
Anteckningar från valledarträffen 10 maj på Kafé Marx + Zoom 
 
Valledare och gruppledare 
 
Här kommer lite mastig information som också togs upp på träffen sist.  
I nästa utskick kommer vi att fylla på med information med sådant som inte togs 
upp och som fortfarande finns osäkerheter kring, t.ex profilprodukter och 
valaffischer.  
 
För frågor maila: 
Erika.murga@vansterpartiet.se för frågor om valorganisation valplanering 
maria.ljuslin@vansterpartiet.se för frågor om kommunikation och profilprodukter 
 
 
VALSEDLAR OCH VALLOKALER FÖR STOCKHOLMS STAD 
 
FRÅGA: Hur blir det med valsedlarna? 
SVAR: Valsedlar är beställda och kommer att komma till distriktet 
VIKTIG INFORMATION: Se separat stycke om just Valsedlar! 
 
FRÅGA: Hur blir det i Vallokalerna? 
SVAR: Vallokalerna ansvarar för att det finns namnvalsedlar påfyllda för varje 
parti. Men vi behöver själva komma dit med valsedlarna.  
VIKTIGT: Alla PF hämtar hem valsedlar hem till sig för att sedan fördela till 
vallokalerna.  
Den personen som PF har uppgett blir också kontaktad när valsedlarna tagit slut.  
 
FRÅGA: När kommer valsedlarna? 
SVAR: Valsedlarna förväntas komma ca veckan innan midsommar 
 
FRÅGA: När ska de hämtas upp från distriktsexpeditionen? 
SVAR: Distriktsexpeditionen skickar ut ett förslag på schema på när det går att 
hämta. Det kommer i nästa utskick 
 
VALSEDLAR OCH VALLOKALER I DISTRIKTET 
 
FRÅGA: Hur ser det ut i min kommun? 
SVAR: Varje kommun behöver en namnge en kontaktperson som Valnämnden 
kan ta kontakt med. 
VIKTIGT: Varje partiförening i länet behöver utse en sådan person.  
 
VALSTUGOR 
 
FRÅGA: Hur blir det med Valstugorna? 
SVAR: 
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VALHUBBAR 
 
FRÅGA: Var kommer valhubbarna att vara placerade? 
SVAR: Valhubbar minnesteckningar och datum 
 
TORGMÖTEN OCH KAMPANJER 
 
FRÅGA: Hur gör vi med polistillstånd? 
SVAR: Polistillstånd söker distriktet tillsammans med alla partier.  
(Obs gäller för Stockholms kommun) 
Vi inväntar gemensamma torgmötestider (Utveckla) 
 
Partiledare har företräde (behöver utvecklas) 
 
FRÅGA: Måste vi ha tillstånd för att kampanja med lådcykel  
SVAR: Det är bättre att söka tillstånd för säkerhetsskull 
 
FRÅGA: Söker vi polistillstånd själva för torgmöten? 
SVAR: Distriktet söker tillstånd för alla PF i valet  
(Obs gäller för Stockholms kommun) 
 
FRÅGA: Hur blir det med valcontainers? 
SVAR: De finns till de PF som har önskat vilket innebär ca 10 valstugor i Sthlm 
stad 
 
VALSTUGEÖPPNING OCH AFFISCHERINGSSTART 
 
Viktiga datum: 
13 augusti valstugeöppning 
14 augusti afficheringsstart I stockholms stad kl 12.00 
15 augusti afficheringsstart 
 
VALMATERIAL OCH UTSKICK 
 
FRÅGA: Vad är det för utskick som kommer att postas ut och till vilka kommer 
det? 
 
Svar: Utskick 100 000 i länet 
Och 150 000 i Stockholm stad (Utvecklas) 
 
BOKA RIKSDAGSLEDAMÖTER OCH FÖRETRÄDARE TILL PF-AKTIVITETER 
  
FRÅGA: Hur gör vi för att boka in riksdagsledamöter och företrädare? 
SVAR: Kandidater har ingen samordning än men vi kommer att skicka ut ett 
förslag på hur vi praktiskt kan samordna detta så att vi kan undvika krockar. 
Alla PF kommer förmodligen få besök men det finns prioriteringsordning 
beroende på vilka prioriteringar vi har.  



Bättre att planera för rikdagsledamöter vardagar än helger pga mycket de 
kommer att bli mycket uppbokade, de tre första Nooshi, Ida, Ali ansvarar Riks för. 
Distriktet ansvarar för resten fram till Robert så att vi kan förmedla kontakt 
 
UTBILDNINGAR 
 
FRÅGA: Vilka utbildningar kommer för medlemmar och PF att gå?  
SVAR: Finns det lite mer aktivistinriktad utbildning? 
Rollspel försöka få till, serva med utbildningar i att stå i valstuga, praktisk 
aktivistträning. 
 
PF kan anordna egna utbildningar till valstugor men vi på distriktet kommer att 
anordna utbildningar för det.  
 
