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Inledning 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetar-
rörelsen 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 sam-
hälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där 
kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. 
        Ur Vänsterpartiets partiprogram 

Våra visioner är tydliga och klara. Vi har en bild av hur ett rättvist och hållbart samhälle utan 
förtryck skulle kunna se ut och vi arbetar ständigt mot det målet, oavsett om vi sitter i en parti-
föreningsstyrelse, en kommunal nämnd eller om vi delar ut flygblad på torget på lördagarna.  
Vi känner ett ansvar att se till att de ekonomiska klyftorna ska försvinna, att människor ska få skydd 
undan krig och förföljelse, att ingen ska behöva bli utsatt för sexism och rasism, samt att samhället 
blir klimathållbart så snart som möjligt. Det är stora och viktiga uppgifter vi tar på oss. 

Sorstockholmsdistriktet är Vänsterpartiets största distrikt. Som alla storstadsregioner har vi uppen-
bara problem med segregation. Vi har de rikaste rika och de fattigaste fattiga, ibland på gångavstånd 
från varandra men ändå är det ljusårs skillnad när det gäller levnadsvillkor och förutsättningar. Detta 
vill vi förändra. 

Under den kommande tvååriga verksamhetsperioden kommer vi att genomföra en valrörelse. Det 
är av yttersta vikt att vi säkrar redan vunna segrar, de parlamentariska församlingar där vi redan nu 
sitter i majoritet, samt ser till att få en förändrad majoritet där vi ännu sitter i opposition. 

För bostäder åt alla, oavsett storlek på plånboken, för en sjukvård och omsorg att lita på, för att alla 
skolor ska vara bra skolor. För en välfärd för alla, utan vinstintresse. För en fungerande kollektiv-
trafik och hållbara samhällen där människor sätts före bilar och miljö före profit. Det är våra mål. 
 
 
Viktiga perspektiv 
 
Viktiga perspektiv på vårt politiska arbete
Vänsterpartiets politik grundas på en analys av samhällets maktförhållanden och förutsättningarna 
för samhällsförändring. De två grundläggande perspektiven utgår från klassamhället och könsmakt-
sordningen. Klass och kön är alltid närvarande i våra analyser och vår praktiska politik. Det ena är 
inte överordnat det andra. 
 
Klassamhället
Vi lever i ett världsomfattande kapitalistiskt klassamhälle. Klassuppdelningen bygger på män-
niskors olika förhållande till produktionen av varor och tjänster. Den stora majoriteten av världens 
kvinnor och män tjänar sitt uppehälle genom att lönearbeta – sälja sin arbetskraft – i privata företag 
eller i den offentliga sektorn. De äger inte så mycket kapital att det ger någon makt, de har ingen 
beslutanderätt över produktionen och de kontrollerar inte andras arbete. De utgör arbetarklassen. 
Mot dem står borgarklassen. Det är den lilla minoritet som äger och kontrollerar kapital i en sådan 
utsträckning att det ger en avgörande makt över samhället. De bestämmer över produktionen och 
kontrollerar andras arbete och de värden som det skapar. 
        Ur Vänsterpartiets partiprogram 
 
Patriarkatet
Vi lever i ett samhälle som bärs upp av en maktstruktur grundad på kön: patriarkatet. Det är ett 
system som innebär mäns kontroll över kvinnors liv. Detta system överordnar män och underordnar 
kvinnor både samhälleligt och privat. Det patriarkala maktmönstret genomsyrar förhållandet mel-
lan könen på alla områden, i familjen, på arbetsmarknaden, i statsapparaten, i myndighetsutövning 
och i de politiska församlingarna. Kvinnoförtrycket förekommer både öppet och dolt, medvetet och 
omedvetet. Det återskapas ständigt i nya former. Patriarkatet är ingen biprodukt av kapitalismen 
utan en självständig maktfaktor i samhället.   Ur Vänsterpartiets partiprogram 
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 Men klass och kön är inte tillräckliga analyskategorier. Vi måste också ha ett ekologiskt 
perspektiv där vi förhåller oss till de materiella förutsättningarna för det mänskliga samhället 
– vår planet. Naturen sätter gränser för samhällsutvecklingen. 
 
Ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt
De två maktstrukturerna kön och klass beskriver människors relationer till varandra. Men vi måste 
förhålla oss till den materia som finns runt omkring oss och som vi är helt beroende av – vår planet. 
Kampen för en rättvis fördelning av naturresurser handlar om rättvisa och solidaritet och är därför 
sammankopplad med köns- och klassaspekterna. Vi människor lever på en planet med begränsade 
naturresurser, vilket sätter ramar för vårt handlande. Graden av vår påverkan på naturen bestäms 
delvis av våra kunskaper och den tekniska utvecklingen, men vi kan inte överskrida ekosystemets 
bärkraft. Då drabbar det oss själva, kommande generationer och andra arter.    
        Ur Vänsterpartiets partiprogram 

Slutligen har samhällsutvecklingen gjort ytterligare ett perspektiv allt viktigare – det antirasistiska. 
Rasismen underordnar grupper och individer. Den är en ideologisk grund för förtryck, diskriminer-
ing och exploatering. Den splittrar dem som har intresse av att kämpa tillsammans för gemensamma 
intressen. Därför måste den bekämpas och utrotas. 
 
Rasismen
Vi lever i en rasistisk global världsordning. Rasistiska strukturer finns också i det svenska samhäl-
let. Rasism bygger på två skilda logiker som i varierande grad vävs samman i verkligheten. Å ena 
sidan exploatering och å andra sidan exkludering. Rasismen bygger på processer av rasifiering, det 
vill säga hur grupper av människor, många (men inte alla) invandrade eller barn till invandrade, 
åtskiljs genom biologiska och kulturella konstruktioner och praktiker, och görs till annorlunda, 
mindre värda och underordnade.    Ur Vänsterpartiets partiprogram 
 
 
Politiska fokusfrågor 
 
Hem för alla
Vänsterpartiet arbetar för att alla ska ha ett hem att trivas i, med hyror alla har råd med. En höger-
politik som konsekvent har valt marknaden framför människan har gjort att det under decennier 
byggts för lite, i synnerhet hyresrätter – och det som ändå byggts har varit för dyrt. Hyresgäster 
ska garanteras inflytande över grad av standardhöjning. Upprustning får inte ske på ett sätt som 
tvingar hyresgäster att flytta genom orimliga hyreshöjningar. Omvandlingar till bostadsrätter och 
utförsäljning av kommunala bostadsbolag har försvagat allmännyttan i vår region. Nu ökar äntligen 
bostadsbyggandet, men takten och ambitionerna måste ökas ytterligare. I de kommuner där vi är 
med och styr påverkar vi politiken så att ombildningar och utförsäljningar stoppas och att det byggs 
fler klimatsmarta hyresrätter. Vi verkar för en bostadsplanering som motverkar social segreger-
ing och vi har ett feministiskt perspektiv på bostadspolitiken. I opposition blir uppgiften att skapa 
opinion för en progressiv bostadspolitik och profilera Vänsterpartiet som bostadsbyggandets och 
hyresrättens parti. 

Hyresrätten är idag det dyraste boendet och det är fler kvinnor än män som bor i hyresrätter. En-
samstående kvinnor, varav många är fattigpensionärer, betalar störst andel av sin inkomst i hyra. 
Vänsterpartiet är också hyresgästernas parti och vi vill därför att allmännyttan ska bygga billigare 
genom att pressa priserna utan att göra avkall på kvaliteten för att därmed förbättra den ekonomiska 
situationen för bland andra ensamstående kvinnor och fattigpensionärer. 
 
Sjukvård för alla
Vänsterpartiet arbetar för en sjukvård att lita på. När vi, våra barn eller föräldrar blir sjuka ska 
sjukvården finnas där för att behandla oss. Idag är vården ojämlik. Ersättningssystemet gör att de 
med lindrigare åkommor prioriteras framför de med långvariga sjukdomstillstånd. Vi behöver 
göra något åt den gigantiska bristen på vårdplatser som bara förvärras. En verklig utmaning är att 
behålla den personal som arbetar inom vårdyrken men också för att arbeta med en långsiktigt hållbar 
personalförsörjning. Sjukvårdspersonalen måste få en bättre arbetsmiljö, bättre stöd till nyutex-
aminerade men också vidareutbildningar mot specialisering samt högre lön för de som arbetar 
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inom de olika yrkena. Vänsterpartiet vill införa sex timmars arbetsdag på förlossningskliniker samt 
andra enheter där det är möjligt. Inom sjukvården arbetar många kvinnor så detta är dessutom en 
feministisk fråga. En sjukvård för alla innebär också att kvinnor och män får lika bemötande och 
att kvinnors sjukdomar tas på samma allvar som männens. Kvinnor har rätt till en säker och trygg 
förlossning med utvilade barnmorskor. Många kvinnor lider t.ex. av endometrios men får inte den 
hjälp de behöver. Alla inom vården måste veta att kvinnors och mäns s.k. normalvärden kan skilja åt 
och att kvinnor ofta ger uttryck för sina symptom på ett annat sätt än männen. Landstingsfrågor bör 
få en tydligare roll i distriktets politiska arbete. Vår sjukvårdspolitik behöver bäras av såväl distrikt, 
landstingsgrupp samt partiföreningar. 

