
Verksamhetsberättelse 2018 
 
Inledning 

2018 präglades av naturliga skäl till stor del av valet i september. En stor del av distriktets verksamhet 
och kraft gick till valstudier och valarbete. Valresultatet i Göteborg var en framgång. Vi gjordes det 
bästa kommunalvalet sedan 1946, i regionvalet röstade nästan 53 000 Göteborgare på Vänsterpartiet, 
och resultatet i riksdagsvalet innebär att vi nu har tre riksdagsledamöter från Göteborg istället för två 
som tidigare. 
 
Styret i Göteborg övergick efter många turer till en svag alliansmajoritet. Vänsterpartiet har ett 
samarbete med Miljöpartiet och Feministiskt initiativ och förhoppningsvis kan vi genom fler 
samarbeten ändå påverka politiken ganska mycket. I SDN Lundby har man t ex röstat igenom ett 
rödgrönt mål- och inriktningsdokument. 
 
Vi har även hunnit med att ha bland annat synnerligen välbesökta ”Välkommen till vänstern”-möten 
med många nya medlemmar som strömmade till före, under och efter valrörelsen. Studieutskottet 
anordnade en partiskola som tillsammans reste till Berlin. 
 
I vanlig ordning har distriktsstyrelsens arbete utgått från den verksamhetsplan och de allmänna 
motioner som antogs på distriktsårskonferensen. Vi har haft 14 ordinarie möten under året, men i och 
med valet och förhandlingarna därefter har det även blivit 3 extra möten.  
 
Distriktsstyrelsens arbetsutskott har haft ordinarie möten varannan vecka. Arbetsutskottet och 
gruppledningen i kommunfullmäktige har haft 4 gemensamma möten under verksamhetsåret.  

 
Organisation 

Medlemsantalet i Vänsterpartiet Göteborg ligger sedan flera år på en stabil hög nivå. Antalet 
medlemmar har under verksamhetsåret stadigt ökat. I nuläget har vi 2654 medlemmar varav 601 
personer angett att de är kvinnor och 599 att de är män. Det har tidigare inte varit möjligt att registrera 
kön vilket gör att en bedömning av könsfördelningen inte kan göras i sin helhet. 

Fokus under året har legat på att förbereda organisationen inför valrörelsen och för att fånga upp nya 
medlemmar och medlemmar som tidigare inte varit aktiva. Distriktet har arbetat med att stödja 
partiföreningar men även med att komplettera deras verksamhet. Distriktet satsade inför valet mycket 
på studier av våra viktiga valfrågor. Efter valet har fokus varit på att introducera nya medlemmar. 
Distriktsstyrelsen har under året haft en grupp som ansvarat för att stötta partiföreningar och 
genomföra gemensamma styrelseforum med fokus bland annat kring hur vi breddar verksamheten och 
vårdar våra medlemmar. Ytterligare delar av distriktets verksamhet finns beskrivna under respektive 
rubrik. 

Under året trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft och distriktsstyrelsen antog distriktets 
integritetspolicy som beskriver hur och vilka uppgifter Vänsterpartiet samlar in och hanterar om 
medlemmar och andra som kontaktar oss. 
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Personal 
Under verksamhetsåret har expeditionen varit bemannad med fler personal än de tre tjänsterna som 
ligger i grunden. Under större delen av valåret har det inneburit fem tjänster. Arbetsfördelningen har 
därmed förändrats och tjänsterna har blivit med specialiserade. Under valrörelsen arbetade även två av 
arbetsutskottets medlemmar på expeditionen under ett antal veckor. Valtjänsterna avslutades vid 
årsskiftet, men styrelsen har valt att utöka bemanningen med en tjänst även under 2019. Distriktet 
kommer att genomföra ytterligare en valrörelse och under hösten så genomförs Vänsterdagarna i 
Göteborg. Därmed genomfördes en rekrytering och en av de två vikarierande ombudsmännen fick 
förlängd anställning. Då bemanningen förändrades gjordes ytterligare en översyn av ansvaret för de 
olika anställda. Som tidigare år har personalen och arbetsledningen fortsatt med sitt utvecklingsarbete 
med arbetsledning på plats, långsiktiga planeringsmöten och personaldagar. 

 

Distriktsexpeditionen 

Distriktsstyrelsen har under året fortsatt diskussionen kring utveckling av fastigheten Andra 
Långgatan 20 tillsammans med fastighetsföreningens styrelse. Frågor som lyfts inkluderar långsiktig 
utveckling av fastigheterna, arbetsmiljöfrågor, upprustning av kontors- och köksutrymmena, 
förutsättningarna för aktivismförråd och tillgänglighetsanpassning av lokalerna. 

