråga Orten och över att vara 15 000 
antirasister, socialister och feminister på 1 maj. Frustrationen över regeringens tillkortakomman-
den.

Förhoppningen och övertygelsen om att kampen en dag leder oss till ett klasslöst, hållbart och 
jämlikt samhälle.

 
 

Seluah Alsaati, distriktsordförande

POLITISKA FOKUSFRÅGOR

Hem för alla 
Redan under verksamhetsåret 2013 startade 
vi ”Hem för alla” som var en del av distriktets 
bostadskampanj. Målet med kampanjen var att 
fokusera 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. Under verksamhetsåret fortsatte vi att arbeta 
med kampanjen genom att upplysa medborgarna om att det går att bygga bostäder med rimliga hy-
ror som samtidigt är klimatsmarta. Vi tog också fram en rapport som visar att två tredjedelar av alla 
de bostäder som färdigställts sedan 2009 är villor och bostadsrätter. Hyresrätten är kraftigt under-
prioriterad och varje enskilt år var det mellan 8–15 kommuner som inte byggde en enda hyresrätt.
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Vinster i välfärden 
Vinster i välfärden har varit en fokusfråga under 
hela verksamhetsåret och särskilt under val-
rörelse. Vi arbetade bl.a. med partiets centrala 
kampanj mot vinster i välfärden och lyfte upp be-
hovet av en välfärd där människors behov går före 
pengar. I september tog vi fram rapporten ”Fler 
händer i välfärden istället för vinstintressen”. 
Rapporten visar tydligt hur stora vinstuttagen från 
äldreomsorgen i Stockholms län är och hur många 
undersköterskor man kunde anställa om pengarna stannade kvar i verksamheten. I denna rapport 
har vi också undersökt andelen vinstdrivande aktörer inom hemtjänst och äldreboende i kommuner-
na i Stockholms län och gjort en uppskattning över vinsterna hos verksamheterna inom den privata 
äldreomsorgen. 

Feministiska vågen 
Under året har distriktet anordnat flera kurser och träffar för att stärka våra kvinnliga medlemmar 
och parlamentariker.  Vi har även tagit fram en rapport som heter ”Från vaggan till graven”. Rap-
porten är en omställningsplan och innehåller bl.a. redovisning av en granskning av vilka jämställ-
dhetseffekter den förda politiken i Stockholms län har fått när det gäller fördelning av makt och 
resurser mellan kvinnor och män. Rapporten innehåller också de viktigaste åtgärderna som behöver 
komma till stånd för att vända utvecklingen och utjämna skillnaderna och hur man kan göra Stock-
holm till en mer jämställd och jämlik stad. I samband med rapporten har distriktet släppt en films-
nutt. 

Vänsterpartiet – Klimatpartiet 
Under verksamhetsåret har vi tagit fram en rapport om en omställningsplan för Stockholmsre-
gionen som heter ”Framtiden är inte till salu”.
Rapporten uttrycker en tilltro till människors förmåga till gemensam mobilisering, och behovet 
av ett politiskt ledarskap och en demokratisk diskussion för att forma en ny berättelse om vad ett 
gott och hållbart välfärdssamhälle för alla är. Dagens miljöpolitik är ohållbar. Vi ser hellre politisk 
förändring än klimatförändringar. Ett hållbart Storstockholm med nära nollutsläpp år 2030, giftfria 
miljöer, bättre mat och gröna jobb är möjligt. 

ORGANISATION

Distriktsstyrelse (DS): 
Distriktsstyrelse har bestått av Seluah Alsaati, Leo Ahmed, Mats Einarsson, Barbro Sörman, Tobias 
Johansson, Kerstin Burman, Henric Axell, Lorena Delgado Varas, Gunilla Roxby Cromvall.
Under verksamhetsåret har 16 DS-möten genomförts.

Verkställandeutskott (VU) : 
Verkställande utskottet har bestått av Seluah Alsaati, Leo Ahmed, Mats Einarsson och Barbro Sör-
man. Under året har 16 VU-möten genomförts.

Utskott:

Antirasistiska utskottet
Medlemmar i antirasistiska utskottet under 2014 har varit Barbro Sörman (sammankallande), Bwar 
N Mert, Elin Melander, Erik Blohmé, Leo Ahmed, Stig Johnell , Helena Molin och Ewa Pååg. 
Under året slutade Bwar och Madeleine Sloot adjungerades. Även Barbro slutade och till ny sam-
mankallande utsågs Ewa Pååg. 
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Utskottet hade under våren en antirasistisk kafékväll på Kafé Marx med bl.a Christina Höij Larsen. 
Det har även haft en bokcirkel med författarbesök av Mattias Gardell. Inför valet anordnade uts-
kottet tillsammans med ABF en paneldebatt med samtliga riksdagspartier utom SD närvarande. 
Under hösten hade utskottet en intern utbildningsdag som handlade om Vänsterpartiets antirasi-
siska strategier. Utskottet har haft 9 möten under året.

Freds- och solidaritetsutskottet
Utskottet (Jesper Wiklund – sammankallande, Elena Dingu-Kyrklund, Stig Johnell, Richard Turpin 
och Ifrah-Degmo Mohammed) var redan i början av året decimerat och efterlyste fyllnadsval för 
att kunna bli mer aktivt. Verksamheten har under tiden hållits på sparlåga men utskottet har i maj 
lämnat av en rapport till VU. Utskottet har också tagit fram kortare punkter som stöd för partidis-
triktets representanter vid freds- och solidaritetsarrangemang. Utöver det har utskottet efter inbju-
dan besökt Irakiska kommunistpartiets 70-årsjubileum, Komalas årliga möte i februari, ett möte 
om relationerna EU-Afrika, ett möte med Palmecentret samt ett med Ethiopian Democratic Forum 
Association.

