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DS förslag till verksamhetsplan 2020 1 

Det här är Vänsterpartiet Göteborgs verksamhetsplan för 2020. Den gäller för arbetet i både parlamen-2 

tariska och utomparlamentariska sammanhang. Verksamhetsplanen styr distriktsstyrelsens arbete och 3 

vägleder alla partiföreningar. Det är hela distriktets verksamhetsplan vilket innebär att ansvaret för 4 

genomförandet är gemensamt för hela distriktet, såväl distriktsstyrelse, partiföreningar, parlamentari-5 

ker, distriktsexpeditionen och kansliet på stadshuset. 6 

Politiska prioriteringar 7 

Ett samhälle som slits isär 8 

Vi lever i en tid då samhället mer och mer slits isär och går sönder. Vi upplever det i vår vardag. Vi 9 

märker det på våra arbetsplatser. Vi möter det i samhällsdebatten. Klyftorna ökar och det politiska 10 

klimatet hårdnar. Samtidigt som antalet svenska dollarmiljardärer är fler än någonsin är nedskärningar 11 

i välfärden inte längre ett hot utan en krass verklighet.  12 

Sverige är ett rikt land som har råd med välfärd för alla, en generell arbetstidsförkortning och arbets-13 

platser med tillräcklig bemanning och ett mänskligt arbetsliv. Men Sveriges och världens resurser 14 

samlas hos liten elit, och de krafter som vill ställa utsatta grupper mot varandra och sprida misstro hörs 15 

allt mer och vinner större inflytande. Akuta samhällsproblem som accelererande klimatkatastrof igno-16 

reras, samtidigt som rättigheter, trygghetssystem och resurser som vi har slagits för och byggt upp 17 

hotas. Och hotet kommer ofta även från de som tidigare varit våra allierade. 18 

Kamp i opposition – kamp i rörelse 19 

Vi är ett parti som befinner oss i opposition – både i och utanför parlamenten. Vår kamp förs inte bara 20 

i opposition mot regeringen och högerstyrena i kommunen och regionen utan även i opposition mot 21 

den politiska utvecklingen som aggressiva högerextrema krafter i Sverige och internationellt driver på. 22 

Vi är partiet som tar kampen för socialism och feminism och bygger en större och starkare rörelse för 23 

rättvisa och jämlikhet.  24 

Som socialister och feminister står vi ofta ensamma inne i parlamenten, men vi är desto fler i de utom-25 

parlamentariska rörelserna. Vänsterpartiet är en självklar del av de folkliga protesterna mot försäm-26 

ringar och kraven på ett mer rättvist samhälle. För oss är det en självklarhet att stå tillsammans med 27 

och vara en del av fack- och hyresgästföreningar,  28 

Vi lever i en tid då fascismen är på frammarsch och i den tar sig allt tydligare uttryck i många länder. 29 

Militärkuppen i Bolivia, Turkiets invasion av norra Syrien, högerpopulisternas framgångar i Europa – 30 

exemplen är många. Även i Göteborg har vi de senaste åren sett en ökad närvaro av fascistiska och 31 

nazistiska organisationer. Främlingsfientlighet, hatbrott och våld har blivit allt vanligare och normali-32 

seringen sker gradvis. Försvaret av mänskliga rättigheter och en stad som är öppen för alla är därför 33 

viktigare än någonsin. För oss är det självklart att vara en del i det försvaret och vi viker oss aldrig för 34 

hatet. 35 

Till försvar av det gemensamma och ett värdigt arbetsliv 36 

Det kommande året kommer ställa höga krav på oss att agera mot den politiska utvecklingen, försvara 37 

vårt gemensamma ägande och våra rättigheter. Vi kommer vara beredda på att agera och ta de politis-38 

ka strider som väcks under året, men huvudfokus kommer ligga på fyra områden.  39 
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 Välfärden behöver mer resurser – inte nedskärningar. Behovet av mer resurser är akut. Skolan, 40 