 
Mötesverksamhet 

I regel ser distriktsstyrelsen att så mycket som möjligt av 
mötesverksamheten sker i partiföreningarna. Lokala möten är mer lättillgängliga 
och ökar engagemanget för många medlemmar. Möten arrangerade av partiföreningingarna ger också 
bättre förutsättningar för nya medlemmar att hitta bra saker att aktivera sig i sin partiförening. 
Mötesverksamhet på distriktsnivå har genomförts samt ska ses som komplement till 
partiföreningarnas verksamhet. 
 
Året som gått har såklart dominerats av att vi har varit mitt i stor och lyckad valrörelse för vår egen 
del. Detta har såklart sina spår i organisationen och det mesta va det distriktet har anordnat har varit 
kopplat till valet. Men några saker som gjordes på distriktsnivå var följande: 
 
Vänstersväng: En del av Jonas Sjöstedts valturné, med start i Bergsjön vidare till Majorna och slutade 
i ett stort event på Götaplatsen med tal av Daniel Bernmar, Maj Karlsson, Jonas Sjöstedt samt 
musikuppträdande av Matilda Magnusson, Trubble makers och Maxida Märek. 
 
Vi har anordnat Ett vänsterhäng, ett lite mer avslappnat event av social karaktär.  
Vi har anordnat 5forum, en möjlighet till seperatisktiska träffar edd föreläsare och som hade fyra 
planerade träffar där det sista hålls den 5/3-19.  
Vi har också anordnat en facklig heldag, där man pratade om strejkrätten, 6 timmars arbetsdag och hur 
bygger vi opinion och kollektiv styrka i facket. 
 
Det senaste som kommit upp är såklart EU-valet och där har vi anordnat dels en egen en träff om 
Partistyrelsens förslag till valplattform och en EUP konferens.  
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Kommunalpolitik 

Under verksamhetsåret har Distriktsstyrelsen regelbundet fått rapporter från kommunalpolitiken vid 
sina möten av gruppledningen för fullmäktigegruppen. Distriktsstyrelsen har fattat flera beslut kring 
kommunalpolitiska frågor under verksamhetsåret. Vid sammanträden i maj och juni diskuterade och 
fattade DS beslut om att partiet skulle rösta för den Socialdemokratiska budgeten i 
kommunfullmäktige. Dessutom gav vi under våren vårt officiella stöd till förskoleupproret som har 
naturlig bäring på kommunpolitiken.  
 
De stora kommunalpolitiska frågorna där styrelsen varit inblandad under 2018 är självklart 
samarbetsformer med andra partier i fullmäktige efter valet i september. Vi deltog i förhandlingarna 
med övriga partier genom vår förhandlingsgrupp som utgjordes av vårt kommunalråd tillsammans 
med ledamöter från DS. Gruppen har rapporterat och lämnat konkreta besluts underlag vid olika 
tidpunkter under hösten. Vår ingång har varit att trots försämrade parlamentariska förutsättningar 
försöka få tillstånd ett fortsatt samarbete med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt 
initiativ. I förhandlingarna gav DS förhandlingsgruppen olika prioritet utifrån det av distriktet antagna 
kommunalpolitiska programmet.  
 
Förhandlingarna blev under hösten mer och mer låsta, främst pga Socialdemokraternas passivitet. När 
oktober började gå mot november så närmade vi oss rent krasst den bortre deadlinen för hur länge vi 
kunde vänta på besked från Socialdemokraterna hur de ställde sig. Vi hade under den processen också 
varit beredda att bjuda in Liberalerna till samtal för att komma vidare men utan reslutat. När det var 
ett faktum att Socialdemokraterna inte var villiga att bilda någon form av styrande koalition ihop med 
oss, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ och de inte lyckades få ihop ett annat samarbete fick vi 
konstatera faktum att vi inte skulle kunna ingå i något styrande samarbete under mandatperioden. 
Förhandlingsgruppen återkom då med ett förslag till distriktsstyrelsen om att vi tillsammans med 
Miljöpartiet och Feministiskt initiativ skulle forma ett gemensamt opposition block mot den 
borgerliga Alliansen utan medverkan från Socialdemokraterna. Distriktsstyrelsen beslutade på ett 
extrainsatt möte i november att bilda ett block ihop med tidigare nämnda partier och ingå valteknisk 
samverkan med den styrande Alliansen om fördelningen av platser i nämnder och styrelser samt 
tillhörande presidieposter. Oppositionssamarbetet och den valtekniska samverkan gav oss rollen som 
det största oppositions alternativet och därmed enligt praxis preside platserna. Resultatet blev att 
Socialdemokraterna och Demokraterna blev helt utan poster i kommunens presidier.  
 
Till följd av detta faktum har Distriktsstyrelsens resterande beslut under verksamhetsåret förhållit sig 
till att vi nu är ett oppositionsparti med stort parlamentariskt inflytande. Vi ytterligare ett extrainsatt 
november antog vi en gemensam budget ihop med MP och FI samt att vi på det ordinarie mötet i 
December valde kamrater till en stor mängd olika kommunalpolitiska uppdrag. 

