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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

FÖR VÄNSTERPARTIET MALMÖ 

 
Organisering, förstärkta positioner och maktskifte var nyckelorden för Vänsterpartiet Malmö 2014. 
Eftersom 2014 var ett valår låg fokus helt på valrörelsen.  
 
Valen 2014 
Septembervalen 
Det finns en separat valutvärdering som bifogas verksamhetsberättelsen men det kan konstateras att vi uppfyllde våra 
enligt verksamhetsplanen tre övergripande målsättningar med valarbetet: 
Vi organiserade fler medlemmar, över 400. Vi ökade med 3,4 % i kommunalvalet (vi ökade även i riks och region) och 
vi lyckades med att radikalisera den politiska diskussionen genom att ta plats med vår politik både i media, parlament 
och på gator och torg. 
 
Vi påbörjade arbetet med valrörelsen tidigt genom att involvera ett femtiotal medlemmar i det vi kallade stora 
valledningen. Denna grupp blev sedan kärnan i allt valarbete. Till detta bildades lilla valledning som höll i den 
operativa ledningen av valrörelsearbetet.  
 
Vi var mycket synliga i Malmö. Vi hade fyra valstugor och höll i många ”kaffe och politik” med våra röda lådcyklar. Vi 
besökte många föreningar och deltog i en rad debatter och möten. De sista veckorna annonserade vi på första sidan i 
city. 
 
Vi var synliga i medier genom intervjuer, insändare och debattartiklar. 
 
Under våren anordnade vi studiekvällar inför valet som sedan mynnade ut i en stor valskola den 17 augusti. 
 
Den 30 augusti genomförde vi en stor valkarneval på Moriskan. När Mikael Wiehe spelade och Jonas Sjöstedt talade 
var stora salen full. Den 13 september besökte Jonas Sjöstedt oss igen på vår valfinal där han talade tillsammans med 
Johanne Schmidt Nielsen. Valrörelsen avslutades med en stor valvaka som drog fullt hus på Moriskan. 

 
Kommentar: Vi gjorde en bra valrörelse i Malmö. Vår närvaro på gator och torg och i media bidrag säkerligen till det 
goda resultatet. Vi gick fram mest av alla partier i Malmö och mest av alla vänsterpartier i landet. 

 
EU valet 
Den 9 maj invigdes vår valstuga med tal av vår lokala kandidat. Den 17 maj anordnade vi en stor gatufest med Jonas 
Sjöstedt som fungerade som valkickoff. Vi spred 64 000 tidningar och framställd tre egna flygblad. Under 
valkampanjen anordnades en rad möten och besök. Valvakan hölls på Sofielunds Folkets hus.  
 
Kommentar: Vi gick fram i Malmö men valresultatet var ändå en besvikelse. Vi hade hoppats på två mandat i 
parlamentet 
 

Nyval 
Efter att riksbudgeten föll utlystes statsministern ett nyval. Vänsterpartiet Malmö reagerade snabbt och delade ut 
5000 flygblad och höll i öppna möten runt om i Malmö för att mobilisera till ytterligare en valrörelse. 
 

Organisationen 
 
Vad har vi gjort? 
Vi har under 2014 växt med 328 medlemmar och är idag 965 betalande medlemmar. Medlemmars arrangemang har 
tagits tillvara genom medlemsmöten, studier och ett stort antal arbetsgrupper (se sid). Styrelsen har fungerat väl och 
vi har haft 12 möten. Året började med en styrelseutbildningsdag för hela styrelsen på Kvarnby FHSK. 
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Kommentar: Vänsterpartiet Malmö går stärkt ut verksamhetsåret 2014. Valrörelsen har lockat många nya och många 
medlemmar har blivit mer aktiva. 

 
Medlemskapet 
Vad har vi gjort? 
Under 2014 har vi förstärkt vårt arbete gentemot nya medlemmar och sympatisörer. Medlemsgruppen arbete har 
spelat en central roll (se sid). De har genomfört 8 Ny i Vänsterpartiet-möten och vi har kontinuerligt erbjudit Ny i 
Vänsterpartiet-cirklar samt kurser för nya medlemmar. Varje ny medlem har kontaktats per telefon minst en gång. 
 
Genom medlemsenkät och rundringningar har medlemmarnas intresse identifierats och fler har erbjudits att delta i 
grupper eller utskott. Denna information har också gjort det möjligt för oss att bli bättre på riktad och direkt 
information och inbjudningar till olika möten och grupper.  
 
Under 2014 tog vi fram en ny hemsida för Vänsterpartiet Malmö, syftet var att sidan skulle bli mer användarvänlig och 
snyggare. På detta sätt och genom ett strategiskt arbete på sociala medier har vi blivit mer synliga och erbjudit fler 
vägar in till partiets aktiviteter. 
 
Vi har under 2014 tagit fram en särskild plan för att snabbt kunna aktivera och ta emot personer som söker sig till 
partiet i, under och efter valrörelserna. 
 
För att möjliggöra att förena föräldraskap med politisk organisering har vi under 2014 blivit bättre på att anordna 
aktiviteter för barn i samband med större möten så som medlemsmöten, heldagsutbildningar samt vid större 
utåtriktade arrangemang. Detta har skett i samarbete med Ung Vänster. 

