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Inledning 
Det här är Vänsterpartiet Göteborgs verksamhetsplan för 2022. Den gäller för arbetet i både 
parlamentariska och utomparlamentariska sammanhang. Verksamhetsplanen styr distriktsstyrelsens 
arbete och vägleder alla partiföreningar. Det är hela distriktets verksamhetsplan vilket innebär att 
ansvaret för genomförandet är gemensamt för hela distriktet, såväl distriktsstyrelse, partiföreningar, 
parlamentariker, distriktsexpeditionen och kansliet på stadshuset. 

2022 är ett valår så därför skiljer sig verksamhetsplanen något från andra år med ett stort fokus på 
valrörelsen. Vår verksamhetsplan är också vår valplattform och anger vilka frågor vi vill fokusera på 
i valrörelsen. Den kompletteras sedan av ett kommunpolitiskt program som tas på valkonferensen 
och styr vårt politiska arbete i kommunen den kommande mandatperioden. På kongressen antas 
dessutom en nationell valplattform som gäller för hela Vänsterpartiet. Därför är politiken här mer 
inriktad på region- och kommunpolitik. 

Politiska prioriteringar 
Kapitalism i kris  
Coronapandemins inledande lågkonjunktur synliggjorde den politiska skiftning till höger som 
urholkat välfärden. För oss socialister är det inte särskilt förvånande. Dagens moderna kapitalism är 
ett bräckligt samhällssystem känsligt för alla händelser som inte ryms inom en kvartalsrapport. 
Frånsett den akuta konjunkturnedgång som följde i pandemins spår har kapitalismen länge visat 
många sjukdomstecken. Dessa sjukdomstecken infekterar vårt samhälle i form av ökade 
motsättningar i vardagen. Vi ser förvärrad rasism, hårdare kvinnoförtryck, elitens klasskamp mot 
vanliga arbetare och utöver detta en hotande klimatkatastrof. I denna nya politiska terräng har 
borgerligheten trappat upp sina angrepp på de folkliga trygghetssystemen, arbetsrätten och rätten till 
bostad. 

Kampen fortsätter 
Som socialister och feminister står vi ofta ensamma inne i parlamenten, men vi är desto fler i de 
utomparlamentariska rörelserna. Vänsterpartiet är en självklar del av de folkliga protesterna mot 
försämringar och kraven på ett mer rättvist och hållbart samhälle. För oss är det en självklarhet att 
stå tillsammans med och vara en del av facket, hyresgästföreningen och klimatrörelsen. På samma 
sätt vill vi tillsammans med andra bygga upp breda kampanjer eller rörelser för att försvara 
välfärden. 

Under 2022 står slaget om välfärden, bostäderna och demokratin på stadens gator och torg. 
Utgången av valet kommer att bli avgörande för möjligheterna att återuppbygga välfärden och 
tryggheten i vårt samhälle. Borgerligheten har bekänt färg den senaste mandatperioden och tydligt 
visat sitt förakt för allt gemensamt genom stora nedskärningar i välfärden och attacker på allt från 
socialtjänst till hyresrätter. De områden vi prioriterat under den senaste mandatperioden då vi varit i 
opposition är fortsatt de områden som är viktigast för oss och som vi prioriterar i vår valrörelse 
2022. 