 
Representantskapet Västra Götaland 

Även representantskapets verksamhet har präglats av valåret med framförallt många val att göra till 
nämnder och bolag i regionen. Eva Olofsson och Carina Örgård från Göteborg valdes till regionråd, 
Eva som ordinarie på heltid och Carina som ersättare på halvtid. 
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Vid sidan av detta har en arbetsgrupp tillsatts för att se över representantskapets arbetsformer för att 
främja allas deltagande och interndemokratin. I skrivande stund är arbetet inte slutfört. 
 
Annika Enghamre (ordinarie), Gustav Landström (ordinarie) och Mia Mårtensson (ersättare) har suttit 
i styrelsen för representantskapet från Göteborg.” 

 
Samarbeten 

Under verksamhetsåret har distriktet samarbetat med andra organisationer och rörelser som delar våra 
åsikter och värderingar. Vi har deltagit i flera manifestationer samt uppmärksammat viktiga dagar och 
händelser. Några exempel på sådana samarbeten är att distriktet har deltagit i nätverk för att 
uppmärksamma Palestina och BDS-kampen med anledning av Eurovision i Israel, vi hade ett 
gemensamt arrangemang ihop med NCDK Göteborg  och Rojavakommittéerna på internationella 
Kobanedagen, vi samarrangerade och hade talare på Al Nakba-demonstrationen, vi har stöttat 
Hamnarbetarförbundets manifestationer och bidragit till deras strejkkassa, vi samverkar med Ung 
Vänster inför den kommande internationella kvinnodagen och har inledande kontakter om ett 
eventuellt antirasistiskt samarbete genom nätverket Göteborgs antifascistiska front. 

 
Internationell verksamhet 

I förberedelse inför valrörelsen fick vi besök från Graham Lookner som varit ledande i Bernie Sanders 
presidentkampanj. Han höll i en inspirerande utbildningsdag, som framförallt gick ut på hur vi kunde 
applicera vissa strategier de använt sig av i USA på svenskt valkampanjande. 
Vi var en del av nätverket för att uppmärksamma Palestina/BDS-rörelsen med anledning av 
Eurovision i Israel – men det samarbetet mynnade inte ut i något som blev så stort som vi hade tänkt. 
Vi har även fortsatt stöttat Ship to Gaza. Syrien har varit ett fokus och Kobanedagen 
uppmärksammades genom en manifestation. Vi har medverkat vid en hel del kurdiska arrangemang 
och manifestationer. 
Ailbhe Smyth som deltagit i kvinnorättsrörelsen på Irland de senaste decennierna har bjudits in till 
5forum för att prata om kvinnors kamp på Irland. 
Partiskolan åkte till Berlin och knöt kontakter med Die Linke, som planerar att besöka Göteborg i höst 
för att fördjupa våra kontakter. 

 
Studieverksamhet 

Studieutskottet har under året genomfört alla studier som var beslutade om från 
distriktsårskonferensen, och mer därtill. Mycket tid och resurser lades ner på valstudier och 
välkommen till vänstern träffar, för att ta hand om den stora medlemstillströmningen under valet. 
 
Valstudier 
Valstudierna bedrevs på två olika sätt för att maximera medlemmars möjlighet att delta. Tematiska 
träffar arrangerades med talare som var särskilt kunniga på områdena: ett jämlikt Sverige, 
6h-arbetsdag, välfärd, klimat, asyl, arbetsmarknad och utrikespolitik. Detta organiserades dels på flera 
olika vardagskvällar under ett antal veckor, samt en heldag med alla teman, på en helgdag. 
Heldagsträffen var mycket välbesökt och uppskattad och blev nästan som en inofficiell valupptakt. 
Flera personer deltog även på vardagsträffarna där mer tid ägnades åt övningar och diskussion. 
 

4 



Välkommen till vänstern  
Mini-VTV anordnades varannan vecka i valrörelsen (11/7, 25/7, 8/8, 22/8 och 29/8) med syfte att 
välkomna och aktivera de som gått med i valrörelsen, flera nya medlemmar deltog i ringkampanjen 
och flygbladsutdelningar efter att de varit på ett välkomstmöte. Vanliga klassiska VTV anordnades 
också med jämna mellanrum under året. 
 
Grundcirkel 
Studieutskottet såg att det fanns ett behov av en uppdaterad grundcirkel som partiföreningarna kunde 
använda sig av när de skulle ge nya medlemmar en introduktion till Vänsterpartiets politik. Den togs 
fram och godkändes av distriktsstyrelsen innan den implementerades av partiföreningarnas styrelser 
som genomfört, eller påbörjat den. 
 
