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1. Inledning
Den här tvåårsperioden har avslutats med en historisk valrörelse. Tillsammans, alla
49 föreningar från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr, så har vi gjort en stark
insats med politiken i fokus. Våra politiska kampanjer har drivits gemensamt och
de har bidragit till att bygga rörelsen ännu större. Vi såg detta redan under förvalskampanjen om nolltaxa som slog rekord i antal utgivna flyers med mobilisering i hela
distriktet och på sociala medier.
Efter årskonferensen 2017 påbörjades en diskussion i distriktsstyrelsen om de
organisatoriska utmaningarna internt såsom kommunikation och användandet av
sociala medier. Kontaktpersoner från distriktsstyrelsen utsågs för olika delar av
distriktet för att ha en bättre kommunikation med medlemmar och föreningar.
Styrelsen var enig om att sociala medier används främst för att föra ut vår politik.
Under 2017 och 2018 såg vi fler organisatoriska utmaningar för oss som distrikt,
vilket resulterade i två målvisioner som har förankrats på regionala och lokala
möten i distriktet. Målet var att vi tillsammans organisatoriskt och politiskt ska stå
startklara inför valet 2018. Dessa måldokument biläggs verksamhetsberättelsen.
Denna valrörelse har vi ringt tusentalstals väljare, valstugor och ringstugor med fina
resultat och bra samtal. Vi har stått på gator och torg, funnits på sociala medier där vi
drivit vår politik, tagit debatter, vi har cyklat för klimatet, våra branschföreningar har
funnits på våra arbetsplatser för att prata om schyssta villkor. Distriktet har haft en
gemensam valkampanj med fokus på jämlikhet och med tanke på valresultatet och
den nu historiska medlemstillströmningen så visar det vad vi kan göra tillsammans,
nya som gamla medlemmar och sympatisörer.
I alla kommuner har vi tillsammans gjort en enorm insats och vi har gått framåt.
Trots våra framgångar så kan vi nu se att Vänsterpartiet runt om i distriktet nu går
i opposition. Tyvärr kan vi se att på vissa håll har tidigare rödgröna samarbetspartier
gått åt höger. I dagsläget innebär detta att en röst på Vänsterpartiet är den enda
garantin för ett jämlikt och jämställt samhälle med ett tydligt klassperspektiv där
man har klimatet och människan i fokus före vinster.
Vi ser att högern och rasismen växer såväl i Sverige, Europa som internationellt,
men vi kan också se att när vi driver vår politik så ser vi resultat: allt fler organiserar
sig, allt fler röstar på oss. Vi avslutar 2018 med att stötta Fristadsfonden som kämpar
för asylrätt och i sitt arbete räddar liv. Nu fortsätter vi försvara våra hyresrätter, ta
kampen för miljön och övriga välfärdsfrågor. Vi ska göra det svårt för alla borgare
att driva igenom sin politik oavsett vilken politisk färg dom visar sig att föra sin
politik i och vi ska visa på våra alternativ!
Nu står vi fast, nu kämpar vi vidare!
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2. Politiska fokusfrågor
a) Hem för alla
Vi har på olika sätt lyft bostadsfrågan, såväl innan som under och efter valrörelsen.
I valrörelsen var bostadsfrågan en av våra fokusfrågor och vi hade ett kampanjlag
som jobbade med den frågan. På sociala medier, i annonsering och i material så var
bostadsfrågan prioriterad.
Under åren i majoritet i Stockholm har vi äntligen kunnat ha en mer offensiv
prägel på bostadspolitiken. Ombildningar och utförsäljningar har avstannat och
nyproduktionen av hyresrätter fick fart. Efter valet har dock pendeln slagit över igen
och nya hot om ombildningar och utförsäljningar kommer från högern, något som
självklart präglat många av höstens aktiviteter främst i Stockholms stad.
b) Sjukvård för alla
Våren 2018 lyfte vi sjukvårdsfrågorna i samverkan med våra landstingspolitiker.
Tillsammans nådde vi ut med flygblad och löpande rapportering kring skandalerna
runt Nya Karolinska sjukhuset och ett gäng animerade filmer med fokus på behovet
av en mer feministisk sjukvårdspolitik.
I valrörelsen var sjukvården och välfärdsfrågor temat för ett av de turnélag som
bildades. Dessutom arrangerades en rikstäckande kampanjdag om tandvård och en
distriktskampanjdag om sjukvård. I sjukvårdsfrågan lyfte vi såväl personal- som
patientfrågor, ägandeförhållanden, den ojämställda sjukvården och den ojämlikt
fördelade sjukvården i länet.
c) Kollektivtrafik för alla
Under perioden september 2017-januari 2018 genomfördes en kampanj om kollektivtrafiken och Vänsterpartiets förslag till ett stegvist införande av nolltaxa. Kampanjen
byggde på beslut från distriktsårskonferensen 2017 och landstingsgruppens förslag
till budget.
Partiföreningarna arrangerade torgmöten samt flygbladsutdelningar vid olika
centrumanläggningar och vid kollektivtrafikknutpunkter under kampanjperioden.
I samband med kampanjen så utvecklades och testades även en mer omfattande
kampanj på sociala medier inför valet. Förutom särskilda kampanjsidor så
producerade vår expedition korta filmer m.m. som uppskattades och fick en
större spridning än vad vi haft tidigare.
Under valrörelsen fortsatte vi att driva på för avgiftsfri kollektivtrafik dels kopplat
till sommarlovskortet som delades ut till skolungdomar men också som en bärande
fråga för ett av turnélagen.
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3. Aktiviteter
Valen 9 september 2018
Resultatet:
Valet 2018 blev totalt sett en stor framgång i hela distriktet rent resultatmässigt. I
riksdags- och landstingsvalen ökade vi i princip i varje valkrets och på flera håll blev
vi största eller näst största parti. Jämfört med förväntningarna så gjorde vi våra bästa
resultat i Stockholms södra förorter så som Farsta, Vantör och Skärholmen, men även
på Strandvägen gick vi kraftigt framåt – om än från betydligt blygsammare nivåer. I
flera valdistrikt i Hammarby-Skarpnäck, Liljeholmen-Hägersten och på Södermalm
är vi också största parti. Vi ökade från fem till sju riksdagsmandat och från 12 till 16
mandat i landstinget.
I kommunerna ökade vi totalt med 22 mandat till 90 fullmäktigeplatser i länet. Klart
bäst gick vi i Stockholms stad, men även i Sundbyberg, Huddinge, Järfälla, Haninge,
Botkyrka och Vaxholm gjorde vi riktigt starka val. Vi återtog mandat i Nykvarn och
saknar nu endast fullmäktigeplatser i Täby och Danderyd.
Sammantaget plockade vi många röster från främst F! och MP, men i viss mån även
från S. Det finns en märkbar effekt av att vi spillde tillbaka något till MP och S i
slutspurten på riksdagsvalet i form av stödröster samt liknande till F!, framförallt i
kommunvalet i Stockholm. Tyvärr har dock inte vår framgång varit tillräcklig för
att samla rödgröna majoriteter i en enda av länets kommuner. Då MP valt att gå med
högern i både landstinget och i Stockholm och S tydligt fokuserat på samarbeten
högerut i kommuner så som Södertälje, Sundbyberg, Botkyrka, Haninge och Tyresö,
så står vi nu starkare, men i opposition i alla länets kommuner.
