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Mirjam Katzin, avgående ordförande Vänsterpartiet Malmö

Vår rörelse är i ett kritiskt 
och viktigt läge. Det är min 
analys när jag nu avrundar 

min tid i styrelsen och som ordfö-
rande för Vänsterpartiet Malmö. 
Under dessa år har jag sett politisk 
depression vändas till ilska och 
beslutsamhet. Vänstern har sörjt 
färdigt bakslaget efter de framsteg 
för den nyliberala hegemonin som 
alliansregeringen innebar och den 
framväxt av nykonservatism och 
brunhöger som följde i dess spår. 
Under sorgen hittar vi ilskan och 
allt fler ansluter sig till rörelsen.

En annan utveckling under de 
senaste åren är den fullständiga 
genomklappningen för våra sam-
arbetspartiers mer radikala grenar. 
Socialdemokratin i Sverige är på 
väg att göra samma misstag som 
systerpartierna i resten av Europa 
och därmed sig själva överflödiga. 
Miljöpartiets systemkritik har 
dukat under av lusten till makt och 
inflytande. Feministiskt initiativ 
misslyckades med att bygga en sta-
bil rörelse av sitt reklamjippo.

Dessa tendenser sammantagna 
innebär att vårt parti, om vi lyckas 
förvalta detta, har alla möjligheter 
att fortsätta växa. Men det kräver 
att vi är beredda att utmana oss 
själva, vara flexibla i våra föreställ-

ningar om hur politiskt arbete ska 
gå till, lyhörda för andra röster och 
öppna för intern utveckling. Att vi 
är på nya platser, gör på nya sätt 
och tillåter pluralitet och kreativi-
tet. Vår stabilitet är en styrka och 
en anledning till att det är vår or-
ganisation som är bäst lämpad att 
leda den radikala kampen. Men vi 
får inte låta den stå i vägen för oss!

Alla nya medlemmar vill jag 
hälsa varmt välkomna till 
Vänsterpartiet och säga 

några särskilda ord. En av de star-
kaste känslor jag har efter dessa 
år är glädjen över gemenskapen i 
rörelsen. Den gemenskapen är vad 
vi behöver, ensam står man inte 
emot de strukturer som vill skydda 
makten och bevara ett orättvist, 
rasistiskt, patriarkalt samhälle. Det 
är tillsammans vi kan förändra! 
Politiskt engagemang är en upple-
velse som kommer vår mänsklighet 
nära. Att tillsammans med andra 
arbeta för en bättre värld, att med 
kamrater drömma om rättvisa och 
jämlikhet, det är något helt annat 
än det som det kapitalistiska spek-
taklet vill ge oss. Det är motsatsen 
till individualism, konkurrens och 
ytlighet. Det är en glimt av hur livet 
skulle kunna vara.

Men jag vill också säga 
detta: organisationen är 
inte perfekt och det kan 

den inte vara. Den är ett spännings-
fält av olika åsikter, en utvecklande 
dragkamp, en rörelse i rörelse. 
Du är medbjuden att vara en del 
av utvecklingen! Den grundläg-
gande ideologiska drivkraften 
måste ständigt kombineras med en 
strategisk fråga: vad är just nu det 
bästa sättet att komma framåt mot 
våra politiska mål? Och kanske för 
den som ser detta som en av livets 
främsta meningar: hur och var gör 
jag mest nytta? 

Efter att ha vilat upp mig lite 
kommer jag själv att hitta ett nytt 
svar på den frågan och det ser jag 
fram emot. Kampen fortsätter, 
för att en annan värld är inte bara 
möjlig, utan helt nödvändig. Vi ses 
snart, i den radikala föränd-
ringens gemenskap!

Ledare Mirjam  Katzin

En rörelse i rörelse

”En annan 
värld är inte 
bara möjlig, 
utan helt 
nödvändig”

Upp: Rörelsen växer Ner: M+KD-budgeten. Vi ses på: Årsmötet och Distrikts-
årskonferensen
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Fyra år framåt med  
Vänsterpartiet i Region Skåne  
– här är våra företrädare

Busi Dimitriu, 38 år, Malmö

-
onpolitiken just nu. Jag saknar snarare den 
stabilitet som krävs för att kunna bygga upp 
en jämlik och jämställd region för alla som 
befinner sig i Skåne.

-
mer att vara mitt fokus under mandatpe-
rioden, som börjar med nedskärningar och 
uteblivna uppräkningar. Vi kommer att få 
trolla för att kunna få ut en bred och kvalita-
tiv kultur som inte kostar skjortan. 

Linda Ekelund, 36 år, Tome-
lilla

som direkt påverkar de viktigaste områdena 
i människors vardag, allt från att de tar 
bussen eller till jobbet eller bokar tid på sin 
vårdcentral.

del av Skåne som i en del regionpolitik ligger 
i radioskugga, kommer jag att göra mitt yt-
tersta för att göra de geografiska områdena 
synliga (men inte på bekostnad av andra om-
råden). Som ledamot i kollektivtrafiknämn-
den är min hjärtefråga såklart kollektivtrafik 
och miljö.

Sara Svensson, 35 år, Genarp

är något av det viktigaste och mest spän-
nande att arbeta med. Idag ser vi hur ojäm-
likheten växer och förkortar människors liv. 
Sjukvårdspolitiken är ett viktigt sätt att driva 
på för en mer jämlik hälso- och sjukvård. 
Allas rätt till sin hälsa oavsett bakgrund, kön 
eller klass är min drivkraft. 

regionråd för Vänsterpartiet under denna 
mandatperiod. Jag kommer att arbeta med 
att föra ut Vänsterpartiets politik, bygga opi-
nion och se till att vi får så mycket genomslag 
som möjligt för vår politik tillsammans med 
alla andra i vår stora och fantastiska region-
grupp.

Peter Ahlbom, 50 år, Hel-
singborg

utvecklingen i hela Skåne i en jämlik riktning 
är mest spännande!

sjukvårdsfrågor. Det viktigaste för mig är att 
vi jobbar för att minska den psykiska ohälsan 
bland barn och ungdomar. 

Vi har blivit med ny regiongrupp! Det goda valresultatet i Skånes landstingsval 
gav oss två extra mandat i regionfullmäktige, vilket ger tio vänsterpartister 
som ordinarie ledamöter. De är alla fast beslutade att verka för ökad jämställd-
het i regionen – nedan kan du lära känna dem lite närmare! De har fått svara på 
vad de tycker är mest spännande i regionpolitiken och vad de främst kommer 
att arbeta med den kommande mandatperioden.  

Busi

Linda

Sara

Peter
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Patrik Milton, 42 år, Bjärred 
-

tersom luften fullständigt gått ur ideologiskt 
vilsna socialdemokrater, det gör oss till det 
främsta oppositionspartiet. Att Socialdemo-
kraterna släpper sitt eget krav på en högre 
skattesats och inrättar sig efter Alliansens 
höjning talar sitt tydliga språk. Det som blir 
mest spännande är att se om vi lyckas hindra 
högern från att sälja ut sjukhus och vårdcen-
traler, det vore väldigt olyckligt om så blev 
fallet.

hantera en massa olika sorters ärenden som 
regionstyrelsen ska ta ställning till. Jag anser 
att Region Skåne måste komma betydligt 
snabbare framåt i klimat- och miljöarbetet, 
hela den regionala transportinfrastrukturen 
måste tillåtas att bli bättre. Det är otroligt 
viktigt att få till en kollektivtrafik som på 
allvar blir ett alternativ till bilen. Idag är 
kollektivtrafiken opålitlig med dålig turtät-
het och alltför höga priser. Bor man strax 
utanför någon av de större städerna i Skåne 
ska det inte finnas någon bra ursäkt till att 
inte åka kollektivt eller cykla till sitt arbete 
och fritidsaktiviteter.

Agneta Lenander, 55 år, Bialitt
-

mentariska läget.
Spännande positivt är den snabba utveck-
ling som sker, nya behandlingsmetoder, 
ny diagnostik osv. För vår del gäller det att 
bevaka att det fördelas efter behov och inte 
efterfrågan.

sitta i Hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Regionfullmäktige.

Angelica Svensson, 35 år, Lund

Region Skåne är väldigt intressant. Trender i 
arbetsmiljön som finns i samhället syns tyd-
ligt i regionen. Att driva på för förbättringar 
för personalen är väldigt givande. 

-
betsmiljöarbete och frågor som rör regional 
utveckling. Det kommer att vara allt från 
kollektivtrafik till miljöplaner.

Vilmer Andersen, 74 år, Malmö

tycker jag är att regionen samverkar med alla 
kommunerna och en del statliga myndigheter. 
Regionen är en viktig spelare i utvecklingen 
av en gemensam välfärd för alla.

regionala utvecklingsfrågorna, d.v.s. infra-
struktur, fysisk planering, miljö och klimat, 
folkhälsa, livsmedels- och näringslivspolitik.

Paloma Mamani, 26 år,  
Kristianstad

-
ten att vara med och påverka i viktiga frågor 
såsom sjukvården och kollektivtrafiken. Det 
är frågor som står mig nära hjärtat och där 
det är mycket viktigt att driva vänsterpolitik. 

-
miljö för all vårdpersonal. Det är en förut-
sättning för en god och jämlik vård.

Morgan Svensson, 49 år, Malmö

är att det spänner från sjukvårdsfrågor till 
infrastrukturfrågor och allt där emellan ur 
ett regionalt perspektiv. 

villkor på arbetsmarknaden, att vi har upp-
handling i regionen som inte bidrar till att 
dumpa löner och villkor på arbetsmarknaden 
samt avgiftsfri kollektivtrafik. 

Emma Eliasson Åström

Patrik

Agneta

Angelica

Vilmer

Paloma

Morgan
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Alliansen formade ett styre efter valet 
som nu har tagit konkret form i en borger-
lig budget för nästa år i regionen. De ska 
styra en region där sjukvården under mer 
än ett decennium har dragits med stora 
underskott – inte för att vården slösat 
utan för att den har varit underfinansie-
rad. De olika styrande politiska majorite-
terna och minoriteterna har konsekvent 
gett sjukvården för lite resurser. I sin iver 
att se till att en underfinansierad sjukvård 
ändå ska hålla sin budget har de styrande 
krävt bättring från verksamheterna. 
Åtgärderna har skiftat: anställningsstopp 
med Alliansen, anställningstak med S och 
MP. Resultatet har varit liknande: stängda 
vårdplatser och en tuffare arbetsmiljö för 
personalen som arbetar för att göra oss 
andra friska.