sjukvården och omsorgen av äldre präglas av personalbrist och försämrad kvalitet. Många får inte 41 

det stöd och den hjälp de behöver. Men istället för att åtgärda problemen drivs brutala nedskär-42 

ningar igenom, skatter sänks och oseriösa privata ägare tillåts fortsätta plocka ut stora summor i 43 

vinst. Vänsterpartiet driver krav på rejäla välfärdssatsningar och tar kampen mot alla nedskärning-44 

ar. 45 

 Nu krävs bostäder åt alla – inte förödande utförsäljningar och marknadshyror. Bostadsbristen är 46 

stor. Många bor trångt, står utan eget hem eller tvingas leva i en allt för dyr bostad. Kommunens 47 

hyresrätter hotas av utförsäljning, och hotet från regeringen om marknadshyror är på riktigt. Det 48 

skulle få förödande effekter för hyresnivåerna och tvinga många människor att flytta från sina 49 

hem. Vänsterpartiet försvarar allmännyttan, tar kampen mot alla försök att driva igenom mark-50 

nadshyror och fortsätter arbetet för att det ska byggas fler billiga hyresrätter. 51 

 För ett värdigt arbetsliv – mot attackerna på arbetsrätten. Arbetsrätten har under lång tid varit un-52 

der attack. Efter attackerna mot strejkrätten har regeringens hot nu riktats mot nästa grundpelare i 53 

arbetsrätten – lagen om anställningsskydd. Samtidigt som arbetsvillkoren på många arbetsplatser, 54 

inte minst inom välfärden, kraftigt har försämrats. Fler och fler arbetare är sönderstressade, antalet 55 

bemannings- och visstidsanställda ökar och arbetsplatserna blir allt tystare. Arbetsmiljön försäm-56 

ras. Det är på allvar. Antalet olyckor ökar. Allt fler dör på jobbet. Vänsterpartiet försvarar arbets-57 

rätten och kräver bättre arbetsvillkor med höjda lägstalöner och sänkt normalarbetstid till sex 58 

timmars arbetsdag med bibehållen lön. 59 

 Verklig omställning – inte hycklande klimatpassivitet. Nödvändigheten av en genomgripande 60 

samhällsförändring för att avvärja klimatkatastrofen är numera en självklarhet. Men istället för en 61 

verklig politisk och strukturell omställning med konkreta åtgärder så driver högern igenom höjda 62 

priser i kollektivtrafiken, satsar på gratisparkering för att uppmuntra bilism och hänvisar till indi-63 

viduellt ansvar där största bördan läggs på de med minst resurser. Vänsterpartiet tar kampen mot 64 

utbyggnad av fossil infrastruktur och för utbyggd elproduktion av sol- och vindkraft, hållbart re-65 

sande och billigare kollektivtrafik. 66 

Nu mer än någonsin behövs det ett starkt feministiskt och socialistiskt Vänsterparti i Göteborg. 67 

Tillsammans står vi upp för och försvarar våra gemensamma rättigheter, trygghetssystem och 68 

resurser, och fortsätter kampen för rättvisa och jämlikhet!  69 



 

3(7) 

Organisatoriska prioriteringar 70 

Förutsättningarna har inte ändrats mycket sedan förra året. Vi är fortfarande i opposition och många 71 

strider kommer att behöva tas utanför parlamenten. Arbetet som gjorts under 2019 behöver också mer 72 

tid för att ge resultat och utvecklas ytterligare. Därför ska satsningen på partiföreningarnas verksamhet 73 

fortsätta. För att organisera fler och åstadkomma mer är det i partiföreningarna som verksamheten 74 

måste utvecklas och breddas och vi driver viktiga lokala frågor. Det lyckas vi med genom att våra 75 

distriktsgemensamma resurser som utskott, arbetsgrupper och personal samverkar och prioriterar det 76 

