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Verksamhetsberättelse 2015-2017
Inledning

De här två åren har gått väldigt fort och det har hänt mycket i världen, i Sverige, i och runt partiet 
både nationellt och i distriktet.

Vi har sett hur Europa först öppnat för att sedan stänga sina gränser för människor på flykt. Vi var 
med och välkomnade de människor som kom hit till Stockholm, vi gav dem mat och husrum i våra 
egna lokaler och en tid kunde vi vara stolta över att vi i Sverige verkligen var att lita på när en hu-
manitär katastrof inträffar. 

Sedan införde regeringen sitt “andrum”.

Men vi fortsätter att oförtröttligt arbeta för mänskliga rättigheter och en human flyktingpolitik efter-
som vi vet att en annan värld är möjlig.

Det har hänt bra saker också; vi har varit med och styrt i flera kommuner i distriktet och därigenom 
gjort det möjligt att vrida politiken i en mer socialistisk, feministisk och grön riktning. Där vi suttit i 
opposition har vi envist kämpat mot högerpolitik.

Vi har tillsammans anordnat en mängd kurser, utbildningar, seminarier, torgmöten, flygblads- och 
frukostutdelningar runt om i hela distriktet. Vi har gett många tillfällen till möten med människor, 
både internt och utåtriktat.

Verksamhetsperioden har också präglats av ideologiska och organisatoriska ställningstaganden från 
distriktsstyrelsens sida. Dessa har handlat om att vara konsekventa i vilka vi är och vilka vi vill vara. 
Som alltid när strukturer och kulturer ifrågasätts leder det till starka reaktioner men vi har bedömt 
att det i dessa fall varit ofrånkomligt om vi ska kunna hävda trovärdighet i frågor som är centrala för 
Vänsterpartiet. Vår förhoppning är att vi gått starkare och tydligare ur detta för att vi visat att vi står 
för ett rättvisare samhälle där ingen lämnas utanför.

        Distriktsstyrelsen
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Politiska och organisatoriska prioriteringar

Fråga orten
Fråga orten Under våren 2015 lanserades den ambitiösa kampanjen Fråga orten, en form av 
utåtriktat arbete i dialogmodell. Målsättningen var att partiföreningarna under verksamhetsperioden 
skulle samla in och sammanställa 10 000 enkätsvar för att sedan utifrån dessa dra slutsatser om vilka 
frågor som medborgarna tyckte var viktiga att driva i sina respektive områden. Konkreta resultat 
skulle sedan återkopplas till “orten”.

Aktiviteten och ambitionen varierade kraftigt hos partiföreningarna. Vissa tyckte att det var ett bra 
sätt att få kontakt med människor, många tyckte att enkäterna var för krångliga och omfattande och 
utarbetade egna varianter.

Under hösten 2015 gjordes en halvtidsutvärdering och kampanjen avslutades hösten 2016.
Slutsatserna vi har dragit av detta är att många tycker att denna dialogform är bra, många har angett 
att det är ett bra sätt att inleda samtal och att värva medlemmar men att det är svårt att kvantifiera och 
dra konkreta slutsatser av svaren och därmed driva lokala frågor utifrån det. 

Bostadsfrågan - Hem för alla
Bostadspolitiken har varit fortsatt viktig för distriktet. 
Exempelvis rörde flera seminarier på den regionala 
vänsterdagen bostadspolitiken. I februari 2016 anord-
nades också seminariedagen Vi bygger staden. En 
bostads- och stadsbyggnadskonferens som samlade 
ett 40-tal vänsterpartister från kommuner och lands-tin-
get. Under våren 2016 har distriktet drivit kampanjen 
Höj inte min hyra, en kampanj mot marknadshyror. 
Särskilt kampanjmaterial togs fram. Bland annat serie-
teckningar framtagna av tecknaren Elin Lucassi och 
särskilda vykort som skickades till finansministern
Magdalena Andersson. En särskild kampanjwebsida 
togs också fram, hojinteminhyra.se. Kampanjupp-
takter hölls i Solna och Skärholmen. Bostadsfrågorna 
har också varit viktiga för många föreningar. Efter valet 
fick också Vänsterpartiet ansvaret för bostadspolitiken i 
Stockholms stadshus.

Sjukvård för alla
I landstinget sitter Vänsterpartiet tyvärr fortfarande i opposition men utöver det arbete som lands-
tingsgruppen arbetar med löpande kan vi särskilt nämna skandalen kring Nya Karolinska, där våra 
företrädare effektivt nått ut med skarp kritik mot detta skandalbygge. 

Under 2016 togs en rapport om feministisk sjukvårdspolitik fram i samband med internatio-
nella kvinnodagen som presenterades på ett seminarium på ABF. Den behandlar de utmaningar 
sjukvården står inför ur ett patientperspektiv med fokus på kvinnors hälsa.

I övrigt kan nämnas kampen mot nedläggningen av Jakobsbergs sjukhus, flygblad om vårdcentraler 
och jämlik vård, hösten 2015, samt en tunnelbaneturné med partiets blåsorkester, hösten 2016.

Under 2016 har mycket kretsat kring välfärdsfrågor rent allmänt i den centrala kampanjen 
#hjärtavälfärd, för en välfärd utan vinstintresse. 
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Nolltaxa och klimatvänligt resande
Distriktsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda finansieringsalternativ för avgiftsfri 
kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Ett utåtriktat kampanjmaterial är under framtagande, och 
arbetet med att ta fram en strategi för att driva frågan politiskt fortsätter. Under 2016 anordnades ett 
seminarium om kollektivtrafik på den regionala vänsterdagen i augusti, och ett separat seminarium 
om avgiftsfri kollektivtrafik i november. Distriktet har även samarbetat med andra organisationer 
för att främja klimatvänligt resande, exempelvis genom kampanjen Stoppa förbifarten.