Men efter valet hände något. När al-
liansen i Skåne skulle ta över i minoritet 
så erkände de helt plötsligt att resurserna 
inte räckte till. Under alla år har de envist 
hävdat att vården ska spara, effektivi-
sera och göra snabbare. Efter att i en hel 
mandatperiod ha förvägrat alla sjukvår-
dens anställda en skattehöjning och efter 
att i en hel valrörelse lovat sina väljare 
att skatten ska ligga lägst i Sverige så har 
de nu fått igenom en budget med 49 öres 
högre skattesats. Trots att en majoritet av 
skåningarna faktiskt vill höja skatten om 
de vet att resurserna går till sjukvården får 
det ändå konstateras att Alliansen inleder 
sin tid vid makten med att svika ett av sina 
främsta vallöften till sina väljare.

Bortsett från Alliansens väljare utgör 
den budget de lägger även ett odiskutabelt 
svek mot personalen inom vården. Skatten 
höjs med 49 öre, men resurserna läggs på 
hög. Sjukvården får mer resurser med ena 
handen, men med andra handen så tar Al-
liansen tillbaka nästan lika mycket i hårda 
krav på 2 procentiga effektiviseringar och 
riktade besparingar. Alliansens budgetför-
slag är ett skolexempel på trixande med 
siffror.

Det är häpnadsväckande  
att man har försökt sälja 
denna lek med siffror som en 
satsning på sjukvården.

För oss i Vänsterpartiet är det uppen-
bart att sjukvården behöver mer resurser. 
Precis som vi har sagt under många år 
behöver vården stärkas både med ökade 
generella anslag från staten och med en 
höjd regionskatt. Resurserna behövs för 
att finansiera en allt mer avancerad sjuk-
vård, se till att den når alla i befolkningen 
som behöver den, och anställa fler så att 
de behov av vård som människor har kan 
mötas upp av sjukvården.

Vi vill använda resurserna för att satsa 
på personalen. Anställa fler, inleda resan 
mot kortare arbetstid, satsa på arbetsmil-
jön och därigenom kunna öppna upp fler 
vårdplatser, samt stärka resurserna till 
primärvården. Region Skåne behöver höja 
skatten, men de resurserna behöver gå till 
sjukvård utan ytterligare besparingskrav.

Region Skåne behöver också strama 
mot den privata vårdmarknaden. I dag ska-
par nätläkare en ny digital vårdmarknad 
ur samma vårdbudget som den befintliga 
vården ska finansieras ifrån. Vårdvalen 
har fri etableringsrätt och taklösa avtal 
vilket innebär att de effektiviseringar 
som läggs på den offentliga vården kan de 
privata vårdaktörerna bortse ifrån. Den 
privata vårdmarknadens olika delar inne-
bär gräddfiler för några få medan andra 
får vänta länge. Vänsterpartiet värnar i 
stället den offentligt solidariskt finansie-
rade sjukvården. För oss är det självklart 
att din bakgrund aldrig ska avgöra hur 
snabbt du får vård. Alla ska ha rätt till vård 
efter behov.

I Vänsterpartiets förslag på budget 
höjdes skatten med 80 öre precis som i 
tidigare års förslag. De resurserna ville vi 
framför allt satsa på kortare arbetstid, fler 
kolleger, stora satsningar på primärvår-
den och kollektivtrafiken. Varje skåning 
har rätt till vård efter behov och varje 
anställd i regionen har rätt till många kol-
leger och en riktigt bra arbetsmiljö. Det är 
så vi i Skåne kan bygga en sjukvård att lita 
på – oavsett vem vi är.

Sara Svensson, 
regionråd för 
Vänsterpartiet i  
Region Skåne

Budget 2019

En lek med siffror som 
inte kommer stärka sjuk-
vården i Skåne
Efter två dagars debatt så är nu Alliansens budget 
antagen för Region Skåne.
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Vänstern växte i valet. 
Efter en stark valrörelse 
ökade Vänsterpartiets 
representation i valet med 
två mandat. Den 10 decem-
ber inleddes årets stora 
budgetdebatt i rådhuset i 
Kristianstad och på plats 
fanns den tio ledamöter 
starka vänstergruppen för 
att ta sig an budgetdebat-
ten.

Från talarstolen hördes vassa repliker inom 
regionens alla områden och skarpa inlägg om 
varför vänsterns jämlikhetsfokus är den rätta 
vägen fram. Trots att beslutet inte gick vän-
sterns väg, så satte de tio ledamöterna prägel på 
debatten genom att konsekvent lyfta frågor om 
personalens arbetsmiljö, hur regionen ska kunna 
ge en god och jämlik vård till alla skåningar efter 
behov och vikten av att stärka den offentligt 
finansierade sjukvården.

Från talarstolen hördes också viktiga argument 
och förslag kring hur vi kan bygga en kollektiv-
trafik för alla skåningar oavsett om man bor i de 
östra eller västra delarna av Skåne. Region Skåne 
har en av landets högsta taxor, och därför presen-
terade vänsterns ledamöter konkreta förslag på 
prissänkningar: bland annat gratis kollektivtrafik 
för barn och unga på sommaren, samt fokus på 
hur alla Skånes pensionärer ska kunna få avgiftsfri 
kollektivtrafik och inte bara i de kommuner som 
har valt att gå fram med detta för sig själv.

De tio ledamöterna från 
Vänsterpartiet kommer från 
alla Skånes hörn och lever 
och verkar i stora och små 
städer och på landsbygden. 
Tillsammans kämpar de i 
opposition för att Vänster-
partiet ska få så stort 
politiskt genomslag som 
möjligt i Region Skåne och 
för att syna den borgerliga 
politiken i sömmarna.

Vänsterns nya grupp satte 
prägel på debatten
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Pål Wikén 1949 –2018

”Det bästa sättet att motverka det onda är att  
energiskt gå in för det goda” skrev Pål på 
sin Face book-sida. Det var ett tema som han 
upprepade i ändlösa diskussioner om stort som 
smått, det fanns i hans journalistiska synsätt 
och var bärande i hans medmänskliga praktik: 
som redaktör för tidningen Grön stad, som en 
av initiativtagarna till Möllevångsgruppen, som 
aktivist för ensamkommande barn och i fören-
ingen Flora i Sjöbo, och som ivrig förespråkare 
för kollektiv hus i Malmö – alltid med förbehållet 
att tvång är tabu.

Den kollektivt inriktade Pål Wikén var även en 
utpräglad individualist. 

Pål växte upp i Hässleholm som yngsta barnet 
av sju. Musik blev tidigt viktigt. Fann han ett 
instrument hos vänner och bekanta var han 
tvungen att testa det, berättade han. Som ung 
vuxen valde han journalistiken men musiken 
förblev hans andraspråk livet ut. Få sologitar-
rister kunde mäta sig med hans sparsmakade 

toner från den femsträngade gitarren, senast i 
Landsortsrock Nu.

Som tonåring hoppade han av sitt stipendie-
studieår i USA och gjorde sin egen road trip över 
den nordamerikanska kontinenten, och några 
år senare behandlades han för dysenteri av 
äldre afghanska män på hippietraden till Indien. 
Sjukdomen försvann, men klädstilen behöll han 
livet ut.

Nu behöver du inte längre ett par lager tröjor, 
skjorta och väst för att hålla kylan borta, Pål. Men 
vi hade önskat dig många fler goda år med dött-
rarna Hillevi, Isis och Nike, barnbarnet Louie 
och alla oss andra.

Så sent som några dagar innan din död ville du 
följa med till Folkviljans redaktionsmöte. Men 
orken räckte inte.

Din kamp för det goda fortsätter.

Vännerna Per Längby och  
Karin Andersson

Vår vän och kamrat Pål Wikén är död. 
Under flera år var han Folkviljans lyssnande öra och inspiratör, 

ständigt på jakt efter det där tilltalet som betonar möjligheter  
mer än motgångar. 

Nu får vi klara oss på egen hand.

” Din kamp 
för det goda 
fortsätter”
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Malmövänstern

Massor av vänsterfolk som för ut vår 
politik genom samtal med kompisar, 
aktioner i form av flygblad, ”Kaffe- och 
politik” (ett, av andra partier numera fli-
tigt kopierat, koncept för att fika med folk 
på stan och passa på att snacka politik), 
eller deltagande i manifestationer och ar-
rangemang av olika slag. Det ger hopp och 
gemenskap.

Men tror och vill vi samma sak? Och 
vad kan vi göra tillsammans? Hur ska vi 
veta det? 

På medlemsmötet i Ungdomens hus 
12 oktober ställdes frågorna om hur vi 
ska jobba och fungera som förening, 
valet, och vilken politik som är angelägen 
framöver.

Det gemensamma i förslagen från de 
grupper som diskuterade frågorna är att 
utnyttja den befintliga organisationen. 

Kort uttryckt är ju föreningen organi-
serad i utskott och grupper, som antingen 
är politiska och eller tematiska. En del 
utskott inriktar sig på politiska frågor, 
andra är organisatoriska och arbetar med 
själva verksamheten. Stadsdelsgrupperna 
är, som namnet anger, geografiska och 
tvärpolitiska.

”Öppet hus en hel vecka” var ett 
radikalt förslag som kom upp på mötet. 
Ett gyllene tillfälle för nätverksbygge, och 
samverkan mellan föreningens alla grup-
per, menade gruppen. 

Ett givet tillfälle för med-
lemmar att lära känna 
varandra och föreningen 
och tänka kring fram-
tida verksamhet. 

En grupp efter-
lyser styrelsens hjälp 
att utveckla stadsdels-
grupperna och en tredje vill 
helt enkelt bilda fler grupper 
och utskott. 

Det som verkligen väckte  
engagemanget var framtida politik-
områden. Där framfördes de stora viktiga 
riktigt röda penseldragen, som att lägga 
systemförändrande förslag, ge röst åt de 
som inte hörs, eller det som ryms under 
beteckningen ”den nya arbetarklas-
sen”. Och förslag på att inrätta ett nytt 
politikområde under rubriken ”förebyg-
gande perspektiv på allt socialt arbete”, 
vänsterklassiker som kulturpolitik som 
motvikt till fattigdom, bostadspolitik och 
kollektivtrafik. Områden vi vet är viktiga 
och aldrig kommer att ge upp.

EU är ett aktuellt politikområde i 
och med det förestående EU-valet 26 maj. 
”Diskutera vad vi vill ändra, inte medlem-
skapet (för det vill motståndarna göra)”, 
framförde en av grupperna.
En medlemstillströmning av den här mag-

nituden ställer krav på förening-
ens organisation. Medlemmar 

är ju inte en grå massa. Det 
är hos medlemmarna som 
förväntningar, kompe-
tens, lust, goda tankar och 
ambitioner finns, det som 

kan utveckla och föra ut 
vänsterns politik. Hjärna och 

muskler, knopp och kropp.
Att göra föreningen till en angelä-

gen och relevant mötesplats och platt-
form för 2000 personer är en angenäm 
utmaning för innevarande och nästa 
styrelse. 