Välfärden behöver mer resurser – inte nedskärningar. Behovet av mer resurser är akut. Pandemin 
har visat på bristande resurser i både skola, sjukvård och omsorg. Personalbrist och försämrad 
kvalitet har bokstavligt talat lett till fler döda i covid-19. För många ger inte välfärden det stöd och 
den hjälp de behöver. Det lilla högerstyret i kommunen och det blågröna i regionen har systematiskt 
gjort nedskärningar i vård och omsorg. Det drabbar redan hårt ansatta verksamheter, personalen går 
på knäna och sjuksköterskorna flyr Sahlgrenska. I Göteborg skär de även ner kraftigt på en skola 
som redan saknar de resurser som krävs för att ge våra barn en fullgod utbildning. Vänsterpartiet 
driver krav på rejäla välfärdssatsningar och tar kampen mot alla nedskärningar. 
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Bostad är en rättighet – inte en vara. Bostadsbristen är stor. Många bor trångt, står utan eget hem 
eller tvingas leva i en allt för dyr bostad. Kommunens hyresrätter hotas av utförsäljning och 
ombildningar samtidigt som de borgerliga partierna gör sitt bästa för att blockera allt byggande av 
nya hyresrätter. Hyresvärdarna kringgår förhandling om renoveringar med hyresgästerna genom att 
renovera och kraftigt höja hyran när någon flyttar ut. Allmännyttan måste återgå till att vara garanten 
för att alla har den bostad de behöver till en kostnad de har råd med. Vi kan inte förlita oss på 
marknaden utan måste själva bygga bort bostadsbristen genom allmännyttan. Vänsterpartiet vill 
stärka allmännyttan och tar kampen mot alla försök att driva igenom ombildningar. Vi fortsätter 
arbetet för att det ska byggas fler hyresrätter med en hyra som folk har råd att betala. 

För ett värdigt arbetsliv och sex timmars arbetsdag. Arbetsrätten har under lång tid varit under 
attack. De senaste åren har präglats av ett långdraget angrepp på Lagen om Anställningsskydd 
(LAS) där januariavtals-partierna hotat fackföreningarna med att införa försämringarna om de inte 
kommer överens med arbetsköparna. Samtidigt har arbetsvillkoren på många arbetsplatser, inte 
minst inom välfärden, kraftigt försämrats. Fler och fler arbetare är sönderstressade, antalet 
bemannings- och visstidsanställda ökar och anställningstryggheten urholkas. Det blir svårare och 
svårare för arbetare att kunna stå upp för sina rättigheter utan risk för repressalier från 
arbetsköparen. Arbetsmiljön försämras systematiskt med allt fler varianter på tillfälliga anställningar 
på allt kortare tid. Antalet olyckor ökar och allt fler dör på jobbet. Vänsterpartiet försvarar 
arbetsrätten och kräver bättre arbetsvillkor, höjda lägstalöner och sänkt normalarbetstid till sex 
timmars arbetsdag med bibehållen lön. 

Verklig omställning – inte hycklande klimatpassivitet. Nödvändigheten av en genomgripande 
samhällsförändring för att avvärja klimatkatastrofen är numera en självklarhet. Men i stället för en 
verklig politisk och strukturell omställning med konkreta åtgärder så gör det blågröna styret i 
regionen nedskärningar som tvingar fram höjda priser och försämrad turtäthet i kollektivtrafiken. 
Samtidigt hänvisar de till individuellt ansvar där största bördan läggs på de med minst resurser 
istället för att göra de stora, strukturella förändringar som krävs för att hejda klimatförändringarna. 
Vänsterpartiet tar kampen mot utbyggnad av fossil infrastruktur och för utbyggd elproduktion av 
sol- och vindkraft, hållbart resande och billigare kollektivtrafik.  

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 socialism, feminism och jämlikhet! 

Organisatoriska prioriteringar  
Vår organisation är både förstärkt och försvagad av de senaste åren. Den har fyllts av medlemmar 
och vi är fler än på flera generationer. Samtidigt har pandemins restriktioner inneburit att många 
partiföreningar inte har lyckats hålla igång sin verksamhet och att den stora medlemstillströmningen 
inte kunnat fångas upp i verksamheten.  

Verksamhetsåret 2022 kommer präglas av att det är valår. Verksamheten kommer att fokuseras på 
att mobilisera och aktivera våra medlemmar. Efter en lång pandemi med restriktioner som hindrat 
oss från att bedriva vårt ordinarie utåtriktade arbete behöver det stärkas för att nå framgångar i det 
kommande valet. 

Vi har mycket att göra för att stå starka i den kommande valrörelsen. Partiföreningarna är grunden i 
vår organisation och det är prioriterat att stärka det lokala arbetet. Vi måste aktivera så många som 
möjligt av våra medlemmar, både gamla och nya.  