lokala partiarbetet. Med ett gemensamt fokus kan vi bygga en starkare organisation och flytta fram 77 

våra positioner. 78 

Partiföreningarna 79 

Distriktets partiföreningar utgör basen i vår organisation. Det är i mötet med partiföreningarna som 80 

göteborgarna lär känna oss och vår politik. Här bygger vi viktiga allianser med andra föreningar och 81 

organisationer, bedriver studier och utvecklar aktivism. I partiföreningarna startar nya medlemmar sitt 82 

engagemang och våra parlamentariker hämtar stöd i medlemmarnas lokalkännedom. 83 

Vänsterpartiet Göteborg består idag av tio aktiva partiföreningar med kontinuerlig verksamhet med 84 

medlemsmöten, studieaktiviteter och utåtriktad verksamhet. Samtidigt har föreningarna många nya 85 

och gamla medlemmar som inte är så aktiva som de både kan och önskar vara. En utredning från 2016 86 

konstaterade att varje partiförening med mer än 100 medlemmar har ungefär samma mängd aktiva 87 

personer, oavsett medlemsantal. Den låga aktivitetsgraden är alltså inbyggd i våra stora föreningar och 88 

kan motverkas genom mindre enheter. Därför föreslår vi en organisatorisk förnyelse genom skapandet 89 

av nya partiföreningar. Det är en fortsättning på projektet ”Nu bygger vi organisationsmaskinen” som 90 

initierades 2019 och syftar precis som tidigare insatser till att göra Vänsterpartiet till den starkaste  91 

politiska kraften i Göteborg. 92 

 93 

Under verksamhetsåret ska:  94 

 våra stora partiföreningar ska dela sig och bilda två partiföreningar 95 

 partiföreningarna och DS låta sig inspireras av de goda erfarenheter som finns kring olika  96 

typer av medlemsaktiviteter och aktivt söka erbjuda medlemmarna fler sätt att mötas samt  97 

engagera och utbilda sig 98 

 en utbildning för partiföreningsstyrelser genomföras 99 

 riktat stöd ges till partiföreningar utifrån deras behov 100 

 distriktet titta på förutsättningarna för att bilda branschföreningar 101 

Internfeminism  102 

Det internfeministiska arbetet genomsyrar distriktets verksamhet. Det fungerar som verktyg vid mö-103 

ten, vägleder vid nomineringar och val samt genererar möten och träffar med syfte att stärka och stöd-104 

ja distriktets kvinnor.  105 

För att det internfeministiska arbetet ska göra skillnad behöver det bedrivas systematiskt och ständigt 106 

utvecklas. Det gäller inte minst i partiföreningarna, där merparten av vår verksamhet bedrivs och med-107 

lemmar möts. För att ta stöd av varandra då vi utvecklar det internfeministiska arbetet kan vi mötas på 108 

distriktsnivå, men också utbyta erfarenhet och strategier med andra distrikt.  109 

Under verksamhetsåret ska distriktet fortsätta erbjuda plattformar för kvinnor att mötas, anordna sepa-110 

ratistiska möten inför exempelvis konferenser samt utveckla stödstrukturerna för kvinnor med parla-111 

mentariska uppdrag.  112 
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 Under verksamhetsåret ska:  113 

● det internfeministiska arbetet utvecklas i distriktet, med fokus på partiföreningarna men ge-114 

nom utbyten över både stadsdels- och distriktsgränser  115 

● plattformar erbjudas med syfte att stärka och stödja medlemmar som identifierar sig som 116 

kvinnor  117 

●  stödstrukturer utvecklas för medlemmar i distriktet som identifierar sig som kvinnor och har 118 

eller vill ta parlamentariska uppdrag 119 

● distriktet och partiföreningarna implementera den uppdaterade internfeministiska strategin 120 