I detta nummer av Folkviljan finns 
nuvarande styrelses förslag till verksam-
hetsplan för 2019. Där finns tankar på hur 
vi ska arbeta med att förvalta medlems-
tillströmningen. 

Verksamhetsplanen tas upp och disku-
teras på årsmötet den 29 januari. Kom dit 
och lyssna och delta. 

”May the Force be with us”.
Text: Maria Kållberg

(Klågerup: 1904 invånare, Hököpinge: 1 105, Klags-

hamn: 2 366, Käglinge: 2 457, Arlöv (tätort): 4 164. 

Källa Wikipedia, SCB)

Nu är vi större än hela 
Klågerup
Näe. Det är liksom bara att erkänna. Det fanns inte i en endaste 
vänster partistisk skalle. 
Att Malmövänstern skulle fördubblas och få 2000 medlemmar över en 
sommar. I runda tal ett halvt Arlöv. Massor av hjärnkraft och muskler. 
Men hur ska vi förvalta det guld vi tillsammans utgör för att alla ska få 
chansen till ett gott liv? 
Att vara fler medlemmar än invånare i Klågerup, nästan lika många 
som i hela Klagshamn, eller nära dubbelt så många som i hela Hökö-
pinge är en fantastisk möjlighet. 



Var kallad
Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ.  
Du som är medlem kallas till årsmötet för att vara med att  
bestämma om inriktningen på vår politik, verksamhet och 
vilka som ska företräda oss. 

När då? 
Fika och incheckning öppnar klockan 9.00. Du måste ha 
betalat medlemsavgiften för att kunna registrera dig och få 
röstkort. 

Har du av någon anledning inte betalt medlemsavgiften  
kan du göra det på plats.

Mötet börjar klockan 9.30 med separatistiska träffar  
för män och kvinnor. Årsmötet startar kl 10.00.

Barnväkteri
Kommer barnen med? Anmäl behov av barnpassning senast 
den 21 januari malmo@vansterpartiet.se

Nominera mera
Valberedningen har satt ett förhandsnomineringsstopp för 
valen till den 6 januari, nomineringar skickas till  
valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Tyck till
Motionsstopp är den 6 januari, det går att motionera på:

Vänsterpartiet Malmös valberedning, 

 
Motioner skickas till malmo@vansterpartiet.se

Var med och välj dem som ska vara med att välja
Förhandsnomineringsstopp till val av valberedning är den  
6 januari, nomineringar skickas till malmo@vansterpartiet.se

Dessutom
Föreningen bjuder på fika och lunch under dagen och vi  
räknar med att bli klara omkring kl 17. Väl mött!

Välkommen till 
Vänsterpartiet Malmös 
årsmöte 2019

26 januari 
kl 9.00
Sofielunds Folkets hus, 
Rolfsgatan 16

Det är årsmötestider. Det är nu vi sätter tonen för 2019. Vem vill du se i styrelsen?  
Vad tycker du vi kan göra bättre? Skicka in en nominering, skriv en motion. Håll utkik 
på hemsidan så har du koll på det senaste. Din åsikt är viktig!

Alla är välkomna på årsmötet och 
det krävs ingen anmälan. Men för 
planeringens skull är det bra om du 
anmäler dig senast 18 januari.
Anmäl dig via:
www.zetk.in
malmo@vansterpartiet.se
040-96 64 67
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Valberedningen skall ha som målsättning 
att i valprocessen ha ett öppet förhållnings-
sätt där alla medlemmar har ett så stort in-
flytande som möjligt och där alla uppmunt-
ras att delta samt behandlas lika.

Nomineringsförfarande
Alla partiföreningens medlemmar bör i god 
tid inför ett val samtidigt få reda på vilka 
platser som ska besättas. Valberedningen 
förbereder alla val som görs på års- och 
medlemsmöten, utom anställningar som 
utlyst av styrelsen i enlighet med Policy om 
val punkt 3.

Valberedningen är ansvarig för att 
formulera utlysning och att sätta för-
handsnomineringsstopp. Valberedningens 
strävan skall vara att det alltid ska sättas 
ett förhandsnomineringsstopp. Det slutliga 
nomineringsstoppet sätts i enlighet med 
partiets stadgar på mötet. De kamrater som 
nomineras på sittande möte har valbered-
ningen inte möjlighet att intervjua vilket 
gör att dessa nomineringar väger lättare.

Valberednings arbete
Alla nominerade tillfrågas av valberedning-
en om de tackar ja eller inte. Valberedningen 
ansvarar för lämplig dialog med de som 
tackar ja till uppdrag. I de fall där grupper 
ska tillsättas (styrelse, fullmäktigegrupp 
m.m.) är det lämpligt att även ha dialog med 
de som suttit under den senaste perioden.

Valberedningens skall arbeta efter 
principen att alla uppdrag är obesatta 

till det att valet har förrättas. Villkorade 
kandidaturer accepteras ej. Valberedningen 
lägger ett helhetsförslag. Valberedningen 
bör sprida på uppdragen och motverka 
maktkoncentration. Valberedningen ska 
sträva efter en representation i valda organ 
och på förtroendeposter av arbetarklass 
och rasifierade grupper som motsvarar be-
folkningsgenomsnittet, och följa stadgans 
krav på könsrepresentation. Valbered-
ningen skall agera självständigt för att hitta 
ett brett urval kandidater till valbara organ 
och förtroendeposter genom att vara aktiv i 
rekryteringsprocessen och på eget initiativ 
tillfråga fler kandidater för att uppnå en bra 
representation enligt ovan.

Valberedningens förslag
Valberedningen skall arbeta under sekre-
tess. Det är viktigt att alla partimedlemmar 
får reda på valberedningen förslag samti-
digt. Ingen, inte ens de nominerade, har 
rätt att ta del av förslaget innan det delges 
partiföreningens alla medlemmar. Valbered-
ningen ska offentliggöra sitt förslag i god tid 
innan det möte där valet ska förrättas.

Revidering av arbetsordningen
Ett aktivt initiativ från styrelsen att revi-
dera Policyn för val i Vänsterpartiet Malmö 
och Arbetsordningen för Vänsterpartiet 
Malmös valberedning ska ske på årsmötet 
närmast efter de allmänna valen, i övrigt 
kan varje årsmöte via enskilda motioner 
förändra policyn och arbetsordningen.

Dagordning  
årsmöte 2019
Förslag att vi använder delad talarlista, 
talartid 2 minuter per inlägg, ½ minut 
för plädering vid val, nomineringsstopp 
för alla val kl 11.00.

1. Mötets öppnande
2. Mötesformalia
 a. Val av mötesordförande (2 st)
 b. Val av mötessekreterare (2 st)
 c. Val av justerare (2 st)
 d. Val av rösträknare (2 st)
 e.  Beslut om arbetsordning för  

årsmötet
 f. Preliminär tidsplan för årsmötet:
  i. 10.00–12.00 punkterna 1–10
  ii. 12.00–13.00 lunch
  iii. 13.00–17.00 punkterna 12–17
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordningen
5. Fastställande av röstlängden
6. Verksamhetsberättelsen för 2018
7.  Kommunfullmäktigegruppens  

verksamhetsrapport för 2018
8. Ekonomisk berättelse för 2018
9. Revisionsberättelse för 2018
10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
11. Interna val:
 a)  Ordförande för Vänsterpartiet 

Malmö
 b)  Styrelseledamöter för Vänster-

partiet Malmö
 c)  Styrelsesuppleanter för Vänsterpar-

tiet Malmö
 d)  Revisorer och revisorssuppleant för 

Vänsterpartiet Malmö (2+1)
 e)  2 ledamöter och en suppleant till 

föreningen Vänsterns Hus (2+1)
 f)  2 ledamöter till Henry Lindbergs 

stiftelse (2)
 g)  Ledamöter och suppleanter till 

valberedningen
 h)  Ledamöter och suppleanter för 

Zetkin Foundation AB
12.  Val av ombud till distriktsårs-

konferensen
13.  Verksamhetsplan 2019,  

med motioner
14. Allmänna motioner
15. Budget för 2019
16.  Policy för val i Vänsterpartiet Malmö 

samt Arbetsordning för Vänsterpar-
tiet Malmös valberedning 

17.  Arbetsordning för fullmäktige gruppen
17. Mötets avslutande

1.  Alla val skall ske på medlems-
möten

-
endeposter och anställningar i partifören-
ingen skall ske på medlemsmöten där alla 
medlemmar får möjlighet att delta i diskus-
sionen och rösta. 

ske i andra forum, som t.ex. styrelsen i eller 
fullmäktigegruppen, så skall beslut om un-
dantag fattas, där skälet till att beslutet inte 
kunde tas på ett medlemsmöte skriftligen 
motiveras.

2.  Val av kommunalråd och  
politiska sekreterare

inom Malmö stad skall tillsättas genom val 
på medlemsmöte, på samma sätt som alla 

andra förtroendeuppdrag
-

tresserade att själv anmäla sitt intresse eller 
att bli nominerad till uppdraget, på samma 
sätt som alla andra förtroendeuppdrag

sätt som alla andra förtroendeuppdrag

fastställs av styrelsen efter samråd med 
lilla fullmäktigegruppen. Styrelsen ansva-
rar för den löpande arbetsledningen

3.  Val av anställd inom parti-
organisationen

nisationen utlyses och rekryterings-
processen genomförs av styrelsen, som 
förelägger medlemsmötet sitt förslag för 
beslut enligt punkt 1.

Policy för val i Vänster partiet Malmö

Arbetsordning för V Malmös valberedning
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l 1. Rubrik: 

Motion om fler fotbollsplaner

l 2. Brödtext: 
Både FC Rosengård och Malmö FF har som be-
kant vunnit SM guld flera år. Fotbollsintresset 
växer. Många unga attraheras till sporten. Detta 
engagemang borde uppmuntras eftersom vi vet 
att denna sport är viktig för en god folkhälsa.

l 3. Att-satser:
Därför yrkar jag:
– att Vänsterpartiet Malmö ska driva frågan om 
fler fotbollsplaner i Malmö.
– att denna målsättningen skrivs in i Vänster-
partiet Malmös verksamhetsplan på sidan 1, 
rad 15.

l 4. Motionärens namn:  
Bo Larsson

På årsmötet har du som 
medlem rätt att påverka hur 
arbetet i Vänsterpartiet ska se 
ut nästa år. En av de sakerna 
du kan göra för att kunna 
påverka vad som bestäms är 
att skriva motioner.