Vår målsättning är att bygga en starkare rörelse för ett enat och rättvist Göteborg och genom ett bra 
valresultat stärka våra positioner i de parlamentariska församlingarna.   
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Under verksamhetsåret ska:  

• en intern valupptakt genomföras i början av valrörelsen. 

• vi gemensamt säkerställa en hög närvaro på platser kopplade till de prioriterade 
målgrupperna. Distriktsexpeditionen stötta samverkan mellan partiföreningarna för att 
stärka upp där lokal kapacitet saknas. 

• fokus ligga på ett mer mobilt och flexibelt valarbete. 

Valorganisation 
Distriktets valarbete kommer att ledas och styras från distriktsexpeditionen. Vi kommer att öka 
antalet anställda från fyra till sex ombudsmän. Distriktets valledning kommer att utgöras av 
distriktsstyrelsens arbetsutskott samt ett utsett kommunalråd samt en partistyrelseledamot från 
distriktet. Partiföreningarna utgör valets viktigaste enheter. Det är i de lokala valgrupperna som en 
stor del av valrörelsens aktiviteter organiseras och utförs. Valrörelsen är en möjlighet att organisera 
fler medlemmar men också att bygga upp en större skara sympatisörer.  

Valrörelsen kommer att ha som mål att vara mer mobil än tidigare och ha ett större digitalt fokus. Vi 
behöver synas, både ute i våra bostadsområden och på nätet. Utifrån det kommer vi endast att ha en 
valstuga, den kommer att placeras vid Kungsportsplatsen. Övergången till ett mobilt arbetssätt syftar 
till att stimulera ett mer strategiskt och flexibelt arbete och ska inte uppfattas som en nedprioritering 
av arbetet ute i våra bostadsområden. Det handlar snarare om att kunna nå ut på fler platser. Särskilt 
fokus kommer att vara på våra förorter, där vi har en av våra prioriterade målgrupper. Utöver arbetet 
på gator och torg kommer distriktet även att ha en digital valstuga.  

Under verksamhetsåret ska:  

• valledningen formera sig  

• en valstuga hyras in  

• en digital valstuga organiseras  

Partiföreningarna 
Varje partiförening har olika förutsättningar och ska därför anpassa sitt arbete efter dessa. För att 
kunna utnyttja resurserna på bästa sätt behöver varje partiförening analysera sitt område och sin 
egen kapacitet för att kunna arbeta mer effektivt. Det är i de lokala valgrupperna som en stor del av 
valrörelsens aktiviteter organiseras och utförs. Partiföreningarna är fria att utforma sin egen modell 
för valorganisation utifrån de egna förutsättningarna. Arbetsuppgifterna kan med fördel organiseras i 
mindre arbetsgrupper och nätverk.  

Den nationella valplattformen, distriktets valplan samt de kommunala och regionala politiska 
valprogrammen ska genomsyra partiföreningens analysarbete och strategi. Distriktet ska stötta 
partiföreningarna i arbetet med att analysera sitt upptagningsområde samt anpassa den nationella 
valstrategin för partiföreningens lokala kontext. 

Partiföreningarna behöver sträva efter att engagera en bredd av medlemmar. Valarbetet behöver 
präglas av långsiktighet för stärka föreningen även efter valet. Under en valrörelse ska fokus ligga 
på utåtriktade aktiviteter i alla dess former. Särskilt fokus ska ligga i att möta och kommunicera med 
människor, det fysiska mötet är ett av de starkaste verktygen för att nå ut med vårt politiska budskap 
och möta väljare. Kreativa och nyskapande idéer ska blandas med de utåtriktade verktyg som vi har 
lång erfarenhet av. Exempel på aktiviteter kan vara dörrknackning, ringkampanjer, trappspringning, 
torgmöten etc. Det är viktigt att vi har en bredd av aktiviteter för att så många medlemmar som 
möjligt ska kunna hitta ett sätt att bli aktiv.  
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Det mobila arbetssättet ger större möjligheter till självbestämmande för varje partiförening. Det ger 
också en chans att ompröva sin strategi om den ursprungliga planen inte verkar fungera. Målet är 
också att förbättra kvalitén i våra väljarkontakter och skapar förutsättningar för fler förstagångs-
kontakter.  

