
Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 

 

Organisering, förstärkta positioner och radikalisering av samhällsdebatten är nyckelorden 2015 

för Vänsterpartiet Malmö. 

 

Organisering 

Vänsterpartiet Malmös medlemsantal har näst intill fördubblats tack vare väl genomförda 

valkampanjer 2014, vi närmar oss nu 1000 medlemmar. 2015 års stora utmaning blir att ta till 

vara på och få in alla dessa nya medlemmar i partiets organisation. Varje feminist, antirasist, 

socialist och miljövän ska hitta sin självklara plats i partiföreningen. Det är av stor vikt att fånga 

upp och behålla den kompetens och de erfarenheter både de nya och de gamla medlemmarna 

besitter. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje medlems möjlighet till organisering, 

politiskt och ideologiskt inflytande krävs att interna maktstrukturer, i termer av kön, klass och 

etnicitet, synliggörs och förändras. Det är också viktigt att hela tiden se över och utveckla våra 

organisatoriska arbetsformer, samt att ge fler medlemmar möjlighet att leda och organisera 

arbetet i partiföreningen. 

 

Förstärkta positioner 

Vänsterpartiet Malmö går framåt och gör ett bra val i kommunen. Det är av stor vikt att 2015 

fortsätta driva det utåtriktade arbetet i syfte att stärka de vänstervärderingar som finns i 

samhället. I Malmö ska Vänsterpartiet vara den självklara politiska motvikten till samhällets 

rasistiska strömningar. Parlamentariskt ska Vänsterpartiet Malmös valframgångar märkas tydligt 

i form av framflyttade positioner och politiskt inflytande. Det innebär också fortsatt deltagande i 

de sociala rörelser som utomparlamentariskt arbetar för förändring i Malmö. 

 

En radikaliserad samhällsdebatt 

Valen 2014 är nu genomförda. Vi kan konstatera att Vänsterpartiet Malmö har gått framåt 

parlamentariskt i kommunen. Malmöborna har sagt sitt, det är många som vill se en radikalare 

politik. Vänsterpartiet Malmö ska utifrån det förtroende som getts oss driva på för en 

radikalisering av samhällsdebatten. Vi ska vara de pådrivande i diskussionen kring maktfrågor. 

Med vår socialistiska utgångspunkt ska vi utveckla våra ideologiska ståndpunkter och tankar i 

sakfrågor. Vänsterpartiet Malmö ska ta plats i samhällsdebatten och vinkla den mot systemkritik 

och fördelningspolitik. Vi ska vara drivande i idédebatten kring klimat, feminism, antirasism, 

klass och socialism. Genom vår organisering ska vi möjliggöra för idédebatt, utvecklandet av 

ideologier och skapa, såväl interna som externa, forum för diskussion. 

 

 

 

Organisationen 

 



Centralt för Vänsterpartiet Malmös organisation är att tillvara-ta alla medlemmars engagemang, 

kompetenser och erfarenheter samt skapa strukturer med arbetsgrupper, stadsdelsgrupper och 

utskott som fungerar. Tid och kraft ska läggas på en välfungerande styrelse samt att få ut mesta 

möjliga nytta av våra anställda. 

 

Medlemskapet 

Vänsterpartiet Malmös viktigaste resurs är dess medlemmar - både nya och gamla. Den stora 

medlemstillströmningen det senaste året är en enorm styrka, men innebär för 2015 en stor och 

viktig utmaning för att ta emot alla medlemmar. Vi ska därför prioritera utvecklingen av 

medlemsarbetet. Som medlem ska det finnas många vägar in i organisationen. Det ska vara 

möjligt att anpassa aktivitet efter den tid, ork och kraft man har att lägga på Vänsterpartiet. 

Partiföreningens organisation ska skapa förutsättningar för alla medlemmar att delta på lika 

villkor, som ett led i detta ska föreningen 2015 tillgodose behovet av barnpassning och bättre 

tillvarata medlemmars språkkompetenser för att inkludera fler icke-svenskspråkiga personer. 