Ringstuga
Valrörelsens stora nyhet i kampanjarbetet var ringstugan som vi öppnade på Kafé
Marx i augusti. Totalt ringdes över 17 000 väljare. Av dem svarade ca en tredjedel
och med 4430 av dem hade vi längre samtal. Ringstugan som kampanjmetod var ett
försök som föll väl ut i den skala som det genomfördes i. Det finns en tydlig effekt att
vi ökar mer i de delar av Storstockholm där vi också lyckades ringa relativt många.
Tempot var som högst i ringstugan den sista veckan innan valet när lite av osäkerheten i organisationen släppt.
Stugor och cyklar
I slutspurten hade vi som vanligt valstugor i lite olika varianter på totalt 19 platser
runt om i länet, vilket är något färre än i valet 2014. Som komplement till valstugor
och tält hade vi också totalt 21 lådcyklar som snurrade runt på evenemang runt om i
länet.
Större evenemang
Ett flertal mycket lyckade större evenemang genomfördes och under hela valrörelsen
märktes det att vi hade något stort på gång. Jonas Sjöstedt lockade storpublik vid
alla sina framträdanden. Vid valupptakten på Hornsbruksgatan fyllde vi den lilla gatstumpen till bredden med flera tusen åhörare. Jonas talade också under valrörelsen i
Skärholmen, Botkyrka, Södertälje, Södertörns högskola och Solna samt två gånger
på Medborgarplatsen.
Vid sidan av Jonas framträdanden arrangerades ett flertal varianter på en cykelturné
i söderort i Stockholm som stundtals blev mycket uppskattade. Blåsorkestern höll
igång de två sista veckorna med gårdsspelningar nästan varje dag som också blev
mycket lyckade. Stockholms stad satsade stort på en turné i parklekar med barn-
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underhållning som lockade storpublik vid ett flertal tillfällen samt en fullsatt brunch
för föräldralediga med samtal om förlossningsvården. Sista fredagen innan valdagen
arrangerades AW-fester i Farsta och Aspudden som också tål att minnas som nya
inslag i valarbetet.
Gemensam valrörelse
En tydlig ambition i valplaneringen var att göra en gemensam valrörelse fläta
samman rikspolitiken med regionala och lokala frågor. Denna ambitionen
resulterade i att fyra kampanjlag formades kring frågor om bostad, arbetsliv,
sjukvård och välfärd samt klimat och kollektivtrafik. Till kampanjlagen knöts dels
riksdagskandidaterna men också landstings- och kommunpolitiker och ett varsitt
material togs fram till de fyra kampanjlagen. Den lite konstiga valrörelsen som kom
igång mitt i högsommaren var inte ultimat för dessa kampanjplaner och mot slutet
av valkampanjen styrdes många av de planerade besöken om för att exempelvis
fokusera mer på arbetet i ringstugan. En ambition som vi lyckades bättre med än
tidigare var ändå en mer samlad närvaro vid universitet och högskolor som
genomfördes under sista veckan. Även de fackliga branschföreningarna utvecklade
ett bra koncept med utdelning av frukostpåsar vid större arbetsplatser som fungerade
väldigt bra som ett spår i arbetslivskampanjen.
1 maj 2017
Firandet 2017 sammanföll med partiets 100-årsfirande och vi lockade som vanligt
till det största firandet i landet med ca 12 000 deltagare i demonstrationen. Vi satsade
framförallt på att utveckla evenemang längs demonstrationsvägen för att liva upp lite
större delar av tåget. Vi har tidigare haft Rrriot Samba som spelat längs med rutten
från Medis till Kungsan. Detta året fyllde vi på med lite mer underhållning längs
vägen så som Strula med Siri som spelande längs Götgatan och utropare vid
ingången till Slussen uppklädda till 100-årsjubilarer. Jubileet uppmärksammades
också av att flera föreningar gjorde en del klassiska banderoller och klädde upp sig
till demonstranter från olika epoker av partiets historia.
Christina Höj Larsen var huvudtalare i Kungsträdgården och Johan Engman från
Kommunalvänstern var facklig talare. Lilla Namo var huvudartisten.
1 maj 2018
Visionen för 1 maj 2018 var ”lite mer, lite större” och exemplen på hur vi uppfyllde
denna vision är många, vi satsade på en storbildsskärm i Kungsträdgården som
lyfte professionaliteten, vi utökade kulturinslagen i Kungsträdgården med spoken
word, vi satsade mer på dekoration av scenerna och vi hade återigen flera uppskattade evenemang längs demonstrationsvägen. 2018 lyckades vi även fördubbla antalet
funktionärer varav många var nya medlemmar. Vi fortsätter dessutom att samla till
det största första maj-firandet i Stockholm och på många håll i landet, Omkring 15
000 personer samlades i Kungsträdgården för att lyssna på Jonas och våra övriga
talare. Allt detta sammantaget gjorde att 1 maj 2018 blev den upptakt vi ville ha för
att kicka igång en aktiv valrörelse.
Huvudtalare 2018 var Jonas Sjöstedt, och facklig huvudtalare var Kajsa Bysell,
Hotell- och Restaurangfacket. Huvudartist var Beatrice Eli och på stora scen spelade
även ett hyllningsband för Jerry Williams.
Deltagande i Stockholm Pride 2017
Deltagande planerades och genomfördes av en volontärprojektgrupp, bestående av
Tobias Johansson, Titus Fridell, Johanna Karlsson och Zofia Laine, och involverade
ett 20-tal aktivister och ett par anställda från expeditionen. Fokus låg på att visa
att Pride är inte bara fest utan även en politisk kamp och nå ut med den progressiva
politik som Vänsterpartiet står för.
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Deltagandet genomfördes i form av: seminarier om HBTQ-frågor ur ett vänsterpolitiskt perspektiv i Pride House, deltagande med ekipage i Prideparaden, frukost
inför paraden med tal av Jonas Sjöstedt och tält med aktiviteter i Pride Park
Deltagande i EuroPride 2018
Under valåret så var Stockholm värdar för EuroPride, ett event som turnerar runt
mellan olika prideparader i EU. Deltagande planerades och genomfördes av en
volontärprojektgrupp, bestående av Zofia Laine, Sanna Tefke, Titus Fridell och
Linnea Axelsson och involverade ett 20-tal aktivister och ett par anställda från
expeditionen. Vi fick även förstärkning av inbjudna HBTQ-politiker från våra systerpartier Razem i Polen och Podemos i Spanien. Fokus låg på att uppmärksamma den
europeiska Kampen för HBTQ-rättigheter och hur den påverkas av vänster- och
högerpolitik. Deltagande genomfördes i form av seminarier om HBTQ-frågor ur ett
vänsterpolitiskt perspektiv i Pride House, deltagande med ekipage i Prideparaden,
frukost inför paraden med tal av Jonas Sjöstedt, tält med aktiviteter i Pride Park
och arrangerande av Pride Talks, ett event som blandar kultur och politik och låter
HBTQ-personer ta plats på scenen.
8 mars 2018
Tusentals frukostpåsar delades ut runt om i länet på morgonen den 8 mars.