Kollektivtrafik för alla 
Vänsterpartiet arbetar för att det ska vara möjligt att resa i Stockholm på ett säkert och miljövänligt 
sätt. En fungerande väl utbyggd och förmånlig kollektivtrafik är avgörande för att ett storstadsom-
råde som Stockholms län ska kunna ställa om till klimathållbarhet, kunna minska segregationen 
och klara folkhälsan. Fortfarande satsas för mycket resurser på infrastruktur som leder till ökat 
bilåkande, ökad trängsel och ökade utsläpp. Högermajoriteten i Stockholms läns landsting har 
konsekvent hanterat kollektivtrafikens ekonomiska problem med höjda avgifter och minskad 
turtäthet, särskilt i ytterområdena. Vänsterpartiet vill bygga storstaden på ett mer kollektivt resande, 
på gång- och cykelfrämjande åtgärder och på människovänliga stadsmiljöer. Vi tar därför fram ett 
långsiktigt idéprogram för nolltaxa i kollektivtrafiken. Vi arbetarför att finansiella resurser ska gå 
till en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafikens infrastruktur istället för till motorvägar. Vi arbetar 
för att den regionala cykelplanen med kommunala kompletteringar får en hållbar finansiering så att 
arbetsresorna med cykel kan öka mångdubbelt. Vi verkarför kreativa lösningar när det gäller per-
sonbilsanvändningen med samåkning och bilpooler. Distriktet verkar för att det blir en samverkan 
nationellt, regional och lokalt, när det gäller kollektivtrafik och transportfrågor.

Med sikte på valet 2018 börjar vi redan nu kampanja för en skattefinansierad kollektivtrafik i 
Stockholms län. Vi börjar en resa mot nolltaxa; av jämlikhetsskäl och av klimatskäl. Även om lands-
tingsskatten höjs, så tjänar majoriteten på nolltaxan. Avancerade försök med nolltaxa genomförs nu 
på en rad orter i landet. Nu är det dags för Stockholm. 

Ideologisk fördjupning och utveckling 

De socialistiska och feministiska idétraditioner som Vänsterpartiet är en del av och för vidare, 
bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och 
kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga. De ser kvinnor och 
män som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva som människor i samver-
kan med andra.       Ur Vänsterpartiets partiprogram

För att reda ut begreppen och förhålla sig konsekvent ideologiskt är det viktigt att vara förankrad i 
vår idéhistoria. C.H. Hermansson värnade folkbildning och ideologiska studier. Hans betydelse för 
partiets utveckling kan inte nog betonas. För att utveckla vår politik och för att hedra hans minne och 
gärning vill vi genomföra en studiesatsning.

Partiet har antagit ett ekologiskt ekonomiskt punktprogram som behöver integreras i partiets 
långsiktiga politiska visioner och strategier inför valet 2018 och även tiden därefter. Distriktet har 
en egen omställningsplan för Stockholms regionen med sikte mot 2030. Som ett led i studiearbetet 
kan omställningsplanen diskuteras och utvecklas med sikte på valet 2018. Under den kommande 
verksamhetsperioden är det viktigt att medlemmar och förtroendevalda erbjuds möjligheter att 
studera eko-ekoprogrammet kopplat till en utveckling av den regionala omställningsplanen och par-
tiets politik på regional och lokal nivå men också i relation till ekologiskt medveten teoriutveckling 
inom de perspektiv som är centrala för partiet.

Målsättning för verksamhetsperioden
■ Att genomföra en studiesatsning i ideologisk fördjupning till C.H. Hermanssons minne i 
samarbete med CMS och/eller ABF.
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■Att genomföra en studiesatsning utifrån partiets ekologiska-ekonomiska punktprogram
 och den regionala omställningsplanen, samt relaterade teoretiska resurser med sikte på distriktets 
utveckling av en sammanhållen politik för en rättvis ekologisk omställning av stockholmsregionen.

Organisatoriska utmaningar

Internfeministiskt arbete
Det internfeministiska arbetet i partiet har visat sig framgångsrikt när det gäller jämställd representa-
tion avseende kön. Men det handlar inte bara om att få det att se bra ut i statistiken utan att det även 
ska fungera i praktiken. Hur får vi kvinnor att både åta sig, och kanske framför allt, stanna kvar på 
uppdrag?