Under verksamhetsåret ska: 

• partiföreningarna analysera sitt område och den egna kapaciteten   

• lokala valgrupper bildas 

• distriktsexpeditionen stödja valorganisationen med både lång- och kortsiktiga uppgifter. 

• en mall för lokalt material tas fram  

• distriktets resursbank för partiföreningarna på Google Drive användas för att sprida och 
dela gemensamma dokument. 

Samverkan mellan partiföreningarna 
En del av en lyckad valrörelse är att distriktet arbetar synkroniserat och utbyter idéer och 
erfarenheter med varandra. Samarbeten mellan partiföreningar som ligger geografiskt nära eller har 
liknande förutsättningar ska uppmuntras. Ett särskilt valanpassat styrelseforum som samlar 
representanter för partiföreningarnas styrelser och distriktsstyrelsen ska arrangeras. Det kommer att 
vara ett forum för planering, utbyte av idéer och synkronisering mellan partiföreningarna, ett tema 
kommer att vara medlemsvård.  

De lokala valgrupperna uppmanas hjälpa varandra vid behov. Särskilt angeläget är det att mobilisera 
resurser till de områden där valrörelsens målgrupper finns. För att främja samverkan ska 
distriktsexpeditionen tillsammans med aktuella partiföreningar planera och bjuda in medlemmar till 
gemensamma aktiviteter.  

Under verksamhetsåret ska:  

• distriktsexpeditionen skapa forum för information- och erfarenhetsutbyte. En träff med 
fokus på medlemsvård skall genomföras.  

• distriktsexpeditionen organisera en pool med medlemmar som kan rycka ut vid behov. 

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, inte minst nu under valåret, ställer höga krav på organisationen både i 
och utanför parlamenten. Vi behöver fortsätta att utveckla samarbetet och utbytet mellan 
partiföreningarna och den parlamentariska delen av organisationen. Kontakterna mellan 
partiföreningar och parlamentariker behöver fortsätta ske utifrån behov identifierade i 
partiföreningarnas analyser av sitt område eller kring viktiga frågor som parlamentarikern 
identifierat i sitt arbete och som har lokal koppling.  

Distriktet behöver också ha en väl fungerande samverkan med regionen för att lyfta fram viktiga 
frågor som till exempel hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.  

Under verksamhetsåret ska: 

• partiföreningarna utifrån sina lokala analyser bjuda in parlamentariker för att öka 
kunskapen och engagemanget kring lokala frågor. 

• parlamentarikerna utifrån sina ansvarsområden lyfta lokala frågor som kan vara aktuella att 
driva i valrörelsen i specifika områden med partiföreningarna.  
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• formerna för samverkan med regionkansliet utvecklas ytterligare. 

• distriktets samverkan och dialog med partikansliet och partistyrelsen stärkas. 

• 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. 

Samarbeten 
Både distriktet och partiföreningarna behöver aktivt arbeta för att utveckla samarbeten med fackliga 
organisationer och politiska nätverk. Det är en utmaning att utveckla våra samarbeten och här spelar 
enskilda medlemmars nätverk en viktig roll. Vi ska även bli bättre på att tillgängliggöra och använda 
oss av de kontakter och ingångar vi har till andra närliggande rörelser. Partiföreningar kan också 
utifrån sina lokala analyser försöka hitta nya lokala allierade att samverka med när vi genomför våra 
aktioner och kampanjer i bostadsområden. Valrörelsen politiserar vardagen för många människor 
och det kan underlätta etableringen av nya kontakter.  

Det är av största vikt att etablera kontakter med utomparlamentariska nätverk utanför partiet. Det 
kan handla om intresseorganisationer, representanter för olika typer av omsorgstagare, grupper av 
fackligt förtroendevalda eller aktivister. Detta för att vitalisera och på sikt realisera våra 
parlamentariska målsättningar. Denna uppgift måste delas av alla instanser; partiföreningar, 
parlamentariker och distriktsstyrelsen. 

Vår närmaste och viktigaste samarbetspartner är Ung Vänster. Under valåret är det samarbetet 
särskilt viktigt och därför bör arbetet med att utveckla dialogen starta tidigt.  