Partiskolan 
Partiskolan genomfördes i år av 18 deltagare. Studierna började med att gruppen läste och diskuterade 
Nina Björks bok Drömmen om det röda och gemensamt åkte till Berlin för att delta i 2019 års upplaga 
av Liebknecht-Luxemburg demonstrationen som är en årlig minnesstund till minnet av Karl 
Liebknecht och Rosa Luxemburg. Tiden i Berlin innebar ett fullpackat schema där partiskolan fick 
följa i den historia vårt parti har i den tyska kontexten, knyta kontakter med vårt systerparti Die Linke 
och avsluta med demonstrationen. Efter hemkomsten fortsatte kursen i med 2 träffar till där texter av 
Lenin och Luxemburg studerades och diskuterades. 
 
Facklig verksamhet 

Distriktet har under verksamhetsåret haft två stora fackliga evenemang. Under våren i maj deltog vi 
med en delegation av kamrater på partiets fackliga konferens i Stockholm. Delegationen hade i 
huvudsak medlemmar med sin yrkesutövning inom LOs avtalsområde. I Göteborgs delegation ingick 
bland annat kamrater med medlemskap hos det kämpande Svenska Hamnarbetarförbundet. 
 
I december hade distriktet sin egna fackliga konferens med föreläsningar av Kurt Junesjö, fd LO-TCO 
Rättsskydd om förslaget till inskränkningar i konflikträtten samt Ana Süssner Rubin om 6-timmars 
arbetsdag. Dessutom var det gemensamt erfarenhetsutbyte samt socialt samkväm i form av middag på 
kvällen.  
 
I samband med den nationella fackliga konferensen startades ett fackligt nätverk, Kommunalvänstern 
Väst. Man har haft ett fysiskt möte under hösten och därutöver kontakt via en Facebook-grupp. Man 
diskuterade bland annat att lyfta tarifflöner som alternativ till individuell lönesättning, arbetsmiljö och 
sex timmars arbetsdag. I januari träffades man igen för att diskutera hur man kan jobba vidare inom 
gruppen. 

 
Internfeministiskt arbete 

Det internfeministiska arbetet har genomsyrat distriktets aktiviteter under året. Könsseparata träffar 
har anordnats i samband med distriktscentrala arrangemang, varit en självklar del av 
distriktsstyrelsens möten och det internfeministiska arbetet har diskuterats med distriktets styrelser 
inom ramen för styrelseforumet. 
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Inför valet arrangerades kvinnoseparatistiska valstudier. Under en träff diskuterades feministiska 
strategier inför valrörelsen. Fokus låg på såväl mediearbete och aktivism, som parlamentariskt arbete. 
 
Under verksamhetsåret har distriktet lanserat ett nytt separatistiskt forum. Forumets träffar erbjuder 
kunskapshöjande och inspirerande föreläsningar om angelägna frågor, samt möjlighet att under 
trevliga former träffa andra kvinnor som är aktiva i Vänsterpartiet Göteborg. Programmet för forumet 
fortsätter under kommande verksamhetsår. 
 
Det internfeministiska utskottet har även påbörjat arbetet med att se över distriktets internfeministiska 
strategier. Detta arbete kommer fortsätta och utvidgas till att inkludera fler, under verksamhetsåret 
2019/2020. 

 
Evenemang distriktet deltagit i 
Hammarkullekarnevalen, 25-27 maj Vi hade som vanligt ett tält på plats där det bland annat hölls 
intervjuer med distriktets kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter. Jonas Sjöstedt kom också 
på besök och delade ut Angeredspriset. 
 
Europride/West Pride, 14-19 augusti Distriktet hade ett tält, gick i paraden samt arrangerade flera 
seminarier och samtal, bland annat om kvinnor och HBTQ-personers rättigheter i Europa, svensk 
homopophistoria, homonationalism samt modern familjelagstiftning. 
 
Kobanedagen, 30 oktober Dagen uppmärksammades genom visning av filmen "Resistance Is Life" 
samt en manifestation, ett samarrangemang med kurdiska organisationer i Göteborg. 
 
Kristallnatten 9 november Distriktet arrangerade själva en ljusmanifestation på Järntorget till minne 
av Kristallnattens offer. Henry Ascher och Maj Karlsson höll tal, Matilda Magnusson spelade musik. 
 
Internationella kvinnodagen, 8 mars 2019 Vi kommer att ansluta oss till den manifestation som 
Ung Vänster har tagit initiativ till på Järntorget under parollen ”Internationell solidaritet och gränslöst 
systerskap”. 

 
Arbetarrörelsens högtidsdag 

Vänsterpartiet samlade som vanligt flest folk av alla organisationer i Göteborg på 1a Maj. I år 
klarade vi inte riktigt av att slå  rekordet från 2017 om 10 000 deltagare på Gustav Adolfs Torg. Men 
ca 4700 får ändå anses som lyckat. Inte minst med tanke på att vädret inte riktigt var med oss. 
  
