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Verksamhetsplan 2019 

Det här är Vänsterpartiet Göteborgs verksamhetsplan för 2019. Den gäller för arbetet i både 

parlamentariska och utomparlamentariska sammanhang. Verksamhetsplanen styr distriktsstyrelsens 

arbete och vägleder alla partiföreningar. Ansvaret för genomförandet är gemensamt för hela distriktet, 

såväl distriktsstyrelse, partiföreningar, parlamentariker, distriktsexpeditionen och kansliet på 

stadshuset. 

Politiska prioriteringar 
Det råder ett kallt politiskt klimat i Sverige. De krafter som vill öka klyftorna, ställa utsatta grupper 

mot varandra och sprida misstro hörs allt mer och vinner större inflytande. Vi är ett parti som befinner 

oss i opposition, både i och utanför parlamenten.  

Rättigheter, trygghetssystem och resurser som vi har slagits för, byggt upp och förvaltat i decennier 

hotas. Hotet kommer från krafter och partier högerut, men även från de som tidigare varit våra 

allierade. Det är idag glest vid försvarslinjen och vår kamp för ett rättvist Göteborg är direkt avgörande 

för stadens framtid.  

Vänsterpartiet försvarar det gemensamma 
Bostadsbristen är stor i Göteborg. Många bor trångt, står utan eget hem eller tvingas leva i en allt för 

dyr bostad. Samtidigt hotas kommunens hyresrätter av utförsäljning och det höjs krav på 

marknadshyror, som skulle innebära att många tvingas flytta från sina bostäder då det blir för dyrt att 

bo kvar. Vi försvarar allmännyttan och fortsätter arbeta för att det ska byggas fler billiga hyresrätter i 

Göteborg. När allmännyttans bostäder renoveras så ska det göras på ett sätt så att alla som bor där har 

råd att bo kvar.  

Välfärden är i stort behov av mer resurser. Skolan, vården och omsorgen av äldre präglas av 

personalbrist och försämrad kvalitet, vilket leder till att många inte får det stöd och den hjälp de 

behöver. Men istället för att åtgärda problemen, sänks skatter och oseriösa privata ägare tillåts fortsätta 

plocka ut stora summor i vinst. Vi vill satsa på välfärden och motsätter oss alla nedskärningar. 

Vänsterpartiet är en självklar del av den växande klimatrörelsen. Vi motsätter oss utbyggnad av fossil 

infrastruktur och vill satsa på sol och vindkraft. Bilismen tar en alltför stor plats i vår stad, samtidigt 

som det blir dyrare att resa kollektivt. Vi vill satsa på det hållbara resandet, på bekostnad av det 

ohållbara. Sänkta priser i kollektivtrafiken är bra ur både rättvise och klimatperspektiv. Vi vill öka det 

kollektiva resandet och fortsätter motsätta oss försäljningen av spårvägen till Västra 

Götalandsregionen, eftersom det flyttar styret över spårvägen bort från göteborgarna vilket vi tror 

kommer leda till en sämre arbetsmiljö och en försämrad service. 

Vi lever i en tid då fascismen är på frammarsch och de senaste åren har vi sett en ökad närvaro av 

fascistiska och nazistiska organisationer i Göteborg. Främlingsfientlighet, hatbrott och våld har blivit 

allt vanligare och normaliseringen sker gradvis. Försvaret av mänskliga rättigheter och en stad som är 

öppen för alla är därför viktigare än någonsin. För oss är det självklart att vara en del i det försvaret 

och vi viker oss aldrig för hatet.  

Vänsterpartiet försvarar arbetsrätten 
Vi ser särskilt hur arbetsrätten under lång tid har varit under attack samtidigt som arbetsvillkoren på 

många arbetsplatser, inte minst inom välfärden, kraftigt har försämrats. Sverige är ett rikt land som 

skulle ha råd med både en generell arbetstidsförkortning och arbetsplatser med tillräcklig bemanning 

och ett mänskligt tempo. Trots att förutsättningarna för ett gott arbetsliv finns så är verkligheten en 

annan. I den delas vinst ut till dem som redan äger mer än tillräckligt, välfärdsarbetare är 

sönderstressade, antalet bemannings- och visstidsanställda ökar och arbetsplatserna blir allt tystare. 

