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Förslag till verksamhetsplan för 2018 1 

 2 
Det här är Vänsterpartiet Sjuhärads verksamhetsplan för det kommande året. 3 
Verksamhetsplanen är att betrakta som ett strategidokument där vi gemensamt pekar ut 4 
riktningen för hur partidistriktet ska utvecklas under 2018. Den distriktsstyrelse som väljs har 5 
det övergripande ansvaret för att verksamhetsplanen genomförs, men kan inte ensamt se till 6 
att den blir verklighet. För att verksamhetsplanens intentioner ska förverkligas behöver vi ta 7 
gemensamt ansvar för de beslut som årskonferensen fattar. 8 
 9 
Det kommande verksamhetsåret kommer att präglas av förberedandet och genomförandet av 10 
årets valrörelse. Valrörelsen innebär det första stora testet för den nya distriktsorganisationen 11 
och en viktig möjlighet att flytta fram vänsterns positioner i Sjuhäradsbygden. Vid sidan av 12 
valarbetet står ett fortsatt fokus på ett organisatoriskt uppbyggande arbetet i fokus. Under det 13 
kommande året ska vi bygga vidare på och utveckla de strukturer och arbetsformer som 14 
etablerades under distriktets första år. 15 
 16 
Valrörelsen 2018 17 
 18 
Den 9 september genomförs val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktigen. 19 
Distriktsstyrelsen har redan i augusti antagit en första valplanering där målsättningarna för 20 
distriktets valarbete formuleras. Huvudmålsättningen är att genomföra en valrörelse som 21 
stärker vänsterns och arbetarrörelsens ställning och som bidrar till att progressiva majoriteter 22 
kan formas i fler kommuner i vårt distrikt. Därutöver har vi som målsättning att vinna ett 23 
riksdagsmandat, öka vår representation i regionfullmäktige och använda valrörelsen för att 24 
stärka vår organisation – inte minst genom att öka i medlemsantal. 25 
 26 
Distriktets roll i valrörelsen 27 
Huvuddelen av det praktiska arbetet i valrörelsen kommer att genomföras i partiföreningarnas 28 
regi. Distriktets övergripande uppgift i valrörelsen är att stötta och samordna 29 
partiföreningarnas valarbete, ta huvudansvar för riksdags- och regionfullmäktigevalen och se 30 
till att valarbete bedrivs också på orter där den lokala partiorganisationen inte är tillräckligt 31 
stark. Samtliga partiföreningar har under året valt två valansvariga, med vilka 32 
distriktsstyrelsen och distriktsexpeditionen kommer att ha löpande kontakt inför och under 33 
valrörelsen. Fram till valdagen kommer minst fyra träffar att genomföras med distriktets 34 
valledning och partiföreningarnas valansvariga. 35 
 36 
Förvalskampanj 37 
Distriktet planerar att genomföra en förvalskampanj under våren. Förvalskampanjen är tänkt 38 
att vara en kort och intensiv kampanj där vi med utåtriktat arbete syns i hela distriktet. Fokus i 39 
kampanjen kommer att precis som i valkampanjen vara jämlikhet och ekonomisk rättvisa. 40 
Distriktsstyrelsen och distriktets valledning kommer att ta fram material och en 41 
kampanjhandledning som är tänkt att underlätta partiföreningarnas arbete med 42 
förvalskampanjen. 43 
 44 
Valstudier 45 
För att så många som möjligt ska kunna delta i det praktiska valarbetet är det viktigt att vi 46 
inför valrörelsen också har studier som med fokus på våra valfrågor och hur man arbetar 47 
organisatoriskt med valkampanjen. Under våren kommer distriktet att ordna ett kurstillfälle 48 
med den centrala valskolan som partikansliet har tagit fram. Därutöver kommer tillfälle att 49 
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ges för att i någon form också utbildas i den regionala valrörelsen och de frågor som vi där 1 
driver. 2 
 3 
Valupptakt, 11 augusti 4 
Den 11 augusti planerar vi att genomföra en utåtriktad valupptakt som kommer att markera 5 
startskottet för valrörelsens mest intensiva period. Valupptakten är tänkt att vara ett tillfälle då 6 
vi samlar medlemmar och sympatisörer från hela distriktet för att markera vår styrka inför 7 
valrörelsens slutspurt. Även om arrangemanget är utåtriktat är det också viktigt för den 8 
interna mobiliseringen, därför är det viktigt att alla partiföreningar deltar. 9 
 10 
Valrörelsen kommer av naturliga skäl att genomsyra stora delar av den övriga verksamheten 11 
och sådant som är viktigt för den finns beskrivet också i fler stycken i verksamhetsplanen. 12 