● det systematiska arbetet med separatistiska möten fortsätta och utvecklas på både distrikts- 121 

och partiföreningsnivå 122 

● distriktet utveckla och förbättra strategierna för att män i partiet i större utsträckning ska driva 123 

och ta ansvar för det internfeministiska arbetet 124 

Studier 125 

Studier har alltid haft en central roll inom vänstern. När våra motståndare äger TV-kanaler och dags-126 

tidningar blir studier vår motkraft och vårt verktyg för att förstå hur samhället fungerar och hur vi kan 127 

förändra det. Genom studier kan också enskilda medlemmar få kunskap och självförtroende för att 128 

kunna vara aktiva i det utomparlamentariska arbetet eller representera oss i parlamenten. Det är därför 129 

helt avgörande att vi har en fungerande studieverksamhet i alla delar av distriktet. Det innebär att mer 130 

fokus behöver läggas på studier i partiföreningarna. Där kan medlemmarna i större utsträckning få 131 

inflytande över vad som ska studeras och de fysiska avstånden är mindre. 132 

Under verksamhetsåret ska:  133 

● ett studieutskott väljas vars främsta uppgift är att stötta partiföreningarna i att utveckla de  134 

lokala studierna och arrangera föreläsnings och seminarieverksamhet 135 

● Välkommen till Vänstern (VTV) arrangeras för nya medlemmar varje kvartal i utvalda partifö-136 

reningars regi 137 

● studieutskottet revidera distriktets grundcirkel utifrån det nya partiprogrammet 138 

● minst en studiecirkel erbjudas i alla partiföreningar 139 

● minst en annan studieverksamhet erbjudas i alla partiföreningar 140 

● Sommaren med vänstern organiseras av distriktet 141 

● genomförda studieaktiviteter samlat rapporteras in till ABF genom central samordning mellan 142 

distrikt och partiföreningar  143 

● det påbörjade arbetet med studiesamverkan mellan distriktet och CMS Göteborg genomföras 144 

om förutsättningar finns 145 

Kommunikation 146 

För att få genomslag för Vänsterpartiets politik, mobilisera medlemmar och organisera nya medlem-147 

mar krävs det en god kommunikation med tydliga budskap. Vi behöver fortsätta utveckla samordning-148 

en av kommunikationen i distriktet och utveckla nya sätt för partiföreningarna att påverka vad som 149 

kommuniceras. Ett sätt som kommer bidra till utvecklingen är projektet som påbörjats som kallas ”Nu 150 

bygger vi organisationsmaskinen”. I projektet ingår bland annat att alla partiföreningar ska få stöd i att 151 

utveckla sin kommunikation. 152 
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Vänsterpartiet Göteborg kommunicerar genom flera olika interna och externa kanaler. Allt kommuni-153 

kationsarbete ska utgå från distriktets kommunikationsstrategi och samtliga kanaler har och ska ha en 154 

innehållspolicy. Kommunikationsstrategin ska spridas till partiföreningarna och parlamentariker. 155 

Distriktet behöver bli bättre på att producera film och livesändningar för att nå ut i digitala kanaler, 156 

detta är ett mål som behöver fortsatt prioritet. 157 

Under verksamhetsåret ska:  158 

● distriktet underlätta partiföreningarnas möjlighet att bidra med innehåll till distriktets gemen-159 

samma kommunikation  160 

● distriktet stödja partiföreningarna i att utveckla sin kommunikation 161 

● distriktet bistå partiföreningar med mallar för att skapa digitalt och tryckt material, detta gäller 162 

utöver de nationella mallar som finns och bör användas.  163 

● distriktet färdigställa en gemensam Drive där alla mallar kommer finnas tillgängliga för parti-164 

föreningarna 165 

● distriktet ge ut tidningen Göteborgsvänstern fyra gånger per år  166 

● distriktet utveckla produktionen av rörlig bild för att tillgängliggöra vår verksamhet och öka 167 

spridningen av vårt budskap i digitala kanaler 168 

● distriktet via våra kommunikationskanaler uppmärksamma minnesdagar och högtider så som 169 