Under verksamhetsåret ska: 

• centrala och lokala samarbeten underhållas, utvecklas och initieras. 

• våra parlamentariker särskilt prioritera kontakter med utomparlamentariska nätverk och 
organisationer utanför partiet. 

• våra partiföreningar söka allierade i utomparlamentariska nätverk utanför partiet. 

• distriktet underlätta samverkan mellan vår partiorganisation, dess parlamentariker och 
utomparlamentariska nätverk utanför partiet. 

Studier 
Studier utgör en motkraft och ett verktyg för att förstå hur samhället fungerar och hur det kan 
förändras. Det är särskilt viktigt för den kommande valrörelsen! Genom studier kan medlemmar få 
verktyg och det självförtroende som kan vara avgörande för att vilja delta fullt ut i det 
utomparlamentariska arbetet eller representera Vänsterpartiet i parlamenten.  

Distriktet har en god studietradition. Partiföreningar och nätverk anordnar många träffar av olika 
slag i det löpande arbetet och det finns flera upparbetade studiekoncept vars samlande kraft blir 
bärande för verksamhetsåret. Studierna 2022 behöver fokusera på valet och valarbetet och ska 
innehålla både politiska och praktiska/organisatoriska studier såväl som introduktion till 
nyengagerade som snabbt och med full kraft kan välkomnas in i rörelsen.   

Partiföreningarnas viktiga arbete kommer ha en avgörande roll att spela. Där blir avstånden mindre 
och medlemmarna kan i större utsträckning få inflytande över vad som studeras. Studier både inför 
och efter valet är avgörande för det långsiktiga arbete som stärker partiföreningarna och tar hand om 
de många medlemmar som strömmar in till organisationen.   
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Under verksamhetsåret ska: 

• ett studieutskott väljas. 

• en valskola arrangeras på distriktsnivå som omfattar fördjupade studier kring de politiska 
fokusområdena inför valet, innan sommaren.  

• Sommar med vänstern arrangeras. 

• Välkommen till vänstern arrangeras för nya medlemmar varje kvartal i utvalda 
partiföreningars regi. 

• Välkommen till vänstern övergå till en typ av tätt återkommande aktivistintroduktioner från 
sommaren och valet ut. 

• stadshuset genomföra en debattskola för parlamentariker, och andra som kan vara aktuella 
för att ta livedebatter med andra partier. 

• valstudiehäften produceras som ska kunna användas som en plattform till stöd för 
partiföreningarnas egna valstudier.  

• distriktet se över möjligheten att arbeta med digitala utbildningar via systemet Learniefier. 

• distriktet se över möjligheten att ha ett flerspråkigt Välkommen till vänstern och en 
flerspråkig aktivistintroduktion.  

• distriktscentrala studieaktiviteter filmas och livesändas i den mån det är möjligt. 

• alla partiföreningar arrangera introduktionsstudier för nya medlemmar. Studieutskottet ska 
erbjuda de partiföreningar som inte klarar detta vägledning.  

• genomförda studieaktiviteter samlat rapporteras in till ABF genom central samordning 
mellan distrikt och partiföreningar. 

• separatistiska utbildningstillfällen arrangeras för kvinnor, inför valet. 

• en utbildning i att vara digital aktivist genomföras. 

Kommunikation 
God intern kommunikation är nyckel till att lyckas med en sammanhållen och välfungerande 
organisation över hela distriktet och för att få genomslag för Vänsterpartiets politik under 
kommande valår. För att mobilisera medlemmar krävs det även en god extern kommunikation med 
tydligt budskap. Därför kommer det vara viktigt att ta fram en särskild kommunikationsplan för 
valrörelsen.  

Den externa kommunikationen ska formas utifrån de målgrupper som utgör grunden för den 
nationella strategin; progressiva unga och människor boende i miljonprogrammen. För att nå så 
många som möjligt måste kommunikationen förmedla Vänsterpartiets lösningar på hur vi kan bygga 
samhället mer jämlikt igen och ske både i traditionella och nya kanaler och på nya kreativa sätt. Här 
kommer olika sociala plattformar ha stor betydelse. Under en valrörelse ska fokus ligga på 
utåtriktade aktiviteter. Det fysiska mötet är ett av de starkaste verktygen för att nå ut och mobilitet 
kommer krävas för att uppnå dessa möten. 