 13 
Organisatoriska satsningar 14 
 15 
Under Vänsterpartiet Sjuhärads första år som nytt partidistrikt har distriktsstyrelsen arbetat 16 
systematiskt och genomgående för att stärka partidistriktets organisation. Detta arbete har 17 
redan gett betydande resultat, men distriktets organisation måste fortsätta att stärkas och 18 
utvecklas ytterligare för att vår politiska förmåga att vara en samhällsförändrande kraft ska 19 
skärpas. Under det kommande verksamhetsåret kommer det organisatoriska arbetet ha fokus 20 
på nedanstående områden. 21 
 22 
Starka partiföreningar i distriktets alla kommuner 23 
Partiföreningarna är den oumbärliga delen av Vänsterpartiets organisation. Det är genom 24 
lokal förankring i människors vardag som vi kan få politiskt genomslag och göra skillnad. 25 
Arbetet i partiföreningarna är därför avgörande för att vi ska nå ut till potentiella väljare och 26 
medlemmar. Det är vad vi gör i partiföreningarna som bestämmer bilden av Vänsterpartiet 27 
och det är genom partiföreningarna som alla medlemmar kan använda sin demokratiska rätt 28 
att påverka partiets verksamhet och politik. Därför måste partiföreningarna stå i centrum av 29 
vår verksamhet också här i distriktet. Distriktsstyrelsens viktigaste uppgift är att stötta och 30 
samordna partiföreningarna, samt att vara en länk mellan den centrala partiorganisationen och 31 
de lokala. Under året som kommer ska distriktsstyrelsen fortsätta arbetet gentemot 32 
partiföreningarna för att säkerställa att det finns aktiva, självgående och starka partiföreningar 33 
i distriktets alla kommuner. Inte minst kommer distriktets stöd till partiföreningarna under och 34 
inför valrörelsen att vara ett viktigt inslag i detta. 35 
 36 
Stärk styrelserna och övriga förtroendevalda 37 
Starka partiföreningar är inte möjligt utan starka partiföreningsstyrelser. Under 2018 ska 38 
distriktsstyrelsen arbeta aktivt med att stärka partiföreningarnas styrelser. Distriktet kommer 39 
att arrangera en kombinerad styrelseutbildning och konferens för partiföreningarnas styrelser 40 
under våren. Därutöver kommer vi att arbeta specifikt med att arrangera träffar och 41 
möjligheter till erfarenhetsutbyten för enskilda förtroendevalda, till exempel 42 
partiföreningsordföranden, under det kommande verksamhetsåret. Samtidigt kommer vi efter 43 
valet att också ha många med parlamentariska uppdrag som inte tidigare har haft det. Under 44 
året behöver vi arbeta med att hitta former och strukturer för att introducera och stötta nya 45 
parlamentariker på såväl lokal som regional nivå.  46 
 47 
Fortsätt utveckla studiearbetet 48 
Under 2017 tog distriktsstyrelsen viktiga steg för att utveckla studiearbetet i distriktet. Detta 49 
har bland annat handlat om att systematisera studiearbetet och i högre utsträckning se 50 
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studierna som en del av vårt arbeta med att stärka partidistriktets politiska och organisatoriska 1 
kapacitet. Detta arbete ska fortsätta under 2018. Vid sidan av valstudier kommer distriktet 2 
under året att lansera en helt ny medlemsutbildning och ta fram ett material för 3 
styrelseutbildningar. I början av året kommer den nyvalda distriktsstyrelsen att anta en 4 
studieplanering som kommer att vara vägledande för distriktets studiearbete under året. 5 
 6 
Internfeministiskt arbete 7 
 8 
Det internfeministiska arbetet är betydelsefullt för att skapa en partiorganisation där män och 9 
kvinnor har lika förutsättningar att fullt ut delta i det politiska arbetet. Vänsterpartiet Sjuhärad 10 
är inte en organisation skild från samhället i övrigt, vilket betyder att de ojämnställda 11 
maktstrukturer som finns i samhället i stort också tar sig uttryck i vårt partidistrikt. Det 12 
internfeministiska arbetet ska vara en integrerad del av vårt organisatoriska arbete och 13 
ansvaret för arbetet vilar såväl på distriktsstyrelsen som på partiföreningarnas styrelser. 14 
Ansvaret för det internfeministiska arbetet är kollektivt men distriktsstyrelsen ska utse en 15 
internfeministiskt ansvarig som ansvarar för dessa frågor inom styrelsen och som ska 16 
representera distriktet i det centrala kvinnonätverket. 17 
 18 
Internfeministisk lägesbeskrivning 19 
