Verksamhetsrapport 2019
I denna rapport är det meningen att göra en kortfattad redogörelse över hur distriktsstyrelsen har arbetat för att verkställa årskonferensens beslut. Rapporten
sträcker sig från mars 2019 till de första veckorna i januari 2020. Den är inte att beakta som en fullödig verksamhetsberättelse, en sådan kommer läggas fram
till årskonferensen 2021.
Beslut från verksamhetsplanen, kampanj:
■ Genomföra en kampanj om hållbara resor och transporter, vilket
inkluderar färdtjänst. Presentera hur vi kan ställa om resor och transporter
så att utsläppen och trängseln minskar. Anordna möten för rådgivning och
samordning med fokus på klimat- och miljöpolitiska förslag för
parlamentariker i kommuner och landsting.

■ Genomföra en bostadskampanj vars syfte är att uppmärksamma exempel
på billiga, tillgängliga och klimatsmarta hyresrätter och sätta tryck på
fortsatt stopp för ombildningar.

■ Genomföra en kampanj som fokuserar på personalförhållanden och
bristen på vårdplatser.
■ Genomföra en kampanj för att lyfta frågor runt färdtjänsten och
funktionshinderpolitik.

I stort sett genomfört.
DS antog under hösten 2019 en kampanjplan för kampanjen Resa
tillsammans där fokus låg på kollektivtrafik och hållbara resor. Expeditionen
tog fram flygblad och korthållare med politiskt budskap för utdelning till
SL-resenärer. I distriktets sociala medier har frågan om kollektivtrafiken och
priset på SL-kort varit prioriterade. Vidare har regiongruppen och DS vid ett
gemensamt möte om regionbudgeten diskuterat olika vägar för att närma oss
nolltaxa och i budgetmotionen haft priset på och driften av kollektivtrafiken
(inkl. färdtjänst) som prioriterade områden. Vidare arrangerades en träff för
ordföranden- och gruppledare (Regionalt råd) i november 2019 där bland
andra Jens Holm, riksdagsledamot, och Anna Sehlin, regionråd i opposition
deltog samt där det genomfördes gruppdiskussioner utifrån kampanjen. Det
pågår fortfarande kampanjaktiviteter i kampanjen.
I stort sett genomfört.
DS antog under hösten 2019 en kampanjplan för kampanjen. Många
föreningar har arbetat lokalt mot ombildningshot och utförsäljningar samt
mot slumvärdar. Distriktet har lyft bostadsfrågorna kontinuerligt i såväl
intern som extern kommunikation och från fler olika kommuner i länet.
Vidare har vi en fortsatt bevakning av frågan, speciellt i relation till hotet om
marknadshyror.
Inplanerat till hösten 2020.
Dock pågår ett arbete kring krisen i sjukvården och varselvågen med bland
annat demonstrationer och nätverksskapande.
Delvis genomfört.
Arrangemang kring kvinnor med normbrytande funktionalitets livsvillkor på
ABF den 3 december 2019. Kommer genomföras en aktivitet kring den 3
december 2020. Debattartikel med mera var inplanerat men ej genomfört.

■ En kampanj mot försämringar i arbetsrätten genomförs, förslagsvis under
namnet ”En arbetsrätt att lita på”.
■ Vara det parti som syns mest, i synnerhet i våra prioriterade områden.

■ Utveckla processerna för hur vi bedriver kampanjarbete.

■ Genomföra Sommarvänsterns läger i augusti 2019 och 2020.
■ Uppmuntra till verksamhet som inte nödvändigtvis är att anse som
politisk.
■ Distriktet skall se till att det finns kampanjmaterial på prioriterade språk
inför distriktets kampanjer.
■ Stärka partiets utomparlamentariska arbete i samarbete med lokala
organisationer, rörelser och aktivister som arbetar för en rättvis och hållbar
värld.
Kommunikation:
■ Aktivt använda oss av statistik om segregation för att visualisera och
konkretisera frågor om klass och klasskillnader runt omkring i länet.
■ Ta fram en kommunikationsplan för distriktets internkommunikation som
antas av distriktsstyrelsen.