Ett viktigt arbete i den interna kommunikationen kommer att vara att mobilisera inaktiva 
medlemmar. Det kan tex handla om att få fler att delta i partiaktiviteter, men också att ge fler 
verktyg och anledning att föra ut Vänsterpartiets politik i andra sammanhang. Som en del i arbetet 
med internkommunikationen ska distriktsstyrelsen fortsätta utveckla det interna debattbrevet Gördis 
som startade underföregående verksamhetsår med målsättning att skickas ut en gång i månaden. Vid 
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sidan av alla digitala möjligheter att nå ut så spelar distriktets interna tidning en avgörande roll för 
att nå många medlemmar.  

Under verksamhetsåret ska:   

• distriktsstyrelsen ta fram en särskild kommunikationsplan för valrörelsen. 

• arbetet i stadshuset och distriktsexpeditionen synkroniseras, i synnerhet avseende den 
externa kommunikationen.  

• distriktet erbjuda partiföreningarna stöd i att utveckla sin kommunikation.  

• alla partiföreningar utse en grupp som arbetar med digital kommunikation. 

• Vänsterpartiet Göteborgs webbplats vara navet för kommunikationen i distriktet och 
anpassas till valrörelsen.  

• reklam i kollektivtrafiken tas fram. 

• distriktet se över möjligheten att göra radio-/poddreklam. 

• fysiskt material som hänvisar till ett digitalt material på olika språk, produceras.  

• prioritet ligga på att försöka publicera debattartiklar i olika fackpress. 

• arbetet med Gördis fortsätta att utvecklas. 

• fyra nummer av Göteborgsvänstern ges ut, varav ett nummer anpassas för extern spridning. 

• en valfilm av god kvalitet produceras. 

• utveckla produktionen av rörlig bild i våra kanaler genom olika former av film och 
sändningar. 

• valaffischer på olika språk tas fram. 

• ett forum för flerspråkiga medlemmar från olika partiföreningar ordnas som gemensamt kan 
vara behjälpliga för kommunikation både digitalt och fysiskt för alla partiföreningar i 
distriktet. 

• distriktet via våra kommunikationskanaler uppmärksamma minnesdagar och högtider så 
som exempelvis arbetarnas minnesdag (Workers’ Memorial Day), segerdagen över 
fascismen, Kobanedagen, kristallnatten och minnesdagen för förintelsens offer. 

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 erfarenhet och strategier med andra distrikt. 
Dessutom bör vi bredda det internfeministiska arbetet för att i större utsträckning inkludera män och 
tydliggöra mäns roll inom internfeminismen. 

I år är det val och många nya uppdrag ska tillsättas. Distriktet behöver särskilt arbeta med att sprida 
uppdragen och att uppmuntra kvinnor att ta uppdrag. Vi behöver också se till att förutsättningarna 
för att ha ett uppdrag för Vänsterpartiet är sådana att det fungerar för alla livssituationer och inte 
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bara för ensamstående utan barn eller pensionärer. Nya och gamla parlamentariker behöver få stöd i 
att organisera och prioritera sitt arbete. 

Under verksamhetsåret ska:  

• ett internfeministiskt utskott väljas för att ansvara för och driva det internfeministiska arbetet. 

• distriktet undersöka hur vi kan stötta personer som identifierar sig och/eller tolkas som 
kvinnor för att de ska vilja ta uppdrag och stanna kvar på dem.  

• en introduktion som fokuserar på det löpande arbetet erbjudas nya parlamentariker.  

• distriktet anordna träff för kvinnor som kan vara intresserade av parlamentariska uppdrag 
inför valet.  

• det systematiska arbetet med separatistiska möten fortsätta och utvecklas på både distrikts- 
och partiföreningsnivå. Det är viktigt att vi håller fast vid dem även vid digitala möten.  

• distriktet utveckla och förbättra strategierna för att män i partiet i större utsträckning ska 
driva och ta ansvar för det internfeministiska arbetet.  