Feministiska utskottet
Feministiska utskottet har bestått av Klara Ernemo, Jenny Hedström (till oktober 2014), Shawbå 
Ghalandari, Josefine Carnolf, Therese Bladh och Sanna Sjögren (sammankallande). Under året har 
utskottet bland annat arrangerat träffar för medlemsansvariga, feministiskt ansvariga och kvinnliga 
ordföranden i distriktet, en valargumentationsutbildning för kvinnor, seminarier på feministiskt 
forum i Stockholm och en ekonomisk-politisk utbildning för kvinnor. Vidare har utskottet deltagit i 
Nordiskt forum i Malmö och varit Vänsterpartiets representanter i 8-marskommittén.

HBTQ-utskottet
HBTQ-utskottet har bestått av Tobias Johans-
son (sammankallande), Tobias Tengström 
(Sundbyberg), Anna Herdy (distriktsexpedi-
tionen), Sara Olofsson (Vita Bergen) och Alf 
Österman (Kungsholmen).  Utskottet deltog 
på den nationella valsamlingen för HBTQ-

kandidater, den 26–27 april, som anordnades av partiets centrala HBTQ-nätverk och har varit 
Vänsterpartiet Storstockholms representanter på föreningen Stockholm Prides årsmöte, som väljer 
ordförande och styrelse för den organisation som arrangerar Stockholm Pride. Utskottet plane-
rade och genomförde Vänsterpartiets aktiviteter under Stockholm Pride och sammanfattningsvis 
blev detta ett av våra bästa år på Stockholm Pride. Eftersom 2014 var ett valår, så präglade det vårt 
deltagande. Med inte mindre än fyra olika seminarier i Pride House (de går att läsa om på distriktets 
hemsida), välbesökta gästspel i vårt tält i Pride Park på Östermalms IP samt en stor sektion i Pride-
paraden, så blev Vänsterpartiet mycket synligt under Prideveckan i Stockholm. Vi genomförde en 
Pride-paradfrukost tillsammans med Jonas Sjöstedt som minglade och talade till deltagarna inför 
avmarsch med paraden. 

Fackliga utskottet
Utskottet har under året bestått av Jenny 
Bengtsson, Christer Rydh, Feline Flodin, 
Alexander Mood, Ali Öztürk, Marta Aguirre, 
Henric Axell och Katarina Kalavainen (som 
dock lämnade utskottet under året). Under 
våren assisterade utskottet bildandet av Vård-
förbundsvänstern och försök gjordes för att få till stånd en branschförening för medlemmar inom IF 
Metall. Efter valet har nya tag tagits för att åter få fart i Byggvänstern och Trafikföreningen som va-
rit vilande föreningar under några år samt försökt att få till en förening för medlemmar i Transport. I 
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januari 2015 åkte 24 fackligt aktiva vänsterpartister från Storstockholm till Bryssel i utskottets regi 
och deltog på en konferens om migrantarbetares villkor och utmaningar för facken i Europa.

Studieutskottet
Utskottet har bestått av Andreas Åström – sammankallande, Evalena Lundberg och Göran Kär-
rman. Studiearbetet har under året haft tydligt valrörelsefokus. Under våren och sommaren ar-
rangerades 17 träffar på Kafé Marx med fokus på valrörelsen och politiken. Olika ämnen såsom 
skolpolitik, arbetsmarknadsfrågor och bostadspolitik betades av tillsammans med några pass i 
argumentationsträning och enkla frågor & svar. En större studieinsats med namnet ”Valskolan” ar-
rangerades tillsammans med partikansliet under en helg i april med samma schema för båda dagar-
na. Utöver detta arrangerades sju helgkurser för nya medlemmar och under hösten arrangerades 
också kvällsträffar för nya medlemmar som en kortare variant av introduktionsutbildning. I februari 
2015 arrangerades en kurs för vänsterpolitiker i kommuner och landsting. Kursen hölls både lördag 
och söndag med samma innehåll för att möjliggöra för så många som möjligt att delta. I början av 
maj 2015 arrangerades en utbildningsdag för nyblivna styrelseledamöter i distriktet vilken lockade 
ett 50-tal deltagare.

Miljö- och klimatutskottet
Utskottet har bestått av Lina Hjorth, Tove Persson, 
Kerstin Amelin, Ylva Nork, Torbjörn Vennström 
och Jan Strömdahl. Stellan Hamrin och Cecilia 
Berggren har varit adjungerade. Utskottets vik-
tigaste arbetsuppgift under året var att med hjälp 
av Rikard Warlenius utarbeta och lansera ”Om-
ställningsplan för Stockholmsregionen” som efter 
antagande av DS blev en visionär pusselbit i valrörelsen. Utskottet tog också fram en sammanfat-
tande folder och erbjöd informations- och utbildningsinsatser riktade främst till partiföreningarna. 
En viktig del av omställningsplanen är att ersätta den extremt klimatskadliga Förbifart Stockholm 
med förbättrad kollektivtrafik och en utbyggnad av den regionala cykelplanen. Utskottet verkade 
för detta främst i Nätverket Stoppa Förbifarten. Inför de nationella valen deltog utskottet också i 
valaktivistutbildning och installerade solelanläggningar i ett antal valstugor. Utskottet framförde 
kritiska synpunkter på landstingsgruppens dokument ”Plan för en skattefinansierad kollektivtrafik i 
Stockholms län”. Utskottet har haft ett allt fastare mötessamarbete med Miljönätverket.

Nätverk:

Miljönätverket
Miljönätverket har haft sex möten på olika teman och med inbjudna gäster.  Ett utåtriktat möte om 
miljö och feminism genomfördes på Turteatern tilsammans med det feministiska utskottet. Tre bok-
cirkelträffar genomfördes. Till 1 maj tillverkades två banderoller som bars i demonstrationståget i 
egen sektion. Under valrörelsen delades flygblad om vår miljöpolitik ut vid tio olika tillfällen. Sam-
mankallande för nätverket är Cecilia Berggren och Nike Dahlskog. Nätverket har 99 medlemmar 
och samlar 103 personer i sin Facebookgrupp.