Återkommer under året. I kampanjen kring hållbara resor och transporter har
frågan om färdtjänst varit med löpande.
Planerat.
Kampanjplan antagen på DS i januari. Aktiviteter följer, kampanjstart i mars
2020.
Oklart om genomfört.
Ambitionen har varit att öka synligheten i distriktet, följder av detta är att
VU har gett ekonomiskt stöd till aktiviteter i våra prioriterade områden
genom aktivitetsfonden samt att ett generellt arbete med partiföreningarnas
organisering pågår. Finns icke ännu beslutade tankar kring metoder att
utveckla våra föreningar i prioriterade områden.
Oklart om genomfört.
Distriktet har försökt arbeta mer sammanhållet med ett gemensamt budskap
för att inte själva ”sakfrågekampanjerna” ska upplevas som stressade eller
otydliga. En ny tjänst på expeditionen tillsattes med uppgiften att arbeta med
verksamhetsutveckling där bland annat frågan om kampanjaktiviteter finns
med.
Genomfört 2019. Planeringsprocessen inledd inför 2020.
Pågående arbete.
Exempel: planerade aktiviteter vid 8 mars 2020.
Pågående arbete.
En kommunikationsplan där bland annat formerna för översättning ingår är
under framtagande med ambitionen att komma till DS för beslut under våren
2020.
Pågående arbete.
Bland annat nätverksbyggande kring krisen i vården samt i lokala grupper
mot ombildning.
Pågående arbete
Pågående arbete.
En kommunikationsplan är under framtagande med ambitionen att komma
till DS för beslut under våren 2020.

■ Distriktsstyrelsen gör en plan för hur distriktet bättre skall nå ut till
minoriteter och utlandsfödda. Likaså vilka språk som skall prioriteras och
som material översättas till för olika delar av Storstockholm.
■ Fortsätta utveckla sociala medier som verktyg för att bygga en bred och
kamratlig rörelse.
Organisation:
■ Vi ska i fastighetsföreningen Härolden väcka frågan om barnanpassning
av lokalerna för att göra det enklare att mötas på Kafé Marx.
■ Vi använder våra nätverk, och i viss mån utskott, för att samordna och
fånga upp medlemmarnas engagemang för politiska sakfrågor.
■ Zetkin erbjuds som plattform för att organisera medlemmar i hela
distriktet.
■ Motioner, interpellationer och andra politiska förslag från
parlamentariker runt om i länet samlas på en central plats, till exempel en
resursbank/webbplats, som distriktet kontrollerar.
■ Ordförande- och gruppledarträffar arrangeras minst 4 gånger per år.
■ Vi håller regionalpolitiska stormöten två gånger per år.
■ Genomföra en satsning för att förbättra förtroendevaldas arbetsmiljö.
■ Parlamentariker har god kännedom om andra parlamentarikers arbete
och politiska förslag runt om i distriktet och kan enkelt dela med sig till
varandra.
■ Distriktsstyrelsen utser en internt antirasistiskt ansvarig och uppmuntrar
landstingsgruppen och samtliga partiföreningar och kommungrupper att
göra detsamma.
■ Ta fram en handbok för internt antirasistiskt arbete.
Ekonomi:
■ Ett månadsinbetalningssystem införs för heltidsarvoderade för att
förenkla inbetalningen av partiskatt.
■ Uppgifter om inbetalning av partiskatt för de som har med än 5/8
prisbasbelopp i arvode sammanställs och redovisas till våra medlemmar
under första kvartalet varje år för det föregångna året i någon av våra
interna kanaler

Pågående arbete.
En kommunikationsplan är under framtagande med ambitionen att komma
till DS för beslut under våren 2020.
Pågående arbete.
Workshop i digitala verktyg kommer genomföras för föreningar i februari.
Pågående arbete
Pågående arbete.
Flertal nätverk lever en slumrande tillvaro så det kan vara på sin plats att
fundera över deras roll.
Pågående arbete.
Pågående arbete.
Expeditionen tittar på hur detta kan genomföras. Vi har i samband med
exempelvis kampanjen kring funktionshinderpolitik samlat in förslag från
olika delar av distriktet
Pågående arbete.
Pågående arbete.
Pågående arbete. En arbetsgrupp arbetar med detta för att ta fram förslag på
en handlingsplan.
Pågående arbete. Enligt vår undersökning kring vad parlamentariker tycker
att de behöver för stöd så är detta en av de punkter som många särskilt
betonar.
Ej genomfört. Väntar på partistyrelsens arbete i frågan.
Ej genomfört. Väntar på partistyrelsens arbete i frågan.
Pågående arbete.
Pågående arbete. DS sammanställer ett delperiodsbokslut första kvartalet
2020 där uppgifter om betald partiskatt för de som har med än 5/8
prisbasbelopp i arvode ingår samt en kortare rapport om hur
distriktsstyrelsen har arbetat för att verkställa årskonferensens beslut och att