Starkare föreningar 
Ett långsiktigt arbete för att stärka partiföreningarna har pågått under en längre tid. En viktig institu-
tion har varit kursen för nyvalda styrelseledamöter som genomförts årligen sedan 2012 men lite 
variationer och anpassningar för valrörelse. Vi ser idag att många fler av distriktets föreningar har 
fungerande styrelser, god kontakt med distriktet och en ökad aktivitetsnivå. Ett annat viktigt verktyg 
har varit Kurs för nya medlemmar som planerats minst fyra gånger per kalenderår. Under verksam-
hetsperioden har vi också utvecklat mottagandet av nya medlemmar med att genomföra Kurs för 
nya medlemmar som endagskurs i samarbete med några partiföreningar samt Kväll för nya medle-
mmar där en riksdagsledamot bjudits in för att hålla en kortare introduktion för intresserade. Hösten 
2016 drog vi också igång med öppna tisdagar på Kafé Marx där vi bjudit in till kortare föreläsningar 
i intressanta ämnen och ofta lockat både nya och gamla medlemmar såväl som personer som ännu 
inte gått med.

Under verksamhetsperioden har vi lanserat aktivitetsfonden som totalt har delat ut ett par hundra-
tusen under de två år den nu varit verksam. Grunden till aktivitetsfonden var de extra medel som 
strömmade till i samband med utannonseringen av extra valet 2015 som sedan inte blev av. Av aktiv-
itetsfonden har det sedan blivit bl. a. soppa dagen innan barnbidraget i Husby, teater om kommunis-
tiska manifestet i Ölsta Folkets Hus och fler möten med Jonas Sjöstedt runt om i distriktet.

Distriktsstyrelsen har arrangerat ett flertal träffar för gruppledare och partiföreningsordföranden för 
att informera, samordna och utbyta erfarenheter. Det har handlat om exempelvis statliga infrastruk-
tursatsningar, läget i flyktingmottagandet, situationen i förortsområden och interna konflikter. 
Under verksamhetsperioden har vi också planerat för en lansering av en uppdaterad variant av 
Vänsterpartiet Malmös verktyg för aktivistorganisering. Uppdateringarna av verktyget har dock 
dragit ut på tiden och därför har den planerade försöksverksamheten inte kommit igång. Distriktet 
har också genom några föreningsstyrelser varit med och utvecklat den stora satsning på utbildning 
av partiföreningsstyrelser som lanserats av partistyrelsen under våren 2017.

En ny partiförening har startats, Transportvänstern. Vidare har samtal förts om delningar av befintli-
ga partiföreningar, men ingen sådan är verkställd. Partiföreningsgränsen mellan Farsta och Enskede 
har dock korrigerats för att stämma överens med stadsdelsindelningen i Stockholms stad.

Internfeministiskt arbete 
Det internfeministiska arbetet har under verksamhetsperioden till stor del handlat om utbildning och 
att implementera rutiner i partiföreningarna. Feministiska utskottet har bland annat arrangerat ut-
bildning i retorik och mötesteknik för kvinnor. Inför kongressen arrangerades separatistiska studier 
för alla kvinnor som önskade delta samt en separatistisk träff för kvinnliga ombud. Ambitioner som 
att alla föreningar skall ha en internfeministiskt ansvarig förstärks genom att internfeminismen får 
en framträdande roll i utbildningssatsningar som styrelseutbildningar och utbildning för nya parla-
mentariker. Kurs och kväll för nya samt styrelse- och valberedningsutbildningarna har alla innehål-
lit ett pass eller en del om internfeminism. 

Under hösten 2016 uppdrog distriktsstyrelsen till distriktsexpeditionen att göra en översyn av hur 
många vänsterpartister i kommun- och landstingsfullmäktige i distriktet som lämnat sina uppdrag 
under mandatperioden. Denna visade att det fanns stora skillnader mellan kvinnor och män och att 
kvinnor i lämnar politiska uppdrag i större utsträckning. Rapporten biläggs verksamhetsberättelsen.  
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Ett mer representativt partidistrikt 
Under verksamhetsperioden har flera insatser gjorts för ett mer representativt partidistrikt. Såväl 
insatser i prioriterade områden som ifråga om ökad kunskap om hinder och lösningar i styrelser 
och valberedningar. Vi har också fört dialog med partiet centralt som fått kongressuppdrag att 
bedriva ett liknande arbete för att dels bidra med erfarenheter från distriktet samt att söka inspiration 
och vägledning från partiets centrala arbete. I avvaktan på att partiet centralt bistår med det som de 
ska göra har framtagandet av konkreta handlingsplaner för partiföreningarnas arbete fått anstå, men 
en rad olika föreningar har fått konkreta råd om hur man bör och kan arbeta för att öka representa-
tionen.

Organisation
Distriktsstyrelsen (DS): Distriktsstyrelsen har bestått av: Barbro Sörman, Leo Ahmed, Kerstin 
Amelin, Feline Flodin, Freddy Grip, Tobias Johansson, Pia Ortiz Venegas, Gunilla Roxby Crom-
vall, och Zacharias Zouhir som ordinarie ledamöter.

Till ersättare valdes: Ebba-Elena Karlström, Kajsa Bysell och Mats Einarsson. 

Antal distriktstyrelsemöten: 18

Feline Flodin, Kajsa Bysell och Pia Ortiz Venegas har avgått under verksamhetsperioden.

Verkställande utskottet (VU): Har bestått av Barbro Sörman, Leo Ahmed, Pia Oriz 
Venegas (2015/06/12 – 2016/09/13), Feline Flodin (2015/06/12 – 2016/10/26), Tobias Johansson 
(2016/09/22 - ), Kerstin Amelin (2016/12/10 - ).

Antal möten med verkställande utskottet: 20 

Utskotten
Antirasistiska
Utskottets ledamöter har under perioden varit;
Zakarias Zouhir (DS representant), Ewa Pååg, sammankallande, Helena Molin, Stig Johnell, Måns 
Vestin, Madelene Sloot, Johan Persliden, Moisés Ubeira och Clara Bergman.

Under 2016 valde Stig, Johan och Madelene att lämna utskottet och efter fyllnadsval ersattes de av 
Joanna Castro Echeverri, Achilles French och Marlene Karlén. Under hösten 2015 hade utskottet en 
bokcirkel där vi läste Lawen Mohtadis bok Den dag jag blir fri som handlar om Katarina Taikon. Vi 
träffades vid tre tillfällen och den sista gången fick vi besök av Lawen Mohtadi som berättade mer 
om bakgrunden till boken och om Katarina Taikon.