Självförtroendet hos dem som vill att denna utveckling fortsätter är idag så stort att till och med 

strejkrätten hotas. 
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Genom att Vänsterpartiet har varit med och styrt Göteborg under flera år har vi kunnat förhindra en del 

av våra motståndares försök att ytterligare försämra arbetsvillkoren i staden och skapa oreda i stadens 

verksamheter. Men nu har förutsättningarna förändrats i och med att borgerligheten styr staden och 

avgör hur välfärden organiseras och finansieras framöver, vilket hotar verksamheten och de som 

arbetar i den. 

Vänsterpartiet kommer alltid att försvara arbetsrätten och rätten till ett värdigt arbetsliv. Vi fortsätter 

jobba för att det ska bli fler anställda inom stadens hemtjänst, förskola, socialtjänst och andra delar av 

välfärden, att lägstalönerna höjs, att normalarbetstiden stegvis sänks till sex timmar med bibehållen lön 

och att strejkrätten återigen ses som en självklarhet.  

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

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

resurser, och fortsätter kampen för rättvisa och jämlikhet!  

 

Organisatoriska prioriteringar 
Vår förmåga att bygga och utveckla vår organisation är en av våra främsta styrkor. Vi har anpassat oss 

i tider av både med- och motgång och utvecklat nya strategier vid behov. Vi går in i verksamhetsåret 

2019 med ett stort stöd i parlamenten och rekordmånga medlemmar i distriktet. Men vi befinner oss 

också i opposition och verkar i ett allt kyligare samhällsklimat. Vi behöver därför prioritera en 

utveckling av vår organisation.  

Vi ska under året särskilt satsa på partiföreningarnas verksamhet. För att organisera fler och 

åstadkomma mer är det i partiföreningarna som verksamheten måste utvecklas och breddas. Det lyckas 

vi med genom att våra distriktsgemensamma resurser som utskott, arbetsgrupper och personal 

samverkar och prioriterar det lokala partiarbetet. Med ett gemensamt fokus kan vi bygga en starkare 

organisation och flytta fram våra positioner. 

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

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

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

engagemang och våra parlamentariker hämtar stöd i medlemmarnas lokalkännedom. 

Under och efter valet har många nya medlemmar anslutit sig till vårt parti. Partiföreningarnas uppgift 

är att kanalisera detta engagemang på ett sätt som både ger nya medlemmar en bra introduktion till ett 

aktivt medlemskap och som samtidigt stärker organisationen. Vi måste därför arbeta ännu mer aktivt 

och kreativt med både medlemsvård och verksamhetsbredd i partiföreningarna. För att möjliggöra 

detta ska distriktets gemensamma resurser i större utsträckning än tidigare användas lokalt snarare än 

centralt. Utöver denna uppgift ansvarar studieutskottet för att organisera mer avancerade politiska 

studier som erbjuds medlemmar från hela distriktet. 

Det stora antalet nya medlemmar i distriktet samt den förändrade politiska situationen i kommunen har 

aktualiserat frågan om hur vi bäst organiserar oss. Det här är en diskussion som måste inkludera hela 

distriktet och som bland annat berör frågor om partiföreningarnas storlek och gränser samt 

branschföreningar och nätverk. 

Under verksamhetsåret ska: 

• alla nya medlemmar kontaktas inom två veckor och erbjudas en introduktion 

• partiföreningarna och DS hitta en gemensam god struktur för medlemsvård  

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

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

engagera och utbilda sig  
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• två Styrelseforum genomföras 

• styrelseutbildningar och regelbundet stöd ges lokalt till partiföreningarna  

• partiföreningarna erbjudas att stå värdar för centrala möten och arrangemang 

• en dialog inledas om distriktets organisation geografiskt. 

Internfeminism 
Det internfeministiska arbetet genomsyrar distriktets verksamhet. Det fungerar som verktyg vid möten, 

vägleder vid nomineringar och val samt genererar möten och träffar med syfte att stärka och stödja 

distriktets kvinnor.  

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

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

medlemmar möts. För att ta stöd av varandra då vi utvecklar det internfeministiska arbetet kan vi 

mötas på distriktsnivå, men också utbyta erfarenhetet och strategier med andra distrikt.  

Under verksamhetsåret ska distriktet fortsätta erbjuda plattformar för kvinnor att mötas samt utveckla 

stödstrukturerna för kvinnor med parlamentariska uppdrag. 