Vi ser en tendens att kvinnor i högre grad än män lämnar sina uppdrag samt att vissa uppdrag i högre 
utsträckning innehas av män. Det är nästa steg i vår internfeministiska utmaning; framför allt som vi 
nu även har en valrörelse att se fram emot.

Målsättningar under verksamhetsperioden
■Alla partiföreningar ska ha en internfeministiskt ansvarig
■ Alla delar av distriktets organisation ska vara väl förankrade i internfeministiska arbetssätt avseende 
mötesteknik, valberedning och arbetsfördelning.
■ Fortsätta arrangera separatistiska utbildningar för kvinnor, både parlamentariker och medlemmar.

Facklig-politisk organisering och samverkan
Vi har under de senaste åren byggt upp branschföreningarna i distriktet och det är viktigt att det 
arbetet fortsätter, att vi stärker våra medlemmars fackliga organisering och deras aktiva närvaro på 
sina arbetsplatser. Våra medlemmar finns inom alla yrkesområden och vi har en progressiv arbets-
marknadspolitik som branschorganisationerna kan hjälpa oss att ytterligare utveckla.

Målsättningar för verksamhetsperioden
■Stärka de interna kunskaperna om facklig-politisk samverkan.
■ Fortsatt stöd till nybildning av branschföreningar och deras aktiviteter
■Distriktsstyrelsen får i uppdrag att införa ett utbildningspaket med facklig inriktning, som inkluderar 
bland annat mötesteknik och föreningsarbete. 

Stöd till parlamentariska företrädare
Efter valet 2018 kommer vi att ha många nyvalda parlamentariker. Många av dem har aldrig arbetat 
parlamentariskt förut och då kan det vara skönt att få en grund att stå på. Även för erfarna parla-
mentariker kan en utbildning vara givande. För att se till att så många som möjligt har tillgång till 
den samlade erfarenhet som finns i partiet vill vi göra ett försök att anordna interna utbildningar för 
parlamentariskt förtroendevalda. Utbildningen kan innehålla en genomgång av relationen mellan 
partiorganisation - parlamentarisk grupp, mötesteknik och -formalia, retorik, samverkan med arbets-
marknadsparter m.m. Utbildningen skall innehålla orientering om
partiets internfeministiska arbete.

Målsättning för verksamhetsperioden
■För att stärka våra parlamentariker i sina uppdrag anordna interna utbildningar efter valet 2018.
■ För att främja erfarenhetsutbyte, underlätta samarbete och utveckla det parlamentariska arbetet 
kommer distriktet att arrangera minst en parlamentarikerträff per år. Programmet för dessa parlamen-
tarikerträffar bestäms i samråd med gruppledarna i länets kommuner samt landstinget. 
■ För att stärka partiets organisation anordna en utbildning i arbetsrätt, arbetsledning och arbetsmiljö 
som vänder sig till förtroendevalda med olika former av personalansvar.  

Starka partiföreningar
Partiföreningarna är en grundbult i vårt politiska arbete, det är via partiföreningarna många medlem-
mar ges möjligheten att bli aktiva. Det är en tid av mellanvalsperiod vilket gör att förstärkning till 
partiföreningarna är viktigt då vi ska finnas på gator och torg även i denna tid. Samtidigt har vi en 
medlemstillströmning vilket gör att vi behöver fler och starka partiföreningar.
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Distriktet ska fortsätta stödja partiföreningar och partiföreningsstyrelser och hjälpa till att starta upp 
fler partiföreningar. Stöd ska ges särskilt i de områden där föreningen efterfrågar mer stöd och där 
befolkningen består av rödgröna väljare. För att kunna stödja alla partiföreningar ska distriktet ock-
så beakta mångfalden vad gäller de olika förutsättningar och behov som finns bland partiföreningar-
na. Samarbetet mellan distriktet och partiföreningarna samt mellan partiföreningarna ska utvecklas, 
t.ex. via träffar utifrån partiuppdrag. Information om aktiviteter där partiföreningar förväntas delta 
ges i största möjliga mån i god tid i en årsplanering.

Målsättningar för verksamhetsperioden
■ Ha föreningsstyrelser som har gått den nya kursen för föreningsstyrelser.
■ Ha starka partiföreningar som lyckas organisera nya medlemmar, planera och bedriva relevant 
opinionsarbete samt ha en god lokal förankring.
■ Ha föreningsstyrelser med god kunskap om rollen som politisk och organisatorisk ledare.
■ Nya medlemmar ska ha fått möjlighet att gå på kurs för nya medlemmar.
■ Att ordförandeträffaarma utvecklas och hålls minst fyra gånger per år.

