
Justering av förslaget till Verksamhetsplan 
Underlag till styrelsemötet den 11 januari 
 
 
I och med utlysandet av extravalet skedde flera förändringar i partiets verksamhet som 
påverkade vårt förslag till verksamhetsplan. Även om extravalet nu inte blir av så finns 
kvarvarande beslut av att skjuta fram Vänsterdagarna till september som påverkar vår 
kampanjplanering och verksamhet. Därför behöver styrelsen lägga förslag till beslut att 
förändra verksamhetsplanen så att den fungerar med och avspeglar 2015 års verksamhet. 
 
Konkret handlar det om att tre saker: 

a) eftersom vi hamnat på efterkälken justera tiden för den feministiska kampanjen 
 

b) flytta Vänsterdagarna och den tillhörande kampanjen till september som därmed 
påverkar den planerade bostadskampanjen 

 
c) hitta en lösning för bostadspolitiska kampanjen och den antirasistiska kampanjen 

som också påverkas 
 
 
Styrelsens förslag till förändringar i Verksamhetsplanen med anledning av detta 
 

att på sidan 3, rad 76 skriva in att den feministiska kampanjen genomförs i 
”mars” istället för ”februari-mars” samt att på rad 78 ersätta ”Inför” med ”Med 
start den…” 
 
att på sidan 3, rad 96 skriva in att Tack vare Vänsterpartiet-kampanjen 
genomförs ”augusti-september” istället för ”juni” samt att på rad 97 ersätta 
”…5-7 juni…” med ”…11-13 september…” 
 
att stryka texten på sidan 3 rad 105 till sidan 4 rad 8 (Bostadskampanjen och 
Antirasistiska kampanjen) och ersätta med följande text 
 
”Rätt till bostad  
- bygg billiga hyresrätter – bekämpa bostadsdiskrimineringen (okt) 
Bostadskrisen är akut också i Malmö. Det drabbar framförallt unga och 
arbetare,  
malmöbor med låga inkomster och många med en annan bakgrund än den  
svenska. Diskrimineringen på bostadsmarknaden är alarmerande och slår  
särskilt hårt i Malmö.  
 
Kampanjen syftar till att visa på Vänsterpartiets politik för att skapa nya 
bostäder och inte minst billiga hyresrätter. I kampanjen blir det särskilt viktigt 
att också belysa diskrimineringen på bostadsmarkanden. Vi ska 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.” 



 