 
Vad har vi inte gjort fullt ut? 
Vår målsättning var att varje ny medlem skulle få en egen kontaktperson samt möjligheten att besvara 
medlemsenkäten. Många har blivit uppringda och fått möjlighet att svara på enkäten och många har hittat 
kontaktpersoner inom partiet. Vi har dock inte lyckats systematisera det så att alla har fått en kontaktperson. Målet 
att 80 % ska besvara medlemsenkäten har inte nåtts. Det har heller inte varit möjligt tidsmässigt att alla nya får en fika 
med en vänsterpartist, men en rad fikor har genomförts. Vi har inte heller sett över det tryckta och nätbaserade 
materialet som skickas till nya medlemmar. 
 
Kommentar: Arbetet med kontaktpersoner behöver systematiseras om målsättningen ska finnas kvar. 
Medlemsenkäten och studieutskottets gedigna arbete har varit viktig för att få in nya medlemmar på rätt plats. Vi 
behöver förnya vårt material som går ut till nya medlemmar och sympatisörer. 

Medlemsmöten 
Vad har vi gjort? 
Vi har arrangerat x antal medlemsmöten 2014. Vår målsättning var att locka minst 35 deltagare till våra 
medlemsmöten det har vi uppfyllt med råge. 
 
Kommentar: Modellen med att ha en halvtimmes fika och mingel innan mötena har underlättat för nya medlemmar 
att få kontakter och kamrater. 

Styrelsens arbete 
Vad har vi gjort? 
Styrelsen har haft regelbundna styrelsemöten och inom sig utsett ett arbetsutskott (AU). Ett antal nya arbetsgrupper, 
stadsdelsgrupper och utskott har fungerat under 2014.  

 
Vad har vi inte gjort fullt ut? 
Vår utskottsmodell bygger på att styrelsemedlemmar ska vara med i och ta ett ansvar för utskotten. Detta har funkat i 
vissa utskott men inte i alla. I vissa utskott sitter ingen styrelsemedlem och vissa styrelsemedlemmar sitter inte i ett 
utskott. 
 
Feminisitiska utskottet har gett styrelsen rekommendationer för hur vi ska förbättra partiavdelningens arbetsformer. 
Arbetet med detta har påbörjats men det finns en del kvar. I styrelsens interna arbete har vi förbättrat möjligheten för 
alla att delta på lika villkor i arbetet genom att strama upp mötesformalian, ha fler rundor och talartidsbegränsning. Vi 
har också haft fler roterande platser till AU för att möjliggöra för fler att delta i styrelsens aktiva arbete. 
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Vi har sett över våra interna media för att förbättra representationen i bild och ord. Vi har sett över och förbättrat 
representationen av konst/bilder i Vänsterns hus. 
 
Vi hade som ambition att vara ute i alla partiföreningens grupper och utskott och prata om internfeminism, bland 
annat för att förbättra statistiken bland utskottssammankallande (där det är en stor övervikt män). Detta har vi inte 
lyckats med. 
 
Kommentar: Det har varit en svaghet att utskotten inte är kopplade till styrelsen. Alla nya styrelseledamöter bör vara 
beredda på att utskottsansvar följer på uppdraget. 

Våra anställda 
Vad har vi gjort? 
Under 2014 har stadshuset och expeditionens personal arbetat tätt via den lilla valledningens arbete. Under 
valrörelsen hölls korta avstämningsmöten varje vecka.  
 
Vad har vi inte fullt gjort? 
Styrelsen har ett arbetsgivaransvar för de anställda och skulle enligt verksamhetsplanen genomföra utvecklingssamtal 
med varje anställd under 2014. Detta är inte gjort. 
 
Kommentar: Vi har nu fler anställda och styrelsen bör ta ett grepp kring arbetsledning och styrelsens ansvar här. 
Utvecklingssamtal har aldrig fungerat och den nya styrelsen bör ta fram och anta fram ett förslag om hur 
personalgruppen ska organiseras med fokus på arbetsledning, ansvarsfördelning och delegation.  

Stadsdelsgrupper 
Vad har vi gjort? 
I dagsläget har vi fungerande 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 året har vi genom anställda resurser prioriterat att stärka de stadsdelsföreningar som fungerar 
och där det med bas i medlemsstocken finns möjligheter att utveckla fungerande föreningar. Vi har också fått igång 
ett arbete med att aktivt synas i områden där vi på lång sikt skulle vilja ha stadsdelsföreningar. 
 
Vad har vi inte gjort? 
Efter valet i september 2014 var tanken att vi skulle se över 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. 
Detta har pga tidsbrist inte hunnit med. 
 
Kommentar: En översyn av stadsdelgruppsindelningen behöver fortfarande göras. 

Arbetsgrupper och utskott 
I Vänsterpartiet Malmö finns det olika former av arbetsgrupper och utskott för olika politiska frågor, för avgränsade 
kampanjer och andra arrangemang.  Varje arbetsgrupp och utskott har under 2014 haft en anställd som ansvarig eller 
resursperson till sitt förfogande. 
Genom hemsida, nyhetsbrev och folkviljan har det blivit enklare för varje medlem att se vilka arbetsgrupper, utskott 
och stadsdelsföreningar vi har och dess kontaktuppgifter.  
 
Vad har vi inte gjort? 
Arbetsgrupperna och utskotten har inte tagit fram egna verksamhetsplaner för 2014. 
 
Kommentar: Inga utskott har lämnat in verksamhetsplaner. Nästa styrelse bör diskutera om detta krav ska kvarstå. 