Förankring av de landstingspolitiska frågorna
I Stockholmsdistriktet ska landstingspolitiken få större fokus. Målet är att distriktets medlemmar 
ska känna att de kan vara med och påverka partiets politik på den landstingspolitiska arenan. Med 
start valåret 2018 ska distriktet inför varje val anta ett program för vår landstingspolitik. Program-
met antas antingen av en extra årskonferens eller av DS efter att ha behandlats av en särskild 
konferens med ombud från partiföreningarna. Gruppledarträffar och ordförandeträffar ska också 
tydligare än idag användas som referensgrupper till landstingsgruppen. För att förbättra samarbetet 
och dialogen ska ansvarsfördelningen mellan DS och landstingsgruppen tydliggöras. Bl.a ska lands-
tingsgruppens stadgar revideras för att tydliggöra ansvarsfördelningen. En annan förändring är att 
DS på förslag av landstingsgruppen nominerar kandidat(er) till landstingsråd, ledamöter och ersät-
tare i landstingsstyrelsen samt övriga förtroendeuppdrag. DS kan delegera beslut om nominering till 
enskilda uppdrag till landstingsgruppen. Förändringen ska gälla från och med valdagen 2018.

Utskottsarbetet
Utskott och nätverk med ansvar för olika politiska områden finns i distriktet för att kanalisera våra 
medlemmars engagemang samt att ge Distriktsstyrelsen möjlighet att delegera uppgifter och ansvar.

Arbetet inom utskotten ska präglas av framåtanda och en vilja att hjälpa till med de utmaningar som 
distriktet står inför såväl politiskt som organisatoriskt.

Det finns ett behov av att tydligare visa att utskotten finns och det viktiga arbete som görs i dem. 
Därför ska en kommunikationsplan tas fram som kan möjliggöra att fler känner till utskotten och fler 
kan engagera sig i dem.

Utskotten och nätverken behöver mer stöd för att stärka sin verksamhet. Detta blir en viktig mål-
sättning för verksamhetsperioden.

Målsättning verksamhetsperioden
■ Ta fram en kommunikationsplan för att öka kunskapen om utskotten samt öka möjligheterna till 
politisk aktivitet.
■ Fortsatt stärka utskotten så de når en rimlig funktionsnivå.

Nu kör vi!
Som ni märker innehåller denna verksamhetsplan både utåtriktat och internt arbete. Vi vill stärka oss 
både i vår egen organisation och när det gäller förtroendet hos väljarna. Båda delarna är möjliga och 
nödvändiga om vi ska växa och kunna påverka i den omfattning vi vill.
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Valstrategi, Vänsterpartiet Storstockholm

Detta är Vänsterpartiet Storstockholms strategi för riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunva-
len 2018. Det är ännu långt kvar till valdagen och mycket kan förändras inför. Valstrategin kommer 
därför behöva konkretiseras av valledning och Distriktsstyrelsen.

Politik och profil

Vi är delvis i ett annat läge inför denna valrörelse än var vi var 2014. Vi har under mandatperioden 
förhandlat budget med regeringen, suttit i majoritet ytterligare två kommuner, samt växt ytterligare 
som parti. Vänsterpartiet har visat att vi både kan kompromissa och genomföra progressiv politik. 
I valrörelsen måste vi visa att Vänsterpartiet gör skillnad i vardagen men också att Vänsterpartiet är 
det parti som vill förändra samhället på längre sikt.

I landstingsvalet har vi en tydligare oppositionsroll med en borgerlig majoritet som privatiserar 
och missköter såväl vården som kollektivtrafiken. I landstingsvalet behöver vi visa att varje röst på 
Vänsterpartiet är en röst för en jämlik vård, bra arbetsmiljö och för en hållbar kollektivtrafik.

Det är omöjligt för väljarna att veta var Vänsterpartiet står i alla frågor; därför är det av yttersta vikt 
att vi profilerar oss i de frågor där vi dels utgör ett tydligt alternativ till andra partier och dels vet 
att vi har stöd av väljarna. Vi ska verka för att valrörelsens dominerande konflikter blir konflikter 
i makt- och fördelningspolitiska höger-vänster-frågor. Vi ska visa att miljö och klimat är en sådan 
höger-vänster-fråga.