Det är viktigt att skriva motioner, 
det vill säga förslag, eftersom man 
bara kan ändra de delar och ta 
beslut i de sammanhang där någon 
skrivit en motion. En motion kan 
nästan handla om vad som helst, 
men den får inte se ut hur som 
helst. Det vanligaste sättet man 
skriver en motion på är att man 
inleder med en rubrik, därefter 
kommer med en förklarande text 
(en så kallad brödtext), där man 
argumenterar för sin åsikt. Efter 
detta för man fram sina förslag, 
sina yrkanden, i form av att-satser. 
För att ta ett exempel: Anta att du 
tycker att Vänsterpartiet skall ver-
ka för fler fotbollsplaner i Malmö. 
Då skulle din motion kunna se ut 
så här:

Om du vill göra förändringar i 
verksamhetsplanen – stryka delar, 
omformulera uppgifter eller lägga 
till – så är en rekommendation att 
använda dig av radnumreringen 
som finns i förslaget. På det sättet 
är det enkelt för alla att hitta och 
förstå var du vill att dina ändringar 
ska göras.

Motionsstopp är den 6 januari. 
Då måste dina motioner ha inkom-
mit till Vänsterpartiets expedition 
i Malmö för att den skall kunna 
behandlas på årsmötet. 

Du kan mejla din motion till  
malmo@vansterpartiet.se eller 
med post till Vänsterpartiet Malmö, 
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö.

När motionstiden har gått ut be-
handlar styrelsen alla motioner och 
tar ställning till dem. Om styrelsen 
yrkar bifall till en motion, behöver 
man inte lyfta den på årsmötet. 
Man kan dock yrka avslag på sty-
relsens svar. Om styrelsen däremot 
yrkar avslag på en motion, måste 
den lyftas på mötet. I slutändan är 
det årsmötet, ditt alla medlemmar 
är välkomna, som bestämmer. Be-
höver du hjälp eller vill veta något 
särskilt så hör gärna av dig till 
personalen på Vänsterns Hus.

Så skriver du 
en motion

Motions- 
stopp  

6 januari 
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1.  Lilla fullmäktigegruppen består av 
ledamöter och ersättare i kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen samt kom-
munalråd.
 
2.   I Stora fullmäktigegruppen ingår alla 
ordinarie ledamöter och ersättare i nämn-
der, beredningar, kommittéer och andra 
grupper knutna till kommunpolitiska 
uppdrag i Malmö.
 
3.   Nomineringar till kommunala uppdrag 
bereds av partiföreningens valberedning. 
Valen görs på partiföreningens medlems-
möte. Styrelsen är mellan medlemsmö-
tena högsta beslutande organ.
 
4.  Sammanträden med Stora fullmäktige-
gruppen hålls regelbundet, sammankal-
lande är gruppledaren i kommunfullmäk-
tigegruppen som skickar ut kallelse med 
dagordning senast en vecka innan mötet. 
Kallelsen tillsänds även styrelsen. Styrel-
sens ledamöter har närvaro- och ytt-
randerätt på Stora fullmäktigegruppens 
möten. Tidpunkter för kommande möten 
fastställs en gång per termin. Mötena 
behandlar aktuella kommunalpolitiska 
frågor. Den som vill ta upp en särskild 
punkt till dagordningen anmäler detta 
till gruppledaren. Punkt på dagordningen 
kan väckas av ledamöter i Stora fullmäk-
tigegruppen och i Vänsterpartiet Malmös 
styrelse. Minnesanteckningar skickas ut 
efter mötena.
 
5.   Alla nämndsledamöter har ansvar för 
att lyfta principiella frågor och frågor 
i den egna nämnden som kommer att 
beröra andra nämnder eller kommun-
styrelsen på Stora fullmäktigemötena. I 
frågor av större vikt ska Stora fullmäkti-
gegruppen samråda med partiföreningens 
styrelse. Styrelsen kan föra sådan fråga 
vidare till medlemsmöte för diskussion 
och vägledande beslut.

Gruppledare och kommunalråd ansva-
rar för samordning mellan och stöd till 
nämndsledamöter. Ansvaret att stödja 
nämndsledamöter är fördelat efter äm-
nesområde mellan kommunalråd, grupp-
ledare och politisk sekreterare knuten till 
kommunalråd.
 

6.  Lilla fullmäktigegruppen träffas van-
ligtvis fredag eftermiddag veckan innan 
kommunfullmäktige har sammanträde. 
Kallelse utgår till Lilla fullmäktigegruppen 
och för kännedom till Stora fullmäktige-
gruppen och partiföreningens styrelse. 
Kallelsen ska innehålla dagordning. Den 
som önskar ha en särskild punkt upptagen 
ska anmäla detta till gruppledaren. Punkt 
på dagordningen kan väckas av ledamöter 
i Lilla fullmäktigegruppen, i Stora fullmäk-
tigegruppen och i Vänsterpartiet Malmös 
styrelse. Lilla fullmäktigegruppens möten 
protokollförs och protokollet skickat till 
Stora fullmäktigegruppen och styrelsen.
 
7.   Lilla fullmäktigegruppen är ett kol-
lektiv och beslut fattas enligt majoritets-
principen både ordinarie och ersät-
tare i kommunfullmäktige har rösträtt. 
Gruppen utser vem/vilka som har ansvar 
för att föra partiets talan under kom-
munfullmäktigemötet. Politiska sekre-
terare har förslags- och yttranderätt. 
Gruppmötet kan besluta om fri röstning 
i kommunfullmäktige. Den som avser att 
i kommunfullmäktige eller annat organ 
agera i strid med ett av gruppen beslutat 
ställningstagande ska anmäla detta i god 
tid till gruppen. Vid lika röstetal i Lilla 
fullmäktigegruppen och vid frågor av 
större vikt lyfts frågan till Vänsterpartiet 
Malmös styrelse för samråd. Varje enskild 
ledamot i Lilla fullmäktigegruppen äger 
rätt att lyfta frågor till styrelsen.
 
8.   Alla förtroendevalda som ingår i stora 
respektive lilla fullmäktigegruppen har 
obligatorisk närvaro vid samtliga möten. 
Eventuellt förhinder anmäls till gruppleda-
ren. Det är önskvärt att riksdagsledamot, 
regionråd/gruppledare och representant 
från styrelsen närvarar vid sammanträden 
med Stora fullmäktigegruppen.
 
9.   Förhinder att delta i sammanträde med 
kommunfullmäktige, nämnd eller bered-
ning anmäls till respektive kansli samt till 
övriga partikamrater i nämnden.
 
10.  Partirepresentanter i nämnd eller sty-
relse tar gemensamt ställning till ärenden 
inför nämnds- och styrelsesammanträde. 
Vid lika röstetal hos nämnds- eller styrel-

seledamöter och vid viktigare frågor lyfts 
frågan till Lilla fullmäktigegruppen för 
samråd om ledamot i nämnd eller styrelse 
så önskar. Varje enskild ledamot i nämnd- 
och styrelse äger rätt att lyfta frågan till 
Lilla fullmäktigegruppen.
 
11.  För att regelbundet delta i det interna 
partiarbetet och kunna rapportera från 
kommunfullmäktige deltar alltid leda-
möter från Lilla fullmäktigegruppen på 
medlemsmöten.
 
12.  Vid behandling av kommunens cen-
trala budget arbetar, och i förekommande 
fall förhandlar med andra partier, Lilla 
fullmäktigegruppen fram ett förslag som 
slutligen medlemsmötet tar ställning till. 
Styrelsen hålls löpande informerad under 
budgetarbetets gång.
 
13.  Den politiska utvärderingen av 
samarbete med andra politiska partier på 
kommunnivå utvärderas en gång om året 
av styrelsen i samråd med Lilla fullmäkti-
gegruppen. Utvärdering av det praktiska 
samarbetet görs av kommunpolitiker 
på olika nivåer i kommunen. Beslut om 
att ingå och avbryta samarbete fattas av 
medlemsmöte.
 
14.  Stora fullmäktigegruppen tilldelas årli-
gen en budget för utbildning av parlamen-
tariker. Lilla fullmäktigegruppen fattar be-
slut om kostnadsersättning för utbildning 
och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
efter förfrågan eller på eget initiativ. Beslut 
fattas vid gruppens ordinarie samman-
träden, dessemellan avgör gruppledaren 
ersättningsfrågor för utbildning. 

Stora fullmäktigegruppens medlemmar 
betalar obligatoriskt 20 %, före skatt, av 
sina fasta respektive rörliga arvoden för 
politiska uppdrag i Malmö stad till Vän-
sterpartiet Malmö. Kommunalråd betalar 
partiskatt enligt modell som partifören-
ingens årsmöte antagit.
 
15.  Arbetsordningen fastställs av Vänster-
partiet Malmös årsmöte i början av varje 
mandatperiod. Styrelsen fattar beslut i 
frågor gällande tolkning av denna arbets-
ordning.

Arbetsordning för Vänsterpartiets kommun-
fullmäktigegrupp i Malmö.  

 Årsmöte V Malmö 2019
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Större än någonsin
Under valåret 2018 fördubblade vi antalet medlem-
mar vilket betyder att 2019 blir ett år då vi ska slussa 
in närmare tusen nya medlemmar i vår organisation. 
Dessutom ska vi genomföra en EU-valrörelse. Det kräver 
en utvecklad infrastruktur och kommunikation, mycket 
studier, samt nya sätt att tänka. Vi kan under året se fram 
emot nyttiga krockar där det nya möter det gamla, där vi 
tar tillvara på vår historia och tillsammans jobbar fram 
vad det nya Vänsterpartiet Malmö ska vara.

Utveckling av organisationen 
Den nuvarande organisationsstrukturen är inte riktigt 
anpassad för det stora antalet medlemmar och det är 
svårt att få så många att bli aktiva. Vi behöver därför göra 
justeringar för att kunna organisera oss effektivt och för 
att fler medlemmar ska kunna fungera som organisatö-
rer. Vad dessa justeringar ska vara behöver vi under 2019 
ta reda på. Under 2019 kommer en grupp därför att jobba 
med att ta fram underlag för en organisationsutveckling. 
Denna grupp ska tillsammans med styrelsen ta fram en 
nulägesanalys över organisationen, se över olika typer av 
möjliga organisationsförändringar och genomföra en vi-
sionsworkshop på ett medlemsmöte. Efter sammanstäl-
landet av underlaget ska gruppen ta fram ett förslag på 
justerad organisation. Förslaget ska sen diskuteras med 
medlemmarna och därefter modifieras. Den justerade 
organisationen kan vara på plats under hösten 2019 och 
organisatörer kan då utbildas utifrån förändringarna.  

-
nomlysning av organisationen är gjord och där föränd-
ringar föreslås eller avstyrks. 

