
 

Verksamhetsplan för Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten för 2018 

Inledning 

Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i vad vi vill uppnå – eller 

vidmakthålla - i vår partiförening, det vill säga vilka mål vi har för 

verksamheten. Målen nedan väger lika tungt. De är med andra ord inte 

prioriterade i den ordning de presenteras. I någon mån ska 

partiföreningen uppnå samtliga mål under 2018. 

 

1. Göra en bra valrörelse där vi lyckas lyfta Vänsterpartiets frågor 

och där vi syns i lokalområdet. Målet är att bättra på valresultatet 

från 2014. 

2. Synas och agera lokalpolitiskt i vårt geografiska 

partiföreningsområde.  

3. Ta vara på medlemmarnas olika kunskaper och kompetenser 

genom att engagera och aktivera fler medlemmar med särskilt 

fokus på att välkomna och aktivera nya medlemmar i föreningen. 

4. Nå de människor i vårt föreningsområde som tillhör våra 

prioriterade målgrupper och öka deras kunskap och kännedom om 

Vänsterpartiet, samt som långsiktigt mål att värva fler av dem 

som medlemmar. 

5. Fördjupade kunskaperna hos våra medlemmar om partiets politik 

och aktuella frågor.  

6. Skapa kreativa sociala sammanhang för politik där medlemmarna 

har roligt och vill vara. 

7. Vara välkomnande och behandla alla lika oavsett kön, sexuell 

identitet, funktionsvariation, födelseort eller religionstillhörighet. 

8. Efter valet kunna tillsätta förtroendevalda i stadsdelsnämnderna, 

nämnder i Stockholms stad med kompetenta och engagerade 

medlemmar med ett långsiktigt tänk med en blandning av mer 

rutinerade och nyare parlamentariker. 

 

Medlemsmöten  

Målet är att ha medlemsaktiviteter den 15:e varje månad (med undantag 

för sommaruppehåll), vilka kan variera till form, innehåll och längd, på 

olika veckodagar, tider och platser. Syftet med variationen är att under 

verksamhetsåret locka så många medlemmar som möjligt till aktivitet. I 

synnerhet de som sällan eller aldrig deltar i medlemsmöten eller andra 

föreningsaktiviteter.  

 

Föreningens medlemsmöten har tre övergripande syften: 

 Att utifrån tydliga teman ge utrymme för politiska diskussioner 

som är aktuella inom föreningens område, samt bidra till att 

utveckla föreningens och partiets politik. 

 Att skapa en möjlighet för medlemmarna att träffas, lära känna 

varandra och diskutera aktuella frågor.  

 Att bidra till att föreningen på ett ordnat och demokratiskt sätt kan 

välja representanter till Vänsterpartiets utskott, kommittéer, 



 

kongresser och dylikt. samt delta i andra aktiviteter som initierats 

från distriktet, nationellt eller motsvarande.  

 

Med hänsyn till att 2018 är valår och fokus måste ligga på utåtriktade 

aktiviteter, men där våra medlemsmöten ska komplettera och stärka 

dessa, så finns en vision av att samordna fler medlemsaktiviteter med 

grannföreningen Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten. 

Styrelsen  

Styrelsens uppdrag i partiföreningen är främst organisatorisk. Det är 

styrelsen som har det övergripande ansvaret för att fattade beslut 

verkställs och att den interna demokratin säkras. Styrelsen formar och 

planerar själv sitt arbete. 

Prioriterade utvecklingsområden och konkreta uppgifter för styrelsen 

verksamhetsåret 2018 är följande:  

- Fokusera på medlemsvård. Nya medlemmar ska bli kontaktade. Olika 

möjligheter för aktiviteter ska erbjudas. Kurser, föreläsningar och 

studiecirklar kan vara sätt att nå och utbilda medlemmarna.  

- Involvera och engagera föreningens medlemmar i den aktuella 

politiken, främst inom Stockholms stad där medlemmarna kan ha 

påverkan via sina repskapsombud och förtroendevalda i stadsdelarna. 

- Där behov finns fungera som en länk mellan föreningen och andra 

organisationer och plattformar, såsom i dagsläget t.ex. distriktet, 

söderortsvänstern eller grannföreningarna. 

- Tillsammans med den utsedda valledningsgruppen arbeta med 

valrörelsen och lokala aktiviteter. 

Medlemmar 

Alla medlemmar i föreningen har samma rätt att delta i möten, aktiviteter 

och beslut. Det är grundläggande att inte någon medlem diskrimineras, 

och interndemokratin inom föreningen och partiet är en grundläggande 

rättighet och idé. 

Föreningen är beroende av sina medlemmar, och för att föreningen ska 

kunna vara aktiv och genomföra aktiviteter krävs det medlemmar som 

engagerar sig i föreningen. Allt arbete inom föreningen såväl inom 

styrelsen som utom är ideellt. 

Föreningen ska verka för att alla medlemmar känner sig välkomna, och 

att deras engagemang och kompetenser tas till vara. 

Agera i stadsdelspolitiska frågor  

Agera lokalpolitiskt i nära samarbete med våra stadsdelsnämndspolitiker. 

Exempelvis genom flygbladsutdelningar, insändare och digitala inlägg i 

debatten kring lokala frågor.  