Under verksamhetsåret ska: 

• det internfeministiska arbetet utvecklas i distriktet, med fokus på partiföreningarna men 

genom utbyten över både stadsdels- och distriktsgränser 

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

kvinnor  

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

eller vill ta parlamentariska uppdrag  

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

dagstidningar blir studier vår motkraft och vårt verktyg för att förstå hur samhället fungerar och hur vi 

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

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

helt avgörande att vi har en fungerande studieverksamhet i alla delar av distriktet.  

Studier behöver i ännu högre grad bedrivas lokalt i partiföreningen Studieverksamheten behöver bli 

mer strukturerad, exempelvis genom återkommande koncept för studiecirklar och andra typer av 

studier. Det gäller inte minst introduktionsstudier för nya medlemmar. Studieutskottet ska under 

verksamhetsåret ha som sin främsta uppgift att stötta partiföreningar i att utveckla de lokala studierna. 

Distriktet och partiföreningarna måste bli bättre på att rapportera in genomförda studieaktiviteter till 

ABF för att i större utsträckning kunna få ekonomiska bidrag. 

Välkommen till Vänstern kommer att fortsätta men förläggas i olika delar av distriktet för att minska 

avståndet till partiföreningarna. På central nivå kommer valstudier inför valet till Europaparlamentet 

samt Sommaren med vänstern att organiseras. 

Under verksamhetsåret ska: 

• Välkommen till Vänstern (VTV) arrangeras för nya medlemmar varje kvartal på utvalda 

platser i distriktet 

•  studieutskottet skapa strukturer för att arrangera studiecirklar och annan studieverksamhet 

utifrån enkla koncept som går att återanvända 

•  minst en studiecirkel erbjudas i alla partiföreningar 
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•  minst en annan studieverksamhet erbjudas i alla partiföreningar 

•  valstudier och Sommaren med vänstern organiseras centralt 

•  genomförda studieaktiviteter samlat rapporteras in till ABF genom central samordning 

mellan distrikt och partiföreningar 

Kommunikation 
För att få genomslag för Vänsterpartiets politik, mobilisera medlemmar och organisera nya 

medlemmar krävs det en god kommunikation med tydliga budskap. Vi behöver fortsätta utveckla 

samordningen av kommunikationen i distriktet och utveckla nya sätt för partiföreningarna att påverka 

vad som kommuniceras. 

Vänsterpartiet Göteborg kommunicerar genom flera olika interna och externa kanaler. Allt 

kommunikationsarbete ska utgå från distriktets kommunikationsstrategi och samtliga kanaler ska ha en 

innehållspolicy. Distriktet behöver bli bättre på att producera film och livesändningar för att nå ut i 

digitala kanaler, därför kommer det vara prioriterat under verksamhetsåret.  

Under verksamhetsåret ska: 

• distriktet underlätta partiföreningarnas möjlighet att bidra med innehåll till distriktets 

gemensamma kommunikation 

• distriktet bistå partiföreningar med mallar för att skapa digitalt och tryckt material 

• distriktet ge ut tidningen Göteborgsvänstern fyra gånger per år 

• distriktet revidera Göteborgsvänsterns innehållspolicy 

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

spridningen av vårt budskap i digitala kanaler. 

Fackligt-politiskt arbete 
Fackföreningsrörelsen är avgörande för hela arbetarrörelsens kamp och samhällsutvecklingen. 

Vänsterpartiet har som allierad en viktig roll att fylla. Distriktets facklig-politiska arbete syftar till att 

stödja och samverka med den fackliga rörelsen.  

Under verksamhetsåret ska: 

• distriktet utveckla de forum som skapats för yrkesverksamma medlemmar att utbyta 

erfarenheter och strategier för ett framgångsrikt fackligt arbete 

• distriktet diskutera och ta fram ett förslag till hur och om distriktet ska organisera 

medlemmar  

• utifrån yrke/facklig tillhörighet  

• partiföreningarna arbeta med att öka andelen aktiva medlemmar som är LO-arbetare 

distriktet delta i partiets nationella fackliga rikskonferens. 

Parlamentarisk och utomparlamentarisk samverkan 
För att få genomslag för vår politik och störst utdelning för Vänsterpartiets närvaro i parlamenten, 

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

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

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

partidistriktets olika delar, för att stötta varandra och nyttja vår kollektiva styrka. Detta gäller såväl 

distriktsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen, som partiföreningar och enskilda parlamentariker.  
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Under verksamhetsåret ska: 

• vi utveckla vårt arbete med blixtkampanjer, där vi snabbt mobiliserar distriktet runt en 

aktuell fråga 

• samarbetet mellan distriktets två kanslier ska stärkas ytterligare och formerna för samverkan 

utvecklas 

• distriktet ha en kontinuerlig dialog med region- och partikansliet  

• distriktsstyrelsens arbetsutskott, kommunfullmäktigegruppens gruppledning och 

kommunalråden ha gemensamma möten minst varannan månad 

• distriktsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen träffas för strategisk diskussion om 

partidistriktets kommunalpolitik minst en gång under verksamhetsåret 

• formerna för samverkan mellan det parlamentariska och utomparlamentariska arbetet 

utvecklas. 