 

I början av 2015 genomför Vänsterpartiet en förnyad medlemsinventering för att ta reda på 

medlemmars vilja, behov och färdigheter som kan användas i verksamheten. 

 

Vi ska arbeta med våra utvecklade former för att ta emot och aktivera nya medlemmar. Det 

handlar bland annat om att: 

● Varje ny medlem får en egen kontaktperson samt möjligheten att besvara 

medlemsenkäten 

● Möjligheten till att fika med Vänsterpartiet 

● Genomföra minst 8 träffar för nya medlemmar, kontinuerligt erbjuda Ny i Vänsterpartiet-

cirklar samt helgkurs och endagskurser för nya medlemmar 

● Varje ny medlem kontaktas per telefon minst en gång 

● Se över det tryckta och nätbaserade materialet som skickas till nya medlemmar 

● Vi skall aktivt arbeta med resultatet av medlemsinventeringen för att på bästa sätt ta hand 

om våra medlemmar. Det innebär bland annat att: 

a. Vi genomför en ny medlemsenkät med målsättningen att 75 % av våra 

medlemmar ska ha svarat på enkäten senast maj 2015. 

b. Vi blir bättre på riktad och direkt information och inbjudningar enligt 

medlemmarnas angivna intressen 

c. Det ska bli enklare och mer lättillgängligt för medlemmar att hitta information på 

hemsida, i sociala medier och i vårt tryckta material om direkta vägar in och vad 

man kan göra med sitt engagemang 

d. Vi ska se till så att varje person som vill vara aktiv har en tillhörighet i någon av 

våra grupper (stadsdelgrupp, utskott, arbetsgrupp). 

● Vi ska, för att möjliggöra att förena föräldraskap med politisk organisering, anordna 

aktiviteter för barn i samband med större möten så som medlemsmöten, 

heldagsutbildningar samt vid större utåtriktade arrangemang. 



● Vi ska genom vårt kommunikationsarbete och genom att se över vår medlemsvård arbeta 

för att den enskilde medlemmen känner sig välkommen, har kunskap om Vänsterpartiet 

Malmö och känner ett värde i att vara medlem i just Vänsterpartiet Malmö. 

● Vi ska aktivt arbeta för att organisera och aktivera fler medlemmar ur de i partiet 

underrepresenterade grupperna vare sig det gäller kön, klass eller etnicitet 

 

Vänsterpartiet Malmös medlemsmöten 

Vi ska fortsätta att uppmuntra så många som möjligt att delta i våra gemensamma 

medlemsmöten. På medlemsmötena ska det skapas förutsättningar för att kunna föra fram sina 

hjärtefrågor till diskussion samt kommentera och föreslå ändringar i partiets arbete på både 

lokal-, regional- och riksnivå. Medlemsmötena anger riktningen för samtliga förtroendevaldas 

arbete, däribland kommunalråd och styrelse.  

 

● Vi ska under året arrangera minst 6 medlemsmöten för hela Vänsterpartiet Malmö varav 

minst ett på en helgdag 

● Vi ska utforma medlemsmötena så att de underlättar för medlemmarna att få nya 

kontakter och kamrater 

● Vi ska utforma medlemsmötena på ett sådant vis och med en sådan struktur att fler 

kommer till tals under mötena 

● Vår målsättning är att arrangera medlemsmöten med minst 50 deltagare 

● Våra medlemsmöten ska vara ett forum för idédebatten, men också för konkreta frågor i 

vardagspolitiken. 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen för Vänsterpartiet Malmö ansvarar för partiföreningens organisatoriska och politiska 

arbete mellan medlemsmötena samt att verksamhetsplanen konkretiseras och verkställs. Det är 

också ytterst styrelsen som ansvarar för att det kommunalpolitiska arbetet bedrivs i enlighet med 

det kommunalpolitiska programmet, samt ansvarar för att övergripande och principiella beslut 

fattas kring kommunalpolitiken mellan medlemsmötena. Under 2015 är det av stor vikt att 

fortsätta det internfeministiska arbetet, men också arbeta kring former för inkludering och ökat 

inflytande av andra underrepresenterade grupper. Vi ska också hela tiden se över styrelsens 

arbetsformer för att öka deltagandet och spridningen av ansvar och arbetsuppgifter. 