Det är viktigt att den politik som våra förtroendevalda för i 

stadsdelsnämnderna förankras hos föreningens medlemmar och även åt 



 

andra hållet, därför är kontinuerlig rapportering av aktuella frågor i 

stadsdelsnämnderna viktiga.  

Det är även väldigt viktigt att vi, då vi nu tillhör majoriteten, lyckas få ut 

vilken påverkan det faktiskt får på politiken och medborgarnas vardag att 

Vänsterparitet är med och styr. 

Representantskapet  

Representantskapet är det forum där Vänsterpartiföreningarna i 

Stockholm stad har möjlighet att påverka den politik som bedrivs i 

Stockholm stads fullmäktige. Vår förening har 2018 fem ombud och fem 

ersättare där. Det är viktigt att denna länk mellan föreningen och våra 

folkvalda förstärks varför våra ombud under året ska återrapporter till 

styrelse samt medlemsmöten och även förankra sitt arbete där för att 

säkra att våra ombud representerar föreningen. 

Samarbete med grannföreningarna 

Förutom samarbete i söderortsvänstern så ska nära samarbete med de 

andra två lokalföreningarna för Vänsterpartiet i vår valkrets prioriteras, 

vilka är Liljeholmen-Hägersten och Skärholmen. Det finns redan ett 

pågående samarbete med Liljeholmen-Hägersten vilket ska fördjupas och 

samarbetet med Skärholmen bör fördjupas också. Detta ska t.ex. ske 

genom att vi uppmuntrar till deltagande i Skärholmens 1 maj-möte! 

Utåtriktade aktiviteter 

Inför valet är det viktigt att Vänsterpartiet syns lokalt. Vi ska synas på 

flera platser och flera gånger inför valet, speciellt prioriterade områden är 

Solberga, Älvsjö stationsområde, Fruängen, Västertorp och Telefonplan. 

Större och mer synliga aktiviteter ska prioriteras framför mindre enskilda 

aktiviteter. 

Vi ska anordna flygbladsutdelningar när så behövs i aktuella frågor. 

Initiativ kan tas av styrelsen eller ett medlemsmöte. 

Förslag till andra alternativa aktiviteter uppmuntras från medlemmarna, 

vilka även gärna får engagera sig att driva dessa (även om det inte är ett 

krav för att få ha idéer). 

Det ska även utvärderas under året om föreningen ska delta på specifika 

dagar såsom t.ex. Kristallparkensdag eller Västertorps marknad under 

året. 

Jul- och sommarfester  

En sommarfest i maj eller juni anordnas under förutsättning att intresse 

finns, och att medlemmar utanför styrelsen kan vara med och arrangera. 

Under december månad anordnas en julaktivitet.  

Studier  

Styrelsen undersöker intresset för och uppmuntrar till olika former av 

studier och kunskapsutveckling inom partiföreningen med syfte att 

utveckla och stärka partiarbetet och involvera och utbilda våra nya 

medlemmar. Det kan röra sig om studiecirklar, helgkurser eller att 



 

medlemmarna till exempel bjuds in till en film eller teaterföreställning 

med efterföljande diskussioner. För att fler event av denna typen ska 

kunna genomföras finns behov av initiativ från medlemmar. 

Vi ska använda oss av ABF för att stötta oss i studier, medlemsvård och 

styrelsefunktionsutbildning när behov finns av sådan stöttning 

Ekonomi  

Föreningens ekonomi är god, och bedöms vara stabil inför årets 

valrörelse. Det finns inget egenvärde i att spara för att ha större summor 

kvar efter valrörelsen, utan efter avslutad valrörelse ska pengar finnas 

kvar för att kunna säkra att medlemsaktiviteter kan hållas under den del 

av året som återstår. 

Föreningen ska kunna erbjuda medlemmarna inbjudande och trevliga 

event, där kostnader för lokaler och förtäring måste få ta plats även om 

kostnaderna självklart hålls nere.  

Hemsida och internet  

Föreningen skapade en egen hemsida under 2017, denna ska hållas 

aktuell under 2018 och om resurser finns utvecklas. Föreningen har även 

en sida och en grupp på facebook, vilka ska användas för extern 

respektive intern kommunikation. Dessa kan fortsätta utvecklas som 

kompletterande informations- och diskussionskanal till ordinarie utskick 

via mail och post. Den externa sidan på Facebook bör användas ännu mer 

i valrörelsen för att föra ut våra lokala, regionala och nationella frågor 

och politik. 

Söderortsvänstern 

Söderortsvänstern startades under 2015 som ett samarbete för alla 

Vänsterpartiets lokalföreningar inom Stockholm stad i söderort främst för 

gemensamma utåtriktade aktioner och samarbeten runt medlemsmöten. 

Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten ska fortsätta att delta och vara aktiva i 

detta samarbete även under 2018 i den mån samarbetet fortsätter. 

Vi är en del av ett parti  

Partiföreningens ska delta i de kampanjer som initieras av distriktet och 

partiet centralt. Vi ska delta med representanter på distriktsaktiviteter så 

som konferenser, möten etc. 

Vi har ombud på partikongressen i februari, vilka utsetts gemensamt med 

V Liljeholmen-Hägersten och Skärholmen. 

Vi kommer till viss del ha en egen valstrategi och valkampanjande, men 

detta kommer att anpassas och inlemmas under partiets valstrategi såväl 

som landstingsprogrammet och det från stadshusgruppen. Vi är en del av 

ett parti på flera nivåer. 