Aktivistnätverket
Aktivistnätverket har under valåret varit behjälpligt i olika aktiviteter runt om i distriktet, bland 
annat vid affischeringsstart, i valstugor och vid kandidatturnér. Vidare har medlemmar i aktivistnät-
verket varit en tillgång som funktionärer vid olika distriktsarrangemang. Nätverket har bland annat 
gjort aktioner mot privata vinster i välfärden och för fler hyresrätter. 
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Socialpolitiska nätverket
Nätverkets syfte är att lyfta de socialpolitiska 
frågorna inom partiet och möjliggöra för diskus-
sion och idé- och erfarenhetsutbyte. Nätverket 
är ett forum som samlar vänsterpartister som är 
intresserade av dessa frågor utifrån olika roller 
som bl. a. parlamentariker, socialarbetare och/
eller brukare. Nätverket inriktar sig framförallt på frågor som ofta organiseras under socialtjänsten 
t. ex. barn och ungdom, försörjningsstöd, kvinnofrid, socialpsykiatri, missbruk, äldre och funktion-
shinder. Det senaste året har nätverket mer och mer fokuserat på att stödja just det parlamentariska 
socialpolitiska arbetet i länet.

Aktiviteter under verksamhetsåret:
• Utåtriktat seminarium på ABF “Hur mår dagens socialtjänst”? 
• Vänsterpartiets socialpolitik på riksnivå, med Karin Rågsjö
• Stockholmsvänsterns socialpolitiska krav just nu, med Clara Lindblom och Alexandra Mattson 
• Workshop – insamlade av tankar och idéer till  
partiets förbättringsarbete för socialtjänsten i Stockholm 
 
Kontaktperson för nätverket är Rebecca Hedenstedt och en arbetsgrupp som samordnar arbetet 
har bestått av Rebecca Hedenstedt, Ulrika Fritz och Therese Malmén. Nätverket har en Facebook-
grupp, Vänsterpartiet Storstockholms socialpolitiska nätverk, med 85 medlemmar.

Pensionärsklubben
Vänsterpartiet Storstockholms Pensionärsklubb har under året haft ca 180 medlemmar. Verksam-
heten består huvudsakligen av medlemsmöten och ”Nyfiken grå”, som är en uppskattad föreläs-
ningsserie i samarbete med ABF. De föreläsare som anlitas är ofta kulturpersoner, vilket är mycket 
uppskattat. De ämnen som tas upp har alltid anknytning till samhällsfrågor och till kulturfrågor och 
livlig diskussion brukar följa. Även till medlemsmötena inbjuds någon gäst och då är ämnet oftast 
något politiskt. På höstens första medlemsmöte efter valet kom Jonas Sjöstedt och delade med sig 
av en valresultatanalys. Klubben har också skrivit ett Äldrepolitiskt program som antagits av dis-
triktet och som användes i valrörelsen. Klubben gjorde under våren ett studiebesök i Södertälje och 
dess partiförening. Vi fick en god inblick i det arbete partikamraterna där bedriver och i de frågor 
som är aktuella för Södertälje. En sommarutflykt företogs till Trosa med bl.a. besök på hembygds-
muséet där. Klubben har också gått på teater två gånger under hösten. Dels besökte vi Tribunalens 
föreställning ”Om kriget kommer”, dels Klara Soppteater och föreställningen ”Hellsingland”.

Medlemsutveckling: 
Medlemsutvecklingen har varit fortsatt stark 2014. Vid årets slut 
hade 4624 medlemmar betalat sin avgift under året: Därutöver är 
58 medlemmar avgiftsbefriade. Det är en ökning med 1087 med-
lemmar jämfört med 2013. Vi har värvat 1590 nya medlemmar, 
vilket är väldigt mycket även jämfört med de senaste valåren. 
2002 var vi 2285 medlemmar varav 213 nya, 2006 fick vi 430 nya 
medlemmar och hade totalt 2111 medlemmar. Efter 2010 års val-
rörelse var vi 2969 medlemmar och värvade då 926 nya. Sedan 
dess har vi fortsatt att öka varje år fram till 2014.

Hammarby-Skarpnäck (+94 i antal, +44 i %) ökade mest i antal medlemmar medan Upplands Väs-
by (+37, +69%) är årets raket i förhållande till tidigare medlemsantal. Andra tecken på ökningen 
är att vi 2013 hade 12 föreningar med fler än 100 medlemmar, nu har vi 21 föreningar som passerat 
100-strecket. Vi samlar nu också över 100 medlemmar totalt i de åtta fackliga partiföreningarna.
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Medlemsrapport:
 
2015-01-01 (2014-01-01)
Totalt antal betalningsklara medlemmar: 4624 (3537)
Nettoökning: 1087 (414)
Andel kvinnor: 50 %* (49 %)
Antal helbetalande: 3964** (2843)
Antal halvbetalande: 602 (596)
Antal avgiftsbefriade: 58 (60)
Nya medlemmar: 1580 (784)
Andel kvinnor bland nya medlemmar: 53 %*** (51 %)
Strukna pga bristande betalning: 376 (330)
Utträden: 112 (112)
Avlidna medlemmar: 18 (16)
Inflyttade medlemmar inkl de som flyttat inom distriktet: 452 (340) 
Utflyttade medlemmar inkl de som flyttat inom distriktet: 446 (328)

* Uppskattning baserat på de som angett kön i medlemsregistret
** 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.
*** Något mer noggrann uppskattning efter genomgång av de som ej angett kön av nya medlem-
mar.