Distriktet var med i 8 mars-kommittén och arrangerade demonstrationen på
Norra Latin kvällen den 8 mars. Amra Bajric, sammankallande i utskottet var
konferencier och Nooshi Dadgostar representerade Vänsterpartiet bland talarna. Demonstrationen gick under parollen ”Aldrig mera tyst! Krossa tystnadskulturen med
trygga arbetsvillkor - Stoppa handeln med kvinnokroppar – Vägra vara duktig”. I
tåget gick ett par tusen människor och V-blocket var störst.
Feministiska utskottet anordnade även ett frukostseminarium i samarbete med ABF.
Temat var: ”Vad innebär intersektionalism för Vänstern?”. Panelen bestod av Judith
Kiros, Nadja Awad Basant och Amra Bajric. Samtalsledare var Joanna Castro.
Järvaveckan 2017
Distriktet genomförde tillsammans med Stockholms stadshus, landstinget och
riksdagskansliet Vänsterpartiets arrangemang på Järvaveckan. 2017 deltog vi
med tält under halva veckan och Jonas Sjöstedt höll tal på vår dag. På Sverigedemokraternas dag hade vi stängt tältet, och istället gjort en uppmaning på tältets framsida
att swisha pengar till organisationen ”Vi står inte ut”.
Järvaveckan 2018
Under 2018 års Järvaveckan deltog vi med tält under hela veckan, där stadshuset och
landstinget ansvarade för varsin dag. Volontärerna i tältet bestod till mestadels av
medlemmar i lokalföreningarna i Järva.
På Vänsterpartiets dag drog vi flest antal besökare, samt uppmärksammade
att distriktet nu var över 5000 medlemmar. Där vi bland annat hade skickat ut
inbjudningar till nya medlemmar att komma till tältet där vi serverade tårta. Jonas
Sjöstedt talade inför storpublik. Vi hade även fler aktiviteter i tältet under veckan
jämfört med 2017.
Även under 2018 deltog vi inte på plats på Sverigedemokraternas dag, utan satte upp
en banderoll utanför tältet med uppmaning att swisha till Fristadsfonden. Vi hade
istället aktivitet i Tensta Centrum tillsammans med antirasistiska utskottet där vi
bjöd på på fika.
Valkonferens 2017 och 2018
Den 2 december 2017 arrangerades valkonferens i Landstingssalen inför
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fastställandet av listor till riksdag och landsting och den 3 december 2017
genomfördes valkonferens inför fastställandet av listor till Stockholms stad.
Det var 139 ombud kallade till den 2 december.
På grund av att tiden inte räckte till så beslöts att bordlägga beslut av landstingskonferens till ett senare tillfälle. Den genomfördes i samband med konferensen för
fastställande av landstingspolitiskt program i Rinkeby Folkets hus 17-18 mars 2017.
Kongress 2018
Kongressombud från Storstockholm: 55 (- 2 från 2016) samt lika många ersättare
Valkretsar: 12 (5 i Stockholms stad, 6 i länet och 1 för branschföreningarna)
Könsfördelning:
Ordinarie: ombud 23 män, 32 kvinnor
Ersättare: 21 män 21 kvinnor
Ombud + ersättare: 44 män, 53 kvinnor
9-11 februari 2018 genomfördes Vänsterpartiets 42:a kongressen i Karlstad.
Kongressen antog valplattformen inför valet 2018. Stockholmsdelegationen bestod
av 55 ombud och 12 medföljande ersättare. Inför kongressen beslutade distriktsstyrelsen att även bekosta de första ersättarnas resa och logi.
Ombudsvalen utfördes som vanligt under två kvällar i tolv valkretsar. Något som
i sig är en omfattande process som möjligen åter bör ses över till kommande
kongresser. En mycket liten andel av medlemmarna deltar i ombudsvalet och
för många är det både svårt och långt att ta sig till möteslokalen.
Två delegationsträffar ägde rum innan kongressen varav en var en heldag. En av
träffarna var delvis kvinnoseparatistisk. Delegationsledare var Elena Karlström,
Zakarias Zouhir och Jessica Hilwëyn.
Följande kamrater från vårt distrikt valdes in i partistyrelsen: Ida Gabrielsson, Karin
Rågsjö, Aron Etzler, Nooshi Dadgostar, Veronica Kallander, Marta Aguirre, Kajsa
Bysell samt Ali Esbati och Jens Holm.
Efter kongressen valdes Nooshi Dadgostar till vice partiordförande.
Studiearbete
Studiearbetet har under verksamhetsperioden starkt präglats av partiföreningsskolan som arrangerades under våren 2017 i samarbete med partiet centralt. Denna
kurs syftade till att göra organisationen redo för valrörelse. Kursen var tre helgdagar
per grupp och hölls för sju grupper under februari-april 2017. Under våren 2018
arrangerade fyra tillfällen av valskolan, som även den arrangerades tillsammans
med partiet centralt. Valskolan var Vänsterpartiets stora satsning för att vässa
argumentationen och engagera fler i valarbetet.
2018 har även den nya formen för Kurs för nya medlemmar sjösatts där helgkursen
har ersatts av kurser i tre steg där de två första är endagarskurser och steg tre är en
helgkurs. Under 2019 kommer de första kurserna i steg två (fortsättningskurs) och
tre (fördjupningskurs) att hållas. Distriktet har även arrangerat ett flertal träffar i
konceptet Nachos för nya som är en kvällsträff med mat och politik med en central
företrädare.
Studiearbetet har även genomförts via utskottens arbete, i samarbete med CMS och
genom öppna tisdagsföreläsningar samt genom olika kurser riktade till mer specifika
grupper ex kvinnliga parlamentariker och valledare.
9

Landstingspolitiskt program
2017 årskonferens beslöt att det med start valåret 2018 inför varje val ska antas ett
program för vår landstingspolitik. Programmet skall ha såväl medborgare som våra
egna förtroendevalda som målgrupp och följa tidigare fattade beslut och gå i linje
med den centrala valstrategin. Programmet ska antas antingen av en extra årskonferens eller av DS efter att ha behandlats av en särskild konferens med ombud från
partiföreningarna som också skall ges möjlighet att motionera på programmet.
En skrivargrupp tillsattes våren 2017 (se nedan under avsnittet arbetsgrupper).
Lokalföreningarna bereddes möjlighet att motionera på programförslaget och ett
flertal motioner inkom. Programmet antogs vid en landstingspolitisk konferens den
17-18 mars 2018. Samma konferens fastställde också partiets valsedlar inför valet till
landstingsfullmäktige i Stockholms län.
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4. Organisation
Distriktsstyrelse & VU
Distriktsstyrelsen (DS):
Distriktsstyrelsen har bestått av Elena Karlström, distriktsordförande, Leo Ahmed,
Zofia Laine, Robert Mjörnberg, Tove Pehrsson, Lars Bäck, Ann-Marie Strömberg,
Babak Ghorani och Pernilla Zethraeus
Till ersättare valdes: Millaray Rubilar, Samuel Skånberg och Inger Björk.
Antal distriktstyrelsemöten: 25
Leo Ahmed och Pernilla Zethraeus har avgått under verksamhetsperioden.
Verkställande utskottet (VU): Har bestått av Elena Karlström, Lars Bäck, AnnMarie Strömberg och Zofia Laine.