 

Prioriterad utåtriktad verksamhet 2014 
Vad har vi gjort? 
Under 2014 har vi bedrivit fyra valrörelser och synts mycket utåt. Se valutvärderingen för mer information.   
 
Den 29 januari uppmärksammade vi krisen i sjukvården genom en demonstration. 
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Inför åttonde mars hade vi en stor feministisk kampanj som involverade många medlemmar. Ett flygblad och en skrift 
om våra feministiska framsteg i Malmö togs fram och vi genomförde en rad flygbladsutdelningar och ”kaffe och 
politik”. Senare tog vi fram en liknande skrift om vårt anitrasistiska arbete. 
 
Natten mellan den 8 och 9 mars misshandlades feminsiter av fascisterna. Vänsterpartiet var med och anordnade en 
demonstration dagen efter, där vi också hade en talare. Den 16 mars anordnades sen en stor demonstration mot 
fascism och våld. En demonstration som drog mer än 10 000 personer. Vänsterpartiet var där med korvgrillning, eget 
block och talare. 
 
Vi var med och anordnade ett tre demonstrationer mot Israels angreppskrig mot Gaza. 
 
När Big Slap anordade musikfestival i folkets park med övervägande män på scen kontrade vi med B*** slap, en 
feministisk gatufest. Detta fick stort utrymme i media och drog över 200 personer. 
 
I juni var Nordiskt forum i Malmö, Vänsterpartiet syntes mycket på konferensen. Parallellt anordnades en feministisk 
festival i Folket park. Vi stödde arbetet med Feministisk Festival personellt och ekonomiskt och vi deltog i en rad 
programpunkter på ett mycket lyckat sätt, vilket dessutom bidrog till att vi stort vann Festivalens interna val. 
 
Under sommaren anordnade vi diskussionscafe på Vänsterns hus. Dessa var välbesökta. 
 
I juni strejkade SEKO för bättre arbetsvillkor. Vi var aktiva i vårt stöd och den 16/6 besökte Jonas Sjöstedt de 
strejkande på Malmö central. 
 
Under december genomförde i en sjukvårdkampanj med anledning av nedmonteringen av sjukvården i Skåne. 
 
Vad har vi inte gjort fullt ut? 
Vi hade en eftervalskampanj ”tack för att du röstat på oss”.  
 
Kommentar: Eftervalsförhandlingar och en del omflyttningar i personalgruppen har gjort att en ordentlig 
eftervalskampanj inte blev av. Det var synd då det hade kunnat ge oss nya medlemmar och politiskt utrymme.  

Årliga händelser 
Vad har vi gjort? 
Vi har tillsammans med andra organsationer anordnat en 8 mars demonstration, samt en fest, båda under parollen 
"En feministisk och antirasistisk politik från vänster". Både demonstrationen och festen hade fler deltagare än på 
mycket länge. Under Nordiskt forum syntes Vänsterpartiet mycket på konferensen. Vi stödde arbetet med Feministisk 
Festival personellt och ekonomiskt och vi deltog i en rad programpunkter på ett mycket lyckat sätt, vilket dessutom 
bidrog till att vi stort vann Festivalens interna val. 
 
Första maj firandet drog 5000 personer och var det största någonsin och fungerade som en mäktig valupptakt. 
 
Vänsterpartiet höll ett flertal seminarium, tryckte upp eget material och hade en stor sektion i paraden under 
Regnbågsveckan.  
 
Den 9 oktober som är dagen för den transatlantiska slavhandelns upphörande i Sverige anordnade Vänsterpartiet en 
kulturkväll på Sofielunds Folkets hus. 
 
På årsdagen av Kristallnatten den 9 november anordnade vi tillsammans med andra organisationer en manifestation 
på Möllevångstorget med tal och musik.  
 
Planeringen av ovan arrangemang föregicks av att styrelsen utsåg arbetsgrupper och i vilka ny och mer erfarna 
medlemmar deltog. 
 
Kommentar: Vi har gjort bra arrangemang som drog mycket folk under 2014. Det märks att vi växer och att allt fler 
tycker som vi och är beredda att kämpa för det. 
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Media & kommunikation 
Under 2014 har vi ökat vår synlighet i media. Vi har synts X antal gånger. Vi har regelbundet gjort politiska utspel, 
pressmeddelande debattartiklar insändare mm.  
 
Vi har arbetat med att utveckla vår närvaro på internet och i sociala medier. Vi har byggt en ny hemsida, publicerat 
mycket på vår kommunblogg och fått fler och fler av våra företrädare att använda twitter.   
 
Vår interkommunikation har förstärkts genom nyhetsbrev och Folkviljan. Vår utåtriktade tidning Vänstern i Malmö har 
under 2014 varit en tydlig valtidning som med flera editioner.  Valnumren gjordes samarbete mellan lilla valledningen 
och Vänstern i Malmö-redaktionen 
 
Under 2014 gjordes ett arbete med att kartlägga utdelningsområde som resulterade i att vi sprang ut tidningen i fler 
hushåll.  

Kommunalpolitik 
Se fullmäktigegruppens verksamhetsrapport. 

