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Organisering för en rättvis region
Verksamhetsplan 2019-2021
- En växande rörelse
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av
arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet
bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett
samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle.
							Ur Vänsterpartiets partiprogram
1. Vänsterpartiet växer. Vi är fler än någonsin som ser behovet av vår politik. I Stockholm har vi inte haft
så högt väljarstöd sedan 40-talet och över hela landet strömmar medlemmar till partiet. Samtidigt står
vi inför det faktum att vi i såväl Stockholms läns lands-ting som i de flesta av distriktets kommuner
idag sitter i opposition.
2. Vårt uppdrag under de kommande åren är att i de parlamentariska församlingarna fortsätta driva vår
politik för en rättvis region och en hållbar omställning, där vi är i opposition genom att konsekvent
lyfta våra förslag och utgöra ett gott exempel på att en annan politik är möjlig. Men politik sker även
utanför de parlamentariska rummen.
3. Med ett politiskt instabilt läge finns det en möjlighet att vi får ett extra riksdagsval under
mandatperioden, och våren 2019 står vi inför ett mycket viktigt EU-val. Därför ska vi tillsammans
göra allt för att vända opinionen i våra sakfrågor och för att göra ännu fler politiskt aktiva - särskilt i de
områden där många idag varken röstar eller känner att politiken är till för dem.
4. I ett samhälle där klyftorna ökar är Vänsterpartiet en enande kraft. Vi stärker och står upp för varandra
och vår planet och samarbetar med andra rörelser i civilsamhället som gör detsamma. För oss är det
självklart att vänsterpartister är aktivister och att Vänsterpartiet är det självklara valet av parti för
människor som är aktiva i folkrörelser, fackföreningar och andra progressiva rörelser. Tillsammans
vänder vi samhällsdebatten och visar att en annan värld är möjlig.
5. Vår vision är att alla medlemmar känner att de har möjlighet att engagera sig och genomföra
aktiviteter de tycker är meningsfulla. Våra medlemmar och företrädare ska känna sig trygga i
vetskapen om att de har en god kunskap om våra värderingar och fokusfrågor. Tillsammans ska vi i
Vänsterpartiet Storstockholm vara en stark kraft för att vända diskursen i samhället.
Viktiga perspektiv
6. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är ett parti som vill
skapa frihet och jämlikhet för alla. Vi är en del av arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen och
den antirasistiska rörelsen. Det är vårt gräsrotsengagemang för jämlikhet och hållbarhet som är kärnan
i Vänsterpartiets politik.
7. Våra medlemmar bär på olika erfarenheter och brinner för många viktiga frågor. Var och en bidrar vi
med våra kunskaper och perspektiv. Vi lyssnar på och lär av varandra. Det är vår styrka. Så ser vi hur
de ojämlika maktförhållandena samverkar och förstärker varandra och hur vi bäst kan bekämpa deras
skada på människor, djur och natur.
Politik för en rättvis Stockholmsregion
8. I Vänsterpartiet Storstockholm organiserar människor sig för en jämlik, rättvis och hållbar värld. När
andra partier går åt höger och viker ner sig står vi kvar. Vi ser hur de rika får mer och hur vi andra får stå
tillbaka. Vi vet vilka som får betala priset för deras lyxliv.
9. Det är pensionären som får vända på slantarna, hyresgästen som får besked om utförsäljning,
timvikarien som inte vågar tacka nej till ett pass av rädsla att inte få frågan nästa gång. Det är
undersköterskan som får sämre arbetsmiljö, barnskötaren som får färre kollegor och busschauffören
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som inte får sin toalettpaus. Det är alla de som drabbas av klimatförändringarna skapade av de rikas
ohållbara livsstil och verksamheter.
10. Storstockholm behöver ett starkt vänsterparti. I kommunfullmäktige, i nämnder, i regionen och i
bostads-kvarteren. Vänsterpartiet Storstockholm ska driva konkret politik för nolltaxa, för en sjukvård
att lita på och för klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. För ett samhälle för alla, inte bara de
rikaste.
Klass och segregation
11. Sverige har de senaste decennierna gått från att vara ett land med små klasskillnader till att vara det
land inom OECD där klasskillnaderna ökar allra snabbast. I Stockholm ser vi hur medellivslängden
kan variera upp till åtta år mellan olika orter på samma tunnelbanelinje.