I början av april 2016 deltog utskottet och det antirasistiska nätverket vid ABFs samlingsdag mot ra-
sism. Förutom ett bokbord så hade utskottsledamot Måns Vestin ett mycket intressant och välbesökt 
föredrag på temat Så motverkar vi den rasistiska mytbildningen – antirasistiska argumentation på 
vetenskaplig grund.

I april ordnade vi även en föreläsning på Kafé Marx med Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskarnas 
riksförbund. Frågeställningen för kvällen var om klassanalysen räcker till för att förklara rasismen i 
Sverige. Det var så gott som fullsatt på Kafé Marx och många hade intressanta frågor och synpunk-
ter på Kitimbwas föredrag.

I slutet av maj höll Måns Vestin även sitt föredrag om antirasistisk argumentation på Kafé Marx. I 
maj deltog vi tillsammans med HBTQ-utskottet vid ett teaterbesök på Södra teatern där man visade 
den mycket gripande och tänkvärda föreställningen Männen med rosa triangel som handlar om 
homosexuella i nazisternas förintelseläger under andra världskriget.

Den första aktiviteten efter sommaruppehållet var 9 oktober, som är minnesdag för avskaf-
fandes av den transatlantiska slavhandeln. På ABF hade vi förhandsvisning av filmen Morianska 
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historier”som är gjord av Arvid Bergman. Filmen är en skildring av några av de tidiga svenska 
slavarna och deras avtryck från 1700-tal fram till idag. Talade under evenemanget gjorde förutom 
Arvid Bergman själv även utskottets ledamot Clara Bergman som är med i filmen, samt Kitimbwa 
Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund och Victoria Kawesa från Feministiskt Initiativ.

9 november deltog vi tillsammans med Ung Vänster vid en ljusmanifestation på Sergels torg till 
minne av kristallnatten. Nätverket Samling mot rasism där vi tillsammans med LO, S, SSU och Ung 
vänster ingår har sedan ett tiotal år i december ordnat ett fackeltåg mot rasism. I år valde vi istället 
att hålla en seminariedag på ABF-huset. Inbjudna föreläsare var författarna Lisa Bjurwald och Mats 
Wingborg samt professor Fereshteh Ahmadi, huvudansvarig för Mångfaldsbarometern.

Strax innan jul ordnade utskottet ett teaterbesök på Dramaten – vi var tio vänsterpartister som såg 
America Vera-Zavalas föreställning Svenska hijabis. Efter teatern gick vi till ett fik och pratade om 
föreställningen.

Utskottet har haft möten varannan månad, undantaget sommarperioden. Vi har även arrangerat 
möten med det antirasistiska nätverket. Vi har publicerat en text på Vänsterpartiets hemsida där vi 
uppmanar andra distrikt i landet att bilda antirasistiska utskott, med tanken att vi tillsammans ska 
stärka det antirasistiska arbetet nationellt och inte minst inför valet 2018.

Feministiska utskottet
Utskottet har bestått av Nadia Feshari (sammankallande), Bwar Mert, Cecilia Virtala, Millaray 
Rubilar, Annie Lysholm, Annie Gustavsson och Kerstin Amelin (representant för distriktsstyrelsen).

Utskottet har i samarbete med distriktsstyrelsen tagit fram aktivitetsplaner för 
tiden inför 8 mars och har varit med och representerat Vänsterpartiet Storstock-
holm i planeringen inför ett brett 8 mars-friande. 

Under hösten 2015 arrangerade utskottet en separatistisk kurs i retorik och 
mötesteknik.

Utskottet arrangerade tillsammans med distriktsstyrelsen och Vänsterpartiet i EU 
en resa till Europaparlamentet i Bryssel inför 8 mars 2016. 

Inför 8 mars 2016 deltog utskottet i att ordna gratis visning av filmen Suffragette 
i Hallunda Folkets Hus.Utskottet arrangerar årligen feministiskt självförsvar till-
sammans med Ung Vänster inför 8 mars.

Utskottet arrangerade tillsammans med distriktsstyrelsen och Malin Björk ett 
seminarium på Feministisk samling i maj 2016. Utskottet bidrog till den 
regionala vänsterdagen i augusti 2016 genom att organisera en paneldiskussion 
om arbetstidsförkortning. Utskottet arrangerade en föredragning om feministisk 
stadsplanering på en studiedag för förtroendevalda, tillsammans med miljö- och 
klimatutskottet.

Fackliga utskottet 
Alex Mood (sammankallande fram till hösten 2016), Kajsa Bysell (sammankallande från hösten 
2016), Feline Flodin, Christer Ryd, Marta Aguirre och Henric Axell har varit ledamöter under 
verksamhetsperioden. Kajsa Nordin och Kennet Fröberg har avgått som ledamöter under perioden.
Under perioden arrangerades ett par öppna möten inför avtalsrörelsen 2016 samt en visning av fil-
men Taxiklubben på biografen Tellus i Midsommarkransen. En facklig konferens planerades hösten 
2016 men ställdes in p.g.a. för få anmälda.

En ny branschförening har startats, Transportvänstern, och försök har funnits för att starta IF Metall-
vänstern eller Industrivänstern, dock saknas ännu tillräckligt med intresserade.
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HBTQ-utskottet
Under verksamhetsperioden har Vänsterpartiet Storstockholm varit med på två Stockholm Pride-
veckor. 2015 var temat Gör slut och 2016 Vem bestämmer?. 2015 ingick Tobias Johansson, Mia 
Ternlund, Matilda Johansson och Andrés Esteche i arbetsgruppen, Sanna Sjögren deltog från dis-
triktsexpeditionen. 2016 var det Tobias Tengström, Johanna Karlsson och Tobias Johansson, Anna 
Nilsson och Veronica Stiernborg deltog från distriktsexpeditionen. Båda åren deltog partiet i såväl 
Pride House med flera panelsamtal som i parken och i paraden. 2016 arrangerade även utskottet ett 
samtal på ABF-huset under IDAHOT-dagen samt ett tillfälle att gå på föreställningen Männen med 
rosa triangel tillsammans med antirasistiska utskottet. Vidare har utskottet bjudit in till en kväll om 
Vänsterpartiets HBTQ-politik. 