Studier 
Vad har vi gjort? 
I vårt studiearbete samarbetar vi med Kvarnby folkhögskola, ABF och Vänsterns akademi. 
Vi ska under 2014 ha ett studieutskott som har tagit huvudansvaret för grundstudierna 
och producerat en studiefolder för våren, sommaren och hösten som sammanställer alla olika studier i 
partiföreningens regi. Informationen om studierna har spridits bättre genom våra nya internkommunikationskanaler.  
 
Vi bedrev under 2014 specifika valstudier. En valskola kvällstid på våren och en valstudiehelg. 
 
Ung Vänster och VSF 
Vi har under 2014 samarbetet med Ung Vänster och Vänsterns studentförbund. Ung Vänster satt med i vår lilla 
valledning. 

Utskott och arbetsgrupper 

Vad har vi gjort? 
Partiföreningen har numera många utskott och arbetsgrupper. Styrelsen har under året tillsatt ansvariga 
grupper/utskott för de större arrangemangen och kampanjerna.  
 
Vad har vi inte gjort? 
Styrelsen har inta antagit riktlinjer för arbetsgrupperna/utskotten och utsett ansvariga för respektive grupp.  
 
Kommentar: Vissa grupper har ett tydligt uppdrag från styrelsen andra inte. Det behöver den nya styrelsen ta ställning 
till. Nedan följer korta verksamhetsrapporter från de olika grupperna. 
 
Stadsdelsgruppen Centrum 
Har träffats var tredje vecka och därmed arbetat med utåtriktad aktivitet kopplad till Vänsterpartiet Malmös 
pågående kampanjer. Gruppen består av ett 20-tal personer som regelbundet deltar i gruppens verksamhet och 
möten. Åldern är väldigt spridd i gruppen och balansen mellan män och kvinnor god. Varje möte har haft ett politiskt 
tema, information om vad som händer i partiföreningen och organisering av våra utåtriktade aktiviteter. Många 
medlemmar i stadsdelsgruppen Centrum – både aktiva i själva stadsdelsgruppen och andra är aktiva i andra grupper i 
Vänsterpartiet Malmö. 
 

Stadsdelsgruppen Hyllie/kroksbäck 

Föreningen har inte fungerat under året 

Stadsdelsgruppen Kirseberg 
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Vänsterpartiet Kirseberg har haft träffar en gång i månaden på Kirsebergs fritidsgård för att diskutera aktuella frågor i 
stadsdelen. Vi gjorde ett väldigt bra val i stadsdelen och har fått många nya medlemmar. Vi har delat ut ungefär 4000 
exemplar av partiets masstidning Vänstern i Malmö i stadsdelen under våren. Större delen av stadsdelen täcks 
med ett väl upparbetat nät av utdelare. I valet hade vi en gårdsturné med torgmöten och kaffe. Vi deltog i 
Segevångsdagen som i år ersatte den årliga "Beijersparkfestivalen" med bokbord.  Under den årliga "Backanatten" 
bjöd vi på kaffe och pratade politik med Kirsebergsborna. 

 
Stadsdelsgrupp Limhamn-Bunkeflo 
V-Limhamn verkar i ett område, där Vänsterpartiet tidigare bara hade ett antal spridda medlemmar. Partiföreningen 
bildades våren 2012 och byggdes upp för att föra ut och agera kring den politik V för i då stadsdels-, nu 
områdesfullmäktige. Internt har vi kämpat för att stärka oss som grupp, ideologiskt och med bra kamratliga band, 
grunden för att kunna växa som en partiförening. Där blev valet en lyckoträff för oss. 
Under våren beslöt ett medlemsmöte att nu satsar vi allt på ett kort: med en egen valkampanj på Limhamn för V, med 
en valstuga. V hade en valstuga centralt på Limhamn, öppen 10-18 varje dag i fyra veckor, 10-15 på veckosluten. Där 
utmejslades vårt gäng, vi hade ett partiansvar och delade ut allt av V-Malmös material plus region- och riksmaterial 
och fick många spontana kommentarer med att ”bra att V äntligen finns också här”. Limhamn har många större 
arbetsplatser, i industri, äldreomsorg och skola, folk kommer hit för att jobba och rör sig under dagen centrala i ”byn”, 
så V-material nådde via oss många fler än enbart boende på Limhamn.  Vilken betydelse det har i det stora 
valresultatet i Malmö är svårt att värdera, men i vårt område – Limhamn, Annestad, Bunkeflostrand, Klagshamn och 
Tygelsjö - gav satsningen resultat: V nästan fördubblade sitt antal röster.  
På pappret fick även V-Limhamn flera nya medlemmar under 2014. Alla är inte intresserade av att jobba så lokalt, men 
vi är ett lite men naggat gäng nu… och hann planera för litet utåtriktade aktiviteter – den senaste under 
Skyltsöndagen. 

 

 
Stadsdelsgrupp Rosengård-Husie 
Under våren var vi aktiva med utdelning av Vänstern i Malmö och ett par flygbladsutdelningar. Aktiviteten var hög 
inför EU-valet men inför det nationella valet kom vi igång och genomförde aktiviteter i princip varje dag. Vid 
Rosengårds centrum och basaren hade vi kaffe och politik och vi genomförde flygbladsutdelningar på de flesta av 
Rosengårds gårdar, vid ICA Maxi Toftanäs, Höja, Persborg och Almgården.  
 
Efter valet har aktiviteten fortsatt med Kaffe & Politik en gång i månaden. Planering för ett antal temamöten med 
viktiga vardagsfrågor ersattes i december med mobilisering och möte om extravalet.  
 