I år talade Maj Karlsson, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson och 
Amanda Nyberg, ordförande Ung Vänster Göteborg och Bohuslän. 
Som vanligt höll vi också en manifestation för Spanienfrivilliga på Masthuggstorget innan tågets 
avmarsch från Andra Långgatan till Gustav Adolf torg. Talade gjorde SEKO Sjöfolk och appelltal 
från arbetarrörelsens ungdomsförbund, särskilt inbjuden talare var David Pallarès. 
 
Arbetarrörelsens högtidsdag avslutades med The left party, som hölls på Folkteatern. 
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Internationella minnesdagen för förintelsens offer 

Flera företrädare från Vänsterpartiet deltog i ett arrangemang som kallas “Samling för demokrati”. 
Minnesdagen anordnas av Länsstyrelsen. 

 
Göteborgsvänstern 

Vänsterpartiet Göteborgs medlemstidning Göteborgsvänstern har under verksamhetsåret utkommit 
med fyra nummer.  Nummer 2-2018 hade tema valet och syftade till att peppa medlemmarna inför 1

valrörelsen. Nummer 3-2018 var ett valspecialnummer som även användes som valmaterial för extern 
spridning. Nummer 4-2018 hade temat “vi växer” och handlade bland annat om hur nya medlemmar 
kan aktivera sig. Nummer 1-2019 hade inget speciellt tema men innehåller bland annat en intervju 
med vår nya riksdagsledamot Tony Haddou om skattepolitik. 
Dessutom har Göteborgsvänstern fyllts av intervjuer, krönikor, träffar och berättelser om både nya och 
gamla medlemmar, inblickar i partiföreningarnas liv, ledare samt annonser för kommande aktiviteter.  
Utöver redaktionen har en rad gästskribenter och fotografer anlitats. Redaktionen har använt 
distriktets skribentnätverk och medianätverk för att hitta skribenter och fotografer. 
 
Könsstatistik Göteborgsvänstern nr 2-4-2018 samt nr 1 2019 
 

 Kvinnor Män 

Texter skrivna av 24 17 

Foton tagna av 14 32 

Intervjuobjekt 45 22 

Person på framsidan 3 3 

 
Göteborgsvänsterns redaktion behöver arbeta mer för att anlita kvinnliga fotografer. De två fotografer 
som anlitats oftast för uppdrag till tidningen är båda män. I partiets bilddatabas över nationella 
företrädare har det den gångna mandatperioden nästan enbart funnit foton tagna av män, vilket också 
påverkar könsstatistiken i tidningen negativt då de bilderna används mycket. I början av den nya 
mandatperioden har partikansliet anlitat en kvinnlig fotograf vilket gör att könsfördelningen bland 
foton från partikansliet blir jämnare vilket kommer speglas i Göteborgsvänstern det kommande 
verksamhetsåret.  
 
Uppföljning verksamhetsplan 

Nedan följer en uppföljning av utfallet av olika uppdrag i verksamhetsplanen. Distriktsstyrelsen har 
gjort en bedömning om de genomförts eller inte och bifogar anmärkningar i de fall där det inte gjorts. 
Flera mål och uppdrag i verksamhetsplanen är kvalitativa på det sättet att de inte omedelbart kan 
kvantifieras och mätas för måluppfyllnad, distriktsstyrelsen har då gjort en samlad bedömning. 
 

1 Eftersom verksmahetsårsskiftet sker i efter distriktssårskonferensen i mars räknas nummer 1 2018 
till föregående verksamhetsår och nummer 1 2019 till detta verksamhetsår. 
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Uppdrag  

Partiföreningarna  

Styrelseforumet ska fortsätta  x 

Styrelseforumet ska ge partiföreningarna möjlighet att lära av varandras erfarenheter inför 
valrörelsen. 

x 

Styrelseutbildningar som kompletterar styrelseforumet ska genomföras.  x 

Styrelseforumet ska fokusera på diskussioner om att bredda basverksamheten och engagera 
fler medlemmar. 

x 

Alla partiföreningar ska planera lokalt för valrörelsen.  x 

Alla partiföreningar ska planera för hur de ska hantera medlemstillströmningen under och 
efter valet. 

x 

Utveckla verksamhetsbredd.  x 

En styrelsekonferens ska ägnas åt att diskutera hur vi kan bredda partiets sociala bas.  x 

Internfeminism  

Distriktets internfeministiska arbete ska diskuteras och utvecklas genom fler strategier för att 
möta nya utmaningar och ta arbetet vidare. 

x 

Distriktsstyrelsen ska skapa plattformar där distriktets kvinnor stärks och stöds.  x 

Stödstrukturer ska skapas för att stärka kvinnors möjlighet att ta och ha parlamentariska 
uppdrag. 

x 

Det systematiska arbetet med mötesteknik och separatistiska möten ska fortsätta och stärkas.  x 

Studier  

Tematiska valstudier ska arrangeras på distriktsnivå.  x 

Välkommen till vänstern arrangeras varje kvartal.  x 

Veckovis introduktion för nytillkomna sympatisörer som vill ge sig ut i valkampanjen.  x 