Fackligt-politiskt arbete 
Fackföreningsrörelsen är avgörande för hela arbetarrörelsens kamp och samhällsutvecklingen. Det 
fackliga är även ofta en väg in i politisk organisering och blir extra viktigt under valåret. 
Vänsterpartiet har som allierad en viktig roll att fylla. Distriktets facklig-politiska arbete syftar till 
att stödja och samverka med den fackliga rörelsen, samt hjälpa till att ta vara på människors 
engagemang.  

Under senare år har partiet tagit steg på både nationell och lokal nivå för att åter bygga ut partiet 
med arbetsplats- och branschrelaterade partiföreningar. Distriktet har under året som gått fått sin 
första partiförening som är baserad på facklig tillhörighet. Vi tror att dessa träffpunkter som 
föreningar grundade på bransch utgör kommer öppna nya dörrar för medlemmar vi idag inte lyckats 
aktivera och organisera. 

Distriktets fackliga utskott är vitalt i partidistriktets facklig-politiska arbetet och har en samordnande 
roll. Under de senaste åren har deras uppgift bestått av att ordna olika träffpunkter för fackligt aktiva 
och yrkesverksamma medlemmar, såsom fackliga heldagar, facklig-politisk vänsterskola och 
avtalskonferens. Vi ser även fortsatt att utskottet kommer spela en viktig roll för distriktets fackliga 
arbete och under valrörelsen.  

Under verksamhetsåret ska: 

• distriktet utse ett fackligt utskott. 

• utskottet aktivt arbeta med sina arbetsformer för att öka andelen aktiva kvinnor.  

• utskottet planera för facklig-politisk valrörelse  

• distriktet arrangera en facklig heldag. 

• distriktet förbereda det interna arbetet inför avtalsrörelsen 2023. 

• distriktet utveckla de forum som skapats för yrkesverksamma medlemmar att utbyta 
erfarenheter och strategier för ett framgångsrikt fackligt arbete. 

• distriktet stödja initiativ från yrkesverksamma medlemmar som önskar bilda nätverk utifrån 
bransch, fackförening eller arbetsplats. 

• distriktet delta i partiets fackliga rikskonferens, om en sådan hålls. 
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Ekonomi  
Distriktet har en god ekonomi med större omsättning än tidigare. Intäkterna har ökat med fler 
medlemmar och det starka valresultatet 2018 (vilket gav ökat partistöd och mer inbetald partiskatt 
på grund av fler parlamentariska uppdrag), samtidigt som en större organisation och satsningar 
också innebär större kostnader än tidigare.  

Partiföreningarnas möjlighet att få ekonomiskt stöd från distriktet, för lokalkostnader och andra 
aktiviteter, är en viktig princip då partiföreningarnas ekonomiska förutsättningar varierar stort.  

En viktig del i valplaneringen är att utifrån våra förutsättningar analysera våra behov och göra 
prioriteringar för vad vi ska lägga våra resurser på (både mänskliga och ekonomiska). De 
ekonomiska förutsättningarna för valrörelsen 2022 är mycket starka då vi utnyttjat valframgångarna 
2018 till att göra avsättningar till valfonden. Utifrån avsättningarna till valfonden och en 
uppskattning av ekonomiska utrymmet under valåret borde vi ha möjlighet att ha en valbudget på 
3,6 miljoner. Det kan jämföras med valkostnaderna under förra valrörelsen på ca 2,6 miljoner kr. 

Vänsterpartiet Göteborgs största materiella tillgång är fastigheten på Andra Långgatan 20 eftersom 
distriktet är majoritetsägare i den fastighetsförening som förvaltar huset. Att värna, underhålla och 
eventuellt bygga ut fastigheten är strategiskt viktigt både på kort och lång sikt. Ett arbete har 
påbörjats för att utveckla lokalerna på distriktsexpeditionen och möta behovet av renovering, som 
visat sig större än förväntat då fuktskador upptäckts, samt tillgänglighetsanpassning och anpassning 
till partiföreningarnas och distriktets verksamhet. Det kommer att leda till ökade lokalkostnader 
genom en höjd hyra. 