-
ringsförfarande.

Medlemskapet
Vänsterpartiet Malmös viktigaste resurs är våra medlem-
mar, nya som gamla. Hos oss är det möjligt att anpassa 
aktivitet efter den tid och kraft en har att lägga på 
Vänsterpartiet just nu. Även de medlemmar som inte är 
aktiva är viktiga bärare av vår politik och utbredning. 

Vänsterpartiet Malmö är en bred rörelse som är välkom-
nande för nya medlemmar och det finns många vägar in i 
organisationen. Samtidigt ska det finnas utrymme att växa 
och ta mer ansvar för de som vill. Vi har ett särskilt organi-
sationsutskott som jobbar med att ta vara på medlemsen-
käten och våra aktiveringscirklar Det är ett system där ak-
tiva medlemmar ansvarar för att hålla kontakt med mindre 
aktiva och nya medlemmar i syfte att engagera dessa.

Partiföreningens organisation ska skapa förutsätt-
ningar för alla medlemmar att delta på lika villkor. Det 

innebär barnvakt på större möten, att förlägga fler mö-
ten i tillgängliga lokaler och att inleda viktiga möten 
med genomgång av mötesteknik. Vi måste också fundera 
över hur vi kan organisera och aktivera fler medlemmar 
ur de i partiet underrepresenterade grupperna oavsett 
om det gäller kön, klass eller etnicitet.

-
fonsamtal samt få en broschyr som inspirerar och infor-
merar om engagemangets möjligheter.

Ny i Vänsterpartiet-cirklar samt helgkurser och endags-
kurser för nya medlemmar

att delta på lika villkor ska vi förlägga möten och kurser 
i tillgängliga lokaler, när det efterfrågas, samt sprida att 
möjligheten finns.

Utskott och grupper
En av Vänsterpartiet Malmös styrkor är att vi har väl 
fungerande politiskt-tematiska utskott och flera stads-
delsgrupper runt om i staden. 

Inom ramen för stadgar och av årsmötet antagna doku-
ment bestämmer utskotten själva vilken verksamhet de 
vill bedriva och kan på det sättet ta tillvara på medlem-
marnas engagemang. Frågor av principiell karaktär som 
rör extern verksamhet måste dock lyftas till styrelse (eller 
AU om brådskande). Syftet med grupper och utskott kan 
vara lite olika, men generellt har de dessa “uppgifter”:

-
rar sig – vi blir mer pålästa, vi är fler som kan argumentera 
för vår sak, vi blir bättre på att knyta ihop våra kamper, se 
intersektionella perspektiv och därmed bli mer progres-
siva på totalen. 

tänka som vi, uppmuntra människor att bli kritiska i sina 
tankar och att se komplexa samband. Detta går att göra 
på en massa olika sätt; tankeväckande aktioner, ihärdig 
flygbladsutdelning, uppsökande verksamhet, bjuda in oss 
till arbetsplatser, organisationer, skolor mm, hålla kurser, 
ordna sociala aktiviteter, kulturarrangemang med mera.

med olika typer av erfarenhet, både som enskild medlem 
och vänsterpartiet som organisation. Vänsterpartiet träf-
far ofta andra organisationer, men vi kan bli ännu bättre. 
Ju fler vi blir som tar dessa kontakter och som går på så-
dana möten, desto fler träffar kan vi ha. Det går också att 
kampanja till exempel med kaffe & politik för att prata 
med och lyssna på enskilda människor.

nivåer. Det är mycket som är bra i Vänsterpartiet, men 
vi kan alltid bli bättre! I utskotten kan medlemmarna få 
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stöd att skriva motioner till årsmötet eller kongresser. 
Vänsterpartiet Malmö har varit en progressiv kraft inom 
partiet, det ska vi så klart fortsätta med.

som bör lyftas till kommunfullmäktige, regionen eller 
riksdagen? Ett utskott kan skriva till våra företrädare och 
be dem lyfta progressiva frågor i parlamenten. Är det nå-
got i staden som fungerar dåligt som ni tror skulle påver-
kas av förändrad politik i parlamenten? Ett utskott kan 
gärna diskutera frågan med någon företrädare, kanske 
driver vi frågan redan, men det kan också vara precis rätt 
fråga för oss att driva nu.

Styrelsen ansvarar för att förse utskotten/grupperna 
med verktyg för att bedriva sin verksamhet. Utskott och 
grupper kan äska pengar från AU/styrelsen för aktiviteter.

-
lande som utses av gruppen/utskottet.

-
betsgrupper, utskott och stadsdelsgrupper vi har, och hur 
man kommer i kontakt med dem om man vill engagera sig.

som har visat intresse för deras fråga (genom medlem-
senkäten eller på annat sätt).

bor i deras geografiska område.

för grupper och utskott.

-
are för utskott och grupper att arrangera saker på egen hand.

Under året görs en översyn av den geografiska uppdel-
ningen av grupper. Vi räknar med att det kommer att fin-
nas aktiva grupper i följande stadsdelar:

Utöver stadsdelsgrupperna tror vi att dessa grupper 
kommer att finnas och vara aktiva 2019:

Utskott och grupper kan tillkomma på initiativ av styrel-
sen eller enskilda medlemmar och bildas formellt genom 
styrelsebeslut. Om ett utskotts/en grupps verksamhet 
läggs ned ska styrelsen meddelas så att de kan besluta om 
utskottet/gruppen ska försökas drivas vidare i annan form.

Stadsdelsorganisering
Valresultatet visar att vi behöver arbeta mer långsiktigt 
på att etablera vår förankring i Malmös yttre stadsdelar 
med hyresrätter, där sossarna idag är väldigt starka. 
Vi har också många medlemmar i dessa områden som 
vi generellt är sämre på att engagera än de som bor 
centralt. Dessutom har de som bor i dessa områden 
förstås mycket att vinna på vår politik. Det finns mycket 
potential i att öka vår närvaro i dessa områden, men det 
är en utmaning hur - det krävs en långsiktig plan. Paral-
lellt med organisationsutvecklingsgruppens arbete, är 
förslaget är att vi börjar med en stadsdel för att lära oss 
hur vi organiserar i dessa områden, gör partiet attraktivt 
där och till en plattform för det engagemang som redan 
finns där, hur vi ökar representation och trovärdighet.

-
delarna och var vi har bäst potential att organisera, och 
välja en stadsdel som pilotprojekt.

en lokal i detta område för att kunna ha en plattform att 
själva organisera från och att knyta andra grupper och or-
ganisationer till oss.

grupper i det utvalda stadsområdet och arrangera saker 
tillsammans med dem.

Medlemsmöten
Medlemsmöten ska vara centrala sammankomster, dit 
många medlemmar vill komma och som upplevs som me-
ningsfulla och relevanta i föreningens arbete. Medlems-
mötena ska ha politisk relevans och kretsa kring teman 
som ligger nära verksamheten. För att locka många att 
komma ska de också vara trevliga sammankomster med 
mat, kultur och möjlighet till samtal. De blir då ett bra 
tillfälle att välkomna nya medlemmar till organisationen. 
Medlemsmötena ska också kunna fungera som forum dit 
andra organisationer och aktivister bjuds in till öppna 
delar av mötena.

för hela Vänsterpartiet Malmö.

handlingar finnas ute på hemsidan. Vid val ska valbered-
ningens förslag presenteras på hemsidan innan mötet.

ett sådant sätt att många kommer till tals under möten.
-

tiföreningens organisation.
Internt arbete mot rasism, sexism och andra diskrimi-

nerande strukturer
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De maktstrukturer som finns och reproduceras i sam-
hället finns också inom vår egen organisation. Partifören-
ingen ska därför jobba aktivt för att skapa en kultur där 
dessa uttryck får så lite utrymme som möjligt och att de 
som utsätts får det stöd de behöver.

-
komster ska presidiet jobba förebyggande för att alla ska 
veta hur beslutsgången ser ut och för att medlemmarna 
ska kunna delta på lika villkor.

ickebinära på årsmöten samt för män och ickebinära på 
årsmöten.

separatistiska träffar för kvinnor och ickebinära samt för 
medlemmar som utsätts för rasism. Det kan till exempel 
vara internat eller kvällsträffar. 

mångfaldsperspektiv vid tillsättande av olika grupper, ut-
skott och redaktioner.

Styrelsen
Styrelsen för Vänsterpartiet Malmö ansvarar kollektivt 
för partiföreningens organisatoriska och politiska arbete 
mellan medlemsmötena, samt för att verksamhetsplanen 
verkställs. Det är också ytterst styrelsen som ansvarar 
för att det kommunalpolitiska arbetet bedrivs i enlighet 
med det kommunalpolitiska programmet vilket innebär 
att relationen till fullmäktigegruppen är viktigt. I början 
av året ska styrelsen ha ett helginternat tillsammans 
med de heltidsarvoderade, där de ska jobba ihop sig som 
grupp, skapa en gemensam syn på styrelsens ansvar och 
planera året. 

Med tanke på hur mycket partiföreningen har vuxit har 
behovet ökat av en ledning som är tillgänglig för medlem-
marna. Därför behöver vi under 2019 inrätta en möjlighet 
för ordföranden och andra medlemmar i AU att få förlo-
rad arbetsinkomst upp till 20 procent av en heltidslön i 
partiet sammanlagt per vecka. Styrelsen utser inom sig ett 
arbetsutskott (AU) som tar beslut mellan styrelsemöten, 
förbereder styrelsemöten och följer arbetslagets arbete. 

 Styrelsen har styrelsemöte minst 10 gånger per år, 
varav minst två tillfällen är längre möten på en helgdag.

-
lar av verksamhetsplanen och av styrelsens ansvarsområ-
den.

-
gruppen gör och ta en aktiv roll i arbetet för att partiför-
eningen ska utvecklas så att det stora antalet medlemmar 
kan tas tillvara.

-
kivering av protokoll, attestering, årsplanering och andra 
rutiner som bedöms nödvändiga för sitt arbete. 

-
ingens långsiktiga arbete och ta fram en ekonomisk plan 
för hela mandatperioden.

nsvarig för att arbetsmiljön är trygg och 

säker. En skyddsrond tillsammans med de heltidsarvode-
rade ska genomföras under året. 

Förtroendevalda på heltid
De heltidsarvoderade är viktiga i arbetet för att tillsam-
mans med styrelsen se till att verksamhetsplanerna blir 
verklighet och att så många som möjligt av våra medlem-
mar kan vara aktiva i partiet. Arbetslaget arbetar utifrån 
årsmötets, medlemsmötens, styrelsens och kommun-
fullmäktigegruppens beslut. Organisationen som helhet 
har som mål att organisera och aktivera så många som 
möjligt. Aktivisters vilja till delaktighet och engagemang 
är vad vår framtid som socialistisk organisation bygger 
på. Där har arbetslaget en central roll i att aktivera fler 
och stötta de ideellt aktiva, inklusive styrelsen. 