Antal möten med verkställande utskottet: 29
Samverkan
Samverkan mellan Distriktsstyrelsen och landstingsgruppen i Stockholm
Distriktsstyrelsen har under mandatperioden formaliserat samarbetet med landstingsgruppen i Stockholms län. Landstingsgruppen består av Vänsterpartiets
ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige, samt ledamöter och ersättare i
nämnder och beredningar. En representant från distriktsstyrelsen, Tove Pehrsson,
har varit adjungerad till landstingsgruppen och en representant från landstingsgruppen, Lisa Rasmussen, har varit adjungerad till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsens ordförande Elena Karlström och vice ordförande Lars Bäck har medverkat vid
landstingsgruppens styrelses möten. Arbete pågår med att revidera landstingsgruppens arbetsordning i samverkan mellan landstingsgruppen och distriktsstyrelsen och
beräknas vara genomfört innan årskonferensen.
Samverkan mellan distriktsstyrelsen, representantskapet Stockholms stad och den
kommunala gruppen i Stockholms stad.
Representantskapet för Stockholms stad
Representantskapet Stockholms stad består av ombud från de 16 partiföreningarna
i Stockholms stad. Stadshusgruppen, det vill säga den kommunala gruppen i
Stockholms stad, består av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, samt
ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser under kommunfullmäktige i
Stockholms stad. Representantskapets funktion är att vara länk mellan föreningar,
medlemmar och stadshusgruppen. Det är representantskapet som beslutar i
principiellt viktiga frågor som rör kommunpolitiken i Stockholms stad, exempelvis
har representantskapet sista avgörande ordet när det gäller att godkänna Vänsterpartiets budgetförslag.
Representantskapet väljer ett arbetsutskott (AU) som i sin tur är länken mellan
representantskapet och stadshusgruppen. Under denna mandatperiod har Ann-Marie
Strömberg varit distriktsstyrelsens representant i AU. Därutöver ingår i AU tre av
ombuden från representantskapet.
Ledamöter i AU:
Eva-Maria Häusner (Sammankallande fram till november 2017), Nathaniel Morris
(Sammankallande från november 2017), Lena Rydblom (Fyllnadsvald nov 2017),
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Ann-Marie Strömberg (DS), Representanten från stadshuset har varit, Sebastian
Wiklund (till våren 2018), Rikard Warlenius (till december 2018), Torun Boucher.
Representantskapet har under mandatperioden haft sex möten per år, tre gånger
under vårterminen och tre gånger under höstterminen. Närvaron vid representantskapen har varit låg, ibland på gränsen till att mötena varit beslutsmässiga. AU har
under mandatperioden arbetat intensivt med att vitalisera representantskapsmötena,
en arbetsgrupp har tillsatts för att förbättra processen kring den kommunala budgeten så att representantskapet blir delaktigt i processen på ett tidigare stadium och
därmed får bättre möjligheter att påverka och även försökt motivera och underlätta
för ombuden att lyfta aktuella politiska frågor till debatt. Distriktsstyrelsen har även
tillsammans med repskapet kommit fram till en ny ombudsfördelning för repskapet.
Samverkan mellan Distriktsstyrelsen och Vänsterpartiets Storstockholms föreningar
Vänsterpartiet Storstockholm är ett växande distrikt med än fler medlemmar och
föreningar och den riktningen ska vi behålla.
Under 2017 valde distriktsstyrelsen att omorganisera sig för att bättre kunna finnas
till för föreningarna, genom att ha kontaktpersoner för norra delen av distriktet,
södra delen, Stockholms stads föreningar och för branschföreningarna. Det innebär
att föreningarna hade en första och en fortsatt kontinuerlig kontakt med samma
styrelseledamöter under mandatperioden och distriktsstyrelsens ledamöter kunde
fokusera på ett fåtal föreningar av distriktets samtliga 49 föreningar.
Under perioden var kontaktpersoner för södra delen av distriket Millaray Rubilar,
Samuel Skånberg och Lars Bäck; för norra delen Babak Ghorani, Tove Pehrsson;
och för Stockholms stad Inger Björk, Zofia Laine och Ann-Marie Strömberg, för
branschföreningarna var Robert Mjörnberg kontaktperson.
Regionala rådet
I juni 2018 beslutade riksdagen att ombilda Stockholms läns landsting till Region
Stockholm med start 1 januari 2019. Vid årskonferensen 2017 gavs DS ett uppdrag att gruppledar- och ordförandeträffar ska användas som referensgrupp till
landstingsgruppen. Till följd av detta så beslutade Vänsterpartiet Storstockholms
distriktsstyrelse att bilda ett regionalt råd för politisk samordning. Syftet med det
regionala rådet är att utgöra en plattform för diskussion och förankring av landstings- och regionala frågor. Det regionala rådet kommer att träffas under en heldag
varje halvår där varje träff ska belysa olika politiska teman.
Den 25 november 2018 ägde den första träffen rum och temat var miljö- och
klimatutmaningar för Stockholmsregionen. Professor Staffan Laestadius var
inbjuden som extern föreläsare för att fördjupa oss i temat. Omkring 35 personer
deltog på träffen.
Utskott
Antirasistiska utskottet
Utskottet har under perioden haft i uppdrag att stärka och utveckla det antirasistiska
arbetet i distriktet. Utskottet har främst jobbat med att arrangera interna aktiviteter
för partimedlemmar i form av utbildningar och nätverksträffar. Under perioden fick
man även byta sammankallande tre gånger vilket gjort att arbetet inte hamnat på
samma nivå som ambitionen var från början. Till utskottet valdes Ewa Pååg, (sammankallande), Helena Molin, Marlene Karlén, Måns Vestin, Joanna Castro, Arash
Gelichkan, Khaluta Simba samt Zofia Laine (DS representant). Under våren 2018
gjordes ett fyllnadsval då Jairro Correa och Ramzi Ben Youssef, Simon Pittucco och
Seinab Hilowle valdes in. I december 2018 fyllnadsvaldes Nantale Kitali, Zakarias
Zouhir och Bernard N’vila till utskottet efter avhopp.
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Genomförda aktiviteter
- Antirasistisk-helg på Syninge kursgård, nationell träff med representanter från ett
flertal distrikt. Där hade vi besök från Norge som berättade om deras antirasistiska
arbete, en föreläsning om jämlikhetsdata, om den svenska asyllagstiftningen, och om
att arbeta antirasistiskt inom partiet, och olika workshops. Bland annat så tittade vi
på partiprogrammets del om antirasism, rasism och samhälle, diskuterade vad vi kan
göra för att behålla våra eldsjälar i partiet och inte låta oss smittas av den rasistiska
tonen i resten av samhället.
- Utformande av en ny utbildning för partiföreningarna som hållits på träffen ovan,
samt i ett par av våra föreningar.
- Utformande av uppdaterat material att dela ut i valrörelse/vid kampanjarbete
- Träff på Marx om LOs strategiarbete mot rasism på jobbet kallat ”Inkluderande
Arbetsplatser”
- Medarrangörer till Kristallnattsmanifestationen 2018
- Diskussionskväll tillsammans med Rasifierade vänstern för att få in input till fortsatt arbete
- Deltagande i antirasistisk konferens på Utøya
Fackliga utskottet
Utskottet har under året bestått av; Robert Mjörnberg (sammankallande), Camilla
Karlberg, Jonas Carlsson, Lina El Yafi, Lisa Rasmussen, Peter Stenfors, Mimmi
Axelson Feuer och Gunnar Westin. Under året har en ny branschförening startats,
Industrivänstern (för medlemmar i IF Metall, GS, Livs och Pappers). Två ”nystarter”
för Vårdförbundsvänstern och Byggvänstern (Byggnads, Elekrikerna och Målarna)
har även skett.