Alla partiföreningar ska erbjuda nya medlemmar studier som ger en introduktion till 
Vänsterpartiets politik. 

x 

Kommunikation  

En särskild kommunikationsplan ska tas fram för valrörelsen.  x 

Distriktets hemsida ska anpassas till valrörelsen och kanaler i sociala medier användas.  x 

Tre nummer av Göteborgsvänstern ska ges ut, varav ett nummer anpassas för extern 
spridning. 

x 
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Produktionen och spridningen av rörlig bild ska utvecklas.  x 

Ambulerande språkkaféer ska arrangeras.  1 

Medieträning ska arrangeras för företrädare och förtroendevalda som kan komma att syssla 
med extern kommunikation. 

x 

Traditionella kanaler som mailutskick, Facebook och Göteborgsvänstern ska kompletteras 
med internkommunikation genom Zetkin och SMS. 

x 

En gemensam digital plattform kommer att användas för att tillgängliggöra större dokument 
och handlingar för hela valorganisationen. 

2 

Ett lokalt tryckt material, som är lätt att ta till sig, kommer att tas fram.  x 

Ett lokalt tryckt valmaterial som hänvisar till valhemsidan ska tas fram på de språk som finns 
på hemsidan. 

x 

Allt tryckt material som distriktet producerar ska innehålla en länk till hemsidan.  x 

Mobilisering  

Nya medlemmar ska kontaktas inom två veckor och erbjudas en introduktion till 
Vänsterpartiet. 

x 

Bredda verksamheten och erbjuda fler sociala ingångar.  x 

Alla partiföreningar ska arbeta aktivt med Zetkin.  3 

Mobilisera fler genom aktivistlistor, arbetsgrupper och brigader.  x 

Fackligt-politiskt arbete  

Informera om vår arbetsmarknadspolitik utanför arbetsplatserna.  x 

Skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan fackligt aktiva vänsterpartister.  x 

Uppmana partidistriktets medlemmar till facklig organisering och facklig aktivitet.  x 

Distriktet ska genomföra en facklig konferens.  x 

Vänsterpartiets nationella fackliga nätverk ska synliggöras för medlemmarna.  x 

Kommunala och regionala politiken  

Samarbetet mellan distriktets två kanslier ska fortsatt vara tätt.  x 

KF-gruppens ledning och DS arbetsutskott ska ha gemensamma möten.  x 

En sammanfattning av kommunalpolitiska programmet och våra regionalpolitiska 
prioriteringar ska tillgängliggöras i valrörelsen. 

x 

DS och KF-gruppen ska träffas för strategisk diskussion om partidistriktets kommunalpolitik 
minst en gång under verksamhetsåret. 

x 
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Parlamentarikerstödet under mandatperioden ska utvärderas och forumen för 
parlamentarikerstöd och -utbyte utvecklas. 

x 

Distriktet ska genomföra en gedigen introduktion för alla valda parlamentariker.  x 

Former för bättre samverkan mellan distriktet, granndistrikt och regionkansliet ska utvecklas.  x 

Ekonomi  

Distriktet ska genomföra en valinsamling och uppmana distriktets medlemmar att ge bidrag.  x 

Alla kamrater med kommunal- och regionpolitiska uppdrag ska informeras om partiskatten.  x 

Handlingsplanen för att stärka distriktets ekonomi ska implementeras långsiktigt.  x 

Samarbeten  

Partiföreningarna ska kontakta lokala organisationer och nätverk för bredare samarbeten.  x 

Valorganisation  

Central valgrupp och valledning ska utses.  x 

Tre centrala arbetsgrupper ska tillsättas (mobilisering-, kommunikation- och turnégrupp).  x 

Samtliga partiföreningar ska utse en representant till den centrala valgruppen.  x 

Distriktet ska ha en tidig dialog med Ung Vänster för att utveckla samarbetet i valrörelsen.  x 

Alla partiföreningar ska fungera som en lokal valgrupp.  x 

Eftervalsarbete  

En eftervalskampanj ska utarbetas och genomföras i alla partiföreningar.  x 

Distriktet och alla partiföreningar ska bjuda in föreningar och nätverk till överläggningar om 
framtida samarbeten efter valet. 

x 

Viktiga datum att uppmärksamma  

Hammarkullekarnevalen 2018  x 

Europride/West Pride 2018  x 

Arbetarrörelsens högtidsdag 2018  x 

Segerdagen över fascismen 2018  x 

Kobanedagen 2018  x 

Kristallnatten 2018  x 

Förintelsens minnesdag 2019  x 

Internationella kvinnodagen 2019  x 
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Anmärkningar 

1. Distriktsstyrelsen planerade att genomföra ambulerande språkcaféer under valrörelsen, något 
som tyvärr inte genomfördes. Bakgrunden till varför det inte hann genomföras finns detaljerat 
i Valutvärderingen 2018 som behandlas av den här distriktsårskonferensen. På hösten 2018 
tog dock flera medlemmar i partiföreningen Biskopsgården-Torslanda ett eget initiativ till att 
starta ett språkcafé, vi hoppas att detta arbete kan inspirera, spridas och utvecklas i distriktet 
och förhoppningsvis ligga som en bra grund inför framtida valrörelser. 