 

● Styrelsen skall ha regelbundna styrelsemöten och inom sig utse ett arbetsutskott (AU). 

● Styrelsen skall arbeta för att förbättra partiavdelningens arbetsformer i enlighet med 

styrelsens påbörjade internfeministiska arbete och rekommendationer. 

● Styrelsen ansvarar för att arbetsgrupper/utskott, stadsdelsgrupper och redaktioner 

fungerar samt att det finns en direktkontakt till styrelsen. 

● Styrelsemedlemmar deltar själva i olika arbetsgrupper/utskott, stadsdelgrupper och 

redaktioner. 



● Styrelsens arbete strävar efter att ansvar ska fördelas lika mellan styrelsens alla 

medlemmar 

 

Våra anställda 

Under denna mandatperiod har Vänsterpartiet Malmö ett flertal förtroendevalda med 

anställningar såväl inom det kommunalpolitiska arbetet som för att utveckla partiets 

organisation. Det är viktigt att vi skapar en bra arbetsmiljö för våra anställda, som ofta har många 

uppgifter att sköta. Vi strävar efter så lika löner som möjligt för våra anställda kommunalråd och 

politiska sekreterare utifrån vår likalönsprincip. Det är styrelsen och AU som ansvarar för 

arbetsledningen av alla Vänsterpartiet Malmös anställda. Det är viktigt att vi i början av perioden 

lägger tid på att skapa ett gemensamt arbete för de anställda så vi strävar mot gemensamma mål 

för organisationen samtidigt som vi blir bättre på att tydliggöra varje enskilds inriktning på 

arbetet och möjligheter att utveckla sina specifika kompetenser. 

 

Vänsterpartiet Malmös anställda är uppdelade på två enheter - enheten Vänsterns hus samt 

enheten på stadshuset. Varje enhet håller sina egna veckomöten/arbetsplatsträffar (APT) samt 

träffas minst tre gånger per termin för gemensamma möten. 

● Styrelsen gör en skriftlig arbetsbeskrivning till varje anställd  

● AU ansvarar för att genomföra minst ett utvecklingssamtal med varje anställd under 

2015. 

● Enheterna ska ha veckomöten/APT 

● Enheterna på stadshuset och vänsterns hus håller regelbundna gemensamma möten  

 

Stadsdelsgrupper 

Vänsterpartiet Malmö arbetar för att skapa fungerande stadsdelsgrupper i större delen av Malmö 

och för att möjliggöra för fler att aktivera sig i partiet och påverka den politiska inriktningen. 

Stadsdelsgrupperna prioriterar och planerar sin verksamhet självständigt, men det finns stora 

vinster i att försöka samordna vissa delar av arbetet och understödja de gemensamma 

kampanjerna som Vänsterpartiet Malmö ordnar. I dagsläget har vi stadsdelsgrupper på följande 

platser: Södra Innerstaden, Centrum, Limhamn-Bunkeflo, Kirseberg, Söder (Fosie + Oxie), 

Rosengård-Husie och Västra Innerstaden. I Hyllie arbetar vi på att få en fungerande 

stadsdelsgrupp. 

 

Under 2015 fortsätter styrelsens arbete med att se över hur stadsdelsorganisationen på bästa sätt 

bör organiseras i syfte att skapa effektivast möjliga organisation. Det är styrelsens ansvar att 

hålla regelbunden kontakt med stadsdelsgrupperna och se till att det finns anställda som stödjer 

stadsdelsgruppernas verksamhet. 