Under året har vi haft möten ungefär en gång i månaden och försökt få tag på en bra lokal på Rosengård men istället 
flyttat mellan Vänsterns Hus, folks hem och lånade föreningslokaler. Antalet deltagare har varit varierande mellan åtta 
och tre och vi har tyvärr inte lyckats ordna en långsiktig planering utan oftast annonserat möten nära inpå.  
 
Trots sporadiskt internarbete under året har vi alltså synts mycket i området, framförallt på Rosengård. Många känner 
igen oss och har en positiv bild av oss. Under det kommande året ska vi få igång vår serie med föreläsningar, skaffa en 
permanent lokal på Rosengård och göra försök med återkommande sociala aktiviteter som studier eller läxhjälp.  
 

Stadsdelsgrupp Söder 

Stadsdelsgruppen i Söder har vuxit under det senaste verksamhetsåret. Under hösten har vi fått in flera nya 
medlemmar. Våra aktiva medellemmar är ett 10-tal personer som deltar i de olika aktiviteterna. Efter valet hade 
gruppen många olika utåtriktade aktiviteter. Vi satsade på att synas ute och inte bara ha interna möten. Att ha fortsatt 
kontakt med människor i stadsdelen. Vi hade Kaffe och politik varannan vecka på olika områden, affischering och ett 
öppet möte för allmänheten, Extra valmöte. Många nya kontakter med medborgare har etablerats på så sätt. Vi 
upplever att gruppen söder är starkare än det har varit och att vi har en bra arbetsstämning.  

 

Stadsdelsgruppen Södra Innerstaden 
Gruppen har under 2014 varit aktiv med temamöten och utåtriktad verksamhet. Mellan tre och tjugofem personer har 
kommit till mötena. Många nya medlemmar har sökt sig till Vänsterpartiet Södra innerstaden. Styrelsen eller 
samordningsgruppen har varit liten men aktiv. 
 
Stadsdelsgruppen Västra Innerstaden 
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Stadsdelsgruppen i Västra innerstaden har under året fortsatt ha möten regelbundet varannan vecka. Gruppen består 
i nuläget av ett tiotal aktiva och flera nya medlemmar har tillkommit under året. Årets verksamhet har framförallt 
kretsar kring de båda valrörelserna där gruppens medlemmar har varit med och tagit ansvar för flygbladsutdelningar i 
stadsdelen. En stor del av den studieverksamhet som ägt rum under året har också inriktats på valförberedelser, 
exempelvis i form av möten där vi diskuterat partiets valplattform. En särskilt lyckad aktivitet var vår satsning på den 
lokala Sloppisen där vi bjöd på kaffe och delade ut flygblad. Under året har vi också gemensamt tillverkat en banderoll 
som kunnat ses under några av årets demonstrationer.  

 

Antirasitiska utskottet 
Utskottet har haft möte ca en gång i månaden. Under våren var vi en kärna på 6-7 personer. Under hösten har det 
tillkommit många nya dels pga valresultatet och dels pga av en välbesökt studiecirkel. Utkottet har tagit fram ett 
antirasistisk manifest om vår antirasism och våra framgångar i Malmö. Under sen vår delades detta ut under ”kaffe 
och politik” aktioner på Möllan. Vi har skrivit artiklar om antirasism till folkviljan och utbildat stora fullmäktige 
gruppen antirasism. 
 
Arabiska gruppen 
Inför valet startade vi en grupp för att samla och organisera arabisktalande medlemmar samt se till att vi hade ett 
aktivt arbete på arabiska. Gruppen har under året bestått av ett 10-tal aktiva medlemmar. Gruppen har varit vldigt 
aktiv och exempelvis genomfört ett flertal större arabiska event inkluderat ett med Jonas Sjöstedt, gruppen har också 
startat en facebooksida under namnet ”Vänsterpartiet Malmö på arabiska”. I gruppen ar det funnits goda kontakter 
till de palestinska grupperna framförallt Grupp 194 och de Irakiska grupperna framförallt IKP. Den arabiska gruppens 
arbete har betytt att vi kunnat fördjupa kontaktytorna till dessa och fler grupper och dra in dem i vår verksamhet. 
Gruppen och flera av gruppens medlemmar var mycket aktiv under valrörelsen både med att sprida information, delta 
på demonstrationer, ta debatter med mera vilket var viktigt för partiet. Gruppen har efter valet omkonstituerat sig till 
den arabiska vänstern och har många planer för det fortsatta arbetet. 
 
Bokcirkel 
Vår bokcirkel har under året träffats 10 gånger. Det har varit intressanta diskussioner om både litteratur och politik. 
Cirkel har en fast kärna på 6 medlemmar. 
 

Fackliga utskottet 

Fackliga utskottet har haft tvärfackliga träffar regelbundet under året för fackligt aktiva och intresserade. Utskottet 
har tagit uttalanden och skrivit insändare om fackliga- och arbetsmarknadsfrågor. Under valet anordnade utskottet en 
arbetsplatskampanj i valets slutskede. Vi tog fram ett flygblad som delades vi delade ut i 5000 exemplar utanför större 
arbetsplatser. Arbetsplatsbesök anordnats med vår partiledare i samband med SEKO strejken och utskottet tog 
stöduttalande och bjöd på kaffe till de strejkande.  