Under våren bistod utskottet partikansliet i arrangerandet av den fackliga rikskonferensen som hölls i Stockholm. Totalt 150 deltagare från distrikt i hela landet samlades för en helg fylld av seminarier, valupptakt och organiserande.
Huvudsakligt fokus för det fackliga utskottet, vid sidan av kraftsamlingar inför 8
mars samt Första maj, var att mobilisera en ”facklig valrörelse”. Planeringsträffar
skedde under årets första månader med gemensamma möten tillsammans med deltagare från flera branschföreningar för att gemensamt diskutera mål och syften med
valrörelsen. Dessa träffar resulterade i ett fokus på att utföra APT - Arbetsplatsnära
torgmöten, där kampanjande skedde i omedelbar närhet till arbetsplatser. Under valrörelsen genomfördes totalt 6 sådana aktiviteter där valinformation och frukostpåsar
delades ut till väljare på arbetsplatser som vi gemensamt valt ut, tex Nya Karolinska,
Årsta Postterminal samt Stureby Vård- och omsorgsboende. Kampanjen nådde uppskattningsvis 1500 väljare i direkt anslutning till deras arbetsplatser.
Valarbetet har lett till att flera branschföreningar hittat nya arbetsformer i sitt externa
arbete och ett ökat intresse för denna organisationsform i vårt distrikt, och med detta
en medlemstillströmning.
Feministiska utskottet
Utskottet har bestådd av Amra Bajric (sammankallande), Roya Azadpour,
Marit Normasdotter, Sandra Lindström, Millaray Rubilar (representant för distriktsstyrelsen), nyinvalda medlemmar är sedan november 2018 Johanna Ejdefur, Christina Turèn, Amanda Sandholm och Monica Santa Cruz.
Tidigare medlemmar under perioden har varit Sherin Blad, Johanna Alm Dahlin,
Monica Roll, Jairo Correa, Maria Eli Ahumada och Kerstin Amelin.
Genomförda aktiviteter
I samarbete med fackliga utskottet arrangerades under formen Öppen tisdag ett
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seminarium med paneldebatt, om facklig kamp ur ett feministiskt perspektiv.
Utskottet har inför 8 mars varit med och representerat Vänsterpartiet Storstockholm
i planeringen inför ett brett 8 mars-firande som genomfördes i samarbete med flertal
organisationer.
Inför 8 mars 2019 håller utskottet på att i samarbete med distriktsstyrelsen ta fram
aktivitetsplaner för internationella kvinnodagen 2019.
Utskottet arrangerar årligen feministiskt självförsvar tillsammans med Ung Vänster
inför 8 mars.
Under 2018 har utskottet ordnat ett nätverksmöte för internfeministiskt ansvariga,
där Ida Gabrielsson föreläste om internfeminism. Därefter skapades en facebookgruppför nätverkets medlemmar.
Under året har behovet av en mer konkret handledning för internfeministiskt ansvariga uppmärksammats och en ny skrift har tagits fram i utskottet och kommer att
distribueras till alla partiföreningar
Utskottet har haft återkommande träffar, därav två planeringsdagar. Utskottet har
sett ett behov av att se över hur den ska nå bättre kontinuitet i utskottets arbete och en
grupp har under senhösten utsetts för att arbeta med att se över och ge förslag som
syftar till att stärka utskottet och dess arbete.
HBTQ-utskottet
Ett HBTQ-utskott valdes, bestående av Anna Söderblom, Titus Fridell, Sanna Tefke,
Tania Larserna, Eveline Nilsson, Tobias Johansson och Leo Ahmed (Distriktsstyrelsens representant, ersattes senare av Lars Bäck) av distriktsstyrelsen under hösten
2017. Utskottet har under större delen av 2018 varit vilande och inför Pride 2018
valdes en arbetsgrupp vars arbete beskrivs under Aktiviteter.
Miljö- och klimatutskottet
Verksamhetsredovisning april 2017- juni 2018
Miljö- och Klimatutskottet hade sitt konstituerade möte den 21 augusti 2017.
Ledamöterna i utskottet har varit: Jan Strömdahl, (sammankallande), Maria
Mustonen, (vice sammankallande f o m 21 augusti 2017), Tove Pehrsson, (Distriktsstyrelsens representant), Kerstin Amelin, Stellan Hamrin, (t o m 20 april 2018), EvaMaria Häusner, (f o m 20 augusti 2017) och Torbjörn Vennström. Utskottet har under
verksamhetsåret fokuserat i första hand på uppdateringen av omställningsplanen för
Stockholms län. Arbetet med omställningsplanen har drivits av utskottet med hjälp
av en referensgrupp som träffades tre gånger under arbetets gång. Den uppdaterade
planen har varit mer ambitiös och baserats på en bredare faktainsamling. Förutom arbetet med omställningsplanen har utskottet fullföljt följande uppdrag från
distriktsstyrelsen; kampanjen för Nolltaxa där utskottet deltog i planeringen i en
inledande fas samt var med och arrangerade en flashmob i samband med avgiftshöjningen i januari 2018. Hållit en kvinnoseparatistisk utbildning i miljöargumentation.
Andra utåtriktade aktiviteter som utskottet genomfört eller deltagit på har varit; 1
maj, där utskottet och Miljönätverket hade en egen sektion i tåget både 2017 och
2108, omställningsskolan med Lina Hjorth Warlenius, temakväll om bilism på Kafé
Marx samt mycket mer.
En helt ny grupp utskottsledamöter tillsattes efter valet. Utskottet bestod under årets
sista månader av:
Samuel Skånberg (Distriktsstyrelsens representant), Lina Hjorth Warlenius, Evelina
Båverman, och Andrea Söderblom-Tay. Under denna period hölls två utskottsmöten.
Det första, konstituerande, mötet ägnades åt en genomgång av utskottets uppdrag
och planering av det fortsatta arbetet.
Vid det andra mötet diskuterades utformningen av den utbildning utifrån
Omställningsplanen som utskottet har fått i uppdrag att anordna. Arbetet med
utbildningen kommer att fortsätta under 2019. Vid detta möte diskuterades även
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partistyrelsens förslag till EU-valplattform och beslut fattades om motioner på denna
samt om nomineringar till EU-listan och av ombud till EU-valkonferensen. Utskottet
beslutade också att arrangera ett möte om Tvärförbindelse Södertörn i februari.
Solidaritetsutskottet
Distriktsstyrelsen tillsatte 2018 ett solidaritetsutskott med ansvar för internationella
frågor. Uppdraget är bland annat att sprida kunskap och stimulera till diskussion om
partiets internationella politik och hålla kontakt med närstående organisationer.
Utskottet består av Jessica Hilwëyn, Amal Yazigi, Daniel Delgado, Amanda Sandholm, Hampus Byström, Schahin Sharifian, Elena Karlström (distriktsstyrelsens
representant).