Enligt opinionsundersökningar är vi starka när det gäller våra värderingar som tydligt framträder: 
jämlikhet, rättvisa, inkomstfördelande, “välfärdsparti” medan vi har svagare trovärdighet när det 
gäller sakpolitik. Vi ses också ofta som kompromisslösa och att vi därmed har svårt att samarbeta. 
Det är viktigt att vi skapar förtroende för att vi har de lösningar som krävs och förmåga att genom-
föra våra politiska förslag. Genom att ta fram goda exempel på vänsterpolitik som genomförts kan 
vi visa att det spelar roll att rösta på Vänsterpartiet. Det gäller också att visa på att vi stått fast vid våra 
värderingar där andra svikit. Våra värderingar är vår styrka och det är viktigt att framhålla dem, vi 
har inga problem med att samarbeta med andra men det finns vissa saker vi aldrig kan kompromissa 
med.

Vänsterpartiet Storstockholm ska särskilt prioritera de profilfrågor som partiet centralt väljer att 
lyfta. För Stockholmsregionen ser vi ändå redan idag att det finns några frågor som kommer att vara 
av stor vikt.

Hyresrätter med rimliga hyror
Bostadsfrågan kommer även fortsatt att vara central i Stockholmsregionen och nu har vi konkreta 
exempel att visa upp vad resultatet blir när Vänsterpartiet är med och styr. Vi har även en solid och 
genomtänkt bostadspolitik på riksplanet. Vi ska tydligt visa att vår bostadspolitik förenar satsningar 
på fler bostäder med låga hyror och minskad segregation och med ett klimatsmart och grönt 
byggande.

En hållbar Stockholmsregion 
Omställningen av Stockholms län till nollutsläpp, hållbara konsumtionsmönster och resursför-
brukning är en strategisk fråga som viska lyfta fram som lika viktig som dagspolitiska frågor 
som gärna dominerar en valrörelse. Vi ska visa att en välutvecklad kollektivtrafik är en del av den 
gemensamma välfärden och att vi på sikt strävar efter en gemensamt finansierad avgiftsfri kollektiv-
trafik som erbjuder hållbar mobilitet till alla oavsett inkomster eller bostadsort.

En välfärd att lita på
Trygga välfärdssystem är avgörande för ett rättvist samhälle. I valrörelsen 2014 fokuserade vi 
mycket på problemet med vinster i välfärden och det är troligt att den frågan ännu lever helt eller 
delvis även 2018. Länets skolor ska hålla samma kvalitet oavsett vilken sida staden de ligger. Perso-
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nalen på förskolan och fritids ska ha bra villkor och säker arbetsmiljö med små 
barngrupper. Bra arbetsvillkor är viktigt inom vård och omsorg för att skapa bra välfärd. 
Våra anhöriga ska må bra på äldreboendet. Personliga assistansföretagen måste gå att lita på. 
Välfärdens kvalitet och personalens villkor är centralt i Vänsterpartiets politik.

I landstinget styr fortfarande Alliansen och det är viktigt att vi får ett maktskifte där. Den nuvarande 
landstingsledningen har tydligt visat sin inkompetens och här kan vi verkligen peka på skillnad på 
höger- och vänsterpolitik. Urholkade trygghetssystem och försämrad välfärd är något som många 
har erfarenhet av och förstår konsekvenserna av. Sjukvården en av de frågor som väljarna tycker 
är viktigast. Därför kommer vi att under våren 2018 att bedriva en förvalskampanj med fokus på 
landstingspolitik.

Trygga jobb
Vi vill också lyfta upp villkoren i arbetslivet som en viktig fråga. Missbruk av anställningsformer 
och utnyttjande av bemanningsanställda och migrantarbetare är några exempel på missförhållanden 
på dagens arbetsmarknad. Kollektivavtal ska vara utgångspunkten vid upphandlingar.

Profil
Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti på ekologisk grund och det är viktigt att det 
speglas i alla våra profilfrågor. Vi är också ett antirasistiskt parti, vilket ska prägla vårt valarbete.

Lokala frågor
Det ska givetvis finnas utrymme för partiföreningar och stadshusgruppen att lyfta en egen lokal 
fråga. Kanske finns det en fråga som är särskilt viktig i kommunen eller stadsdelen och som parti-
föreningen redan arbetat med tidigare. Då finns det all anledning att göra det.

Organisation

Prioriterade områden och målgrupper
Varje röst på Vänsterpartiet spelar roll. Det är därför viktigt att alla partiföreningar är med och 
mobiliserar just sina kommuninvånare och arbetskamrater till att rösta på Vänsterpartiet. En speciell 
roll har föreningarna i de kommuner där vi sitter i majoritet. I dessa kommuner behöver vi såväl nå 
ut med vad vi lyckats med och som vad vi vill framöver. Det är en roll som inte är så enkel i alla lägen 
och därför kan dessa partiföreningar behöva extra stöd i att formulera sitt budskap.