Nettoförändring mot resten av landet
Nya medlemmar     + 1580
Bristande betalning    - 376 
Utträden     - 112
Avlidna     - 18
__________________________________________
Nettoökningen nya medlemmar =  1074

Nettoökning totalt       +1087
      - 1074
__________________________________________
Inflyttningsnettoförändring resten av landet: +13

Distriktsexpedition:
 
Anställda vid distriktsexpeditionen under verksamhetsåret:
Seluah Alsaati, arvoderad distriktsordförande på heltid
Kalle Larsson, organisationssekreterare, på heltid.
Björn Öberg, valkoordinator och ombudsman på heltid.
Anna Herdy, valkoordinator och ombudsman på heltid (fr.o.m. 150101 deltid 70%)
Cecilia Berggren, administrativ sekreterare på heltid (tjänstledig fr.o.m. jan 2015 på heltid).
Edvin Sandberg Frid, ekonomiansvarig på halvtid och studieansvarig på 25 procent till 140630, 
ekonomiansvarig på 75% från 140701.
Louise Löthén, förråds- och tryckeri samt informationssekreterare på heltid.
Sanna Sjögren, vikarierande ombudsman på heltid, fr.o.m. 150101 tillsvidareanställd.
Veronica Stiernborg, vikarierande administrativ sekreterare på heltid fr.o.m. jan 2015.
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Extraanställda under EU-valet, ca 1 månad:
Nike Dahlskog 
Leo Ahmed

Extraanställda under allmänna val, ca 5 veckor:
Leo Ahmed
Nike Dahlskog
Klara Ernemo
Marta Aguirre
Ifrah-Degmo Mohammed
Marre Mayr
Elin Melander
Erika Murga, 50%
Veronica Stiernborg
Helena Molin
Elena Karlström

Arvodering av riksdagskandidater:
Nooshi Dadgostar, 50%
Karin Rågsjö, 50%

Extra anställd för det inställda extra valet, ca 2 månader:
Leo Ahmed

Totalt antal anställda under året: 22 personer
Totalt antal anställda vid verksamhetsårets början: 8 personer
Totalt antal anställda vid verksamhetsårets slut: 9 personer

REDOVISNING AV HUR DISTRIKTSSTYRELSEN  
VERKSTÄLLT ÅRSKONFERENSENS BESLUT:

Uppdrag till distriktsstyrelsen i verksamhetsplanen

Vänsterpartiets utmaningar

• att bevaka att frågor om byggande, boende och trafik ses ur ett klimatperspektiv
Klimatperspektivet har alltid en hög prioritet i partiets arbete med dessa frågor och är väl integre-
rade i vårt politiska tänkande. Under året presenterade distriktet rapporten ”Framtiden är inte till 
salu – omställningsplan för Stockholmsregionen”, som uppmärksammades bl.a. med en stor artikel 
i DN. I rapporten visar vi hur Stockholmsregionen kan och måste ställas om till en långsiktigt håll-
bar samhällsutveckling där vår klimatpåverkan minimeras. 

• Fokusera på bostadsbristen och våra klimatsmarta lösningar
Bostadsfrågan och dess klimataspekter har varit högt prioriterad under verksamhetsåret, såväl före 
som under valrörelsen. Under 2014 fortsatte vi att jobba med kampanjen ”Hem för alla”. Kam-
panjen hade en egen hemsida www.hemföralla.nu som var välbesökt och flygblad för att upplysa 
medborgarna om att det går att bygga bostäder med billiga och rimliga hyror och samtidigt kli-
matsmarta.
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• Driva frågan om vinster i välfärden.
Frågan har varit högt prioriterad under verksamhetsåret, såväl före som under valrörelsen. Partiets 
valparoll ”Inte till salu” fick bra genomslag både i distriktet och på nationell nivå.

• Vara en samordnande och pådrivande kraft i den feministiska offensiven.
Det feministiska perspektivet är framträdande i distriktets politiska och organisatoriska arbete och 
arbetet med internfeminismen har stärkts under året. Dock måste det konstateras att den centralt 
lanserade ”Feministiska offensiven” aldrig fick det genomslag som hade varit önskvärt.

• Använda framgångsexempel från parlamentariska organ där vi finns  repre-
senterade.

Distriktet har hjälpt till att förmedla bra initiativ och goda exempel till partiföreningar och par-
lamentariska grupper. Under valrörelsen lyftes våra enda kommuner där Vänsterpartiet är med 
och styr (Botkyrka och Södertälje) fram för att visa att Vänsterpartiet gör skillnad. Därefter har 
framgångsexempel även på andra håll lyfts upp i vår interna kommunikation.

• Stärka samordningen mellan distriktets parlamentariska grupper för att höja vår 
förmåga att i parlamentariska och utomparlamentariska sammanhang föra fram 
partiets politik.

Under året har bara en vanlig gruppledarträff genomförts. Den var i början av oktober för att sum-
mera och sondera läget efter valet. I början av augusti hölls också en kommunpolitisk valupptakt i 
Jakobsberg med gruppledarna. På dessa träffar var närvaron hög och de flesta grupper hade repre-
sentanter på plats. En annan träff ställdes dock in då det var för få anmälda.

• Att prioritera resurser och personlig närvaro i förorterna under valkampanjen.
En sådan prioritering gjordes bl.a. genom placering av valombudsmän och planering av kampan-
jaktiviteter. Våra toppnamn i riksdagsvalet besökte exempelvis de prioriterade förorterna och kom-
munerna i mycket högre utsträckning än andra områden.

• 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.

Detta är en uppgift som kommer från Organisationsutredningen 2013. Bland annat har en enkä-
tundersökning till föreningarna gjorts för att få mer underlag kring vilken typ av stöd som efterfrå-
gas. Tillträdande distriktsstyrelse får nu arbeta vidare med uppdraget.

Organisatoriska utmaningar 

• Ge valberedningen i uppdrag att förbereda valet av ny distriktsstyrelse utifrån 
att nästkommande styrelse ska bestå av nio ledamöter, samtliga ordinarie.