 
Feministiska utskottet 
Utskottet har under året bestått av ca 15 aktiva personer som träffats ca 2 ggr/månad. Under årets valrörelser har vi 
fokuserat på utåtriktat arbete, där vi bl.a. drivit en egen feministisk kampanj i två omgångar, inför vilken vi gjorde en 
målgruppsanalys och tog fram egna paroller, eget material och en hashtagg (#göraskillnad) samt skrev insändare och 
debattartiklar. Vi ordnade ett parkkalas om vår feministiska barnpolitik, drev planeringen av 8 mars, var aktiva i 
Feministisk festivals arrangörsgrupp, var med och ordnade B**** Slap,  och samordnade oss för kaffe&politik och 
affischering. Under eftervalsperioden har vi dels fokuserat på internfeministiskt arbete i distriktet och partiföreningen. 
Vi har träffat företrädare för distriktet, valberedningen och studieutskottet för att diskutera hur arbetet kan drivas 
vidare. Vi har också ordnat en workshop för att granska partiets interna media ur ett genusperspektiv, samt en 
studiecirkel i feminism. Vidare har vi påbörjat arbetet med att komma ut och träffa kvinnoföreningar i Malmö, ett 
arbete som vi planerar att fortsätta nästa år. 
 
Filmredaktionen 
Den då nystartade filmredaktionen startade året med ett försöksprojekt som gick under arbetsnamnet ”Varför 
Vänsterpartiet”. Detta var menat att fungera som ”reklamfilmer” för partiet lokalt men resulterade i ett prov av vår 
förmåga. Efter att ha utvärderad det första projektet har vi bland annat producerat en kort fundraisingfilm för de 
portabla valstugorna och en instruktionsfilm för hur en engagerar sig i valrörelsen. Vi har även varit på plats och 
dokumenterat tal vid evenemang så som 1:a maj. Verksamhetsåret avslutas med en kurs i Stop motion animation i 
filmredaktionens regi. Kursens slutprodukt ska bli en animation för tiankampanjen. Redaktionen har haft en del 
avhopp under året och består nu av tre till fyra aktiva medlemmar. Vi har i snitt haft ett möte per månad, fler under 
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våren och färre under höstterminen. I dagsläget är inga specifika projekt inplanerade för 2015 och redaktionen står 
tillgänglig för uppdrag. 

Formgivargruppen 
Formgivargruppen hade sitt första möte i mars 2014. Under året har gruppen träffats i snitt ungefär varannan månad, 
och däremellan producerat grafiskt material åt övriga organisationen, exempelvis för hemsidan, tidningar, valmaterial 
och andra trycksaker. Gruppen består av ca 20 personer där ungefär hälften varit aktiva någon gång under året. 
 
 
Fotogruppen 
Fotogruppen har varit väldigt aktivt under året. Vi har fotograferat på årsmötet, 8:e mars, 1:a maj, EU-valet och valet i 
september, för att ta några exempel. Mycket fokus har legat på valen och att få bra bilder som kan användas dels till 
Folkviljan men också finnas i den bilddatabasen som vi håller på att bygga upp. Vi har skapat ett flickr-konto där alla 
fotogruppens medlemmar kan lägga upp bilder för att ha bilderna samlade och att det ska gå lätt att söka efter dem. 
Efter valet ville vi fokusera mer på att ha workshops och utbildning inom gruppen. Vi har möten minst en gång i 
månaden och är mellan 5-10 personer som deltar i gruppens arbete. 

 

Folkviljan-redaktionen 

Vår intertidning Folkviljan har under året getts ut tillsammans med partidistriktets interntidning Menander. Sju 
nummer har kommit ut under året. 

 
HBTQ-vänstern 
Vi har varit runt fem personer på mötena. HBTQ- vänstern var i år ansvarig för vänsterpartiets medverkan på 
Regnbågsveckan i augusti. Vi anordnade fyra seminarie och ett av de största blocken i paraden. Gruppens medlemmar 
var aktiva under valrörelserna och pratade och delade HBTQ frågor. Under hösten har vi planerat för 2015 med bl a 
utbildningar och en bokcirkel. 
 
Husgruppen 
Har under året inte fungerat 
 
Internationella utskottet  
Antalet som deltagit på möten under året har varierat mycket, men sammanlagt har det varit ca 30 personer. Särskilt 
under våren hade vi mycket verksamhet. Tidigt i januari jobbade vi med motioner till kommunalpolitiska programmet 
på tema resurshantering. Under våren drog vi igång den s.k. Greklandskampanjen som är en kampanj som partiet 
driver över hela landet. De ihopsamlade medlen går till det av Eurokrisen drabbade folket i Grekland genom 
organisationen Solidarity for All som står nära vårt systerparti Syriza. Vi har vid ett antal tillfällen under året spridit 
information och samlat in pengar till kampanjen. Bl.a. hade vi ett block i demonstrationståget på 1:a maj och 
anordnade tillsammans med stadsdelsgruppen för Södra innerstaden sommarfest med Greklandstema. 
Inför EU-valet jobbade vi med argumentationshandledning och anordnade tre valskoleträffar med teman EUs-
migrationspolitik, Feminism inom EU, och Eurokrisen. Ytterligare teman för utskottet under våren har varit TTIP 
(frihandelsavtalet mellan EU och USA som nu förhandlas) samt kriget i Syrien om vilket vi också arrangerade en öppen 
föreläsningsafton.      
Under sommaren ansvarade utskottet för två av partiföreningens sommarcaféer. Det ena om situationen i Irak och 
det andra med fokus på protesterna i Brasilien i samband med sommarens fotbolls-VM. Under hösten efter valet har 
vi anordnat en öppen föreläsning med två Kubanska sociologer om utvecklingen på Kuba samt haft ett antal möten på 
tema kriget i Ukraina. 
 