Solidaritetsutskottet har haft sitt första möte december 2018. Utskottet har tagit fram
en årscykel med årsminnesdagar och olika viktiga datum inför 2019. Representant
har även stöttat HDP-parlamentarikerns Leyla Guvens hungerstrejk, en strejk som
har spridit sig över världen även i Stockholm. Utskottet har även sett till att förtroendevald har funnits på plats som talare på manifestation för att fördöma Turkiets
invasion i norra Syrien.
Studieutskottet
Studieutskottet som inte varit aktivt under en längre period startades på nytt efter
DÅKen 2017. Utskottets uppdrag var att genomföra en studiesatsning i ideologisk
fördjupning och öka möjligheterna till självstudier, utveckla och genomföra studiecirklar i politiskt engagerande ämnen och sprida kunskap om Vänsterskolans utbud
för fördjupning i partiföreningarna. Studieutskottet hade ambitionen att med studiecirkelmaterialet ge stöd till studieansvariga i partiföreningarna och öka studier kring
ideologiska frågor i partiföreningarna i distriktet.
Studieutskottet bestod av Ulrika Jowita Mårtensson och Babak Ghorani och Inger
Björk från distriktsstyrelsen tom våren 2018. Under hösten 2017 deltog också Marcus
Obligado, Monika Roll, Tove Franzén Lindholm och Stella Grimberg. Under hösten
2018 har inte studieutskottet varit aktivt.
Studieutskottet har tagit fram en del filmat material, planerat för en del av
distriktets hemsida och producerat ett första utkast till ett studiecirkelmaterial
kring ideologiska frågor som Vänsterpartiet och socialism, feminism, samhälle på
ekologisk grund och anti-rasism för grupper, partiföreningar och som kan användas
för självstudier. Studier inför valet prioriterades i distriktet under 2018 fram till valet
och studiecirkelmaterialet måste bearbetas ytterligare för att bli klart under 2019. Utskottet har deltagit i Kurs för Nya och förberedde likaså seminarium på Socialistiskt
Forum 2017 vilket sedan ersattes av ett nationellt planerat seminarium.
Distriktsexpeditionen
Anställda vid distriktsexpeditionen
Elena Karlström, arvoderad distriktsordförande (föräldraledig del av perioden) och
Lars Bäck, arvoderad vice ordförande från augusti 2017. Arvoderingarna pendlar
mellan halv- och heltid.
Kalle Larsson, kanslichef och organisationssekreterare.
Björn Öberg, ombudsman och valledare.
Sanna Sjögren, ombudsman, valledare och distriktssekreterare (föräldraledig del av
perioden).
Edvin Sandberg Frid, ekonomiadministratör.
Louise Löthén, informationsansvarig (föräldraledig under del av perioden).
Veronica Stiernborg, administrativ sekreterare.
Anna Nilsson, kommunikationsansvarig.
Erik Turesson, tryck- och lageransvar.
15

Erika Murga, ombudsman, tillsvidareanställd augusti 2017.
Giglia Becerra, vikarierande ombudsman, från oktober 2017.
Marcus Obligado, valanställd layout, lager och tryck, maj-september 2018, september 2018-januari 2018 vikarie med hand om information och layout.
Lena Möller, vikarie augusti-september 2018 samt december 2018-januari 2018.
Bwar Mert, valanställd ringprojektet maj-september 2018.
Pernilla Carlsson, praktik samt arbetsträning på expeditionen, maj 2018-.
Korta valanställningar (augusti-september 2018):
David Gaharia
Ahmed Nuur Sharaf
Niklas Vanhainen
Ida Kjällquist
Caterina Glaser Müller
Clara Bergman Olsson
Samuel Scherman
Tove Pehrsson
Bengt-Olov Eriksson
Ett stort antal personer anställdes också främst under valrörelsen med distriktet
som arbetsgivare och med arbetsledning från sina respektive partiföreningar. I dessa
fall inrättades avtal mellan den anställde, distriktet och utsedda arbetsledare i partiföreningen.
Totalt antal anställda under verksamhetsperioden: 86 personer
Totalt antal anställda på distriktsexpeditionen vid verksamhetsperiodens
början: 9 personer
Totalt antal anställda på distriktsexpeditionen vid verksamhetsårets slut:
13 personer
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5. Arbetsgrupper
Valledning och Operativ grupp
Distriktsstyrelsen valde under hösten 2017 en valledning bestående av Elena
Karlström, Lars Bäck, Torun Boucher, Håkan Jörnehed, Mats Einarsson och Nike
Dahlskog. Under arbetets gång lämnade Håkan Jörnehed och Torun Boucher valledningen och Gunilla Roxby Cromvall och Rickard Warlenius tillkom. Distriktets
riksdagsledamöter och Ung Vänster Storstockholm har varit adjungerade till valledningen. Valledningen höll sammanlagt 11 möten mellan oktober 2017 och december
2018.
I samband med tillsättandet av valledningen gavs också den operativa gruppen
mandat att bereda och verkställa valledningens arbete och beslut. Operativa gruppen
har bestått av kanslicheferna Kalle Larsson, Jessica Nilsson, Sanna Brolin och valledarna Björn Öberg, Sanna Sjögren och Julia Kjällquist.
Kansliernas infogrupp, som består av pressekreterare och kommunikatörer på
distriktsexpeditionen och V-kanslierna i Stockholms stad och landstinget har också
löpande fått arbetsuppgifter kopplat till materialproduktion och marknadsföring.
Vid ett tillfälle sammankallades också en ”kreativ grupp” med kommunikatörer,
formgivare, reklamare och kulturarbetare för att ge input till valorganisationen.
Fem valledarträffar hölls också för föreningarnas valledare mellan november 2017
till augusti 2018. En av dem var särskilt inriktad på arbetet i sociala medier och
ytterligare en var även öppen för en bredare allmänhet då vi hade besök av Grayson
Loockner som tidigare arbetet med Bernie-kampanjen i USA.
Valutvärderingsgrupp
Distriktsstyrelsen valde under hösten en valutvärderingsgrupp bestående av Jesper
Wiklund, Marlene Karlén, Fredrik Andersson och Marianne Berg Ekbom. Gruppens
uppdrag är att efter inhämtande av synpunkter från föreningarna presentera en utvärdering och komma med förslag och idéer inför kommande valrörelser. Gruppens
arbete ska avslutas i samband med årskonferensen 2019.
Partiföreningarnas geografiska gränser
2017 års DÅK uppdrog åt distriktsstyrelsen att i dialog med lokalföreningarna genomföra en översyn över gränserna mellan lokalföreningarnas geografiska områden
så att de bättre stämmer med stadsdelsnämndernas områden. Under år 2018 har det
skett en stor tillströmning av nya medlemmar till partiet och många föreningar har
nu vuxit sig mycket stora till medlemsantalet. Distriktsstyrelsen har därför tillsatt
en arbetsgrupp med uppdraget att dels se över gränsdragning enligt DÅK-beslut
men även att utreda möjligheter att bilda nya föreningar där underlag för det finns. I
uppdraget ingår
också att se över samverkansformer när flera föreningar delar på ett stadsdelsnämndsområde eller en eventuell kommande situation med flera föreningar i en
kommun.