2. Ett medlemsrum började planeras och verkställas på hemsidan under våren men pga. att 
partiet centralt genomförde en hel omgörning av partiets alla hemsidor fick det arbete läggas 
ned. 

3. Flera av distriktets arbetsgrupper och partiföreningar har använt Zetkin aktivt under 
verksamhetsåret, flera utbildningstillfällen har också genomförts för att öka kunskapen om 
verktyget i distriktet. Zetkin har dock inte kunnat tillgodose de behoven som distriktet och 
partiföreningarna haft för att fullt ut kunna använda verktyget. Några partiföreningar valde att 
inte använda verktyget under valrörelsen pga detta. I skrivande stund genomförs en 
utvärdering av Zetkin i distriktet där bla. ett möte tillsammans med Zetkin Foundation är 
planerad i april 2019. 
 

Uppföljning allmänna motioner bifallna på DÅKen 

Inga bifallna motioner förelåg från distriktsårskonferensen 2018. 

 
Ansvarsområden, utskott, arbetsgrupper mm 

 
Distriktsstyrelsens ansvarsfördelning 
Ordförande Adriana Aires 
Vice ordförande Elin Engström 
Kassör Håkan Eriksson 
Valkommitté Kerstin Hultman, Elin Engström 
Arbetsutskott Adriana Aires, John Edström, Håkan Eriksson, Sara Carlsson Hägglund  
Firmatecknare Adriana Aires, Håkan Eriksson, Annika Fägerlind, Jessica Wetterling 
Förhandlingsgruppen 2018 Håkan Eriksson, Hanna Klang 
Förhandlingsgruppen 2019  Lisbet Buzleta, Hanna Klang 
Rekryteringsgrupp 1 Adriana Aires, John Edström, Daniel Carlenfors 
Rekryteringsgrupp 2  John Edström, Sara Carlsson Hägglund, Kerstin Hultman 
Rekrytering av politiska sekreterare Elin Engström, John Edström 
 
Arbetsgrupper och utskott 
Kommunikationsgrupp Hammarkullekarnevalen 2018 
Mia Mårtensson Malin Persson 
Thaher Pelaseyed Moa Lindh 
Jesper Berglund Adriana Aires 
Elinor Ek Mattias Zetterberg 
 
Studieutskott Hammarkullekarnevalen 2019 
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Gustav Landström Daniel Carlenfors  
Hanna Klang Mari Hiltunen 
Lisa Ahlqvist Paul Hedman 
Kerstin Hultman Jenny Perez Grannas 
Christian Larsson  
Martin Jernberg Arbetsgrupp för Vänsterdagarna   
Louise Jeppsson Lisbet Buzleta 

John Edström 
Styrelseforumsgrupp Gustav Landström (1:a reserv) 
Sara Carlsson Hägglund Elin Engström (2:a reserv) 
Lisbet Buzleta 
Daniel Carlenfors Internfeministiska utskottet 

Elin Engström 
Fackligt utskott Anjelica Hammersjö  
Gustav Landström Elisabeth Erlandsson 
Homeira Tari Sara Lindalen 
Babak Khosravi Tatiana Dinamarca 
Teresa Barros Candan Gürcan 
 
1 maj 2018 Europride 
Elinor Ek Gus Kaage 
Frida Tånghag Finn Hellman  
Martin Fahlén Yvonne Windborg 
Håkan Eriksson Johan Jensen 
Elin Brunlöf Tuija Fabernäs 

Anneli Lundgren 
1 maj festgrupp Cizzi Grönkvist 
Erik Norén Linnea Hankins 
Gustav Landström  
Tuija Fabernäs Westpride 2019   

Mia Mårtensson 
1 maj 2019 Petra Jonasson Lindroos 
Kerstin Hultman Bettan Andersson 
Erik Norén  
Elinor Ek Valgrupp : Mobilisering 
Gustav Landström Lisbet Buzleta 
Frida Tånghag Christian Larsson 

Henrik Holmqvist 
1 majfest 2019 Ann Karlsson 
Personal på expeditionen ansvarar Maria Forsström Lopez 
  
Valgrupp: Turneér  Göteborgsvänstern  
Gustav Landström John Edström   
Maj Karlsson Frida Blomqvist 
Yasmine Posio Elinor Ek 
Frida Tånghag Gus Kaage 
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Monika Djurner Josephine Massie 
 
Zetkin (numera nätverk) Valledning 
 Daniel Carlenfors Adriana Aires 
Jesper Berglund John Edström 
Nicklas Ramhöj Sara Carlsson Hägglund 
Adriana Aires Håkan Eriksson 
Mia Mårtensson Daniel Bernmar 
Jonas Kårlin Eva Olofsson 
Rebar Alnazar Maj Karlsson 
Maja-Lisa Odelius Yasmine Posio 
 