Valberedningen har blivit informerad och jobbar utifrån dessa riktlinjer. 

• Uppmana valberedningen att föreslå en styrelse som bland annat rymmer repre-
sentation från landstingsgruppen, från parlamentariska församlingar i kommu-
ner samt om möjligt också från riksdagsgruppen.

Valberedningen har blivit informerad och jobbar utifrån dessa riktlinjer.
 
• Arbeta fram ett sätt för distriktet att, i linje med organisationsutredningens 

förslag, övergå till tvååriga mandatperioder från 2015.
Kongressen 2014 ändrade stadgarna så att tvååriga mandatperioder för DS nu är möjliga. Från och 
med årskonferensen 2015 övergår distriktet till tvååriga mandatperioder.



11

Implementering av valstrategin

• Fortsatt ansvar för att implementera den av årskonferensen 2013 antagna   
valstrategin.

Valstrategin har legat till grund för all valplanering, valledningens arbete och det praktiska genom-
förandet av valkampanjen. Distriktsstyrelsens bedömning är att intentionerna i valstrategin har 
följts på ett bra sätt.

Det internfeministiskt arbete

• Arbeta för att implementera den internfeministiska handlingsplanen i distrikt 
och partiföreningar.

En träff för partiföreningarnas feministiskt ansvariga hölls under våren tillsammans med medlem-
sansvariga och under hösten var det en träff för kvinnliga föreningsordföranden. Vid sidan av dessa 
centrala träffar så har också en del aktiviteter runt om i föreningarna genomförts för att fortsatt 
implementera handlingsplanen.

• Fortsätta ha internfeminism som en del av Kurs för nya medlemmar.
Interfeminism är en programpunkt på kurserna för nya medlemmar.

• Arbeta för att alla partiföreningar ska välja en feministiskt ansvarig.
Föreningarna har uppmanats att välja feministiskt ansvarig och en träff för dessa hölls i april 2014.

• Stärka kvinnor i partiet genom att arrangera retorikutbildning för kvinnor och 
erbjuda andra separatistiska studier.

En retorikutbildning för kvinnor genomfördes i mars och i augusti hölls en kväll med argumenta-
tionsträning. Under hösten var det en ordförandeträff för kvinnor och i mars 2015 hölls en kurs i 
ekonomi enbart för kvinnor.

Ett mer representativt partidistrikt

• Fortsätta arbetet för ett mer representativt partidistrikt.
Resultaten av arbetet för ett representativt partidistrikt är varierande. Bland Storstockholms riks-
dagsledamöter har idag tre av fem invandrarbakgrund. Före valet var det två av fyra ledamöter. I 
Stockholms läns landsting är motsvarande siffror en av tio före valet (10 %) och en av tolv (8 %) 
efter. I Kommunfullmäktige runt om i länet räknar vi till 16 av 54 (30 %) ledamöter före valet och 
17 av 68 (25 %) efter på de ordinarie platserna. Det vi räknat på är antalet traditionellt svenska 
namn och antalet nyare svenska namn. Vi är medvetna om att den metoden att räkna på medför 
vissa problem och att resultatet därför inte är optimalt. Samtidigt har alla metoder som undersöker 
representation styrkor och svagheter. Resultatet ger i alla fall en fingervisning om att det ser bra ut 
vad gäller representation av personer med invandrarbakgrund i riksdagen men att det blivit sämre 
på andra håll.  Generellt så jobbar vi aktivt för starkare föreningar och starkare strukturer. Arbetet 
med utbildningar för valberedningar och styrelser kommer att pågå under hela mandatperioden och 
vi hoppas att detta kommer att kunna ge ännu starkare avtryck i framtiden.

Stärka partiföreningarna  

• Fortsätta arbetet med stödsystem för särskilt prioriterade partiföreningar.
Så har skett framför allt under valrörelsen då vi hade valanställda som arbetade för att stötta prior-
iterade föreningar. 
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• Arrangera Kurs för nya i föreningsstyrelsen.
En sådan kurs arrangerades våren 2015 och samlade omkring 50 personer.

Elddop för kampanjorganisationen

• Sjösätta distriktets och partiföreningarnas kampanjorganisation.
Kampanjerna inför EU-valet och de allmänna valen visade att distriktets och partiföreningarnas 
kampanjorganisationer i allt väsentligt höll måttet och klarade sina uppgifter.

Utskott – fördelning, delegering och engagemang

• Utveckla utskotten och nätverken och vid behov öka samarbetet mellan   
utskott och DS.

DS har följt utskottens arbete och vid behov förrättat fyllnadsval. VU har träffat några utskott för 
information och dialog men alla har tyvärr inte fått den kontakten.

• Utveckla former för alla utskott att bidra till valrörelsen.
Flera av utskotten har aktivt bidragit till valrörelsen på sina ansvarsområden.

Efter valen 2014

• Ansvara för att det arrangeras flertal Kurs för nya medlemmar under hösten och 
vintern 2014.

Under hösten 2014 arrangerade distriktet kurser för nya medlemmar vid fyra tillfällen och totalt 
hölls sju kurser under 2014. Våren 2015 har ytterligare tre kurser avklarats. Sammanlagt deltog ca 
150 deltagare på Kurs för nya medlemmar under 2014.

• Att i samarbete med bland andra partiföreningar, gruppledare, valledning och 
tjänstemän utvärdera valrörelsen.

DS har tillsatt en valutvärderingsgrupp som bl.a. sänt ut en enkät till partiföreningarna. Valrörelsen 
diskuterades vid en ordförandeträff i början av oktober med inbjudna valledare, föreningsordföran-
den och gruppledare.