Ekonomi 
Distriktet har idag en god ekonomi. Valresulatet 2018 innebär ett något ökat partistöd och fler 

parlamentariska uppdrag innebär en större intäkt från partiskatten. Trots den goda ekonomin behöver 

vi ha en beredskap för framtiden och aldrig göra oss beroende av medel från parlamentariska uppdrag. 

Vi verkar i en osäker parlamentariska situation vilket innebär en ökad risk för extraval som medför 

stora utgifter, dessutom ska vi genomföra en valrörelse inför Europaparlamentsvalet. 

Partiföreningarna har möjlighet att få ekonomiskt stöd från distriktet för aktiviteter, en möjlighet som 

nyttjas väldigt olika av partiföreningarna. Under verksamhetsåret ska vi därför öka medvetenheten om 

våra gemensamma resurser och öka spridningen av dem.  

Vänsterpartiet Göteborg största tillgångar är uppbundna i fastigheten på Andra Långgatan 20 eftersom 

distriktet är majoritetsägare i den fastighetsförening som förvaltar huset. Lokalerna på 

distriktsexpeditionen har länge varit i behov av renovering, tillgänglighetsanpassning och anpassning 

till partiföreningarnas och distriktets verksamhet. 

Under verksamhetsåret ska: 

• distriktet säkerställa att alla parlamentariker betalar partiskatten 

• distriktet säkerställa att partiföreningarna har kunskap om möjligheten att ta del av 

distriktets gemensamma medel 

•  distriktet verka för att rusta upp lokalerna på Andra Långgatan 20 som förvaltas av 

fastighetsföreningen 

•  distriktet följa upp och fortsätta arbetet med Handlingsplanen för att stärka distriktets 

ekonomi med särskilt fokus på insamlingar och självfinansiering 

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

handlat om allt från stöd under strejker till asylrättsarbete. 

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

relationen av samverkan och föra en kontinuerlig dialog inför gemensamma evenemang 

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

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

i Stadshuset.  

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

Under verksamhetsåret ska: 

•  centrala och lokala samarbeten underhållas, utvecklas och initieras  

EUP-val 
Hösten 2018 genomförde vi i Göteborgsdistriktet en framgångsrik valrörelse. I maj är det dags att 

aktivera valorganisationen igen inför valet till Europaparlamentet. Precis som de allmänna valen är 

även detta val ett tillfälle att komma ut mer än vanligt med vår politik samt en möjlighet att aktivera 

fler av våra medlemmar. 

Under verksamhetsåret ska: 

• distriktet bedriva valrörelse utifrån den nationella valplattformen och distriktets valplan  

Arrangemang och viktiga datum 
Under verksamhetsåret ska Göteborgsdistriktet på olika sätt uppmärksamma lokala, politiska viktiga 

händelser samt arrangera eller vara medarrangör till återkommande högtidsdagar och arrangemang. 

Ambitionen kommer detta verksamhetsår vara att involvera partiföreningarna mer i arbetet istället för 

att skapa distriktscentrala arbetsgrupper för samtliga arrangemang. 

Under verksamhetsåret ska distriktet även för första gången stå värd för Vänsterdagarna, som är 

partiets största återkommande evenemang då vänsterpartister från hela Sverige samlas till en stor 

konferens. Vänsterdagarna arrangeras av partiet nationellt i samarbete med Göteborgsdistriktet. 

•  Distriktsårskonferens, 16-17 mars 

•  Arbetarrörelsens högtidsdag, 1 maj 

•  Segern över fascismen, 9 maj 

•  Hammarkullekarnevalen, 24-26 maj 

•  EUP-val, 26 maj 

•  West Pride, 12-16 juni 

•  Kobanedagen, 30 oktober 

•  Vänsterdagarna 2-3 november 

•  Kristallnatten, 9 november 

•  Minnesdagen för Förintelsens offer, 27 januari 2020 

• Internationella kvinnodagen, 8 mars 2020. 9 