Studieutskottet
Utskottet har under perioden haft stora problem med närvaro och därav med aktiviteter. 
Förhoppningen är att kunna återkomma 2017 med en betydligt starkare insats. Däremot har distrik-
tet fortlöpande haft helgkursen Kurs för nya medlemmar, kompletterat med vardagskvällar riktat 
mot nya medlemmar. Dessutom har bland annat Öppna tisdagar introducerats, vilka har fungerat 
bra. Även ett flertal studiecirklar har arrangerats.

Miljö och klimatutskottet
Utskottet har bestått av Jan Strömdahl (sammankallande), Tove Pehrsson, Maria Mustonen, Torb-
jörn Vennström, Stellan Hamrin och Kerstin Amelin (representant för distriktsstyrelsen). Inför valet 
2014 tog distriktet fram en omställningsplan för Stockholmsområdet, och under verksamhetsperi-
oden har utskottet fortsatt att arbeta med att omsätta denna i konkret politik. Ett antal beslut på dis-
triktsårskonferensen 2015 gav också upphov till ytterligare konkreta arbetsuppgifter för utskottet.

• Avgiftsfri kollektivtrafik i Stockholmsregionen: Utskottet (Jan Strömdahl och Maria 
Mustonen) har tillsammans med representanter för distriktsstyrelsen (Kerstin Amelin) och 
landstingsgruppen (Anna Sehlin) utgjort den arbetsgrupp som fått i uppgift att utforma en 
politisk bas för distriktets arbete mot avgiftsfri kollektivtrafik. Arbetsgruppens rapport till 
distriktsstyrelsen kommer att ligga till grund för ett utåtriktat kampanjmaterial som tas fram 
i samarbete med utskottet och landstingsgruppen. Utskottet arrangerade ett seminarium om 
kollektivtrafik på den regionala vänsterdagen i augusti 2016. 

• Arbetstidsförkortning: Utskottet bistod distriktet inför den regionala vänsterdagen i augusti 
2016 genom att arrangera en paneldiskussion om arbetstidsförkortning. 

• Landsbygdsprogram: Utskottet har tagit hjälp av länets partiföreningar i arbetet med att ta 
fram ett förslag till program för hållbart nyttjande av regionens naturresurser (under arbete). 

• Stadsodling: Utskottet har arbetat med nätverksskapande och kunskapsutbyte för att under-
lätta arbetet för en utbredd stadsodling. Bland annat anordnades en stadsodlingsdag i Hjulsta i 
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maj 2016. Utskottet har också bidragit med stöd och underlag till ett medborgarförslag om en 
urban ekoenhet för stadsodling vid Hästa Gård, Akalla (inlämnat till stadsdelsnämnden och 
exploateringsnämnden i Stockholm). 

• Studier, omställningsplaner och program: Utskottet organiserade en studiedag om Eko-
ekoprogrammet inför kongressen 2016 samt en studiedag för förtroendevalda med fokus på 
stadsbyggnadsfrågor och ett seminarium om avgiftsfri kollektivtrafik under hösten 2016.
Utskottet har även samverkat med organisationer utanför partiet i opinionsbildningsarbete 
kring miljö- och klimat, exempelvis Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm och Nätverket 
KlimatSverige och var medarrangörer av ett seminarium om ”peak oil” på ABF i januari 2017.

Röd dag
Den 27 augusti 2016 arrangerade Vänsterpartiet Storstockholm i samarbete med ABF Stockholm en 
regional vänsterdag på ABF-huset i Stockholm. 

Under dagen arrangerades 33 panelsamtal, föreläsningar, debatter och filmvisningar. Det är svårt att 
bedöma hur många som kom men ungefär 250 personer var där samtidigt under dagen. Det var färre 
än vad vi hade hoppats på men de som kom har uttryckt att de tycker att dagen var bra.

Syftet med vänsterdagen var främst att samla förtroendevalda och medlemmar från föreningarna 
till intressanta och utvecklande diskussioner om Vänsterpartiets politik i Stockholmsregionen,
 men utan att fatta beslut, anta program etc. Ett friare forum i perioden mellan två DÅKar för politik-
utveckling, nätverkande, erfarenhetsutbyte och inspiration helt enkelt. 

Programmet spände över många olika frågor, exempelvis När vänstern styr med kommunalråd från 
fyra kommuner, Storstockholm – landsbygden då? om landsbygdspolitiken i länet och Så överlever 
du zombiekatastrofen om zombies och vad det har med politik att göra. För att få inspiration till 
programmet så skickades en förfrågan ut till alla kommunala grupper, landstingsgruppen och alla 
partiföreningar att komma med förslag på programpunkter. Det inkom många förslag och en stor 
del av frågeställningarna lyckades vi väva in i programmet. Vi hade en uttalad önskan om att minst 
hälften av deltagarna var kvinnor, vilket vi även lyckades genomföra. Det var ett fåtal punkter där 
majoriteten var män. 
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Vidare hade arbetsgruppen även en önskan om att ha en bredd i mångfalden på olika plan, såväl 
i utformningen av programmet som i deltagare. Det är svårt att själva bedöma detta, men när det 
gäller paneldeltagare hade det varit önskvärt med en fler deltagare som inte var vänsterpartister, har 
en utomeuropeisk bakgrund, fler fackliga företrädare och fler såväl yngre som äldre i paneler. I den, 
ickevetenskapliga, beräkningen vi gjorde innan ett par veckor själva arrangemanget hade ca 20 % av 
de inbjudna deltagarna bakgrund i ett annat land än Sverige. Programmet utvecklades efter det med 
fler deltagare som tillkom. 5 programpunkter teckentolkades, de flesta av dessa i Z-salen. Två av 
salarna saknade mikrofoner, vilket är något som skulle behövas för de med nedsatt hörsel.