Eftersom flera av de heltidsarvoderade är nya kommer 
en del tid gå till att de heltidsarvoderade jobbar ihop sig i 
ett eller två arbetslag, att styrelsen och arbetslaget skapar 
bra samarbetsformer och att rutiner tas fram så att arbe-
tet löper på smidigt. Arbetslaget har ett vidsträckt prak-
tiskt mandat, i parlamentariska frågor också ett politiskt. 

De heltidsarvoderade har regelbundet arbetsplats-
träffar.  

-
ten och närvarar så långt det är möjligt.

med varje heltidsarvoderad. 
yrelsen ska tillsammans med det nya arbetslaget ta 

fram enklare arbetsbeskrivningar och fastställa mandat/
delegationer. 

Ekonomi
Förutom det kommunala partistödet är våra stora 
inkomstkällor vår partiskatt och den frivilliga insam-
lingen till Socialistiska stödfonden. Till den Socialistiska 
stödfonden kan man bidra genom att bli månadsgivare 
via autogiro, betala via bankgiro eller Swish. Partiskatten 
och Socialistiska stödfonden är viktiga källor för att vi 
inte ska vara helt beroende av offentliga medel.

Några saker som kostar partiföreningen mer 2019 än ti-
digare är att vi har en ny lokal, Poeten på hörnet på Södra 
förstadsgatan, samt att vi inte vill behöva vara restriktiva 
med hur många som kan åka till Vänsterdagarna i Göte-
borg. För mer detaljer kring årets ekonomi, se budget.

Styrelsen är kollektivt ansvarig för partiföreningens 
ekonomi, inte bara för årets budget utan även för det stra-
tegiska arbetet. Ekonomin i partiföreningen är bättre än 
någonsin, det betyder dock inte att vi ska slösa med våra 
resurser. Vi ska använda våra pengar där det behövs och 
vara sparsamma när det går att vara det utan att verksam-
heten blir lidande. Vi behöver under året se över framtida 
behov och göra en långtidsplan för ekonomin. 

Under året ska vi fräscha upp och underhålla Vänsterns 
Hus. Det är vår partiförenings största ekonomiska till-
gång. Det ska förvaltas väl, möjligheter hur vi kan utnyttja 
huset mer effektivt ska undersökas tillsammans med par-
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tidistriktet och Ung Vänster.

fortsätter, alla medlemmar får ett erbjudande under året 
att bli månadsgivare samt att vi gör en kampanj.

gör en större genomgång minst varje tertial.

mandatperioden.
er till att ha några externa arrangemang på Po-

eten på hörnet varje månad och målet är att halva kostna-
den för avgiften ska täckas på detta vis.

 
Utåtriktat arbete / årliga händelser
Vänsterpartiet Malmö har en stor närvaro i staden som vi 
ska fortsätta med. Närvaron består både av våra egna ar-
rangemang, samarrangemang med andra organisationer, 
att vi kommer på saker som vi är inbjudna till av andra 
organisationer samt att vi lånar ut ljud till demonstratio-
ner och liknande anordnade av organisationer som står 
oss nära. Vissa av våra egna arrangemang anordnas av 
partiföreningen som helhet och andra av något utskott.

Årliga händelser i egen regi
ationella kvinnodagen 8:e mars är en feminis-

tisk kraftsamling med demonstration och andra aktivi-
teter för att ge kraft i det feministiska arbetet. Vänster-
partiet Malmö är tillsammans med Ung Vänster drivande 
i arrangemanget i samarbete med fackföreningar, gräs-
rotsrörelser och andra organisationer.

agen av Nakba - Den 15 maj är minnesdagen för 
de hundratusentals palestinier som fördrevs i samband 
med kriget 1948 och som alltjämt pågår. Dagen högtidlig-
hålls genom ett arrangemang där Vänsterpartiet tar ini-
tiativ till samarbete.

-
monstration och folkfest, och är ett av partiets viktigaste 
och största arrangemang under året. På grund av närhe-
ten till EU-valet kommer 1 maj och kampanjen inför dagen 
bli en viktig del av valrörelsen.  

gen av novemberpogromen uppmärksammar 
natten 9 november 1938 då tusentals synagogor brändes 
och judiska butiker fick skyltfönster krossade, vandali-
serade och plundrade. Natten minneshålls ofta med en 
fackel-manifestation med passande tal och musik.

Utöver dessa större arrangemang kommer vi att upp-
märksamma andra viktiga minnesdagar och årliga hän-
delser, ibland med ett arrangemang, men ännu oftare på 
sociala medier eller med annan utåtriktad kommunikation. 

Grupper och utskotts utåtriktade  
verksamhet
Våra grupper och utskott anordnar mängder av utåtrik-
tade arrangemang varje år. Det är flygbladsutdelningar, 
kulturkvällar, studiebesök, manifestationer, föreläs-
ningar, marknader, aktioner med mera. Dessa är mycket 
viktiga för vår förmåga att nå ut ofta och mycket. De gör 

också att fler och fler tar större ansvar och våra medlem-
mar växer som arrangörer. Det finns pengar avsatta i 
budgeten som utskotten kan äska om till sina arrang-
emang. 

-
emang syns på vår hemsida, i nyhetsbrev eller på sociala 
medier, både för att medlemmar ska kunna se allt som 
händer och för att sprida det arbetet vi gör.

Samarbete och samordning
Vi har många aktiva medlemmar, inte bara i de egna 
leden, utan även i andra organisationer. Det är genom tät 
kontakt med dessa rörelser som partiet har möjlighet att 
lyfta in dagsaktuella frågor i den parlamentariska proces-
sen på ett initierat och sakkunnigt sätt. Vi är partiet som 
är lyhörda för civilsamhällets krav och driver de radikala 
rättvise- och miljöfrågorna i parlamenten. På så sätt 
befäster vi vår roll som rörelsens röst i parlamenten. 

Vi ställer i så stor utsträckning som möjligt upp med 
praktisk hjälp vid arrangemang anordnade av Malmös 
gräsrotsrörelser och oss närstående organisationer. Lå-
nar när möjlighet finns ut våra ljudanläggningar och an-
nat material, samt närvarar vid de arrangemang oss när-
stående organisationer arrangerar och vi blir inbjudna 
till. Några arrangemang har blivit särskilt stora och vik-
tiga för oss: 

-
läsningar, workshops och en folkfest för att stärka HBTQ-
personers rättigheter och motverka diskriminering. Vän-
sterpartiet Malmö ska 2019 bidra till arrangemanget med 
egna aktiviteter och ett block i paraden.

-
form för politiska samtal och aktivism. Festivalen har 
signalerat att de 2019 kommer bli mindre och att parti-
politiken får en begränsad plats. Vänsterpartiet Malmö 
tycker dock att det är viktigt att festivalen fortsätter att 
ha ett vänsterfokus, och att vi kan vara en del i de viktiga 
feministiska samtal som förs under festivalen, vilket gör 
att vi kommer att fortsätta att engagera oss i festivalen på 
något sätt.  

agen för den transatlantiska slavhandelns upp-
hörande i Sverige den 9 oktober är ett arrangemang 
Afrosvenskarnas forum för rättvisa anordnar, där vi del-
tar aktivt, både i mobilisering, praktiskt och med talare. 

Kommunikation
Med fler väljare, fler medlemmar och fler sympatisörer 
i Malmö ökar behovet av ett medvetet och strategiskt 
kommunikationsarbete. För att kunna arbeta strategiskt 
krävs att vi tillåter oss att prioritera bland alla de kanaler 
och metoder som finns tillgängliga. Under 2019 priori-
terar vi Facebook, nyhetsbrev och vår medlemstidning 
Folkviljan.

Det finns mycket kommunikationskompetens bland 
medlemmarna, och precis som på andra ställen i vår orga-
nisation är det viktigt att den kommer till nytta.
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året.
-

gemang.

användas vid kampanjer och skickas då ut till många hus-
håll i Malmö.

-
ciala medier.

-
tionsarbete, såväl i produktion som strategiarbete.

tsbrev ska komma ut regelbundet.

Studier
Studier och folkbildning är centralt för Vänsterpartiet. 
Studierna organiseras av såväl studieutskottet som våra 
övriga utskott, stadsdelsgrupper och arbetsgrupper. I 
vårt studiearbete samarbetar vi med Kvarnby folkhög-
skola och ABF.

-
diecirklar och kurser. 

partiföreningens studier.
-

mar) fyra gånger.

våren och en helgkurs på hösten, varav en ska vara sepa-
ratistisk för kvinnor och icke-binära.

olika nivåer.

EU-politik och i att möta väljare.

parlamentariker, bestående av till exempel en lathund, 
mentorskap med mera.

nder året ska heltidsarvoderade, styrelsemedlem-
mar och övriga organisatörer i Zetkin erbjudas utbildning 
i att organisera med Zetkin.

aféer organiseras av studieutskottet. 

– en ledarskapsutbildning för att erbjuda medlemmar en 
möjlighet att utvecklas när det gäller att organisera och 
leda Vänsterpartiet Malmös arbete.

-
mer många av våra organisatörer bli erbjudna att åka.

-
ningar inom socialism, feminism, antirasism samt miljö 
och klimat för att fler ska kunna hålla i studier för nya 
medlemmar.

ar Vänsterpartiet kongress. För att förbereda 
oss inför kongressen ordnar vi särskilda träffar under 
hösten. Träffarna har som syfte både att bilda oss i parti-
ets centrala politik och att uppmuntra medlemmar till att 
skriva progressiva motioner till kongressen.

EU-valet
Den 26 maj 2019 är det val till EU-parlamentet. Vänster-
partiet Malmö är bra på valrörelse och självklart ska vi 
ta tillfället i akt och mobilisera oss. Här finns stora möj-
ligheter att prata politik med människor och att komma 
utanför våra vanliga sfärer. Sverige har 21 platser i parla-
mentet, vilket gör det svårt för Vänsterpartiet att få fler 
än det mandat vi har idag, EU-valet bör därför framfö-
rallt användas för att mobilisera folk och engagemang till 
vår partiförening snarare än att röstmaximera.

Det är traditionellt sett ett lågt valdeltagande i EU-
valet och tidigare har de som är mest benägna att rösta i 
EU-valet varit de som är positivt inställda till EU, det vill 
säga liberala och nyliberala krafter. Men å andra sidan ser 
väljare att de viktigaste frågorna i EU-valet är miljö- och 
klimatfrågor samt mänskliga rättigheter, till exempel fe-
minism, arbetsrätt, demokrati och flyktingpolitik. Det 
ger oss stora möjligheter att genomföra valrörelsen ”på 
vår planhalva” och prata om frågor som vi är starka i och 
redan har högt förtroende i. 