Arbetsgruppen består av Ann-Marie Strömberg, sammankallande och distriktsstyrelsens representant, Barbro Ernemo, Ewa Pååg, Tobias Tengström och Zakarias
Zouhir. En enkät från arbetsgruppen har skickats ut i en samlad föreningsenkät till
lokalföreningarna för besvarande i januari 2019. Arbetsgruppens arbete kommer
sannolikt att behöva förlängas till efter årskonferensen i mars 2019 och eventuella
skarpa förslag till förändringar av partiföreningsgränser kommer diskuteras med
berörda föreningsstyrelser.
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Arbetsklimat för förtroendevalda
Vänsterpartiet Storstockholm är en växande organisation i antalet medlemmar och
förtroendevalda. Det ger oss nya utmaningar kring bra villkor för förtroendevalda
med uppdrag i föreningar, kommuner och i regionen. Distriktsstyrelsen har tillsatt en
arbetsgrupp som har påbörjat ett förslag till en policy som ska verka för goda villkor
och klimat i styrelser och parlamentariska grupper.
I gruppen ingår Lisa Rasmussen, Johan Engman, Kerstin Amelin, Lorena Delgado,
Alexandra Mattsson samt Elena Karlström (Distriktsstyrelsens representant). Arbetsgruppen undersöker, riskbedömer och kommer därefter med förslag på åtgärder
och uppföljningar som behövs. Policyn ska se till att hitta och förebygga eventuella
risker i tid innan dom inträffar och ge förslag på eventuella åtgärder man kan göra
för att förhindra att så sker.
Policyn är ett viktigt dokument för att man som förtroendevald ska hålla långsiktigt
och kunna fokusera på att utveckla och driva vår politik i våra parlament och på
gator och torg.
Skrivargrupp för landstingspolitiska programmet
En skrivargrupp tillsattes med Ann-Marie Strömberg, sammankallande och distriktsstyrelsens representant, Marie Kristiansen, Stellan Hamrin, Håkan Jörnehed,
Gunilla Roxby Cromvall, Anna Sehlin, Jan Strömdahl och Gunnar Ågren. Ann Mari
Engel adjungerades till skrivargruppen för avsnittet om kulturpolitik.
Skrivargruppen startade sitt arbete under senvåren 2017. Ett omfattande arbete lades
ned med många möten och skrivarbete däremellan. Landstingskansliet var till stor
hjälp med tillhandahållande av faktauppgifter, redigering och språklig granskning.
Programmet blev mer omfattande än vad som ursprungligen var tänkt, men är å
andra sedan ett gediget arbete som underlättar det fortsatta arbetet.
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6. Medlemsrapport
Under verksamhetsperioden har medlemsökningen i distriktet varit den största
sedan 1967. Under valår får partiet alltid fler medlemmar, men valåret 2018 utmärker
sig i såväl partidistriktet som på nationell nivå. Vid utgången av 2017 hade vi 4170
medlemmar, och 2018 var siffran 6356 betalande medlemmar.
Även efter valet har medlemstillströmningen varit jämn, den månaden flest personer
valde att gå med i partiet var september 2018 då 809 personer blev medlemmar i
Vänsterpartiet. Under större event som 1a maj, deltagande på Järvaveckan, Pride har
vi haft medlemsvärvare ute vilket gett effekt.
Medlemsrapport*:
Totalt antal betalningsklara medlemmar: 6356 (2018-12-31), 4170 (2017), 4145
(2016)
Nettoförändring för hela perioden: 2211 = +53,34%
Antal helbetalande**: 5570 (2018), 2817 (2016)
Antal halvbetalande 2018: 704 (2018), 681 (2016)
Antal avgiftsbefriade 2018: 29 (2018), 31 (2016)
Nya medlemmar: 2856 (2018), 448 (2017), 510 (2016)
Andel kvinnor***: 55% (2018), 52% (2016)
*I och med byte av medlemsregister skiljer sig denna DÅK:s medlemsrapport från
tidigare då det varit svårt att ta fram 2017s siffror. Medlemsservice har varit i kontakt
med företaget som administrerar medlemsregistret, så att samtliga distrikt framöver
ska kunna ta fram statistik för 2 år bakåt i tiden.
** 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.
*** Drygt hälften av registrerade medlemmar i registret har uppgett könstillhörighet.
Utav de som har angivit könstillhörighet är 55% kvinnor.
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7. Kommunikation
Vänsteraktuellt och eVA
Distriktets medlemstidning Vänsteraktuellt (VA) ges ut med 6 nummer per år och
skickas per post till alla medlemmar. Redaktionen för VA består av kommunikatörer
och pressekreterare på distriktsexpeditionen och Vänsterpartiets kanslier i Stockholms stadshus och regionen. Som ett komplement till VA skickar vi också eVA som
nyhetsbrev inför större evenemang och under valrörelsen.
Veckobrevet
Veckobrevet är distriktsexpeditionens nyhetsbrev till alla medlemmar med
förtroendeuppdrag eller anställning i distriktet. Det skickas per e-post varannan
vecka med information och inbjudningar till aktiviteter.
Sociala medier
Under verksamhetsperioden i allmänhet och i valrörelsen i synnerhet har sociala
medier och hemsidan varit viktiga delar av verksamheten. Sociala medier har fått en
allt större betydelse som arena att synas på och hemsidan är en viktig informationskanal till såväl en intresserad allmänhet som medlemmar.
Under den nämna verksamhetsperioden har distriktets profil i sociala medier
stärkts. Antal gillar-markeringar på distriktets Facebooksida vid förra periodens slut
(2017/03/08) var 3009, den 2018-12-27 var antalet 4 684. Utöver Facebook är distriktet också närvarande på Twitter (@vsthlm) och Instagram (@vstorstockholm).
Flera insatser har också gjorts för att lyfta arbetet med sociala medier i partiföreningarna. Det har funnits ett allmänt fokus i partiföreningsskolan och valskolan
men också flera särskilda träffar för att utveckla det digitala kampanjarbetet. Även
partiföreningarnas följarskaror växer stadigt.
Innehållet i dessa kanaler har anpassats efter rådande kampanj och valrörelse. Syftet
med närvaron är dels att informera om politiska ställningstagande och relevanta
event och dels att entusiasmera och engagera sympatisörer och medlemmar genom
att visa aktivitet i hela distriktet.