● Vi ska under 2015 fortsätta se över och slutföra arbetet med vår stadsdelsgruppsindelning 

för att eventuellt justera de geografiska områdena föreningarna verkar inom samt se över 

i vilka områden vi ska satsa på att starta ny verksamhet. 



● Vi ska prioritera att stärka de stadsdelsföreningar som fungerar och där det med bas i 

medlemsstocken finns möjligheter att utveckla fungerande föreningar. 

● Vi ska också prioritera att stärka och starta stadsdelsgrupper i områden där det finns 

underrepresenterade grupper i vår organisation 

● Vi ska aktivt arbeta med att synas i områden där vi på lång sikt skulle vilja ha 

stadsdelsföreningar. 

 

Arbetsgrupper/utskott och redaktioner 

I Vänsterpartiet Malmö finns det olika former av arbetsgrupper/utskott och redaktioner för olika 

politiska frågor, för avgränsade kampanjer och andra arrangemang samt praktiska 

arbetsuppgifter. Vi tror att en av nycklarna till framgång och ytterligare tillväxt är en fungerande 

och lättöverskådlig interndemokratisk struktur. Styrelsen skall i god tid tillsätta arbetsgrupper för 

de olika arrangemangen under året för att göra det lätt för så många medlemmar som möjligt att 

hitta en meningsfull uppgift som passar just dem. Det är viktigt att varje arbetsgrupp och utskott 

har minst en kontaktperson och ett tydligt uppdrag. Det är viktigt att vi bland kontaktpersonerna 

för arbetsgrupperna eftersträvar en jämn könsrepresentation. Det skall vara lätt för medlemmar 

som vill starta en arbetsgrupp att få göra det, men det är styrelsen som kontinuerligt under året 

tillsätter arbetsgrupperna och i samarbete med dessa definierar gruppens uppdrag och ansvar. 

Redan vid första eller andra styrelsemötet bör utskott som ska utses väljas. 

● Under 2015 ska varje arbetsgrupp och utskott ha en egen verksamhetsplan. 

● Varje arbetsgrupp och utskott skall ha en anställd som ansvarig eller resursperson till 

förfogande. 

● Det ska vara enkelt för varje medlem att se vilka arbetsgrupper, utskott och 

stadsdelsföreningar vi har och hur man kommer i kontakt med dem om man vill engagera 

sig. 

● Under 2015 ska vi arbeta aktivt med att jämna ut könsrepresentationen bland våra 

kontaktpersoner 

 

Organisatörsutbildningen 

Under 2015 startar Vänsterpartiet Malmös organisatörsutbildning. En ledarskapsutbildning för 

att erbjuda medlemmar att utveckla sina möjligheter att organisera och leda Vänsterpartiet 

Malmös arbete. Organisatörsutbildningen är en långsiktig satsning som syftar att till att med både 

modern forskning och etablerade kunskap om organisering stärka Vänsterpartiet Malmö. Varje 

kursomgång har plats för 15 deltagare. I de kursomgångar som erbjuds ska minst 50 procent av 

platserna vigas för kvinnor i partiet och vi ska eftersträva en god representation av andra grupper 

i partiet som är underrepresenterade. 

 

 

Valberedningen 

Valberedningen fyller en viktig funktion i arbetet kring framtagandet av kandidater till 

förtroendeuppdrag inom partiföreningen. Valberedningen fortsätter utvecklingen och arbetet 



kring representation och inkludering. Valberedningen ska erbjudas de verktyg och underlag som 

är nödvändiga för att fullfölja sitt uppdrag, det kan handla om utbildning, underlag från anställda 

med mera. 

 

 

Prioriterad utåtriktad verksamhet 2015 

 

Vänsterpartiet Malmö arbetar för att lyfta fram och agera för våra politiska ståndpunkter. Det 

sker genom våra medlemsmöten, genom våra arbetsgrupper och utskott, vårt kommunalpolitiska 

arbete och andra initiativ som organisationen tar. Under verksamhetsåret är vi beredda att 

mobilisera och blixtagera vid aktuella politiska händelser och/eller frågor. 