exempelvis arbetarnas minnesdag (Workers´Memorial Day), segerdagen över fascismen, Ko-170 

banedagen, kristallnatten och minnesdagen för förintelsens offer 171 

Fackligt-politiskt arbete 172 

Fackföreningsrörelsen är avgörande för hela arbetarrörelsens kamp och samhällsutvecklingen. Det 173 

fackliga är även ofta en väg in i politisk organisering. Vänsterpartiet har som allierad en viktig roll att 174 

fylla. Distriktets facklig-politiska arbete syftar till att stödja och samverka med den fackliga rörelsen, 175 

samt hjälpa till att ta vara på människors engagemang. 176 

Under verksamhetsåret ska:  177 

● distriktet utveckla de forum som skapats för yrkesverksamma medlemmar att utbyta erfaren-178 

heter och strategier för ett framgångsrikt fackligt arbete 179 

● partiföreningarna arbeta med att öka andelen aktiva medlemmar som har arbetaryrken 180 

● distriktet delta i partiets fackliga rikskonferens 181 

Parlamentarisk och utomparlamentarisk samverkan 182 

För att få genomslag för vår politik och störst utdelning för Vänsterpartiets närvaro i parlamenten, 183 

behöver distriktet ha ett nära samspel mellan det utomparlamentariska och det parlamentariska arbetet. 184 

Det politiska läget ställer höga krav på organisationen både i och utanför parlamenten, samtidigt som 185 

det ökar vårt handlingsutrymme. Vi behöver därför utveckla samarbetet och utbytet mellan partidi-186 

striktets olika delar, för att stötta varandra och nyttja vår kollektiva styrka. Detta gäller såväl distrikts-187 

styrelsen och kommunfullmäktigegruppen, som partiföreningar och enskilda parlamentariker. 188 

Kommunfullmäktiges beslut att avskaffa stadsdelsnämnderna (planerat att ske från 1 januari 2021) 189 

innebär att den kommunalpolitiska nivån som partiföreningarna har tydligast koppling till lokalt 190 

kommer försvinna. Det ställer krav på oss att fortsatt utveckla former för samverkan parlamentariskt 191 

och utomparlamentariskt på partiföreningsnivå. 192 
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Under verksamhetsåret ska:  193 

● formerna för samverkan mellan det parlamentariska och utomparlamentariska arbetet fortsatt 194 

utvecklas – framförallt på partiföreningsnivå 195 

● distriktets olika delar vara redo för och ha verktygen för att gå ut i blixtkampanjer, där vi 196 

snabbt mobiliserar distriktet runt en aktuell fråga 197 

● samarbetet mellan distriktets två kanslier prioriteras och formerna för samverkan utvecklas 198 

● formerna för samverkan och dialog mellan distriktet och regionkansliet ses över och utvecklas 199 

● distriktets samverkan och dialog med partikansliet och partistyrelsen stärkas 200 

● distriktsstyrelsens arbetsutskott, kommunfullmäktigegruppens gruppledning och kommunalrå-201 

den ha gemensamma möten minst varannan månad 202 

● distriktsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen träffas för strategisk diskussion om partidi-203 

striktets kommunalpolitik minst en gång under verksamhetsåret 204 

Ekonomi 205 

Distriktet har en god ekonomi med större omsättning än tidigare. Intäkterna har ökat med fler med-206 

lemmar och det starka valresultatet 2018 (vilket gav ökat partistöd och mer inbetald partiskatt på 207 

grund av fler parlamentariska uppdrag), samtidigt som en större organisation och satsningar också 208 

innebär större kostnader än tidigare. Trots den goda ekonomin behöver vi ha en beredskap för framti-209 

den och aldrig göra oss beroende av medel från parlamentariska uppdrag. Vi verkar i en osäker parla-210 

mentariska situation vilket innebär en ökad risk för extraval som medför stora utgifter. 211 