Carina Wellton, Erika Murga, Feline Flodin, Marit Strand Pettersen, Fredrik Ahlkvist, Camilla 
Carlberg och Tina Kratz till arbetsgruppen. Sanna Sjögren kom att bli ombudsmannen som arbetade 
med gruppen. Feline Flodin och Fredrik Ahlkvist lämnade gruppen innan arrangemanget. Louise 
Löthén, distriktsexpeditionen, bistod med grafisk profil och formgivning inför arrangemanget.

Kongressen 5-8 maj 2016

Kongressombud från Storstockholm: 57 
(+- 0 från 2014) samt lika många ersättare 
Valkretsar: 12 (5 i Stockholms stad, 6 i länet 
och 1 för branschföreningarna) 
Könsfördelning:  
Ordinarie: ombud 25 män, 32 kvinnor 
Ersättare: 27 män 29 kvinnor 
Ombud + ersättare: 52 män, 61 kvinnor 

Kongressen 2016 hade två program att ta beslut om, partiprogrammet samt eko-eko programmet. 
Distriktsstyrelsen beslutades att det i varje valkrets skulle hållas förträffar, öppna för alla medlem-
mar, ledda av någon från programkommissionen, partistyrelsen eller distriktsstyrelsen. På förträf-
farna presenterades de nya förslagen till partiprogrammet samt förslaget till ekologiskt-ekonomiskt 
punktprogram. Målet med dessa träffar var att alla medlemmar skulle ha fått möjligheten att vara 
med och diskutera dessa dokument innan motionsstopp och ombudsval. 

Ombudsvalet förrättades i tolv valkretsar. Efter ombudsvalen kallades alla ombud och ersättare till 
tre delegationsträffar, varav en var endast för kvinnor. Den första träffen var en heldag som arrang-
erades av partiet centralt, de två övriga arrangerades av distriktet. 

Under kongressen i Örebro var många från Stockholmsbänken uppe i talarstolen. Utvärderingarna 
visade att kongressen var en överlag positiv upplevelse som bidrog med energi och vilja till vidare 
engagemang

Följande kamrater från vårt distrikt valdes in i partistyrelsen: Marta Aguirre (ord., nyval), Nooshi 
Dadgostar (ord., omval), Aron Etzler (ord., omval), Ida Gabrielsson (ord., omval), Veronica Kal-
lander (ord., omval), Karin Rågsjö (ord,. omval), Kajsa Bysell (suppl.,nyval).

Valberedningsuppdraget i valkretsarna bör synliggöras och de som får dessa uppdrag bör få lite mer 
stöd för att kunna genomföra uppdraget på bästa sätt. Inför framtida kongresser kan det vara en idé 
att överväga att den första ersättaren från varje valkrets är med under hela kongressen samt i alla för-
beredelser, såväl för att vara beredd att rycka in som för att på ett tydligt sätt visa att även ersättarna 
förväntas vara förberedda. 

Aktiva nätverk och övriga arrangemang 
Aktiviteten bland övriga nätverk har varit varierande under perioden. Latinamerikanska kvinno-
nätverket har arrangerat en rad solidaritetsmöten tillsammans med andra organisationer och det har 
förts samtal om ett nätverk för Kurdistan/Rojava som troligtvis kommer igång framöver.

Aktivistnätverket har under hösten 2016 tuffat igång igen med ungefär en aktivitet i månaden. Nät-
verket organiserar aktivister från hela distriktet och är öppet för alla vänsterpartister som vill vara 
med. 
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Pensionärsklubbens verksamhet pågår terminsvis med studieträffar om aktuella och intressanta 
frågor på dagtid. Tantpatrullen har fått fortsatt stöd distriktet till sina aktiviteter, bl. a. en konferens 
våren 2016 om den feministiska kampens historia i vänstern.

På första maj har vi fortsatt att samla till det största firandet i landet. 2015 var det Rossana Dinamar-
ca som stod som huvudtalare på scenen i Kungsträdgården och 2016 var det Aron Etzler. Fackliga 
huvudtalare de gångna åren var Kajsa Bysell, Hotell- och Restaurangfacket och Marta Aguirre från 
SEKO.

Pristagare av Abdipriset har varit Förenade förorter (2015) och Tillsammansskapet (2016). Priset 
delas ut årligen i Husby till Abdirahim Hassans minne efter hans tragiska bortgång i Somalia hösten 
2012.

Distriktet har också deltagit på ett flertal manifestationer och demonstrationer kring blandade frågor. 
Några som kan nämnas särskilt är flera manifestationer kopplade till krisen i asylpolitiken, klimat-
marschen och manifestation mot den nazistmarsch som gick genom Stockholm i november 2016.

Tillsatta utredningar m.m

Ekonomiutredningen
Utredningsgruppen valdes under hösten 2015 och bestod av Maria Haskas, Barbro Ernemo, 
Thomas Magnusson och Gunnar Friberger. I utredningsarbetet samlades bokslut för 2014 och 2015 
in från de flesta föreningarna för att kunna göra en bra bedömning av det samlade ekonomiska läget 
i distriktets föreningar. De fördelningsmodeller som finns med distriktsanslag från länsföreningar-
nas partistöd och verksamhetsbidrag till föreningarna i Stockholms stad samt branschföreningarna 
analyserades med utgångspunkten att hitta en modell som gynnar de föreningar som haft sämst 
förutsättningar samt ytterligare subventionering av tryck på utåtriktat material.

Utredningen presenterades för DS under hösten 2016 som i sin tur föreslår årskonferensen 2017 att 
besluta om majoriteten av utredningens förslag. Utredningen i sin helhet finns med som underlag för 
beslut på egen punkt på årskonferensen.

Demokratisk förankring av de landstingspolitiska frågorna 
I utredningen om demokratisk förankring av de landstingspolitiska frågorna har Anna Sehlin, Jesper 
Wiklund, Torun Boucher och Tobias Johansson ingått, Sanna Sjögren har ingått från distriktsex-
peditionen. Gruppen har inhämtat material från andra partiföreningar och distrikt för att få en bild 
över hur förankringsprocessen ser ut på andra håll i partiet. Utredningen presenterades för DS under 
hösten 2016 som i sin tur föreslår årskonferensen 2017 att besluta om flera av utredningens förslag. 
Utredningen i sin helhet finns med som bilaga till verksamhetsberättelsen.