Distriktets målgrupper måste vara samma som de som partiet centralt har identifierat. Distriktet 
måste i god tid formulera hur dessa målgrupper ska lokaliseras geografiskt och ge partiföreningarna 
verktyg att lyckas med det. Internt måste vi se att partiet har begränsade ekonomiska och personella 
resurser, vilket innebär att vi måste göra prioriteringar. I detta sammanhang blir det värdefullt att 
prata i termer av prioriterade målgrupper och områden.

Vänsterpartiet riktar sig till alla som vill förändra samhället. Vi ser dock att det finns grupper som är 
extra viktiga att rikta sig till. Dessa är unga, LO-anslutna, kvinnor och personer med invandrarbak-
grund. Valledningen och partiet centralt har en viktig roll i att förverkliga och precisera prioriterin-
garna, målgruppsanalysen och metoderna.

Valledning och samordning
Samordning och samarbete är viktigare än någonsin för att vi skall nå ut med vårt budskap. Därför 
måste alla aktörer inom Vänsterpartiet Storstockholm involveras i förberedelsearbetet av val-
rörelsen, men inte minst inse betydelsen av att prioritera ett fåtal gemensamma budskap. Det gäller 
samtliga aktörer, inklusive alla partiföreningar och kommunala grupper, men av särskild vikt är det 
att Vänsterpartiet i landstinget och Stockholms stad ingår fullt ut i den gemensamma valstrategi som 
här utformas på distriktsnivå.

Distriktets valkampanj styrs av en valledning, som tillsätts av Distriktsstyrelsen. Valledningen leds 
av distriktsordföranden och består av en representant vardera från Distriktsstyrelsen, landstinget, 
Stockholms stad och två kranskommuner, en större och en mindre. En representant från riksdags-
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gruppen skall inadjungeras i valledningen. Gruppen har ett mandat från respektive representerad 
grupp att fatta beslut om kampanjens strategier och prioriteringar under perioden.

En operativ grupp som sköter mer av planering och samordning av det praktiska valarbetet tillsätts. 
Viktig är också samordningen av medial exponering under perioden. Därför utgör infogruppen, där 
pressekreterare och andra ansvariga för utspel på respektive kansli ingår, en central knutpunkt för 
kampanjen och samordnar medieutspel. På föreningsnivå utses en valansvarig som blir
kontaktperson gentemot distriktet och samordnar och leder kampanjarbetet på föreningsnivå.
 
Kampanjarbete
Vår geografiska prioritering ska slå igenom i var vi förlägger våra valaktiviteter. I de stadsdelar som 
är prioriterade utifrån en hög koncentration av partiets centralt framtagna målgrupper är det viktigt 
att vi gör tidiga insatser för att stärka den lokala organiseringen, inte minst i de fall där aktiviteten 
och antalet medlemmar är lågt.

För att nå framgång ställs ökade krav på kvalitet och variation i kommunikationsformerna. Partiets 
fysiska närvaro på gator och torg är fortsatt viktig men måste användas mer varierat och strategiskt i 
termer av plats och tid. Större fokus bör dessutom läggas på roligare aktiviteter i form av aktiviteter, 
happenings och mer kultur.

Vi måste sänka tröskeln för att genomföra ett valarrangemang så att det är enkelt för föreningar, men 
också enskilda personer, att göra en insats. Under 2017 ska vi därför arbeta för att stärka distriktets 
och partiföreningarnas kampanjorganisation, samt ta fram tips och förslag på hur man själv kan 
bidra enkelt till en valframgång – såväl i sitt bostadsområde som på sin arbetsplats och i sociala me-
dier. Därför arrangerar distriktet under 2017 och 2018 flera valarbetarutbildningar.

För att Vänsterpartiet ska växa som parti måste det vara lätt att bli medlem. Att möjliggöra medle-
mskap via swish skulle underlätta värvning i samband med offentliga möten och samtal med 
sympatisörer. Distriktsstyrelsen ska därför verka för att medlemskap via swishbetalning möjliggörs 
senast till valrörelsen 2018.

Traditionella och sociala media
Media och medborgare gör ingen skillnad på vilken av våra företrädare som säger vad under valet. 
För att nå ut med våra profilfrågor i media under valrörelsen är det av stor vikt att vi samordnar 
partiets olika kanslier i mediearbetet och har god kontakt med partiet centralt. Vi bör på distriktsnivå 
satsa på genomarbetade rapporter med underlag som också är nedbrytbara på föreningsnivå för att 
skapa uppmärksamhet runt våra förslag.