Kommunikationsgruppen 
Gruppens arbete fokuserade under en stor del av början av året i det fortsatta arbetet med att ta fram en 
kommunikationsplattform som kunde användas i partiets utvecklingsarbete. Arbetet var positivt och ledde till många 
diskussioner i såväl gruppen som styrelsen samt bearbetande av uppgifter som hämtades in på olika sätt.  
 
Över valrörelserna låg arbetet nere i gruppen som återupptogs efter valrörelsen och när den nya politiska situationen 
klarnade. Gruppen arbetar nu för att tydliggöra, förbättra och koordinera kommunikationsarbete i partiet. En viktig 
uppgift framöver blir att koordinera våra olika redaktioner och grupper som arbetar med kommunikation. 
 
Kulturgruppen 
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Kulturgruppen har under året varit aktiv med både gruppträffar och utåtriktade aktiviteter. Vi har tagit fram  två flyers 
om vänsterpartiets kulturpolitik, "(V)i tycker också om bibliotek" och "(V)i tycker också om film". Dessa delades ut på 
”kaffe och politik” utanför Malmös biografer och bibliotek under första halvåret. Gruppen målade också en banderoll 
till 1 maj demonstrationen, dessutom deltog flera medlemmar i Vänsterpartiet kulturnätverks nationella träff i Malmö 
samt ett öppet möte om Vänsterns kulturpolitik där Dror Feiler var gästtalare. Gruppen träffas var tredje vecka.  

 

Kören 
Året har pendlat mellan hopp och förtvivaln. Efter en stark start med många deltagare så har körens arbete ofta 
krockat med annat partiarbete som många av körens deltagare varit involverade i. Det har gjort det svårt att 
upprätthålla en kontinuitet för kören. Flera i kören har dock vid olika tillfällen gjort korta framträdanden. Vi siktar på 
en restart 2015. 
 
Ledarskapsutbildningen 
Efter valet bestämde Vänsterpartiet Malmö at det krävdes en investering av tid och resurser i att utbilda flera 
organisatörer och ledare i Vänsterpartiet. En arbetsgrupp med uppgift att ta fram en sådan utbildning tillsattes. 
Gruppen har haft ett flertal möten och utarbetat ett förslag till en organisatörsutbildning som ska genomföras våren 
2015. Gruppen kommer att planera och genomföra utbildningen samt utveckla den vidare för att kontinuerligt kunna 
genomföra den varje termin.  
 
Medlemsgruppen 
Har träffats regelbundet under hela året och i första hand fokuserat på träffarna för nya medlemmar som genomförts 
regelbundet under hela året. Gruppen har även arbetat med våra introduktionsutbildningar så som ”Vänsterpartiet – 
så funkar det” samt helgkurserna för nya medlemmar som genomförts vår och höst. Utöver dessa utbildningar har en 
hel del gått åt till att organisera rundringning till medlemmar samt att arbeta med medlemsinventeringen som 
återigen ska genomföras under 2015. 
 
Miljöutskottet 
Miljöutskottet har träffats varannan vecka under året, i regel på Vänstern hus. Gruppen består av mellan 5-10 aktiva. 
Vi har arbetat med motioner till årsmötet kring det kommunalpolitiska programmet. Gruppen har planerat och 
genomfört utåtriktade aktiviteter i samarbete med resten av partiet under valrörelsen som en miljökväll på Far i 
hatten där Jens Holm deltog samt en valupptakt på Södra förstadsgatan där Jonas Sjöstedt deltog. Vi har också hållit i 
information och workshop för nya medlemmar och intresserade kring miljöpolitik. Under hösten har vi startat en 
studiecirkel kring omställning med inspiration av Vänsterpartiet Stockholm och Ludvikas Omställningsplaner. I slutet 
av året genomförde vi i samarbete med kören en Tomtekör som spred kampsånger och julstämning vid Triangeln. 
 
Programmeringsgruppen 
Programmeringsgruppen bildades under slutet av förra året och 2014 har därmed varit gruppens första hela 
verksamhetsår. Främst har gruppen arbetat med att utveckla och lansera partiföreningens nya hemsida samt 
organisationssystemet Zetkin. Gruppen har arrangerat ett fåtal möten och heldagar ("hackathons") där även andra 
bjudits in till att tillsammans arbeta med de olika projekt man deltagit i. Gruppen består av ca 10 personer och under 
2014 har fem av dessa varit aktiva i projekt. 

Sjukvårdsgruppen 
Sjukvårdsgruppen har under året haft 7 möten. Under våren kretsade verksamheten kring förberedelser inför valet 
och gruppen tog bland annat fram en argumentationshandledning kring sjukvårdsfrågan samt ett flygbladet "Bokslut 
femklövern". I april var gruppen behjälplig när Endometriosföreningen ordnade en demonstration i Malmö och hade 
en talare på plats. I april besökte Jimmie Åkesson (SD) SUS Malmö och sjukvårdsgruppen delade i samband med 
besöket ut flygblad som protesterade mot besöket. Under våren arrangerades också en rad flygbladsutdelningar. 
Under hösten nystartade gruppen efter valet och genomförde under första halvan av december en kampanj med ett 
30 aktiviteter samt en manifestation. Kampanjen sammanföll med utlysandet av extravalet och utvidgades därför till 
att i slutet handla framför allt om extravalet. Manifestationen som arrangerades den 6 december vid Triangeln drog 
cirka 100 personer och var ett lyckat arrangemang. 