På en central valkongress i Stockholm 16-17 februari 
antas valplattform och listan, där har Skåne nio ombud.

Arbetslaget jobbar i början av året fram ett förslag på 
hur kampanjen ska genomföras, som styrelsen sen antar.

Vi är vänsteralternativet
I Vänsterpartiet Malmö finns ilskan mot klassklyftorna, 
men här bor också hoppet och tron på framtiden. Vi har 
idéerna för ett mer hållbart och jämlikt samhälle och vi 
utgör vänsteroppositionen mot borgerlig politik, oavsett 
vem som genomför den. De frågor vi driver har alla ett 
gemensamt mål; att skapa en hållbar stad där jämlikhet 
råder och invånarna har makt över sina liv. Vi tror på 
människans och politikens kraft att förändra vårt sam-
hälle till det bättre!

Som organisation skiljer sig Vänsterpartiet från andra 
partier. Vi står för vad vi tycker och vänder inte kappan 
efter vinden. Vi är också en del av en bredare vänster-
rörelse. I Vänsterpartiet Malmö är vi välkomnande, soli-
dariska, aktiva och vi har roligt! Vi står för både motstånd 
och hopp.

För ett solidariskt Malmö och en solidarisk värld!
Håll den röda lågan brinnande!
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Helgen den 23–24 mars har Vänsterpartiet Skåne 
distriktsårskonferens. Platsen är Järnåkraskolan  
i Lund. Alla partiföreningar i Skåne distriktet 
skickar ombud till konferensen i proportion till  
sitt medlemsantal

Distriktsårskonferensen diskuterar och fattar beslut om det gångna  
och det kommande årets verksamhet. Denna gång kommer konferensen 
också att behandla valutvärdering samt ett förslag till program  
för hållbar utveckling. 

På de följande sidorna finns distriktsstyrelsens förslag till verksamhets-
plan för Vänsterpartiet Skåne 2019 som behandlas på konferensen.  
Alla medlemmar har rätt att utifrån vars och ens uppfattning om vad 
som bör ändras, dras ifrån eller läggas till i verksamhetsplanen skriva 
motioner. 

Det är även möjligt att motionera om förslaget till program för en hållbar 
utveckling. Detta förslag kommer före jul att finnas på partidistriktets 
hemsida vskane.se 

Slutligen går det också bra att lägga andra motioner som rör distriktets 
politik och verksamhet. 

Såväl enskilda medlemmar som partiföreningar har rätt att motionerna. 
Motionerna mailas till skane@vansterpartiet.se. Motionsstopp är 
fredagen den 8 februari.

Distriktsårskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, 
revisorer och valberedning för partidistriktet. Enskilda medlemmar och 
partiföreningar har rätt att nominera inför dessa val. 

Alla nomineringar sänds till distriktets valberedning på adress  
skanevalberedning@vansterpartiet.se utom nomineringar till  
ny valberedning som sänds till distriktsstyrelsen på adress  
skane@vansterpartiet.se

Förhandsnomineringsstopp då nomineringar senast ska vara inne är 
fredag den 8 februari. De nominerade ska vara tillfrågade. 

Välkommen på  
distriktsårskonferens 
23–24 mars
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motions  
och nomine-
ringsstopp
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Förslag till program för  
hållbar utveckling 
vskane.se

Motioner
skane@vansterpartiet.se

Nomineringar
skanevalberedning@vansterpartiet.se
skane@vansterpartiet.se
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Vi bygger ett starkare distrikt 
Det stora valåret 2018 är över och vi går in i en period då 
vi bygger organisationen och tar hand om nya och gamla 
medlemmar. Ett bra redskap i det arbetet är mobilise-
ringen och arbetet med EU-parlamentsvalet 2019. Vi 
ska förvalta och utveckla den framgångsrika valrörelsen 
och tillsammans bygga ett starkare distrikt och starkare 
partiföreningar. 

EU-valet 
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vi har 
precis genomfört en stor och framgångsrik valkampanj 
och nu ska vi ta med oss det framgångsrika arbetssättet 
in i EU-valrörelsen. Inför EU-valet ska distriktet arrang-
era minst ett större utbildningstillfälle för intresserade 
väljare, i kombination med möten i partiföreningarna. En 
valledning tillsätts för den distriktscentrala planeringen 
av valrörelsen och för att stötta partiföreningarnas ar-
bete. Målet i EU-valrörelsen är, förutom att öka vårt val-
resultat och höja valdeltagandet bland våra egna väljare 
och sympatisörer, att engagera så många nya medlemmar 
som möjligt och höja kunskapsnivån om Vänsterpartiets 
EU-politik hos medlemmarna i Vänsterpartiet Skåne 

Starka partiföreningar 
Under året kommer arbetet att stärka partiföreningarna 
vara i fokus. Varje partiföreningsstyrelse ska erbjudas 
den utbildning och det stöd som krävs för att partifören-
ingen ska kunna växa, engagera alla nya medlemmar och 
vara den ledande vänsterkraften på sin ort. Under året 
ska vi arbeta med att förbättra partiföreningarnas möj-
ligheter att nå ut med information till och hålla kontakt 
med sina medlemmar. En väg kan vara att ge partifören-
ingar tillgång till Zetkin och utbildning i hur det används. 
Genom denna satsning ges också större möjlighet att 
sprida information om aktiviteter och möten. I detta 
arbete behöver vi utvärdera hur vi på bästa sätt använder 
Facebook, som ett sätt att nå medlemmarna. 

Partiföreningarnas arbete handlar både om att vara ute 
och prata vänsterpolitik med människor från våra prio-
riterade grupper, och att (i de fall vi har representation) 
agera i den parlamentariska politiken. Varje partiförening 
ska bygga nätverk och kontakter med viktiga föreningar 
på orten, framförallt fackliga organisationer, hyresrätts-
föreningar och miljöorganisationer. Partiföreningar som 
ligger geografiskt nära varandra ska samarbeta och hjäl-
pas åt för att tillsammans kunna växa som organisationer 
och vi ska bygga vidare på de partiföreningsgrupper som 
bildades för några år sedan (Malmö med omnejd, Mitt-
skåne, Nordöst, Nordväst, Sydöst och Sydväst). Genom 
dessa grupper kan partiföreningar ge varandra stöd och 

hjälp. Varje partiförening ska ha en kontaktperson i di-
striktsstyrelsen.

Distriktets anställda 
Vänsterpartiet Skåne har vuxit sedan valet 2018 och det 
är dags att se över organisationen. Fler medlemmar och 
partiföreningar och en mer komplicerad parlamentarisk 
situation på många nivåer kräver fler arbetade timmar på 
distriktsexpeditionen. Det förbättrade valresultatet i både  
regionen och i flera kommuner har gett distriktet de ökade 
inkomster som möjliggör en utökning av organisationen. 
Distriktsstyrelsen ska därför ta ställning till hur det ökade 
ekonomiska utrymmet kan omsättas i anställda resurser. I 
samband med en nyanställning kommer distriktsstyrelsen 
även diskutera distriktsstyrelseledamöternas roll i orga-
nisationen, framförallt ordförande och kassör. Nyanställ-
ning och organisationsöversyn ska göras i nära samarbete 
med Vänsterpartiet Skånes gruppledare i region Skåne och 
våra politiska sekreterare i regionen. 

Utåtriktat arbete 
Vänsterpartiet Skåne behöver ytterligare stärka det 
utåtriktade arbetet i distriktet. Politikens viktigaste 
arenor är gator, torg, arbetsplatser och bostadsområ-
den - inte de parlamentariska mötesrummen. Distriktets 
aktivistnätverk stöttar vid behov upp när partiföreningar 
behöver hjälp utifrån för att genomföra utåtriktade 
aktiviteter. Det är viktigt att aktiviteter sprids runt om i 
Skåne - vi ska nå vänsterväljarna i alla kommuner. Under 
det kommande året ska vi därför satsa extra på att synas 
på både mindre och större orter, och hjälpas åt mellan 
partiföreningarna för att nå ut och prata med så många 
vänsterväljare som möjligt. Under sommaren ska vi delta 
på marknader i distriktet och arbeta för att fler parti-
medlemmar i distriktet deltar i detta arbete. 

Vänsterpartiet är i opposition i region Skåne, en situa-
tion vi ska använda för att lägga så många bra och spet-
siga vänsterförslag som möjligt. I oktober ska distriktet 
genomföra minst en utåtriktad aktivitet om en regionpo-
litisk fråga i samband med att regionbudgeten debatteras 
och beslutas. 

Menander
Distriktets tidning bör fortsatt vara vår kanal ut till de 
medlemmar som inte kontinuerligt deltar i partiarbetet. 
Distriktet ska under året diskutera tidningens utform-
ning med Vänsterpartiet Malmö, med målet att ge alla 
medlemmar i distriktet den bästa möjliga informationen 
om Vänsterpartiets politik och verksamhet. Med den 
utgångspunkten behöver vi löpande utvärdera utform-
ningen av tidningen
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Feminism i praktiken 
Internfeminismen ska prägla hela vårt arbete. I alla 
sammanhang ska vi se till att kvinnor har en minst lika 
stor och framträdande roll som män. Det räcker inte att 
hälften av våra förtroendevalda är kvinnor om männen 
är de som framförallt hörs och syns. Ska kvinnor synas 
mer måste män stå tillbaka.

Som kvinna är det inte ovanligt att det internfeminis-
tiska arbetet upplevs som betungande och något som ska 
göras utöver det ”vanliga” partiarbetet, därför är det extra 
viktigt att det internfeministiska arbetet är roligt, intres-
sant och givande för de som deltar. Innehållet i det intern-
feministiska arbetet ska formuleras av kvinnor och utgå 
från de önskemål och intressen som finns. Men även män 
har en viktig roll i arbetet med att möjliggöra internfe-
minismen, dels genom att ta ansvar för de praktiska och 
organisatoriska förutsättningarna för kvinnors organise-
ring och dels genom att bidra till och delta i arbetet med 
att implementera och förankra feminismen i organisatio-
nen.

De internfeministiska metoder vi använder i partiet 
som mans- och kvinnoträffar före möten och talarstatis-
tik ska vi fortsätta använda i interna sammanhang. Under 
2018 testade vi även att använda en feministisk observa-
tör som observerar möten med internfeministiska glasö-
gon, vilket är något vi vill utveckla vidare.