Partiföreningarnas möjlighet att få ekonomiskt stöd från distriktet för lokalkostnader och andra aktivi-212 

teter är en viktig princip då partiföreningarnas ekonomiska förutsättningar varierar stort. 213 

Vänsterpartiet Göteborg största materiella tillgång är fastigheten på Andra Långgatan 20 eftersom 214 

distriktet är majoritetsägare i den fastighetsförening som förvaltar huset. Att värna, underhålla och 215 

eventuellt bygga ut fastigheten är strategiskt viktigt både på kort och lång sikt. Ett arbete har påbörjats 216 

för att utveckla lokalerna på distriktsexpeditionen och möta behovet av renovering, tillgänglighetsan-217 

passning och anpassning till partiföreningarnas och distriktets verksamhet.  218 

Under verksamhetsåret ska:  219 

● distriktet säkerställa att alla parlamentariker betalar partiskatten 220 

● distriktet informera partiföreningarna om möjligheten att få ekonomiskt stöd från distriktet 221 

● distriktet fortsätta verka för att rusta upp lokalerna på Andra Långgatan 20 som förvaltas av 222 

fastighetsföreningen 223 

● distriktet följa upp arbetet med Handlingsplanen för att stärka distriktets ekonomi med särskilt 224 

fokus på insamlingar och självfinansiering 225 

Samarbeten 226 

På distriktsnivå har vi utvecklat samarbeten med fackliga organisationer och politiska nätverk. Det har 227 

handlat om allt från stöd under strejker till asylrättsarbete. Internationell solidaritet och stödet för 228 

kampen i andra länder har en särskilt framträdande roll för våra samarbeten med andra organisationer. 229 

Vår närmaste och viktigaste samarbetspartner är Ung Vänster. Under året ska vi fortsätta den långa 230 

relationen av samverkan och föra en kontinuerlig dialog inför gemensamma evenemang.  231 

Det är en utmaning att utveckla våra samarbeten på lokal nivå, och här spelar partiföreningarnas och 232 

enskilda medlemmar nätverk en viktig roll. Men vi måste också bli bättre på att tillgängliggöra och 233 
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använda oss av de kontakter och ingångar vi har genom våra parlamentariska poster och genom arbetet 234 

i Stadshuset.  235 

Samarbeten bör även i högre grad initieras kring prioriterade politiska frågor och vid kampanjer.  236 

Under verksamhetsåret ska: 237 

● centrala och lokala samarbeten underhållas, utvecklas och initieras 238 

Större arrangemang 239 

Under verksamhetsåret arrangerar eller medverkar vi vid ett antal viktiga större arrangemang. Partifö-240 

reningarna deltar vid lokala politiska viktiga händelser och aktiviteter så som stadsdelsdagar, medan 241 

några prioriterade arrangemang arrangeras/samordnas distriktscentralt. Det är dock viktigt att under-242 

stryka att för att distriktscentrala arrangemangen ska gå att genomföra så kräver det aktiv medverkan 243 

av medlemmar från alla partiföreningarna exempelvis genom arbetsgrupper och deltagande som funk-244 

tionärer. 245 

Utöver distriktsårskonferensen så är partikongressen i Västerås i maj årets viktigaste partiinterna ar-246 

rangemang där distriktet företräds av en stor delegation med 21 ombud. 247 

Under verksamhetsåret ska: 248 

● distriktet prioritera Arbetarrörelsens högtidsdag (1 maj) med demonstration och torgmöte till-249 

sammans med Ung Vänster och extra satsning på första maj-fest 250 

● distriktet genomföra ett eget arrangemang på Internationella kvinnodagen (8 mars 2021) i för-251 

sta hand i samverkan med Ung Vänster 252 

● distriktet medverka vid Hammarkullekarnevalen (29–31 maj) och West Pride (3–7 juni)  253 

● distriktet förbättra, stötta och delta i större arrangemang som initieras av andra organisationer  254 