• Att verka för bildandet av fler partiföreningar.
Under 2014 har en ny förening bildats, Vårdförbundsvänstern. Ytterligare några försök har gjort för 
att dra igång fler branschföreningar. Under våren 2015 har dock två tidigare insomnade föreningar, 
Trafikföreningen och Byggvänstern, åter väckts till liv. Ett mer strategiskt arbete för fler geograf-
iska partiföreningar har ej inletts.

•  Att arrangera en konferens för att diskutera igenom det politiska läget efter  
valet.

I början av oktober hölls en träff för valledare, ordföranden och gruppledare för att utvärdera val-
rörelsen och diskutera det politiska läget som uppstod. I samband med att det extra valet utlystes 
kallades också till en träff inför det som dock hann bli till en annan träff innan det var dags, men 
även där diskuterades läget och nya tag togs för att planera vårens verksamhet och då främst Fråga 
orten-arbetet.

Beslut med anledning av motioner och motionssvar

• Att DS åtar sig att starta kurser, studiecirklar eller föreläsningar om sex   
timmars arbetsdag.

Detta har lagts in i studieplanen, men ej hunnits med under det gångna verksamhetsåret.
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• Att DS tar initiativ till ett utåtriktat forum om sex timmars arbetsdag.
En sådan arbetsgrupp har tyvärr inte hunnit tillsättas, vilket givetvis inte är bra. Detta kommer dock 
att ske nästa verksamhetsperiod istället.

• Att Stockholmsdistriktet trycker på för att Vänsterpartiet ska ta öppen ställning 
för Syriens folk och vara en stark röst för att krigsförbrytaren Bashir ställs inför 
rätta i Haag.

• Att Stockholmsdistriktet trycker på för att Vänsterpartiet ska bli en starkare 
röst i Sveriges utrikespolitik och ta parti i alla lägen för att mänskliga rättigheter 
och demokrati aldrig förhandlas bort till förmån för ekonomiska eller andra in-
tressen.

Motion, motionssvar och årskonferensens beslut har kommunicerats med riksdagsgruppen och 
partiets utrikespolitiska talesperson, Hans Linde. Vänsterpartiet Storstockholm har varit deltagande 
i flera internationella frågor det här verksamhetsåret. Framför allt vad gäller protester mot Israels 
invasion av Gaza samt arbetet för att stödja staden Kobanê och andra om drabbats av Daesh (IS) 
våld i Syrien och Irak.

• Att distriktet sprider information i partiföreningarna om hur de kan arbeta med 
medborgardialog. 

Dialogarbetet har skett vid flertalet tillfällen. Under våren startade vi ”Fråga orten” som också 
baseras på medborgardialog.

• Att motion A12 Stopp för avloppsslam på åkrarna hänskjuts till riksdagsgruppen 
för ställningstagande.

Motionen har överlämnats till riksdagsgruppen.

• Att Vänsterpartiet driver aktivt på för att Stockholms stad skall upprätta ett vär-
digt monument/minnesmärke för att hedra offren som drabbats av det transat-
lantiska slaveriet och påminna om Sveriges deltagande i detta. 

• Att Vänsterpartiet driver aktivt på för att Stockholms stad skall initiera en upply-
sningskampanj som riktar sig till Stockholms skolor för att stärka dessas vets-
kap om den transatlantiska slavhandeln och Sveriges roll i detta. 

• Att Vänsterpartiet driver aktivt på för att Stockholms stad samarbetar med de 
afrosvenska organisationer som jobbar med denna fråga om utformningen och 
placeringen av monumentet och att upplysningskampanjen görs i samråd med 
dessa.

Besluten har överlämnats till stadshusgruppen.

• Att kommande distriktsstyrelse bearbetar Härolden så att Kafé Marx blir en bra 
möteslokal även för äldre med hörselnedsättning.

Önskemålet har framförts till Härolden i dialogen om utveckling av Kafé Marx.
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• Att den grupp som centralt i distriktet (distriktsstyrelsen) arbetar med val-
rörelsen medvetandegörs om att presumtiva väljare finns även i länets yttre de-
lar och att material, valutbildningar och evenemang ska utformas så att det kan 
tilltala och engagera och tillgodogöras även av dessa länsmedborgare.

DS och valledning har varit medveten om detta och det har varit en av utgångspunkterna vid planer-
ing och ledning av valkampanjen. Valutvärderingsgruppen har föreslagits att ta detta perspektiv i 
beaktande i sin utvärdering.

• Ge DS ansvar att samordna arbetet med bussterminalen för bussar till Nacka 
och Värmdö på så sätt att berörda partiföreningars och landstingsgruppens 
synpunkter tas tillvara.

DS har följt frågan för att säkerställa att berörda partiföreningar och landstingsgruppens synpunkter 
tas till vara när nya beslut ska fattas. Ytterligare ett dialogmöte har hållits under perioden mellan 
landstingsgruppen, stadshusgruppen och berörda föreningar.

SUPERVALÅRET 2014 

Valorganisation
Valrörelserna leddes av en valledning som började arbeta 
under hösten 2013. I den ingick Seluah Alsaati, Håkan 
Jörnehed, Sebastian Wiklund, Elisabeth Biström, Mats 
Einarsson och Camilla Carlberg. Valledningen fattade 
strategiska beslut om organisation och politik. Vid sidan 
av valledning tillsattes också en operativ valledning med 
kanslipersonal från distriktet, landstingskansliet och 
stadshuskansliet. Även den info-grupp som samordnar 
kommunikationsarbetet mellan dessa tre kanslier hade en 
utökad roll under valrörelsen.

Under valåret utökades flera tjänster på distriktsexpedi-
tionen från deltid till heltid. Från hösten 2013 till augusti 
2014 arrangerades ett stort antal utbildningstillfällen och  
argumentationsträningar i en rad olika ämnen av distriktet på Kafé Marx.

Mer om valrörelserna finns beskrivet i Distriktsexpeditionens valrapport samt i den rapport från 
valutvärderingsgruppen som tillsattes efter valet och som presenterar sin rapport på Årskonfer-
ensen.