 

Under året 2015 genomför Vänsterpartiet Malmö ett antal större utåtriktade kampanjer där hela 

partiorganisationen engageras. Utöver de av partiet prioriterade kampanjerna välkomnas 

arbetsgrupper och stadsdelsgrupper att driva eget utåtriktat politiskt arbete inom sitt politiska 

och/eller geografiska område.  

 

Under 2015 genomför vi också aktionsdagar i form av kaffe&politik samt flygbladsutdelningar i 

viktiga frågor när det finns möjlighet och passar för att lyfta fram Vänsterpartiet. Vi arbetar 

också med att utveckla våra kampanjmetoder. 

 

Feministisk kampanj (feb-mars)  

Vänsterpartiet Malmö är drivande i arbetet med andra organisationer kring 8 mars-

arrangemanget. Inför 8 mars ska partiföreningen planera och genomföra en utåtriktad kampanj 

där våra feministiska sakfrågor lyfts fram. Vi visar på partiets feministiska framgångar i 

parlamentet och fortsätter att ställa feministiska krav på förändring och maktfördelning.  

 

Arbetstidsförkortning & trygga anställningar (april-maj) 

Årets första maj kampanj ska fokusera på frågor som rör arbetsmarknaden. Vi vill lyfta fram 

såväl våra visioner kring arbetstidsförkortning som villkoren på arbetsmarknaden med otrygga 

jobb, låga löner, en växande bemanningsbransch med mera. Frågorna kan både kopplas till 

villkoren i Region Skåne och Malmö kommun och också handla om delade turer, schyssta löner 

och stärkt arbetsrätt. 

 

Tack vare Vänsterpartiet (juni) 

I samband med Vänsterdagarna i Malmö 5-7 juni genomför vi en kampanj där vi lyfter fram det 

moderna Vänsterpartiet som åstadkommer förändring. Här är en möjlighet att fortsätta prata om 

exempelvis frågan om vinster i välfärden, kommunala segrar, segrar i budgetförhandlingarna 

men också om Vänsterpartiet som vänsteroppositionen i svensk politik. 

 

Rätt till bostad - bygg billiga hyresrätter (sep-okt) 



Bostadskrisen är akut också i Malmö. Vi genomför en kampanj där bostadsfrågorna kommer i 

centrum. Kampanjen syftar till att visa på Vänsterpartiets politik för att skapa nya bostäder och 

inte minst billiga hyresrätter. Vi kan i kampanjen också lyfta andra viktiga frågor kopplade till 

människors boende, staden utformning, upprustningen av dåliga bostäder och fattiga EU-

migranters situation för att nämna några exempel. 

 

Antirasistisk kampanj (okt-nov) 

Ett rasistiskt parti i parlamenten, attacker mot fattiga EU-migranter, hatbrott mot afrosvenskar, 

en utbredd islamofobi, diskriminering av personer med annan härkomst än svensk på arbets- och 

bostadsmarknaden. Listan på rasistiska praktiker kan göras lång. Därför genomför Vänsterpartiet 

Malmö en antirasistisk kampanj där prioriterade frågor sätts på dagordningen. Kampanjen lyfter 

vårt antirasistiska och antidiskrimineringsarbete i kommunfullmäktige och samlar Malmös 

antirasistiska utomparlamentariska arbete. Vi lyfter Vänsterpartiet som det mest radikala partiet  

i arbetet mot rasism. 