8 mars 
Hanna Klang 
Miriam Ryttge 
Gertrud Ingelman 
Gus Kaage 
 
Anställda distriktsexpeditionen   
Annika Fägerlind tillsvidareanställd  
Jonas Kårlin tillsvidareanställd  
Arne Hellmark tillsvidareanställd 
Jessica Wetterling vikarie för Annika Fägerlind  
Jennie Wadén vikarie för Arne Hellmark 
Miriam Ryttge tillfällig anställning under valåret, ny tidsbestämd anställning t.om. 

2019-12-31 
Mikael Wallgren tillfällig anställning under valåret  
 
Valda av årskonferensen 2018 
Distriktsstyrelse:  Adriana Aires (ordförande), Gustav Landström, Kerstin Hultman, Lisbet 
Buzleta, John Edström, Elin Engström, Mia Mårtensson, Sara Carlsson Hägglund, Hanna 
Klang, Daniel Carlenfors, Håkan Eriksson, Alma Öberg t. om. 2018-04-25 (1: a ersättare), 
Stefan Schedin t.om. 2018-06-03, (2:a ersättare) 
 
Valberedning: Elin Bergander, Henrik Holmqvist, Martin Fahlén, Grith Fjeldmose, Lena 
Hammarström, Patrik Helgeson, Madeleine Holst, Johan Jensen, Malin Persson, Mikael 
Wallgren, Alice Vernersson 
 
Revisorer: Anna-Klara Behlin,  Jesper Berglund 
Revisorssuppleanter: Elisabeth Erlandsson, Arne Lindström 
 
Ordinarie ombud, Representantskapet: 
Annika Enghamre, Annika Gustafsson, Bengt Bivall, Carina Lindkvist, Cecilia Andreasson, 
Emily Muthén, Eva Olofsson, Fredrik Ekelund, Gunilla Hellén, Jan Olof Lundqvist, Lars 
Engen, Lars-Erik Hansson, Linnea Hellenäs Pilhem, Sara Lindalen, Torgny Alstad, Tuija 
Fabernäs. 

13 



 
Då det saknades tillräckligt många nomineringar beslutade  årskonferensen att utse distriktsstyrelsen 
att fyllnadsvälja ombud till repskapet. Det gjordes därför vid ett DS-möte 2018-04-15. 
 
Ordinarie ombud: 
Mia Mårtensson, Håkan Eriksson, Lisbet Buzleta, John Edström, Sara Carlsson Hägglund, 
Gustav Landström, Alma Öberg (t. om. 2018-04-25) 
 
Ersättare representantskapet: 
1. Kerstin Hultman, 2. Stefan Schedin (t. om. 2018-06-03),3. Adriana Aires, 4.Hanna Klang, 
5. Elin Engström, 6. Daniel Carlenfors 
 

Valet 2018   

Riksdagsvalet blev nationellt sett en framgång med ett valresultat 8,0 %, vilket gav en ökning från 21                                 
till 28 riksdagsmandat. Vänsterpartiet Göteborg blev landets starkaste riksdagsvalkrets med 14 % (följ                         
av Stockholm med 13,12 % och Västerbotten med 12,69 %). 

Regionvalet blev distriktets största framgång när nästan 53 000 personer valde att rösta Vänsterpartiet.                           
Mandatmässigt gick vi från 6 till 7 mandat från Göteborg och från 13 till 15 mandat i hela regionen. 

I valet till kommunfullmäktige gjorde distriktet sitt bästa valresultat sedan år 1946. Över de senaste                             
två valen har vi gått från ca 22 500 röster år 2010 till ca 44 500 röster år 2018. En dubblering av                                           
väljarstödet på åtta år. Vi ökade från 8 till 11 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige och blev                               
fjärde största parti. 

Distriktsstyrelsen antog en valplan redan under verksamhetsåret 2017, som bland annat lade upp                         
valorganisationen. Distriktsstyrelsen utsåg en valledningen som bestod av arbetsutskottets ledamöter,                   
kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter. På distriktsexepditionen utökades personalstrykan               
från tre anställda med ansvarsområdena organisation, administration och kommunikation till fem                     
anställda med ansvarsområdena valsamordning, administration, intern samordning, intern               
kommunikation och extern kommunikation. 

Distriktsstyrelsen fattade beslut om att arrangera eftervalskampanjen “Tillsammans för ett jämlikt                     
Götebrog”. Kampanjen skulle likna våra tidigare kampanjer på temat “Vänsterpartiet gör skillnad”                       
men nischas mot att Vänsterpartiet håller vad vi lovar. 

Se Vänsterpartiet Göteborgs valutvärdering 2018 för mer information om valet och valrörelsen. 
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