Val till EU-parlamentet 25 maj 
Valrörelsen till EUP-valet drog igång på allvar 
med 1 maj. Några dagar tidigare höll distriktet 
en valupptakt på Debaser Medis. Listan fast-
ställdes av partikongressen i januari och på den 
stod fem från Stockholms län med (Mikael Gus-
tafsson, Leo Ahmed, Birgitta Sevefjord, Dror 
Feiler och Fredrik Andersson).

Valstugorna öppnade den 3 maj och vi hade 
stugor vid Sergels torg, Medborgarplatsen, 
Skärholmen, Solna och Jakobsberg. Distrikts-
expeditionen utökades med två anställda under 
EUP-valrörelsens sista månad.
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Resultatmässigt så nåddes inte målet att få in minst två ledamöter från Vänsterpartiet, nu blev det 
bara en. Valet blev en framgång på marginalen och även i Stockholms län ökade vi något, till 6,03 % 
(+1,13). Det mest positiva i det resultatet är att vi ökade trots att både MP och FI gick kraftigt framåt 
i hela regionen.

De allmänna valen 14 september
Inför höstens valrörelse arrangerades en valkonferens 15 februari där listorna till riksdags- och 
landstingsvalen antogs. Den 16 februari antogs också kommunfullmäktigelistan för Stockholms 
stad och under vintern antog också samtliga övriga föreningar i länet sina listor till respektive kom-
munval. Själva valrörelsen drog igång på allvar i augusti. 8 augusti arrangerades en valupptakt på 
gården på Kungsgatan 84 och de flesta valstugorna öppnade den 16 augusti.

Under hela året arbetade distriktet aktivt med 
att arbeta fram ett antal rapporter och program 
för att ha chansen att placera lokalpolitiska 
frågor på dagordningen i regionens massme-
dia. Totalt sju rapporter eller förslag släpptes 
i denna form under året: rapport om bostad-
sköerna, rapport om lärartäthet i kommunala 
och privata skolor, omställningsplan för ett 
hållbart klimat i stockholmsregionen, rapport 
om hyresrättens underprioritering i kommunerna, feministiskt omställningsplan och en sista med 
förslag för att komma till rätta med bristen på studentbostäder.

Distriktsexpeditionen hade 11 extra anställda under den intensiva delen av valrörelsen. Dessa hade 
främst regionalt ansvar inom distriktet och arbetade fokuserat med att hjälpa föreningar i de om-
råden där vi såg störst möjlighet till framgångar.

Personerna på valbar plats på vår riksdagslista 
(Jonas Sjöstedt, Karin Rågsjö, Amineh Kaka-
baveh, Jens Holm, Nooshi Dadgostar och Ali 
Esbati) bokades in för aktiviteter runt om i 
länet. Alla föreningar var garanterade minst 
ett besök av någon av dessa kandidater och de 
flesta fick flera besök. När det gäller landstings- 
och kommunkandidater så skötte respektive 
kansli/föreningar bokningarna av dessa på egen 
hand.

Resultatmässigt så blev valrörelsen en framgång på margin-
alen, precis som i hela landet. Vi ökade nästan överallt i alla 
valen, men gjorde inget succéval. Trots det så tog vi ytterli-
gare en riksdagsplats från Stockholms stad, ökade med två 
mandat i landstinget och totalt med 14 mandat i kommunful-
lmäktigeförsamlingarna runt om i länet. Efter valet sitter nu 
Vänsterpartiet med och styr i fem kommuner, Stockholm 
stad, Upplands Väsby och Sundbyberg har nu gjort Botkyrka 
och Södertälje sällskap i den skaran. Vi är tillbaka i fullmäk-
tige i Lidingö efter fyra års frånvaro, men tappade vårt enda 
mandat i Nykvarn som nu gör sällskap med Täby och Dan-
deryd som de kommuner i länet där vi saknar mandat. Tyvärr 
är vi också fortfarande i opposition i Landstinget mot en högerminoritet med stöd av SD.
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Medlemsmässigt har valåret varit en succé med 1590 nya medle-
mmar och en nettoökning med över 1000 medlemmar. 

Eftervalsarbetet: 
Självklart är jag antirasist
Strax efter valet lanserade vi vår eftervalskampanj ”Självklart är 
jag antirasist”. Syftet med kampanjen var att rikta ljuset mot den 
strukturella och statliga rasismen och att kanalisera folks frustra-
tion genom att rikta blicken mot klassorättvisor istället för mot 
personer med invandrarbakgrund.

Distriktet tog fram ett antirasistiskt flygblad som delades ut av 
partiföreningar runt omkring i länet. Den huvudsakliga arbets-
metoden var att dela ut flygbladet och prata om antirasism med 
medborgarna genom att arrangera röda kväller/röda lördagar på 
torget. Genom den här kampanjen har vi också visat att det är 
viktig att vi i Vänsterpartiet fortsätter att jobba med hög närvaro 
på våra torg även när det inte är ett valår.  Kampanjen hade fyra 
målsättningar:

1) Aktivera nya medlemmar
Distriktet har erbjudit aktiviteter samt hjälpt partiföreningarna 
med att hitta former för nya medlemmar att aktivera sig inom 
ramen för kampanjen. 

2) Kanalisera ilskan mot Sverigedemokraterna
Många var frustrerade över valresultatet och ville göra något åt det.  
Vänstern tar nu, liksom alltid, täten i det antirasistiska arbetet.
 
3) Öka stödet för Vänsterpartiet
Svårt att mäta om denna målsättning uppnåddes. Dock är ett aktivt utåtriktat arbete givetvis en 
förutsättning att öka stödet för Vänsterpartiet.

4) Pressa tillbaka rasismen
Genom att utmana folks fördomar, punktera SD:s påståenden och stå upp för alla likas värde, har vi 
kunnat pressa tillbaka rasistiska tankegångar hos de människor vi fått möjlighet att diskutera med.