 

Klimatkampanj (nov-dec)  

Rött är det nya gröna. I december 2015 hålls FN:s stora klimatmöte där ett globalt klimatavtal 

ska skrivas. Vänsterpartiet Malmö väljer att uppmärksamma detta genom en utåtriktad kampanj i 

november-december. Kampanjen lyfter partiet som det mest radikala, gröna och systemkritiska 

partiet i klimatfrågan, men fokuserar även på lokala frågor som en ekologiskt hållbar stad, en 

grönare stadsmiljö och bilfri innerstad. Under kampanjen vill vi också lyfta fram vårt arbete med 

EKO-EKO-programmet som visar på att en grön socialistisk politik är möjlig. 

Om möjligt arrangerar partiföreningen även en gruppresa till Paris för att delta i de eventuella 

demonstrationer och alternativa seminarier och debatter som anordnas där. 

 

 

Årliga händelser 

 

Internationella kvinnodagen den 8 mars  

En feministisk kraftsamling med demonstration och andra aktiviteter för att ge kraft i det 

feministiska arbetet. Vänsterpartiet Malmö är, tillsammans med Ung Vänster och VSF (V-

familjen), drivande i arrangemanget i samarbete med andra partier, fackföreningar och 

organisationer. 

 

Första maj  

Arbetarrörelsens högtidsdag med demonstration och folkfest. Inför första maj genomförs ett 

viktigt mobiliserings- och kampanjarbete som under 2015 ska fokusera på frågor kring arbete, 

sex-timmars arbetsdag och trygga jobb. 

 

 

Feministisk festival 



Förra året arrangerades Feminisk Festival i samband med Nordiskt forum. Även för 2015 

planeras en liknande folkfestival. Det är av stor vikt att Vänsterpartiet Malmö deltar i 

arrangemanget, personellt och politiskt, för att visa på partiets givna roll i Malmös feministiska 

gräsrotsrörelse. Vi bär ett stort ansvar för den feministiska rörelsen i Malmö. 

 

Årsdagen av Utøya-massakern den 22 juli 

För att hedra offren för Utøya-massakern och för att tydligt markera mot tidens rasistiska och 

neonazistiska strömningar arrangerar Vänsterpartiet Malmö en manifestation på årsdagen av 

massakern som ägde rum den 22 juli 2011. 

 

Regnbågsveckan  

Malmö Pride är en vecka fylld med seminarier, föreläsningar, workshops och folkfest för att 

stärka HBTQ-personers rättigheter och motverka diskriminering. Vänsterpartiet Malmö deltar i 

år med egna aktiviteter och eget block i paraden.  

 

Årsdagen för den transatlantiska slavhandelns upphörande i Sverige den 9 oktober 

Vi fortsätter att aktivt arbeta med arrangemangen kring den 9 oktober samt att delta i den 

antirasistiska samlingen som organiseras. Partiföreningen ska vara en självklar kraft i Malmös 

antirasistiska rörelse.  

 

Årsdagen av Kristallnatten den 9 november  

Vi bygger vidare på det samarbete som vuxit fram mellan arbetarrörelsebaserade organisationer 

för hedradet av förintelsens offer samt att uppmärksamma dagens rasistiska praktiker.  

 

● Styrelsen ansvarar för att i god tid inför varje arrangemang och kampanj utse en ansvarig 

arbetsgrupp och anställd för att planera och genomföra arrangemangen/kampanjerna. 

● Vi ska aktivt bjuda in nya medlemmar till dessa grupper och uppmuntra nya idéer för att 

förnya och vitalisera våra arrangemang och kampanjer. 

● Våra kommunalråd för de specifika beredningsområdena knyts till 

arrangemangen/kampanjerna 

 

Vänsterdagarna 2015 

5-7 juni återupprepas succén med Vänsterdagarna i Malmö. Tillsammans med Vänsterpartiet 

centralt arrangeras en konferens med plats för 1 000 deltagare. Partiföreningen arbetar med en 

utåtriktad kampanj i samband med Vänsterdagarna och blir central för att kunna genomföra 

Vänsterdagarna. I arbetet involveras alla anställda och minst 100 volontärer för att lyckas. 