Partiföreningar:
■ Att distriktet ska rikta särskilt stöd till partiföreningar med aktivitet i
valdistrikt där andelen vänsterröster är hög, men där det allmänna
valdeltagandet är lågt.
■ Stärka de befintliga branschföreningarna.
■ Starta fler branschföreningar.
Studier:
■ Alla som blir förtroendevalda (såväl internt i partiet som till
parlamentariska uppdrag) ska erbjudas introduktion till sitt uppdrag och
vad det innebär.
■ Arrangera utbildningar i digitala verktyg.
■ Arrangera medlemsutbildningar i internfeminism och i intern antirasism.
■ Genomför studiesatsningar kring partiets ideologiska frågor och
fördjupningar om partiets politik med särskild tonvikt på den kommande
kongressens teman.
■ Genomföra en workshop för motionsskrivande innan kongressens
motionsstopp.
Medlemsvård:
■ Vi är ett tillgängligt parti som det är enkelt att engagera sig i. Därför
arrangerar distriktet även möten på andra språk än svenska.
■ Varje ny medlem ska ha blivit personligen kontaktad på något sätt och
inbjuden att delta i partiets verksamhet.
■ Våra medlemmar ska ha kunskap om hur det går att påverka partiets
politik och delta i vår interna demokrati.
■ Distriktet bistår det föreningar som vill arbeta med medlemsenkäter, samt
tar fram ett exempel på en funktionell enkät.
Samverkan:
■ Att bygga upp samarbeten på distrikts- och föreningsnivå med aktörer
som jobbar för att bevara och utöka allmännyttan och mot marknadshyror.

dessa tillgängliggörs till distriktets medlemmar. Det vill säga en variant av
denna rapport. Redovisning av 2020 års uppgifter görs i samband med
bokslut och ekonomisk berättelse till årskonferensen 2021.
Pågående arbete.
Pågående arbete.
Pågående arbete.
Pågående arbete. Styrelseutbildningar, och träffar för ex kassörer och
medlemsansvariga är under planering. Under februari 2020 inleds träffar om
budgetarbete för kommunpolitiker.
Planerat i februari 2020.
Pågående planering.
Studier på fördjupningsnivå är planerade. Inför kongressen har distriktet
deltagit i den regionala konferensen som partiet centralt organiserat.
Ej genomfört, men uppmaningar till partiföreningarna att arrangera det har
gjorts. Flera partiföreningar har också gjort det.
Ej genomfört.
Pågående arbete.
Pågående arbete exempelvis genom förklaringar av hur man som medlem
kan motionera och nominera inför kongressen samt att det är en bärande del
av kursen för nya medlemmar.
Ej genomfört.
Pågående arbete. Exempelvis har hyresgästföreningen gästat en ordförandeoch gruppledarträff samt många lokala grupper. DS har beslutat att vi under
DÅK-perioden uppmuntrar våra medlemmar att delta i massarbetet till
exempel genom att i samband med kampanjer parallellt informera internt hur

■ 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.
■ Starta ett fackligt-politiskt samverkansarbete på regional och lokal nivå.
■ I distriktet och i partiföreningarna söka samarbete med
intresseorganisationer och fackföreningsrörelsen för en rödgrön
omställning.
■ Distriktet kommer vara partiföreningarna behjälpliga i deras arbete för
fler naturreservat
■ I samråd med partiet centralt formulera ett tydligt alternativ till New
Public Management, som ger ökar personalinflytande och möjlighet för
personalen att använda hela sin kompetens i sitt arbete.
■ 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.
■ Distriktet kommer att föreslå rikskansliet att med professionell hjälp
översätta partiprogram och viktiga politiska och organisatoriska dokument
till dessa språk.

man gör. Detta kan också ske tillsammans med PF, till exempel genom att
distriktet tar fram underlag till PF för hur de ska arbeta med detta.
Pågående arbete.

Pågående arbete. Arbetsgrupp är i arbete och de ska lägga förlag till DS
under våren 2020.
Pågående arbete.
Ingen som efterfrågat, men vid behov kan vi bistå.
Ej genomfört. Diskussion inledd med ex partiet centralt, SKR-gruppen och
regiongruppen
Pågående arbete i samverkan med regiongruppen.
Diskussioner pågår.