Mellanvalskampanj:  
Fråga orten
Nu är vi inne i en mellanvalsperiod och har möjlighet 
att arbeta strategiskt och långsiktigt. Vi i Vänsterparti-
et vill ha starkare förankring i våra orter, vi vill att folk 
ska vända sig till oss när de vill få något gjort i samhäl-
let. Att skapa ett sådant förtroende tar tid. Framför allt 
innebär det att vi måste bli mer lyhörda. Skapa känslan 
av att vi bryr oss om folk, för det gör vi. Vi måste också 
kunna berätta om vad vi faktiskt lyckas genomföra där 
vi sitter med vid makten. 

I februari 2015 lanserade vi ett nytt arbetssätt som 
heter ”Fråga orten”. Syftet är att med hjälp av en enkät 
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fråga medborgarna vad de tycker om sin ort och vad de vill förbättra. Svaren på frågorna kommer 
att sammanställas. Därefter kommer vi att diskutera vilka av förslagen vi eventuellt kan skriva 
motioner utifrån eller förverkliga genom vår ställning som rödgrön majoritet. Fråga orten är inte en 
tillfällig insats utan ett långsiktigt arbete för att höja ortens röster och för att bana vägen inför nästa 
valrörelse. Många partiföreningar har redan varit ute och ställt frågor och några har planerat att 
komma igång till hösten.

Interfeministiska arbetet: 
En viktig del av vårt internfeministiska arbete har varit i form av studier och satsningar från femi-
nistiska utskottet. Dessa beskrivs närmare i rapporten från feministiska utskottet, men också i vissa 
delar när vi redovisar verkställandet av förra årskonferensens beslut. 
Totalt sett så ser vi också att Storstockholm varit med och bidragit till att partiet nu representeras av 
minst 50 % kvinnor på alla nivåer i fullmäktigeförsamlingar och riksdag. Före valet var 25 av 52 (48 
%) ordinarie ledamöter i KF runt om i länet kvinnor, efter valet är det 37 av 68 (54 %) ledamöter. I 
Landstinget är motsvarande siffror sex av tio (60 %) före valet och nio av tolv (75 %) efter. I riks-
dagen var det två av fyra före valet och tre av fem efter. Det område där vi fortfarande har en hel 
del kvar att jobba med är våra ledande företrädare i grupperna. Där är det fortsatt så att bara 8 av 24 
gruppledare är kvinnor, vilket är en minskning från tidigare då det var 10 av 24.

Första maj
1 maj-firandet 2014 präglades såklart av 
supervalåret och dess funktion var i mångt 
och mycket att sparka igång EU-valrörelsen. 
P.g.a. ombyggnationer vid Slussen tvingades 
vi gå en omväg på väg från Medborgarplatsen 
till Kungsträdgården via Folkungagatan-
Katarinavägen. Det blev avsevärt längre men 
också mycket vackert. Seluah Alsaati höll tal 
för Vänsterpartiet vid La Mano. På Medbor-
garplatsen talade Dina Viksten Abrahamsson 
(Ung Vänster), Feline Flodin (Kommunalvän-
stern), Sanna Sunnerfelt (fredsrörelsen), Kim 
Moberger (Latinamerikagrupperna),  Syriza 

Sverige och Sephide Shahrokhi och Stephanie Thörgersen (Sveriges Kvinnolobby). DAAM stod 
för underhållningen och Iesha Daly från Ung Vänster var konferencier.

I Kungsträdgården talade Sandra Lindqvist (VSF), Stefan Lindborg (Ung Vänster), Jenny Bengts-
son (Hotell och restaurangfacket) och Jonas Sjöstedt (Vänsterpartiet). Välfärdskabarén, Zoo och 
Stina Ahlgren värmde upp publiken och Cleo och Kristin Amparo stod för avslutningen.

Det var till en början en kall och lite snöig dag, men vädret ordnade upp sig. Ca 10 000 deltog i tåget 
och i Kungsträdgården var det gott och väl 15 000 åhörare på plats under Jonas tal.
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Hemsidan och sociala medier 
Under verksamhetsåret har distriktets arbete med hemsidan och sociala medier utvecklats i hög 
takt. Under valrörelsen fanns det ett mycket aktivt arbete med såväl Instagram (@vstorstock-
holm) och Twitter (@vsthlm) som med Vänsterpartiet Storstockholms Facebook-sida. Strat-
egisk marknadsföring kring våra olika arrangemang har gjorts och även annonskampanjer på 
Facebook har använts för att nå ut ytterligare. 

Vi har dessutom stadigt ökat vår följarskara på sociala medier. Många av våra medlemmar 
använder framförallt Facebook som ett kommunikationsmedel. Under verksamhetsåret har det 
inletts en diskussion mellan politisk ledning och tjänstemän om syftesbeskrivning och policy 
kring vår närvaro i sociala medier, allt för att tydligare formalisera Vänsterpartiet Storstock-
holms närvaro och strategi kring både hemsidan och sociala medier. Den diskussionen kommer 
fortsätta under kommande verksamhetsår.  

Vänsteraktuellt och Veckobrevet 
Vänsteraktuellt kom under 2014 ut med 6 nummer, precis som brukligt är. Redaktion för Vän-
steraktuellt är den info-grupp som består av representanter från landstings-, stadshus- och dis-
triktskanslierna. Under året har vi fokuserat på att göra tidningen intressant för alla medlemmar 
som får tidningen och därmed ha ett tilltal som kan tilltala såväl den nye medlemmen som den 
inbitne. 

Veckobrevet går ut varannan vecka till de som finns inrapporterade som styrelsemedlemmar och 
förtroendevalda. Det har under verksamhetsåret varit struligt för en del att motta mailet då det 
räknas som skräp i en del mailboxar. 
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