Miljöutredning
Distriktsstyrelsen antog under hösten 2016 en utredning med förslag utifrån de motioner som antogs 
av årskonferensen 2015 om vilka miljö-, klimat- och energiåtgärder som kan effektiviseras i distrik-
tets lokaler och hos partiföreningar. Efter utredningen har samtal förts med fastighetsägaren som 
vidtagit en del förbättringar främst gällande sopsortering och installation av solpaneler på taket. Fler 
åtgärder kommer att vidtas i samband med planerade renoveringar av Kafé Marx och distriktsexpe-
ditionen.

Utredningen och den checklista som framtogs i samband med utredningen bifogas till verksamhets-
berättelsen.

Nolltaxeutredningen
På uppdrag av årskonferensen tillsatte distriktsstyrelsen en arbetsgrupp med uppgift att utreda möj-
liga finansieringsalternativ för en avgiftsfri kollektivtrafik i Stockholmsregionen. I gruppen ingick 
Jan Strömdahl (sammankallande) och Maria Mustonen från miljö- och klimatutskottet samt Anna 
Sehlin från landstingsguppen och Kerstin Amelin från distriktsstyrelsen. Gruppens första rapport 
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till distriktsstyrelsen biläggs verksamhetsberättelsen. Rapporten beskriver och diskuterar sju olika 
finansieringsalternativ som skulle kunna tillämpas var för sig eller i kombination. Ett utåtriktat kam-
panjmaterial är under framtagande, och arbetet med att ta fram en konkret finansieringsplan och en 
strategi för att driva frågan politiskt  fortsätter.

Landstingsgruppens kansli
Under 2015 fick distriktet kännedom om att ett relativt stort antal anställda och f.d. anställda vid 
landstingsgruppens kansli riktade allvarliga anklagelser mot sin arbetsgivare och arbetsledning 
gällande arbetsförhållanden, behandling m.m. Kritiken uppmärksammades också senare i media. 
Distriktsstyrelsen och dess VU bedömde anklagelserna så allvarliga att en utredning var nödvändig. 
I samråd med landstingsgruppens styrelse och partisekreteraren anlitades en extern konsult som 
efter ingående samtal med alla berörda skrev en rapport med slutsatser och rekommendationer. 
Distriktsstyrelsen, partisekreteraren, landstingsgruppens ledamöter och berörda f.d. anställda har 
getts möjlighet att ta del av rapporten och ett antal beslut fattades av landstingsgruppen och DS med 
anledning av dess rekommendationer, bl.a. har de f.d. anställda erhållit en ursäkt från distriktet.

Medlemsutveckling 
Efter flera år av stadig ökning så har medlemstillväxten normaliserats under verksamhetsperioden. 
De tidigare normala trenderna att vi backar något under mellanvalsperioder har också gett utslag i 
Storstockholm. Vid utgången av 2016 samlar vi ändå fortfarande över 4000 medlemmar. Det är en 
stor tillbakagång från valåret 2014 på nära 5000 medlemmar. Fortfarande samlar vi ändå betydligt 
fler än vad vi gjorde vid ingången till 2014. Till årskonferensen 2017 kallar vi också fler ombud än vi 
någonsin gjort under 2000-talet.

Vi värvar fortfarande många nya medlemmar men har en relativt snabb genomströmning. Det stora 
tappet av medlemmar sker när det är dags att förnya medlemskapet första gången. Under december 
2015 provade vi att ha ett team med telefonister som ringde runt bland de som inte betalat sin medle-
msavgift, men effekten av rundringningen var relativt liten.

Vi har en ökning av utträden främst under 2015, detta beror till stor del på den rundringning som 
gjordes vilket resulterade i att många som annars bara tänkt låta bli att betala sin avgift istället aktivt 
utträdde. Trots att 2016 varit ett relativt konfliktfyllt år inom organisationen så syns ingen onormal 
frekvens av aktiva utträden det året.

Medlemsrapport:
Totalt antal betalningsklara medlemmar: 4145 (2016-12-31), 4310 (2015), 4624 (2014),
Nettoförändring: -165 (2016) -314 (2015) +1087 (2014)
Andel kvinnor*: 52% (2016), (saknas 2015), 50 % (2014) 
Antal helbetalande**: 2817 (2016), 3028 (2015), 3964 (2014) 
Antal halvbetalande: 681 (2016), 661 (2015), 602 (2014) 
Antal avgiftsbefriade: 31 (2016), 33 (2015), 58 (2014) 
Nya medlemmar: 510 (2016), 365 (2015), 1580 (2014)
Andel kvinnor bland nya medlemmar *: 50% (2016), 56% (2015), 53 % (2014) 
Strukna pga bristande betalning: 603 (2016) och 545 (2015), 376 (2014) 
Utträden: 131 (2016), 186 (2015), 112 (2014)
Avlidna medlemmar: 21 (2016), 15 (2015), 18 (2014)
Nettoförändring mot resten av landet (in- och utflyttade medlemmar): -9 (2016), 7 (2015), 6 (2014)

* 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.
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Distriktsexpeditionen 
Anställda vid distriktsexpeditionen
Barbro Sörman, arvoderad distriktsordförande.
Kalle Larsson, kanslichef och organisationssekreterare (föräldraledig del av perioden).
Björn Öberg, ombudsman och vikarierande kanslichef och organisationssekreterare under del av 
perioden.
Sanna Sjögren, ombudsman.
Edvin Sandberg Frid, ekonomiadministratör och studieansvarig. 
Louise Löthén, informations-, tryckeri- och lageransvarig (föräldraledig under del av perioden).
Veronica Stiernborg, vikarierande administrativ sekreterare, tillsvidareanställd från mars 2016.
Anna Nilsson, ombudsman från januari 2016.
Cecilia Berggren, administrativ sekreterare, vikarierande i tryckeri och som ombudsman, samt 
tjänstledig under del av perioden. Avslutade anställningen mars 2016.
Anna Herdy, ombudsman. Avslutade anställningen i oktober 2015.
Elin Morén, vikarie som ansvarig för tryckeri, lager och info samt sedan som ombudsman augusti 
2015-september 2016.
Erik Turesson, vikarie som ansvarig för tryckeri och lager på 50% september-december 2016.
Nadia Feshari, praktik under vårtermin 2016.