Valskola 
Lägga budgetutbildning efter valrörelsen, mycket arbete kommer att läggas på 
att  stärka upp Pf och förtroendevalda i länskommunerna efter valet. 
Ledarskapsutbildning mycket bra att göra på nytt för nya 
 
 
Valskolan  
Info 
fler digitala lösningar önskas, går ett av tillfällena att spela in 
Att digitalisera är att vara mer tillgänglig som parti 
PK:s valskola ska in i Learnifier 
 
Kanslierna står för utbildningar för respektive kandidater 
 
Canva 
Varje distrikt har fått ett ett gemensamt inlogg, varje PF får sedan en egen mapp 
att jobba i med rätt innehåll, grafiska profiler, logga och färger etc.  
Utbildningar ges på distriktet 
 
VIKTIGT: Anmäl er till utbildningarna och tipsa era medlemmar och kamrater 
 
VALARBETARE 
 
Förslag på aktivism: 
Grilla Vänsterpartiet! 
Häng i Hallonbergen! 
 
Valarbetare – hur fördela bra att vi gör valrörelsen gemensamt, delta på 
varandras aktiviteter, åk runt i distriktet och bidra på varandras aktiviteter.  
 
 
VALANSTÄLLNINGAR 
Valanställningar 12 personer betala för och ska arbetsledas, andra PF betalar och 
rekryterar själva, då kan distriktet stå som arbetsledare. 



 
 
FÖRSLAG FRÅN VALLEDARTRÄFFEN 
 
EN ARTISTBANK: 
En lista på kulturarbetare som kan kontaktas, t.ex som ett bibliotek med musiker, 
band, spoken wordartister, poeter, konstnärer, moderatorer etc 
Ett bra förslag vi på distriktet ska försöka starta upp, kom gärna in med förslag 
till: 
maria.ljuslin@vansterpartiet.se 
 
FRÅGOR SOM KOM UPP PÅ VALLEDARTRÄFFEN 
 
HUR MOBILISERAR VI MOT NEJ TILL NATO? 
DISKUSSION PÅ TRÄFFEN: Bra med mycket aktivism nu, vi får se hur det blir när 
beslutet är taget. En fråga viktig för många och i många områden, t.ex kommer 
frågan att vara viktig i Järva. Vi har en unik position vi kan vinna väljare på.  
 
HUR SVARAR VI PÅ NYANS? 
 
DISKUSSION PÅ TRÄFFEN: Nyans är ett ultrakonservativt högerparti med 
koppling till Grå Vargarna, de rör upp oro särskilt i Järvaområdet, vi behöver ha ett 
svar på hur vi ska agera mot dem, att bara ducka eller inte låtsas om dem kommer 
inte att fungera. Särskilt relevant under Järvaveckan att det finns en plan och 
strategi att hålla i.  
DISTRIKTET: Under Järvaveckan kommer vi vara tydliga med vår antirasism och 
vår politik för jämlikhet och fortsätta vår kampanj för trygga orter. PF i Järva och 
Distriktet kommer att ha ett möte och gå igenom strategier, tankar och idéer för 
att våra aktivister och medlemmar ska kunna känna sig trygga under veckan 
oavsett svåra frågor.  
 
PROFILPRODUKTER OCH TRYCK 
 
Äntligen börjar saker rasslas in i webbshopen och fyllas på med valmaterial, 
merch och profilprodukter. Åtminstone snart är webbshoppen fylld.  
 
Det bästa är att lusläsa senaste Vips för att få mer koll på läget och när saker och 
ting kommer. Där finns all information om valaffischer, layout och profilprodukter. 
 
https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2022/05/Valmaterial2022-vips.pdf 
 
I webbshopen kommer även en pappNooshi att finnas för beställning. Håll utkik 
efter att webbsshopen fylls! 
 
FRÅGA: Vad blir vår valparoll? 
SVAR: Det viskas om att det blir den redan lanserade parollen:  
Din trygghet – Politikens ansvar 
Men än är inget presenterat men kommer troligtvis ut nästa vecka! 
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TRYCK OCH LAYOUT PÅ DISTRIKTET 
 
FRÅGA: Hur blir det med tryck och layout på distriktet? 
SVAR: Mjuk deadline för att få hjälp med layout på distriktet är 15 maj.  
Om sent inkomna förfrågningar kommer de tryckas i augusti i stället.  
 
FRÅGA: Om vi behöver tryckhjälp men inte layouthjälp? 
SVAR: Om ni har egna färdiga tryck, t.ex egna valplattformar för ert 
område/kommun men önskar hjälp att trycka så är det viktigt att de kommer in i 
god tid före önskad leverans. 
För tryck så maila: tryckeriet.storstockholm@vansterpartiet.se för svar.  
Samma mailadress gäller för hjälp med att trycka egna mindre affischer på t.ex 
lokala partiföreträdare.  
Mjuk deadline är även där 15 maj, annars så kommer de levereras i augusti.  
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