12. Bostadsbrist, utsålda hyresrätter och bostadspriser som gör att vanliga arbetare inte har råd att köpa en
lägenhet i de flesta av stadens områden har lett till en segregerad stad. De som lever med sms-jobb och
otrygga arbetsförhållanden, de som springer snabbast, oroliga över om pengarna ska räcka till hyran
varje månad, bor också ofta i områden där många har gett upp hoppet om politiken. De som röstar där
röstar oftast rött.
13. Vi vet att klasskampen alltid sker genom organisering. Därför arbetar våra kamrater i orten med
feministiska workshops. Därför serverar kamrater varje månad soppa med politik dagen före
barnbidraget i Husby centrum. Därför slutar vi aldrig tala om klass.
Målsättningar under verksamhetsperioden
14. ■ Aktivt använda oss av statistik om segregation för att visualisera och konkretisera frågor om klass
och klasskillnader runt omkring i länet.
■ Genomföra den workshopserie om feminism och kvinnors organisering som påbörjats av
feministiska och antirasistiska utskottet.
■ Att distriktet ska rikta särskilt stöd till partiföreningar med aktivitet i valdistrikt där andelen
vänsterröster är hög, men där det allmänna valdeltagandet är lågt.
Klimat och miljö
15. Den nuvarande användningen av naturresurser är ohållbar. Vi lever i en värld som redan är tydligt
påverkad av klimatförändringar, gifter och skövling av omistliga naturvärden. Vinstjakt till varje pris
går före hänsyn till biologisk mångfald och planetens förmåga att försörja oss alla.
16. Klimatförändringen gör att vi måste anpassa vårt samhälle. Stigande havsnivåer som äventyrar
Mälarens dricksvatten är något som måste hanteras. Stadens biologiska mångfald behöver bevaras
och ekosystemtjänster, för att mildra de extremväder som väntar, behöver byggas ut, och in i
kommande bebyggelse. Men allra viktigast är att så snart som möjligt minska våra utsläpp. Då krävs
exempelvis klimatsmart stadsplanering och byggande, energi-effektivisering, mer ekologisk och
växtbaserad mat i offentlig sektor, och en utbyggd förnyelsebar energiförsörjning.
17. En stor del av utsläppen av växthusgaser i länet kommer från resor och transporter. Därför är
det viktigt att vi på olika sätt minskar utsläppen genom att minska transportbehovet, avskaffa
massbilismen, bygga ut kollektivtrafiken, införa nolltaxa, bygga ut cykelvägarna och stoppa
motorvägsbyggen som genererar mer trafik och utsläpp.
18. De motorvägsbyggen som högern vurmar för i Stockholm kommer att leda till ökade utsläpp,
skapa mer trängsel och köer samt tränga ut satsningar på hållbara resor och infrastruktur.
Vänsterpartiet har kämpat mot miljöboven Förbifart Stockholm och fortsätter kämpa mot liknande
stora motorvägsbyggen som är aktuella i länet. Vi föreslår istället konkreta alternativ till högerns
motorvägsbyggen. Med dubbelspår till Nynäshamn minskar behovet av vägtransporter och en
utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik gynnar kvinnor och de med låg inkomst framför mer bilburna
grupper som män och höginkomsttagare.
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Målsättningar under verksamhetsperioden
19. ■ Genomföra en kampanj om hållbara resor och transporter. Presentera hur vi kan ställa om resor
och transporter så att utsläppen och trängseln minskar. Anordna ett möte per år för rådgivning och
samordning med fokus på klimat- och miljöpolitiska förslag för parlamentariker i kommuner och
landsting.
■ I distriktet och i partiföreningarna söka samarbete med intresseorganisationer och
fackföreningsrörelsen för en rödgrön omställning.
Bostäder för alla - en social rättighet
20. Bristen på bostäder är enorm och speciellt stor är bristen på hyresrätter. Nyproducerade lägenheter har
ofta så hög hyra att väldigt få har råd att bo där. När hyresvärdar lyxrenoverar befintliga hyresrätter blir
dessutom hyran så hög att många inte kan bo kvar. Fler kvinnor än män bor i hyresrätter. För många
grupper, som ensamstående, pensionärer, nyanlända och unga, är tillgången till hyresrätter med rimlig
hyra det som avgör om man kan få en bostad eller inte.