Under föregående år tog distriktsstyrelsen fram en internfeministisk lägesbeskrivning med 20 
fokus på hur uppdrag fördelas i distriktet. Under 2018 ska vi ta fram en ny internfeministisk 21 
lägesbeskrivning vars innehåll och fokus distriktsstyrelsen kommer att fastställa. För att den 22 
internfeministiska lägesbeskrivningen ska få fullt ut genomslag krävs det att dess slutsatser 23 
också diskuteras i partiföreningarnas styrelser. 24 
 25 
Internfeministisk konferens och listtoppträff 26 
Distriktet kommer också under 2018 att genomföra en internfeministisk konferens med syfte 27 
att involvera fler i det internfeministiska arbetet på såväl distrikts- som partiföreningsnivå. 28 
Vid sidan av detta kommer vi inför valrörelsen att genomföra en träff för de kvinnor som står 29 
överst på respektive kommunlista samt kandidatlistan i regionfullmäktige- och riksdagsvalen. 30 
 31 
Arbetet i Västra Götalandsregionen 32 
 33 
Sjuhäradsbygden är en del av Västra Götalandsregionen och Vänsterpartiet Sjuhärad 34 
samarbetar med de andra partidistrikten i regionen i representantskapet för Vänsterpartiet 35 
Västra Götaland. Det är representantskapet som är den partiinterna motsvarigheten till 36 
regionfullmäktigegruppen. Partidistriktet ska ta aktiv del i representantskapets arbete, vara väl 37 
representerade på mötena och använda dessa som viktiga tillfällen för oss att påverka den 38 
förda politiken i Västra Götalandsregionen.  39 
 40 
Den regionala valrörelsen 41 
Inför och under valrörelsen är det viktigt att samordningen fungerar mellan distriktet, 42 
regionfullmäktigegruppen och kansliet för denna. Efter valet har distriktsstyrelsen och 43 
representantskapsdelegationen tillsammans med partiföreningarna i distriktet ett viktigt 44 
ansvar för att nominera till de val till nämnder och styrelser som representantskapet kommer 45 
att förrätta. 46 
 47 
Utveckla det facklig-politiska arbetet 48 
 49 
Vänsterpartiet är en del av arbetarrörelsen och har därför ett starkt intresse av ett fungerande  50 
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och nära samarbete med fackföreningsrörelsen, i synnerhet gäller det med LO-förbunden. 1 
Under de senaste åren har distriktet fått många nya medlemmar som jobbar i LO-yrken och 2 
som är fackligt aktiva. Det är en glädjande utveckling som vi behöver ta till vara på. Under 3 
året kommer distriktsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utveckla och hitta 4 
former för vårt facklig-politiska arbete. Målsättningarna för arbetet ska både handla om att 5 
utveckla kontakter med LO-förbunden på avdelningsnivå och att hitta former för att vi ska få 6 
fler medlemmar som arbetar i LO-yrken. 7 
 8 
Informations- och kommunikationsarbete 9 
 10 
Informations- och kommunikationsarbetet handlar både om den interna kommunikationen och 11 
den utåtriktade. Under året som gick tog distriktsstyrelsen fram nya former för den interna 12 
kommunikationen, med fokus på att rätt information ska nå rätt personer. Under året som 13 
kommer ska vi fortsätta arbeta med nyhetsbreven Distriktsaktuellt, som riktar sig till 14 
förtroendevalda, och Vänsternytt Sjuhärad som går ut till alla medlemmar. Hemsidan ska 15 
fylla både en utåtriktad funktion och vara en viktig informationskälla för medlemmar och 16 
förtroendevalda. Sociala medier, i synnerhet Facebook, kommer att spela en viktig roll i den 17 
centrala valrörelsen. För att förbereda distriktet för detta kommer vi under året behöva arbeta 18 
med att utveckla distriktets facebooksida. Partiföreningarna behöver få stöd i hur man kan 19 
utveckla sitt arbete med sociala medier. 20 
 21 
Avslutning 22 
 23 
2018 kommer att bli ett betydelsefullt år i Vänsterpartiet Sjuhärads fortsatta utveckling till ett 24 
starkt partidistrikt. Valrörelsen är särskilt viktig för att vi ska kunna flytta fram både våra 25 
organisatoriska och politiska positioner. Utöver denna kommer de organisatoriska 26 
satsningarna att utgöra de bärande delarna av distriktets verksamhet under året. 27 
Verksamhetsplanen är ett strategidokument som omfattar hela partidistriktet – tillsammans ser 28 
vi till att den blir verklighet och tillsammans gör vi 2018 till året då vänstern stärks i hela 29 
Sjuhärad. Det är vår tur nu. 30 