Stadsmiljö- och bostadspolitiska utskottet 
Det finns 17 kamrater som anmält sitt intresse för bostadsfrågorna, endast ett par har kommit på möten. Det är 30 
som anmält sitt intresse för stadsmiljöfrågorna, även här har det stora flertalet varit nöjda med att få information. 
Utskotten hade under årets första månader två möten, med diskussion bl.a. om det kommunalpolitiska programmet. 
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Ett utåtriktat möte kring förskolor genomfördes i februari. Miljöutskottet tog initiativ, där de stadsmiljöintresserade 
deltog, till gatufesten Vår stad på den tillfälliga gågatan vid Hemköp på Södra Förstadsgatan.  
 
Stora valledningen 
För att koordinera valarbetet och erbjuda en plattform för alla medlemmar som ville delta och ansvara för arbetet att 
göra en stark valrörelse skapades stora valledningen under 2013 och fortsatte sitt arbete under 2014. Inom ramen för 
stora valledningen arbetade ett flertal projektgrupper med att utveckla valrörelsen och tog också ansvar för både 
aktivismen och organiserandet av flera delar av arbetet. I början av 2013 genomfördes en resa till bryssel som var 
avgörande för att svetsa samman gruppen och få flera att växa in i uppdraget men också för att få mycket kunskap i 
EU-frågorna. Gruppen har bestått av ett 40-tal aktiva personer. 
 

Studieutskottet 
Studieutskottet har genomfört följande 19 studiecirklar under 2014: bland annat nio ny i vänsterpartiet-cirklar 
och en fördjupningscirkel men också tematiska cirklar kring dem ”Den amerikanska högern”, ”Skulden om 
Grekland” och ”New public management”. Vidare har cirklar kring kommunalpolitiska programmet, tro och 
politik från vänster samt en omställningscirkel som fortfarande pågår arrangerats. Slutligen har både den 
feministiska och antirasistiska cirkeln varit välbesökta. 
 
 
Utbildningspolitiska utskottet 
Det är 30 kamrater som anmält sitt intresse att ingå i utskottet. Det är dock många som bara är nöjda med att få 
informationen. Det är en kärna av våra förtroendevalda som deltagit på mötena. Utskottet hade ett par möten i 
början av året. Därefter låg det nere för att många haft mycket arbete med valrörelserna. 

 

Textredaktionen 
Textredaktionen fungerade i början av året då ett flertal möten arrangerades med 10-tal deltagare. Ett 25-tal personer 
har visat intresse för redaktionen – antingen att delta i gruppens kontinuerliga verksamhet eller att finnas med som 
resurser. En del arbete har lagts på att arbeta med hemsidan. Tyvärr har gruppen inte lyckats driva verksamheten 
vidare när vi kom in i vårens valrörelsearbete. Det krävs mer organisering och koordinering för att få gruppen att 
fungera. 

 

Vänstern i Malmö-redaktion 

Redaktionen har ansvarat för att publicera de 2 nummer av tidningen under våren som delades ut av 
våra medlemmar i bostadsområdena. I valrörelsen bytte tidningen namn till "Malmö inte till salu" distribuerats med 
posten till alla hushåll i Malmö i två editioner. Den sista veckan gjordes ytterligas "Malmö inte till salu" tidning som 
spreds med posten i våra starka områden. 

 
Vänsterns Interreligösa grupp 
Gruppen började utan ett namn men med några personer som tyckte det skulle vara intressant att skapa ett forum 
där både ren västerpolitik/socialism skulle kunna få brytas mot olika religiösa, ickereligiösa, ateistiska föreställningar 
eller existentiella frågor i allmänhet. Det finns inom socialdemokratin men nästan inte alls inom Vänstern. Troligen är 
gruppen unik i sitt slag i Sverige. Under våren genomfördes sex samlingar och under hösten ytterligare sju samlingar. 
Gruppen har växt från vårens första sex personer till 12 personer och är idag ca 20 personer som deltagit vid några 
tillfällen, av dessa är några från Lund. 
 
Gruppen har genomfört möten med Ibn Rushd (muslimska bildningsförbundet) vilket har varit mycket intressant och 
innebär någon form att framtida samarbete kring ett projekt som ska handla om bankväsendet, ränteideologi, m.m. 
som faktiskt är en religiös stötesten för inte minst muslimer men även andra religionsutövare. Den stora aktiviteten 
arrangerades den 18 november på Inkonst med K G Hammar med cirka 120 personer som blev mycket uppskattat. 
 
Det är svårt att berätta om vad vi egentligen gör på våra samlingar. Vi har talat om allt det som människorna som 
kommer dit är berörda och frågande inför. Det har varit mycket. 
Vi har under året som gått också försökt att hitta en forma för vårt arbete i detta forum. Vi kommer nog aldrig att bli 
tydlig i detta, men det kanske är styrkan och utmaningen med detta forum. 

 