21. I Stockholms stad har det varit extra tydligt där en stor del av allmännyttans hyresrätter sålts ut till
underpriser och bostadskön blivit längre och längre. I det rödgrönrosa styret fick Vänsterpartiet
igenom ett stopp för ombildningar samtidigt som vi fick igång ett ordentligt byggande av nya
klimatsmarta hyresrätter. Det blågröna styret i Stockholm stad har tydligt visat att de vill sälja ut mer
av allmännyttan. Vänsterpartiet är hyresgästernas parti. Det är vi som driver på hårdast för att bygga
klimatneutrala och billiga hyresrätter, att stoppa ombildningar och att hyresrätter ska byggas i alla
områden så att bostadssegregationen bryts. Det är också viktigt att ha ett hållbarhetsperspektiv redan
i stadsplaneringen och i byggfasen. Med feministisk stadsplanering och klimatperspektiv kan vi
utveckla samhället så att det blir rättvisare och mer hållbart.
Målsättningar under verksamhetsperioden
22. ■ Genomföra en bostadskampanj vars syfte är att uppmärksamma exempel på billiga och
klimatsmarta hyresrätter och sätta tryck på fortsatt stopp för ombildningar.
■ Att bygga upp samarbeten på distrikts- och föreningsnivå med aktörer som jobbar för att bevara och
utöka allmännyttan och mot marknadshyror.
Sjukvård att lita på
23. Stora delar av sjukvården har efter år av borgerligt styre blivit en marknad med starka vinstintressen.
Det är idag inte längre självklart att den som behöver det mest får vård först. Privata sjukförsäkringar,
vårdval som gör att vårdcentraler etablerar sig där patienter är mindre krävande, samt
stuprörsmodeller med separata specialiserade vårdenheter, vilket missgynnar de som är multisjuka,
har gjort att vi inte längre har en likvärdig vård. Stockholmsregionen är tyvärr skyltfönstret för detta,
med de otaliga skandalerna och resursslöseriet kring Nya Karolinska sjukhuset som det absolut
grövsta exemplet på borgerlig sjukvårdspolitik.
24. Den här politiken drabbar patienter och sjuka. Men den drabbar även sjukvårdspersonalen. Vi har
fått en personalflykt från de underbetalda kvinnodominerade vårdyrkena. Idag har vi 800 stängda
vårdplatser (lika många som ett helt sjukhus) i vår region på grund av personalbrist. Det fungerar inte
att fortsätta tro på NPM (New Public Management) och att tvinga personal att springa allt fortare. Här
behöver landsting och kommuner ta sitt arbetsgivaransvar. De som arbetar i vården ska känna att de
kan, orkar och vill stanna kvar och beroendet av dyr stafettpersonal ska upphöra.
Målsättningar under verksamhetsperioden
25. ■ Genomföra en kampanj som fokuserar på personalförhållanden och bristen på vårdplatser.
■ Att bygga upp samarbeten på distrikts- och föreningsnivå med andra aktörer, till exempel
fackföreningsrörelsen samt intresse- och brukarorganisationer som jobbar för en rättvis sjukvård att
lita på.
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Regionen - demokratiskt inflytande, inte byråkrati
26. Från och med 2019 blir Stockholms läns landsting en region och fler saker kommer att bestämmas på
regional nivå. Det gör det ännu viktigare att medborgarna får ett demokratisk inflytande över arbetet
genom allmänna val. Högern har som universallösning att låta marknaden bestämma och skjuta över
politiskt ansvar till tjänstemän. Vänsterpartiet tycker tvärtom att det är folket som ska bestämma om
samhällets utveckling. Vi menar att det är folkvalda politiker som ska fatta beslut över regionens framtid
och utveckling. Dessa beslut ska inte tas av byråkrater utan av politiker som kan avkrävas ansvar.
Målsättningar under verksamhetsperioden
27. ■ Vänsterpartiet ska vara den röst i det politiska samtalet som tar upp vikten av att den nya regionen
präglas av demokratiskt inflytande och inte skjuter över ansvaret till byråkrater och tjänstemän som inte
är politiskt valda.
Utveckling av partiorganisationen
Bygga rörelse
28. Vänsterpartiet har växt mycket de senaste åren. Vi har gått fram starkt i valen och vårt medlemsantal har
inte varit så högt sedan 50 år tillbaka. Folk ser att vi är en förändrande och drivande kraft i samhället och
att vi håller fast vid våra värderingar. För att bygga rörelse på bred front är det viktigt att vi stärker det
utomparlamentariska arbetet. Vi ska synas lokalt mellan valen, speciellt i våra starkaste områden. Vi ska
bedriva genomtänkta kampanjer som engagerar folk, utgår från människors vardag och behov och som
tydligt visar vår politik.