Sociala medier är en viktig arena för oss att synas i. Den viktigaste internetbaserade kanalen är face-
book. Även hemsidor, twitter, instagram och youtube är viktiga kanaler. Dessa skall användas på ett 
samordnat och genomtänkt sätt, där varje kanal fyller den funktion den passar bäst för. En särskild 
plan för samordning och närvaro i sociala medier tas fram av distriktet.

Fackligt aktiva
Fackligt aktiva medlemmar har en viktig roll i valkampanjen. Vänsterpartiet gör sedan tidigare 
starka val bland LO-medlemmar i Storstockholm. Vänsterpartiet ska uppmuntra fackligt aktiva 
att lägga huvuddelen av sitt valarbete i fackförbundet eller i LO:s gemensamma valrörelse. En bra 
mobilisering av LO-medlemmar i valet är avgörande för att hålla högeralliansen borta från makten 
i både kommuner och riksdag samt för chansen att överta makten i landstinget. Då det blivit allt 
svårare att bedriva valrörelse på många arbetsplatser så är också fackligt aktiva och branschförenin-
garna viktiga dörröppnare för att organisera arbetsplatsbesök, möten med fackklubbar och för att nå 
fler via sociala medier. Vänsterpartiet Storstockholm ska uppmuntra sina medlemmar att engagera 
sig i sitt fackförbund. Vi ska också visa att vi är ett bra parti för fackligt aktiva genom att driva och 
satsa på arbetsmarknadsfrågor

Valstugor
Valstugor är idag viktigare som centraler för aktivister än som platser där vi träffar och övertygar 
osäkra väljare. För att utveckla mötet med väljare kommer vi att framförallt fokusera på andra kam-
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panjmetoder som kompletterar de klassiska valstugorna, även om sådana kommer att finnas 
främst vid centrala knutpunkter i distriktet. Viktiga komplement till valstugor kommer att vara 
enklare portabla lösningar för föreningar och aktivister som lätt vill kunna göra aktiviteter.

Gemensam valturné
Distriktet ska arrangera valturnéer med kandidater och politiker till kommun-, landstings- och riksdagsval. Vi 
kommer även engagera företrädare och medlemmar som har lokal förankring, är välkända inom ett visst poli-
tikområde eller på andra sätt är kända Vänsterpartister i större utsträckning än tidigare. Lärdomarna från valet 
2014 är att det är viktigt att prioritera vilka platser som besök ska ske på och att göra besök av god kvalitet 
snarare än väldigt många möten. Förutom geografiska turnéer kan även tematurnéer, där särskilda frågor eller 
områden lyfts fram, vara ett komplement.

Hushållsutskick
Det traditionella utskicket till flertalet hushåll med info och valsedlar från såväl riksdag, landsting och kom-
mun kommer inte att göras till valet 2018. Istället kommer ett eller flera utskick att gå till de målgrupper som 
definieras centralt. Distriktet kommer också att kunna hjälpa de föreningar som vill med ytterligare lokala 
utskick.

Materialproduktion
För väljare ska det vara enkelt att identifiera partiet och vara inbjudande att komma fram och prata. 
Materialet vi använder ska vara välkomnande, utåtriktade och ha en enhetlig profil. Det ska vara lätt att förstå 
vad Vänsterpartiet vill och det ska tydligt framgå vem som är avsändaren. Material skall följa den grafiska 
profilen, ha ett tydligt mottagarperspektiv och vara kortfattade, lättlästa samt visa att Vänsterpartiet har svar 
på de problem som finns i samhället. Distriktet bistår de partiföreningar som vill utforma eget material utifrån 
gemensamma och lokalt prioriterade frågor. Distriktet ska ta fram ett gemensamt länsmaterial, till exempel en 
masstidning, utifrån våra profilfrågor.

Profilprodukter
Det ska vara enkelt att identifiera Vänsterpartiet där vi är. Enhetliga profilkläder och andra produkter som 
skapar igenkänning ska vara lätta att beställa.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet (EUP-val), sker den 6-9 juni 2019. Målsättningen med Europaparlamentsvalet är 
att mobilisera väljarna att rösta på Vänsterpartiet. Distriktet kommer inte att lyfta egna frågor eller producera 
eget material, utan vi använder partiets nationella material i kampanjen. Det är viktigt att detta val börjar 
planeras i tid, och Distriktsstyrelsen ges därför i uppdrag att ta fram en valstrategi för detta val.
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