 

Media och kommunikation 

 

Ett väl fungerande medie- och kommunikationsarbete är avgörande för utvecklingen av 

Vänsterpartiet Malmö. Under 2015 skall vi fortsätta arbetet med att synas i media när det gäller 



det kommunalpolitiska arbetet men också med andra frågor som organisationen prioriterar. 

Internet och sociala medier blir allt viktigare i arbetet med att kommunicera med omgivningen. 

Vi strävar också efter att kommunicera med Malmöborna på fler språk än svenska. 

● Vi ska regelbundet göra politiska utspel, skriva pressmeddelanden och debattartiklar för 

att ta plats och få ökat genomslag i etablerade media och vänstermedia, men vi ska också 

experimentera med andra arbetsformer gentemot media för att om möjligt ta ökad plats. 

● Vi ska utveckla vår närvaro på internet och i sociala medier under 2015 genom att 

fortsätta arbetet med en omgörning av vår hemsida, satsa mer på att utveckla bloggar och 

fortsätta vara aktiva i sociala medier så som exempelvis Facebook.   

● Vi ska under 2015 utveckla vårt arbete med nyhetsbrev – såväl externa som interna. 

● Folkviljan kommer under 2015 ut 7-8 gånger i samarbete med Menander. 

● Vår utåtriktade tidning Vänstern i Malmö ska under 2015 utvecklas och behålla formatet 

av en tabloid med möjlighet till flera editioner.  

● Vänstern i Malmö ska komma ut minst sex gånger och i en högre upplaga med en 

målsättning om minst 15 000 ex/nummer och om möjligt kombinera postutdelning med 

ett utbyggt utdelningsschema samt gemensamma utdelningsdagar på gator och torg. 

● Numren av Vänstern i Malmö görs av redaktionen tillsammans med aktuell 

kampanjgrupp/arbetsgrupp 

● En vänsterpartitidning på arabiska ska ges ut i två nummer under 2015. 

 

 

Samarbete och samordning 

 

Vänsterpartiet måste vara en drivande kraft som förmår samla organisationer i kampen för ett 

socialistiskt och feministiskt samhälle. Vi har många aktiva medlemmar, inte bara i de egna 

leden, utan även i andra organisationer. Detta skänker oss en enorm styrka, och partiet har en 

viktig uppgift att samla såväl enskilda som föreningar i arbetet för en bättre värld. Det är genom 

tät kontakt med dessa rörelser som partiet har möjlighet att lyfta in dagsaktuella frågor i den 

parlamentariska processen på ett initierat och sakkunnigt sätt. Under valrörelsen har vi på ett 

framgångsrikt sätt ökat vår närvaro i Malmös miljonprogramområden som Rosengård, Hyllie, 

Fosie och Husie, vilket tydligt visat sig i valresultaten. Det är extra viktigt för oss att bygga 

vidare på och knyta närmre samarbeten med de organisationer, nätverk och personer som verkar 

i dessa områden. 

 

Kommunalpolitik 

 

Det är vår målsättning att vänsterns politik ska prägla samarbetet och i det arbetet utgår vi ifrån 

vårt kommunalpolitiska program. Plattformen ligger till grund för vårt politiska arbete med 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Styrelsen fastställer verksamhetsplanen för den 

kommunalpolitiska gruppen. Vänsterpartiet Malmö fortsätter under 2015 att koppla samman det 



parlamentariska och utomparlamentariska arbetet för att få största möjliga inflytande i 

kommunalpolitiken.  

 

 

Studier 

 

Studierna är centrala i Vänsterpartiet – såväl för nya som äldre erfarna medlemmar. Det bör 

finnas praktiska, ideologiska och dagspolitiska studier. Studierna kan organiseras som 

föreläsningar, tematräffar och öppna möten, debatter och studiecirklar, längre och kortare kurser. 

Studierna organiseras av såväl studieutskottet som våra olika utskott, stadsdelsgrupper och 

arbetsgrupper. I vårt studiearbete samarbetar vi med Kvarnby folkhögskola och ABF. 