Totalt antal anställda under verksamhetsperioden: 12 personer
Totalt antal anställda vid verksamhetsperiodens början: 9 personer
Totalt antal anställda vid verksamhetsårets slut: 9 personer

Hemsidan och sociala medier
Sociala medier har varit en viktig arena för Västerpartiet Storstockholm att synas på. Många av 
distriktets medlemmar använder sociala medier som främsta kommunikationsmedel.

Under verksamhetsåren har distriktets arbete med hemsidan och sociala medier fortsatt och vidare-
utvecklats. Närvaron på Instagram (@vstorstockholm), Twitter (@vsthlm), Vänsterpartiet Stor-
stockholms facebook sida och distriktets hemsida (storstockholm.vansterpartiet.se) har renodlats 
och har en alla en funktion i distriktets kommunikationsarbete. Strategisk annonsering har använts i 
marknadsföring kring distriktet och partiföreningars arrangemang. 

Antal besök på hemsidan (storstockholm.vansterpartiet.se) 2015: 45 725

Antal besök på hemsidan (storstockholm.vansterpartiet.se) 2016: 53 505

Antal gilla-markeringar på distriktets Facebooksida:
 
2015/06/08: 2 383   2016/01/02: 2 625   2017/03/08: 3 009  
 
Antal följare på instagram (@vstorstockholm), 2017/03/08: 730

I oktober 2016 lanserades en medlemsvärvarkampanj utvecklad enbart för att fungera på distriktets 
sociala medier och den fick relativt stor spridning. De som följer oss på sociala medier har under 
verksamhetsperioden ökat.
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Övrig kommunikation
Vänsteraktuellt
Vänsteraktuellt har utkommit med 12 nummer under verksamhetsperioden och når ut till alla dis-
triktets medlemmar. Redaktionen för Vänsteraktuellt är den infogrupp som består av representanter 
från landstings-, stadshus-, och distriktskanslierna. 

Veckobrevet
Veckobrevet har i regel skickats ut varannan vecka till de styrelsemedlemmar och förtroendevalda 
som är inrapporterade till distriktet.

Utåtriktad kommunikation
Distriktet har utformat material för spridning i politiskt prioriterade frågor samt inför arrangemang 
som distriktet har varit med och anordnat. Distriktet har bistått partiföreningar som har utformat eget 
material utifrån gemensamma och lokalt prioriterade frågor. Distriktet har tryckt upp och spridit 
centralt utformat material. 

Uppdrag från distriktsårskonferensen 2015

Distriktsstyrelsen uppdras att tillsammans med landstingsgruppen och Vallentuna partiförening 
diskutera vidare frågan om kollektivtrafiklösning för norrortsbor
Vallentunaföreningen och Nordostkommunerna har med landstingsgruppens representant har haft 
flera möten kring kollektivtrafiklösningar för denna del av regionen. I Vallentuna kommun samt de 
andra norrortskommunerna är andelen som reser med bil mycket hög och andelarna som reser med 
kollektivtrafik mycket låg. Sedan föregående DÅK har trafiknämnden beslutat om en fortsatt dub-
belspårsutbyggnad (vilken pågår) av Roslagsbanan samt Sverigeförhandlingen, vilken i skrivandes 
stund slutförhandlas om bl.a. att Roslagsbanan skall dras i tunnel från Östra station fram till Cen-
tralen. Detta möjliggör både ett stort antal nya bostäder samt en kraftigt förbättrad kollektivtrafiklös-
ning. Även en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo borde göras men detta behöver sammanfalla 
med en planering om hur denna kommun avser att utveckla Rimbo.

att tillsammans med fastighetsägaren se över vilka effektiva miljö-, klimat- och energiåtgärder som 
är möjliga i distriktets lokaler samt på Kafé Marx
Genomfört, genom bland annat bättre system för återvinning, bättre miljöval vid renovering mm. 

att sammanställa en lista med tips till partiföreningarna för ett eget hållbarhetsarbete i enlighet med 
motionärernas intentioner
En checklista är sammanställd och utskickad till partiföreningarna. Den biläggs även verksamhets-
berättelsen.

att hänskjuta motion A10 till partiet centralt (statligt bostadsbolag)
Motionen har översänts till partiet centralt.

att hänskjuta motionen till den kommunala gruppen i Stockholms stad (slakthusområdet)
Motionen har översänts till Vänsterpartiets grupp i Stockholms stad.
 
att hänskjuta motionen till Vänsterpartiet i Stockholms stad (alliansens gamla byggplaner)
Har översänts till Vänsterpartiets grupp i Stockholms stad.
 
att ge Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting i uppdrag att inom Stockholms läns landsting 
driva frågan om ett förändrat och mer inkluderande språkbruk genom att vården i sin organiser-
ing ersätter det övergripande begreppet ”Kvinnosjukvård” till ett eller flera könsneutrala begrepp, 
inklusive den omorganisation av sjukvården det eventuellt skulle innebära
Vad landstingsgruppen erfarit existerar inte begreppet kvinnosjukvård. I den nya politiska organisa-
tionen med beredningar förekommer detta inte. Inom verksamheterna talar man om förlossnings-
vård/obstetrik och gynekologi.  Inom specialitetsrådet finns numera två specialsakkunniga en för 
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obstetrik och en för gynekologi. Det finns även två vårdsakkunniga en för sluten vård/förlossning 
och en för öppen vård/barnmorskemottagningarnas uppdrag, det heter således inte mödravård 
längre.
 