29. Våra fanor och banderoller ska vara en självklar del av demonstrationer och manifestationer. Vi förstår
också vikten av att samarbeta med andra organisationer och rörelser som kämpar för en mer rättvis och
hållbar värld. Därför är det naturligt och bra att många vänsterpartister även är aktiva i andra rörelser.
Det knyter bra kontakter inom fackföreningsrörelsen, folkrörelserna och de nya mer lösa nätverken.
Vänsterpartiet ska vara det självklara valet för aktivister som också vill bedriva politik i ett parti.
Målsättningar under verksamhetsperioden
30. ■ Stärka det utomparlamentariska arbetet inom partiet.
■ Vara det parti som syns mest lokalt i våra prioriterade områden.
■ Utveckla processerna för hur vi bedriver kampanj-arbete.
■ Fortsätta utveckla sociala medier som verktyg för att bygga en bred och kamratlig rörelse.
■ Genomföra Sommarvänsterns läger i augusti 2019 och 2020.
Engagera medlemmar
31. Det ska kännas bra att engagera sig i Vänsterpartiet. Vi är ett parti där vi ser varandras kompetenser
och tillgångar och där alla får möjlighet att växa. Genom utbildningar och andra sammanhang där vi
diskuterar politik blir vi trygga nog i vår kunskap om partiets politik för att själva kunna bidra till den
internt och förklara den för andra. I distriktets nätverk och andra sammanhang får vi möjlighet att kämpa
för våra hjärtefrågor. Det finns möjlighet att engagera sig på många olika sätt. Det är lika viktigt att
vara den som alltid är först med att dela saker på sociala meder, som att vara den som står på torget med
flygblad, kokar kaffe till mötet eller skriver debattartiklar och politiska förslag. Genom att mötas för
sociala aktiviteter som till exempel filmkvällar eller picknickar utvecklar vi vår gemenskap och erbjuder
varandra en solidarisk fristad.
Målsättningar för verksamhetsperioden
32. ■ Vi är ett tillgängligt parti som det är enkelt att engagera sig i.
■ Varje ny medlem ska ha blivit personligen kontaktad på något sätt och inbjuden att delta i partiets
verksamhet.
■ Vi ska i fastighetsföreningen Härolden väcka frågan om barnanpassning av lokalerna för att göra det
enklare att mötas på Kafé Marx.
■ Våra medlemmar ska ha kunskap om hur det går att påverka partiets politik och delta i vår interna
demokrati.
■ Alla som blir förtroendevalda (såväl internt i partiet som till parlamentariska uppdrag) ska erbjudas
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introduktion till sitt uppdrag och vad det innebär.
■ Vi använder våra nätverk, och i viss mån utskott, för att samordna och fånga upp medlemmarnas
engagemang för politiska sakfrågor.
■ Vi genomför studiesatsningar och fördjupningar om partiets politik med särskild tonvikt på klimat,
klass och feminism.
Internkommunikation
33. Vi vill säkerställa att alla medlemmar nås av informationen från distriktet. Alla
kommunikationskanaler ska vara etablerade och kända inom distriktet. Kommunikationskanaler
mellan förtroendevalda och parlamentariska grupper ska fungera bra och präglas av öppenhet och
transparens. För att organisera medlemmar och aktivera oss är det viktigt att ta kontakt för att höra på
vilket sätt olika medlemmar är intresserade av att engagera sig. Genom att använda och vidareutveckla
digitala verktyg som Zetkin finns det goda möjligheter att uppnå det.
Målsättningar för verksamhetsperioden
34. ■ Zetkin erbjuds som plattform för att organisera medlemmar i hela distriktet.
■ Ta fram en kommunikationsplan för distriktets internkommunikation som antas av
distriktsstyrelsen.
■ Arrangera utbildningar i digitala verktyg.
Bättre kopplingar mellan föreningar och våra politiska förtroendevalda
35. För att få genomslag för vår politik är det viktigt med en väl fungerande interndemokrati och en god
kommunikation.
36. Kongressen, distriktsårskonferensen och årsmötet är våra högsta beslutande organ. Det är genom
dem medlemmarna styr vårt parti och vårt politiska arbete. De ger i uppdrag åt partistyrelse,
distriktsstyrelse respektive partiföreningsstyrelse att genomföra de politiska besluten. Därför är det
viktigt att man i till exempel partiföreningsstyrelsen har goda kontakter med respektive kommunal
grupp/stadsdelsnämnd så att beslut kan förankras åt båda håll.