Övriga DÅK-beslut:
A1 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
att skicka över motionen till riksdagsgruppen och därmed anse motionen besvarad
A2 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
att skicka över motionen till kommunala gruppen i Stockholms stad samt till andra kommunala grupper i distriktet och därmed anse motionen besvarad
A3 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen

att skicka över motionen till de kommunala grupperna och därmed anse motionen besvarad
A8 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
att sända över motionen till vår regiongrupp (f.d. landstingsgrupp) och därmed anse motionen besvarad.
A9 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
att skicka över motionen till kommunala gruppen i Stockholms stad och därmed anse motionen besvarad.
A11 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
att sända över motionen till vår regiongrupp (f.d. landstingsgrupp) och därmed anse motionen besvarad.
Alla ovanstående har skickats till respektive grupp samt i somliga fall även i VB.
A13-14 Jag föreslår
att uppdra åt distriktsstyrelsen att arbeta fram en handlingsplan mot åldersdiskriminering,
att inför kommande val uppdra åt valberedningarna att verka för en större åldersspridning bland kandidaterna med topplacering på de olika valsedlarna,
Pågående arbete. Arbetsgrupp arbetar och ska lägga förslag på handlingsplan till DS under våren 2020.
A19 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
att uppdra åt distriktsstyrelsen att kontakta partikansliet i frågan och att därmed anse motionen besvarad.
Pågående arbete, inte färdigt.
A20 att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppgift att gå igenom förutsättningarna för att starta upp en (eller flera) offentliga lokaler enligt ovan. Målsättningen
bör vara att göra ett första försök andra halvan av 2019.
Genomfört. Arbetsgruppen har slutrapporterat till DS och ett försök med en lokal i gatuhuset på Kungsgatan 84 kommer inledas under våren 2020 och
utvärderas efter ett år.
A21 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
att uppdra till kommande distriktsstyrelse att behandla frågan om distriktsanslag utifrån motionens andemening och därmed anse motion A21 för besvarad.

Ej slutfört, pågående arbete. Kartläggning om hur förutsättningarna ser ut för föreningarna gällande anställningar och lokal och därefter diskuterar eventuella
förändringar av distriktsanslag.
A22 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
att med utgångspunkt från vad som beskrivs i motionen ta upp frågorna med partiet centralt och att därmed anse motionen besvarad
Pågående arbete.
A23 Vi yrkar
att Vänsterpartiet i Storstockholm betalar för att ha sin logga i tidningen Situation Stockholm och därmed stödja tidningen samt Situation Stockholms
verksamhet.
Genomfört. Partiloggan finns med från och mer nr 265.
A26 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
att uppdra åt distriktsstyrelsen att utreda frågan om kongressombudsval och därmed anse motionen besvarad.
Genomfört. Kongressombudsvalet genomförs i mars med justerade valkretsar.
A32-33 Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
att uppdra åt distriktsstyrelsen att tillsätta en utredning som i nära samarbete föreningar, repskap och stadshusgruppen undersöker formerna för
medlemsinflytande
att därmed anse motionen besvarad
VP24 Vi yrkar
att distriktsstyrelsen från i uppdrag att ta fram en strategi för hur viktiga frågor ska förankras och diskuteras av medlemmarna i distriktet innan beslut fattas
Pågående arbete. DS har tillsatt en framtidskommission som, förutom det som lyfts i motionerna (A20, A32-33 samt VP24) ovan, även har i uppdrag att tänka
bredare kring distriktets framtid och vilka utmaningar distriktet står inför, exempelvis rörande medlemsaktivitet, organisation och politiska prioriteringar.
Gruppen ska bidra med strategiska överväganden inför valet 2022 men även på längre sikt. DS har antagit direktiv för gruppen och beslutar vilka delar som
ska behandlas av DÅK respektive av DS. Gruppen ska följa arbetet i partiets framtidskommission nära och efter kongressen 2020 kunna vara delaktiga i hur
kongressbesluten kan implementeras i distriktet.

Uttalande
att uttalandet överlämnas till den nya distriktsstyrelsen för att utveckla de
tre områden som finns i uttalandet.
*Avsnittet ”Ett rättvist och jämställt pensionssystem” måste göras mer offensivt med konkreta förslag.
*Avsnittet om äldreomsorgen måste bland annat lyfta att i takt med att det offentliga minskas så måste anhöriga träda in och ta ett större ansvar – i huvudsak
kvinnor.
*Avsnittet om att bygga en rörelse måste lyfta den strukturella åldersdiskrimineringen och att V ser äldre som en resurs. Vi måste stödja de olika
pensionärsorganisationernas arbete för ett nytt pensionssystem.
Uttalandet är fastslaget men inte publicerat.