Vänsterpartiet Malmös övergripande studier organiseras av medlemsgruppen och studieutskottet. 

Vi ska under 2015: 

● genomföra grundstudier i form av cirklar och kurser 

● producera en studiefolder för våren, sommaren och hösten som sammanställer alla olika 

studier i partiföreningens regi 

● utveckla arbetet med att mobilisera och sprida studierna till fler medlemmar 

● arrangera Så funkar det (kurs för nya medlemmar) tre gånger. 

● genomföra en helgkurs på våren och en helgkurs på hösten 

● utveckla utbudet av cirklar och kurser för alla medlemmar 

● utveckla ett introduktionsprogram för nyvalda parlamentariker, bestående av t ex. en 

lathund, mentorskap och ett utbildningsinternat. 

 

 

Idédebatt och kongressförberedelse 

 

Vi har nu lagt valrörelsen bakom oss och blickar in i en ny mandatperiod. Under de kommande 

fyra åren, med start 2015, ska partiföreningen vara drivande i idédebatten. Vi ska vara de radikala 

rösterna i samhällsdebatten kring socialism, klass, feminism, antirasism, klimat, omfördelning 

och maktfrågor. För att detta ska kunna genomföras ska vi på medlemsmöten, i 

arbetsgrupper/utskott, stadsdelsgrupper och redaktioner skapa förutsättningar för samtal och 

diskussion. Vi ska bättre tillvarata de olika kompetenser, föranledda av egna erfarenheter, 

akademiska studier, yrkeserfarenhet eller långvarigt engagemang i olika frågor som finns i 

föreningen. Vi ska arbeta med att inventera och bättre utnyttja våra resurser inom akademin med 

målsättning att närma oss akademin och aktivismen.  

 

Vi ska utveckla våra forum för debatt, däribland en opinion/debattsida i Folkviljan och 

undersöka om vi kan öka vår kritiska närvaro i de vänsterorienterade medier som finns i tryck 

och på internet. Som ett led i detta ska föreningen, genom styrelsen, se över möjligheterna för att 

i samarbete med ABF arrangera ett socialistiskt forum i Malmö. 

 



Under våren 2016 infaller Vänsterpartiets kongress. 2015 ägnas därför åt kongressförberedelser. 

Vänsterpartiet Malmö sitter inne med erfarenheter, tankar och idéer som behöver bearbetas och 

lyftas på kongressen 2016. För att tillvarata detta krävs att organiseringen av arbetet involverar 

stora delar av partiets medlemmar genom arbetsgrupper/utskott och stadsdelsgrupper. Genom att 

i god tid innan kongressen förbereda oss genom organisering och diskussion kan Vänsterpartiet 

Malmö vara en radikal kraft och vara drivande i frågor på kongressen. Ett viktigt led i detta är 

informationsspridning så att alla i föreningen ges möjlighet att delta i förberedelserna. 

 

 

Ung Vänster och VSF 

 

Ung Vänster och Vänsterns studentförbund (VSF) är fristående organisationer, men är del av 

samma rörelse som Vänsterpartiet. Samarbetet med Ung Vänster och Vänsterns studentförbund 

ska vara en integrerad del av vår verksamhet och partiföreningen ska lämna stöd och hjälp till 

dessa, både i form av ekonomiska bidrag och arbete. 

 

 

Samlade krafter för ett radikalare samhälle 

Det är dags för en skarp vänstersväng i samhället såväl i diskussionen som i det praktiska 

politiska arbetet. En vänstersväng som sätter både dagspolitiska och systemkritiska frågor på 

dagordningen. Som driver fram reella feministiska och antirasistiska förändringar, som vågar 

lyfta frågor kring kapitalism och socialism och som vågar utmana den orättvisa världsordningen. 

 

Organisationen mot orättvisor, för frihet och socialism! 