Partiskatten är en viktig intäktskälla för partiet, förutom att det påminner våra parlamentariker om 
att uppdraget man utför är summan av det kollektiva arbetet partiorganisationen utfört i valrörelser. 
Under den gångna mandatperioden har partiskatten legat på 15% av mötesarvodet brutto. När vi nu 
höjer ambitionerna med att bland annat fortsätta rusta upp våra lokaler på Andra Långgatan 20 
behöver vi höja partiskatten till 22,5% av bruttot med start från den nya mandatperioden 2022 – 
2026. 

Under verksamhetsåret ska:  

• distriktet säkerställa att alla parlamentariker betalar partiskatten.  

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

• distriktet utreda hur vi vill göra med den publokal som finns i bottenvåningen på Andra 
Långgatan 20. 

• partiskatten höjas med 22,5% av brutto till mandatperioden 2022-2016. 

Större arrangemang  
Den långa perioden med tomma gator har dämt upp handlingsviljan hos göteborgarna. Under 
valrörelsen är det åter dags för gatuaktioner, torgmöten, fester och manifestationer. 
Partiföreningarna kan återvända till stadsdelsdagar, ordna flygbladsutdelningar och andra aktiviteter 
som synliggör vår närvaro runt om i staden. De stora distriktscentrala arrangemangen kräver aktiv 
medverkan av medlemmar från alla partiföreningar, exempelvis genom arbetsgrupper och 
deltagande som funktionärer. Valrörelsen ska genomsyra årliga arrangemang som Internationella 
kvinnodagen, 1a maj, West Pride, Nooshis sommartal och Hammarkullekarnevalen och eftersom de 
är de första post restriktioner bör vår målsättning vara att slå rekord både gällande demonstranter 
och antalet festdeltagare. 



Verksamhetsplan för Vänsterpartiet Göteborg 2022 
Antagen på distriktsårskonferens 2022-02-12 

 

2022-02-28 10/11 Göteborg 

Även om omständigheterna förbättrats betydligt sedan den förra verksamhetsplanen skrevs så kan 
det finnas anledning att vara förberedd på att det kan förändras. Om så skulle bli fallet får vi fortsätta 
att mötas på andra sätt i digitala kampanjer, lågintensiva gatuaktioner, nätsändningar, seminarier och 
utspridda medelstora möten.  

Under verksamhetsåret ska:   

• distriktet prioritera Arbetarrörelsens högtidsdag med demonstration och torgmöte 
tillsammans med Ung Vänster och extra satsning på första maj-fest.  

• distriktet samverka med Ung Vänster för att stärka firandet av Internationella kvinnodagen. 

• distriktet medverka vid Hammarkullekarnevalen och West Pride.   

• distriktet förbättra, stötta och delta i större arrangemang som initieras av andra 
organisationer.   

Eftervalsarbete  
När valrörelsen är över är det lätt att luften går ur och att allt fokus hamnar på det parlamentariska. 
Därför är det viktigt att vi har en plan för att blåsa liv i och understödja vårt utomparlamentariska 
arbete under hösten. Därtill är det oerhört viktigt att vi tar tillvara det engagemang som väckts under 
valrörelsen och kanaliserar det till vår vardagsverksamhet. Förutom våra vanliga aktiviteter som 
Välkommen till Vänstern (VTV) behövs några särskilda insatser. 

En del i arbetet efter valet är att påbörja arbetet med att dela våra största partiföreningar i mindre 
enheter. Vi behöver mindre och mer för styrelserna överblickbara partiföreningar. Ambitionen bör 
vara att föreningar med över 200 medlemmar bör överväga en delning.  

Under eftervalsarbetet ska: 

• distriktet förbereda för del två av Framtidskonferensen där vårt gemensamma 
framtidsdokument ska antas. 

• distriktet driva en eftervalskampanj för komma i gång med det utåtriktade arbetet på nytt 
efter valet. 

• distriktet utvärdera och dokumentera valrörelsen. 

• distriktet påbörja arbetet med att se över delningarna av våra största partiföreningar. 