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8. Redovisning av hur Distriktsstyrelsen verkställt årskonferensens beslut
utöver verksamhetsplanen
att under mandatperioden i dialog med lokalföreningarna genomföra en översyn
över gränserna mellan lokalföreningarnas geografiska områden så att de bättre
stämmer med stadsdelsnämndernas områden. (A13)
Arbetsgrupp tillsatt och arbete pågår. Mer om deras arbete ovan under arbetsgrupper.
att arbetet med framtagande av en rekryteringspolicy för distriktet grundad på
forskning och erfarenhet fortsätter och antas i distriktsstyrelsen under 2017
att rekryteringspolicyn tillgängliggörs efter antagande för att kunna inspirera
rekryteringsprocesser också i andra delar av distriktet (A16)
Ej genomfört under 2017, arbete pågår.
att Distriktsstyrelsen ges i uppdrag att på distriktsnivå och på partiföreningsnivå
försöka underlätta samarbetet med Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund med
syftet att öka kännedomen av varandras verksamheter samt dra nytta av varandras
aktiviteter och erfarenheter, samt
att Distriktsstyrelsen i samtal med Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund försöker erhålla en god hantering av partiets stöd till de bägge organisationerna, bl.a.
rutiner för fakturering av stöd till Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund. (A4)
Under verksamhetsperioden har Ung Vänster varit adjungerade till valledningen
och deltagit vid ett flertal tillfällen. Det har även hållits möten på tjänstemannanivå
för att stämma av under valrörelsen. I valrörelsen skedde även ett mer organiserat
samarbete kring aktiviteter med VSF på flera av lärosätena i Stockholm. Såväl Ung
Vänster som VSF har bjudits in till distriktsstyrelsen och VU.
att DÅKen ger kommande distriktsstyrelse i uppdrag att inleda ett arbete där
vi konkretiserar vad facklig-politisk innebär och att vi i vår organisation, såväl
partiföreningar som parlamentariska grupper, börjar jobba med att förbättra vårt
fackligt-politiska arbete (A26)
Delvis genomfört genom det fackliga utskottets arbete.
att DÅKen ger kommande distriktsstyrelse i uppdrag att på lämpligt sätt gör
möjliga sätt att bygga hyresrätter till lägre pris tillgängliga för föreningar och
parlamentariska grupper i distriktet. De lägre priserna ska självklart göras möjliga
utan att tumma på de sociala och ekologiska krav vi har på byggandet. Liksom de
kvalitetskrav vi har, t.ex. tillgänglighetsnormer. (A26)
Genomfört bland annat genom Omställningsplanen samt gruppledarträff på utifrån
Byggnads och byggindustrins arbete ”Fair Play Bygg”.
att Distriktsstyrelsen ger uppdrag till Miljö- och klimatutskottet att uppdatera
omställningsplanen för Stockholmsregionen inför valrörelsen 2018, tillsätter medel
till arbetet, aktivt kommunicerar om den internt i partiet och använder planen som
ett verktyg i valrörelsen i länet. (A27)
Genomfört. Omställningsplanen lanserades i juni 2018 och var en del av
distriktets valrörelse och har även varit en del av regionala rådets första träff och
parlamentarikerkursen i januari 2019.
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att distriktsstyrelsen ges mandat att anta landsbygdspolitiskt program för hållbart
nyttjande av regionens resurser efter genomförd remissrunda till distriktets partiföreningar.
Inte genomfört. Distriktsstyrelsen och landstingsgruppen har diskuterat frågan
tillsammans med miljö- och klimatutskottet och kommit fram till att programmet
hamnar i skärningslinjen mellan såväl det landstingpolitiska programmet och omställningsplanen samt partiets landsbygdsprogram och eko-ekoprogram. Distriktsstyrelsen anser att ett ytterligare program som täcks av de ovan nämnda inte behövs.
att distriktsstyrelsen lyfter frågan om planeringen av sjukvård i länet (A20)
att distriktsstyrelsen i samarbete med landstingsgruppen utför en behovsanalys med
utgångspunkt i att planering av vård ska ske efter befolkningens behov, inte efter var
det går bäst att tjäna pengar. (A20)
Genomfört i samband med landstingspolitiska programmet.
att Vänsterpartiet Storstockholm ska i den valrörelse som vi nu går in i aktivt:
arbeta för en självständig utrikes- och säkerhetspolitik med fokus på fred,
avspänning och nedrustning samt arbeta för mänskliga rättigheter och framhålla
att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. stödja och samarbeta med grupper
och organisationer som arbetar för ett nej till NATO ha som målsättning avföra
frågan om NATO-anslutning från riksdagen. Om ett sådant förslag ändå läggs fram
ska det före riksdagsbeslut föregås av en folkomröstning. (A22)
Distriktet har varit i kontakt med partiet centralt i denna fråga och Babak Ghorani
har varit distriktsstyrelsen representant på möten kring NATO-övningen Aurora.
att den slutgiltigt fastställda verksamhetsplanen och andra dokument som fastställt
av distriktårskonferensen publiceras på distriktets webbplats (A14)
Genomfört under http://storstockholm.vansterpartiet.se/ds-rapporterar/.
att en sammanställning av andra viktiga beslut ska publiceras på distriktets webbplats (A14)
att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att på ett lämpligt sätt kontinuerligt redovisa hur
det går med att verkställa årskonferensens beslut (A14)
rapporter från distriktsstyrelsens och dess verkställande utskottets möten ska tillgängliggöras på webben för medlemmar i distriktet
Delvis genomfört. Under DS rapporterar-sidan på hemsidan så har distriktsstyrelsen
rapporterat om möten och hur arbetet fortgår. Dock saknas rapporter från ett flertal
möten samt från VU.
att distriktsstyrelsens och dess VUs protokoll publiceras på ett säkert och effektivt
sätt. (A15)
Ej genomfört. VU och distriktsstyrelsen har inte funnit något sätt att digitalt
publicera protokoll som på ett rimligt sätt skyddar integriteten men som på samma
gång är läsbart.
att uppmana hela partiorganisationen i Stockholmsdistriktet att omedelbart sluta
köpa in helium (A6)
Genomfört via Veckobrev. Distriktet har inte köpt in något helium under verksamhetsperioden.
att Vänsterpartiet Storstockholm uppmanar partistyrelsen att göra en översyn av
partiets politik på pensionsområdet med inspiration från ovanstående punktlista
(A18)
Genomfört. Under 2017 utarbetade distriktet även en fyrsidig folder ”Mer kvar på
äldre dar” om Vänsterpartiets äldrepolitik med fokus på pensionerna inför seniormässan i Stockholm. Den baserades på de riksdagsmotioner som vårt parti lägger
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i riksdagen varje år angående den s.k. pensionsuppgörelsen och den ekonomiska
ojämlikhet den skapar för främst en växande grupp kvinnliga fattigpensionärer. Den
foldern distribuerades senare under valåret ut till partiföreningarna på beställning.
att uppdra till landstingsgruppen att undersöka och ev. återkomma med en motion
om att kalla kvinnor över 74 år till fri mammografi samt även om kvinnor över 64 år
är eller ska inkluderas i forskningen. (A19)
Genomfört, motionen och ovanstående uppdrag skickades till landstinget inför deras
gruppmöte i augusti 2017.
att Vänsterpartiet Storstockholm aktivt verkar för att kommunala handlingsplaner
mot hedersrelaterat våld och förtryck upprättas i länets samtliga kommuner. (A28)
att motionen och distriktsstyrelsen svar skickas ut till de kommunala gruppledarna
i länet (A28)
Genomfört. Motionen handlade om kommunala handlingsplaner mot hedersrelaterat
våld och skickades ut till gruppledarna i juli 2017.
att förslaget i motion A2 överlämnas till valledningen
Motionen handlade om att distriktet ska köpa in ett kampanjfordon. Distriktet köpte
under 2018 en elbil för att använda i distriktet samt fem ellådcyklar till distriktet,
dock ingen kampanjbuss som brödtexten i motionen eftersöker. Föreningarna erbjöds att köpa egna lådcyklar och totalt beställdes 21 stycken.
Bilagor:
1. Valutvärderingen
2. Könsrepresentation
3. Distriktsstyrelsen målbild 1
4. Distriktsstyrelsen målbild 2
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