37. Det behövs också en god kommunikation mellan våra parlamentariker för kunskapsspridning och
stöd. De återkommande gruppledar- och ordförandeträffarna är ett exempel. Men vi vill också att
kamrater som sitter i likartade nämnder eller parlamentariska församlingar runt om i regionen ska ha
möjlighet att diskutera och utbyta information.
Dessutom kommer vi att ha regelbundna regionalpolitiska stormöten där vi förankrar och diskuterar
den politik som rör hela Storstockholm. För att få större utdelning av våra kamraters ansträngningar
i de politiska församlingarna är det viktigt att utveckla forum för att dela idéer, kunskap och
erfarenheter.
Målsättningar för verksamhetsperioden
38. ■ Parlamentariker har god kännedom om andra parlamentarikers arbete och politiska förslag runt om i
distriktet och kan enkelt dela med sig till varandra.
■ Motioner, interpellationer och andra politiska förslag från parlamentariker runt om i länet samlas på
en central plats, till exempel en resursbank/webbplats.
■ Ett månadsinbetalningssystem införs för heltidsarvoderade för att förenkla inbetalningen av
partiskatt.
■ Uppgifter om inbetalning av partiskatt
sammanställs och redovisas till våra medlemmar under första kvartalet varje år för det föregångna året
i någon av våra interna kanaler.
■ Ordförande- och gruppledarträffar arrangeras minst 4 gånger per år.
■ Vi håller regionalpolitiska stormöten två gånger per år.
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Internfeminism och internt antirasistiskt arbete
39. I vårt samhälle råder en patriarkal könsmaktsordning som bygger på mäns överordning och
kvinnors underordning. Detta påverkar även oss i Vänsterpartiet. Internfeminism kallas arbetet för att
aktivt motverka könsmaktsordningen inom partiet. Till hjälp har vi den internfeministiska handboken,
separatistiska träffar, temakvällar kring feminism och internfeminism samt andra verktyg. Vi lever
också i en rasistisk värld. Rasistiska strukturer och normer finns i hela samhället, även i Vänsterpartiet,
vare sig vi är medvetna om dem eller inte. För att skapa jämlikhet, lika bemötande och möjligheter måste
vi aktivt motverka de strukturer och normer som gör att inte alla känner sig hemma och accepterade i
partiet. Vid vår partikongress 2018 beslutade vi att börja jobba antirasistiskt internt i partiet och under de
kommande två åren tar vi de första stegen i det arbetet.
Målsättningar för verksamhetsperioden
40. ■ Ta fram en handbok för internt antirasistiskt arbete.
■ Genomföra en satsning för att förbättra förtroendevaldas arbetsmiljö.
■ Arrangera medlemsutbildningar i internfeminism och i intern antirasism.
Facklig-politisk samverkan
41. Vänsterpartiet är idag det parti vars politik tydligast står upp för arbetarnas rättigheter och för en jämlik
fördelning av samhällets resurser, något som skulle gynna flertalet. Därför är det viktigt att vi stärker
våra kamrater som också är engagerade fackligt.
42. Vi behöver fokusera på att skapa fler bransch-föreningar och att de befintliga stärks. Vi ska underlätta för
de fackligt engagerade kamraterna att träffas och utbyta erfarenheter och idéer.
43. För att kunna få en större genomslagskraft för våra politiska förslag är det viktigt att få till en fackligpolitisk samverkan, såväl internt som externt. Det vill säga att vi måste få till en process för att samverka
med fackföreningar och branschföreningar. Vi ska koppla ihop våra kamrater som har politiska
förtroendeuppdrag i kommun och landsting med våra kamrater som är fackligt aktiva.
Målsättningar för verksamhetsperioden
44. ■ Stärka de befintliga branschföreningarna.
■ Starta fler branschföreningar.
■ Starta ett fackligt-politiskt samverkansarbete på regional och lokal nivå.
Tillsammans gör vi skillnad
45. Vänsterpartiet gick fram starkt i valet. Vi står fast vid våra värderingar och backar inte när det
börjar blåsa. Vi är ett alternativ till en höger som glider mer ut i det bruna diket och som naivt
tror att en oreglerad marknad och mer privatisering kommer lösa alla problem.
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