att ge Vänsterpartiet i Sthlms läns landsting i uppdrag att driva frågan om en bättre tillgång till 
hjärtstartare (inklusive första hjälpen-utbildning) inom SLL i samråd med Hjärt- och lungfonden.
Motion i landstingsfullmäktige inlämnades 2016-03-15 med följande att-sats ”ge Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i uppdrag att i samråd med berörda kommuner genomföra en översyn och ta 
fram en strategi för bättre tillgång till hjärtstartare (inklusive första hjälpen utbildning) inom Stock-
holms län”. Motionen kommer att behandlas på landstingsstyrelsens sammanträde den 31/1 2017 
och sannolikt beslut sker landstingsfullmäktige på dess sammanträde 14/2 eller 14/3 2017. Allian-
sen och förvaltningen anger i sitt svar att plötsligt hjärtstopp drabbar 10 000 personer per år i Sverige 
oftast beroende på elektriskt kaos och detta kan åtgärdas och liv räddas med en elchock. Det finns 2 
276 registrerade hjärtstartare i vårt län men eftersom registreringen inte är obligatorisk uppskattar 
sjukvårdsförvaltningen att det finns 5 419 hjärtstartare utplacerade i länet. I Stockholms län finns det 
idag 225 271 personer som genomgått HLR (hjärt- och lungräddning enligt HLR rådet) samt 16 483 
utbildare. Vänsterpartiets landstingsgrupp kommer att yrka bifall på motionen eftersom svaret inte 
uppfyller det vi begärt. 

att distriktets medlemmar uppmanas att på sina arbetsplatser undersöka om det finns en hjärt-
startare. 
Frågan har lyfts i ett veckobrev med uppmaning till föreningarna att driva frågan. På Kafé Marx har 
det under perioden satts upp en hjärtstartare och distriktets personal har genomgått HRL-utbildning.

att landstingsgruppen får i uppdrag att driva frågan om D-vitaminbrist och särskilda 
riskgrupper
Motion i landstingsfullmäktige inlämnades 2016-03-15 med följande att-sats ”ge Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för hur D-vitamin ska förskrivas till särskilda 
riskgrupper”. Motionen kommer att behandlas på landstingsstyrelsens sammanträde den 31/1 
2017 och sannolikt beslut sker landstingsfullmäktige på dess sammanträde 14/2 eller 14/3 2017. 
Alliansen och förvaltningen anger i sitt svar att D-vitaminbrist globalt är ett stort problem men det är 
oklart hur omfattande problemet är i Sverige men att intresset för D-vitamin har vuxit enormt under 
de allra senaste åren. Det finns dock grupper som motionären lyfter (täckta och mörkhyade kvinnor 
samt veganer och de som inte exponeras för solljus). Utöver riskgrupperna föreligger sannolikt både 
en överdiagnostik av D-vitaminbrist och en överbehandling med D-vitamin. På viss.nu, ett välet-
ablerat kunskapsstöd för primärvården och som används i hög grad, finns vårdprogram med tydliga 
rekommendationer för utredning och behandling vid misstänkt eller bekräftad D-vitaminbrist. I 
svaret till landstingsstyrelsen anges att motionen ska anses besvarad. Vänsterpartiet kommer dock 
att yrka bifall till motionen då att-satsen inte är besvarad

att Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting och kommuner arbetar aktivt för att skapa 
sommarjobb
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting arbetar via personalutskottet aktivt för att skapa som-
marjobb där så är möjligt, och ett liknande arbete görs av partiet i flera kommuner. Detta är oftast 
mer möjligt inom de olika förvaltningarna men mindre möjligt inom sjukvården som i huvudsak 
består av yrkesgrupper med legitimation. En stor andel av de arbetstillfällen som finns i landstinget 
utförs dessutom av privata vårdgivare eller upphandlade verksamheter inom trafikområdet och 
där har politiken inte längre någon rådighet över sommarjobb. Vår bedömning är efter de frågor vi 
ställt samt de redogörelser vi fått att landstinget arbetar aktivt för skapandet av sommarjobb där så är 
möjligt, dvs enligt motionärens intention. 

KSL, Kommunförbundet Stockholms Län, tillsätter en utredning om en modell för hur elev- och 
äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas i alla länets kommuner att genomföra en dialog 
med svenska kommunalarbetarförbundet om innehållet i förslaget. 
Ej genomfört. Vänsterpartiet har under denna mandatperiod endast en ersättarplats i KSL:s styrelse 
och därmed ingen yrkanderätt. Dessutom handhas i regel inte den typ av uppdrag som motionen 
avser av KSL. Därför har ingen dialog med Kommunal genomförts.
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att uttala sitt stöd för den namninsamling mot värdlandsavtalet vi startat och uppmana medlem-
marna att skriva på och på andra sätt bidra till arbetet mot svensk NATO-anslutning.
Det har utsänts i veckobrev och nämnts vid samlingar med partiföreningar.

att distriktets årskonferens 2015 bidrar till den pågående upplysningskampanjen och namninsam-
lingen mot värdlandsavtalet.
Information har skickats ut och frågan har nämnts vid samlingar med partiföreningar

att medlemmarna uppmanas skriva på uppropet och sprida information om detta. För allas vår 
framtid är det avgörande att riksdagen röstar emot värdlandsavtalet och ett närmande till NATO.
Information har skickats ut och frågan har nämnts vid samlingar med partiföreningar
 
Vänsterpartiet Storstockholm genom sina representanter i KSL verkar för att följande principer  
tillämpas av alla KSL:s medlemmar:  
• Att alla lektioner/arbetspass ska genomföras också när en ordinarie lärareär frånvarande.
• I första hand ska kompetenta vikarier gå in.
• I andra hand kan annan personal på enheten beordras till tjänstgöring enligt gällande avtal.
• Om upprepade svårigheter att få tag på ersättare uppstår, ska kommunen skyndsamt lösa 
problemet genom att anställa mer personal eller utbilda kompetenta vikarier.
Ej genomfört. Vänsterpartiet har under denna mandatperiod endast en ersättarplats i KSL:s styrelse 
och därmed ingen yrkanderätt. Dessutom behandlas inte riktlinjer på denna detaljnivå inom ramen 
för KSL.

att distriktet inför partiets hundraårsjubileum tar fram en fana eller ett standar samt genomför 
tillhörande faninvigning.
Process har inletts och fanan kommer att färdigställas under 2017.
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Vänsterpartiet Storstockholm
storstockholm@vansterpartiet.se
storstockholm.vansterpartiet.se