Stödet till kvinnliga förtroendevalda och politiker är en 
viktig uppgift för distriktsnivån, liksom att ofta erbjuda 
möjlighet för kvinnoseparatistiska träffar där diskussio-
ner om vårt arbetssätt kan föras och erfarenheter utbytas. 
Som en satsning för att fortsätta och stärka arbetet med 
ett kvinnonätverk ska distriktet under året genomföra 
en större satsning på en separatistisk helg för kvinnor i 
distriktet. Målet är att samla kvinnor i distriktet och ge 
utrymme för fortbildning, erfarenhetsutbyte och nätver-
kande i syfte att stärka kvinnors organisering i distriktet. 
Den internfeministiska handlingsplanen ses över och re-
videras på distriktsårskonferensen 2019. 

Ta hand om nya medlemmar
Vänsterpartiet fick under förra året över 10 000 nya 
medlemmar. I många skånska partiföreningar har det 
strömmat in medlemmar på ett sällan skådat sätt. Det är 
nu viktigt att arbetet med att se till att alla nya medlem-
mar känner sig välkomna fortsätter.

En del av de nya nöjer sig med att deras medlemskap 
visar att de stödjer vårt politiska arbete medan andra mer 
aktivt vill engagera sig. För den senare gruppen är det vik-
tigt att vi visar upp vilka olika möjligheter det finns kring 
politiskt arbete i vårt parti samtidigt som vi är öppna för 
nya initiativ och möjligheter som öppnas med fler med-
lemmar.

Mycket av detta arbete görs av partiföreningarna som 
ska fortsätta ta kontakt med nya medlemmar och berätta 
om vår organisation och höra hur de vill engagera sig. Det 
är viktigt att fortsätta ha kontakt med de människor som 

blev nya medlemmar 2018 och som har sagt att de vill  
engagera sig.

Distriktet ska en gång på våren och en gång på hösten 
tillsammans med partiföreningarna hålla i kurser för nya 
medlemmar i alla partiföreningsgrupper

Studier 
Utöver de tidigare nämnda styrelseutbildningarna för 
partiföreningarna, de parlamentariska utbildningarna 
och utbildningar i samband med EU-valet kommer 
distriktet i samarbete med partiföreningarna genomföra 
regelbundna utbildningar för nya medlemmar. Dessa 
genomförs I partiföreningsgrupperna. Distriktet har 
även ett antal utbildningar som erbjuds partiföreningar 
och partiföreningsgrupper, dessa finns på hemsidan. 
Därutöver görs två större utbildningar: en sommarskola 
om marxism och en miljöutbildning. Samarbetet med 
ABF och Kvarnby folkhögskola ska stärkas.

Kvinnoseparatistiska studier har en viktig funktion för 
såväl det internfeministiska arbetet som för att höja kun-
skapsnivån i distriktet. Distriktet kommer därför i någon 
form att ordna separatistiska studier om partiets teori 
och politik som riktar sig till distriktets kvinnor, samt 
parlamentariskt arbete.

Parlamentariska utbildningar och nätverk 
I början av 2019 tillträder många nya partikamrater olika 
parlamentariska uppdrag i kommuner och regionen. Di-
striktet har en viktig uppgift i att erbjuda utbildning och 
möjlighet att diskutera hur Vänsterpartiet arbetar parla-
mentariskt på bästa sätt. En utbildning för kommun- och 
regionpolitiker pågår under 2019 och ett kommun- och 
regionpolitiskt nätverk ska bildas för att ge plats för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte. 
 
Sommarskola om marxism
I augusti genomförs en utbildning om marxism för nya 
och gamla medlemmar. När partiet växer så mycket som 
vi nu gör med många nya medlemmar och nya partifören-
ingar är det viktigt att vi ökar arbetet med att diskutera 
våra teoretiska och politiska grunder. Därför genomförs 
en större studiesatsning i slutet av sommaren. 
 
Miljöutbildning under hösten 
Klimatförändringarna och en hållbar omställning är en 
av vår tids största ödesfrågor, och intresset för klimat- 
och miljöfrågor är stort bland Vänsterpartiet Skånes 
medlemmar. Under hösten kommer vi därför anordna en 
utbildning i miljö- och klimatpolitik, för att ge möjlighet 
för ökad kunskap och mer debatt i dessa frågor. 
  
1 maj 2019
 Vänsterpartiet Skåne genomför årligen på flera orter 
välorganiserade och stora arrangemang i samband med 1 
maj-firanden. Det är viktigt att mobilisera våra medlem-
mar och få dem att delta i våra arrangemang. Vår kamp 
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för trygga jobb och kortare arbetstid och alla våra sats-
ningar på arbetsmarknadsfrågor visar att Vänsterpartiet 
ständigt jobbar för bättre arbetsvillkor. Vårt mål är ett 
jämlikt samhälle som fungerar för alla. 2019 ska 1 maj 
bland annat präglas av Europaparlamentsvalet som äger 
rum den 26 maj. 

Antirasistisk samling 9 november 2019 
På många platser genomförs manifestationer och de-
monstrationer i samband med årsdagen av Kristallnatten 
eller Novemberpogromen 9 november 1938. I år genom-
för distriktet en antirasistisk studiedag i anslutning till 
demonstrationerna.

8 mars 2020
Vänsterpartiet Skåne satsar på feministiska aktiviteter 
under en vecka i samband med internationella kvinnoda-
gen. Ett feministiskt nätverk ska samordna och initiera 
aktiviteter i alla distriktets delar. Målet är att uppmuntra 
samarbete mellan partiföreningar samt rörelser och 
organisationer vilkas åsikter liknar våra.

Ung Vänster och studenterna  
Vänsterpartiet Skåne har ett nära samarbete med Ung 
Vänster Skåne. Samarbetet mellan partiet och ungdoms-
förbundet är viktigt både på distriktsnivå och mellan 

varje partiförening och ung vänster-klubb, där både 
politiska diskussioner och utåtriktad aktivism kan göras 
tillsammans i det vardagliga politiska arbetet. Flera orter 
i Skåne har högre utbildning och stora studentgrupper. 
Partiföreningar på högskoleorter har ett speciellt ansvar 
att involvera studenter i det politiska arbetet. Inför EU-
valet och första maj är det extra viktigt att synas bland 
studenter, på campusområden och studentbostadsom-
råden. 

Framåt mot nya segrar  
Att samla människor för förändring och bygga en stark 
vänsterrörelse är ingen enkel uppgift, men vi vet att den 
är nödvändig. Vi ska under verksamhetsåret bygga en 
starkare organisation som skapar förutsättningar för 
en stark vänster under de kommande åren. 2019 är året 
då varje ny medlem hittar sin plats i Vänsterpartiet och 
vi samlar oss för att tillsammans driva en politik för ett 
rättvisare Sverige - ett Sverige för alla, inte bara för de 
rikaste.
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  Vill du vara med och göra 
medlems tidning? Välkommen till 

Folkviljan! 
Är du sugen på att skriva, gillar att ta 
bilder eller göra grafik, hör av dig!

Om du är med i ett nummer, eller 
blir inbiten redaktionsmedlem är upp 
till dig. Och det spelar ingen roll om 
du är ”rookie” eller gammal ”murvel”, 
alla är välkomna.

I Folkviljans nuvarande redaktion 
finns medlemmar med erfarenhet att 

göra tidning. Så om du känner att du 
vill ha handledning kan vi ordna det 
också. Det är bara att hänga på. 

Mejla och anmäl ditt intresse till  
folkviljan@vmalmo.se, med Folk-
viljans redaktion i rubrikraden. Skriv 
namn och kontaktuppgifter, förstås, 
så hörs vi under januari!
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Uppdraget var: ”Gruppen ska arbeta med 
frågan hur eko-eko-programmet kan omsät-
tas i handling lokalt och regionalt genom att 
ta fram ett underlag om hur det är möjligt 
att lyfta eko-eko-perspektivet inom olika 
samhällssektorer och utifrån detta erbjuda 
partiföreningarna studier. Syftet är att ge 
partiföreningarna och distriktet kunskaper 
som kan omsättas i politiska initiativ och pro-
gramskrivningar”. Syftet med punktprogram-
met är att öka det demokratiska inflytande 
på samhällsutvecklingen från alla medbor-
gare i en hållbar riktning. Syftet är också att 
aktivt som parti involveras i dialog med olika 
rörelser och organisationer, som finns på 
landsbygden, i det framtida förändringsarbe-
tet. Ett förändringsarbete måste vara öppet, 
med stor delaktighet och ha en demokratisk 
förankring. 

Vi riktar därför också programmet till 

personer, föreningar och organisationer 
utanför partiet. Dessa bör bjudas in till dialog 
om förändringsarbetet – det kan röra sig om 
hembygdsföreningar, byalag, fackliga organi-
sationer, kulturföreningar, miljöorganisatio-
ner, pendlarföreningar, etc. Ambitionen är att 
vidareutveckla programmet och omsätta det 
i konkreta handlingar lokal, i kommunerna 
och regionen. 

Arbetsgruppen har nu lämnat över ett 
färdigt förslag som distriktsstyrelsen beslutat 
ska behandlas av distriktsårskonferensen 
den 23–24 mars. Programförslaget finns på 
distriktets hemsida vskane.se. Motioner med 
förslag på förändringar och tillägg i förslaget 
mailas till skane@vansterpartiet.se senast 
fredag den 8 februari.   

Vilmer Andersen, sammankallande  
i arbetsgruppen

Programförslaget finns 
på distriktets hemsida 
vskane.se. 

Motioner med förslag på 
förändringar och tillägg i 
förslaget mailas till  
skane@vansterpartiet.se 
senast fredag den  
8 februari

Nytt punktprogram om hållbar  
utveckling i Skåne

– hur ställer vi om?

”Strategin ska ha ett tydligt 
landsbygdsperspektiv och bygga 
på eko-eko punktprogrammet som 
antogs av Vänsterpartiets  
kongress 2016.”

Under våren 2017 tillsatte distriktsstyrelsen i Vänsterpartiet Skåne en arbetsgrupp med mandatet  
att ta fram en ekonomisk-ekologisk strategi för Skåne. Strategin ska ha ett tydligt landsbygdsperspektiv 
och bygga på eko-eko punktprogrammet som antogs av Vänsterpartiets kongress 2016. 



Inför Europa-
parlamentsvalet
Vänsterpartiets partistyrelse har  
presenterat sitt förslag till valplatt-
form inför Europaparlamentsvalet. 

Alla medlemmar har nu fram till  
den 7 januari på sig att motionera  
om förändringar man vill se i  
valplattformen. 

Motioner skickas till  
motioner@vansterpartiet.se
senast

7 januari
Mer information och handlingar hittar på partiets centrala 
hemsida: https://www.vansterpartiet.se/eu-val-2019/

Posttidning B

Folkviljan, Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen. 


