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1 Inledning

Verksamhetsåren 2018–2020 har för Vänsterpartiet präglats av en växande väljarskara,
ökande medlemstal och god ekonomi. Det är på många sätt ett välmående parti som är resultatet av flera långsiktiga och ihärdiga satsningar. Även politiskt har Vänsterpartiet, trots
krympande röstetal för de rödgröna partierna totalt, undvikit försöken att utestänga partiet
från inflytande.

1.1 Riksdagsvalet 2018

Valet i september 2018 blev en rejäl framgång för Vänsterpartiet. Med 8,0 procent fick partiet sitt bästa resultat på 16 år. I valet 2018 fick Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt
ett välförtjänt genombrott. Respekterad och fruktad av motståndare, älskad av medlemmar
och sympatisörer – bidrog Jonas Sjöstedt till att göra Vänsterpartiet till ett parti som inte
bara övertygade med argument utan som fanns i hjärtat.
Samtidigt som partiet ökade i nio av tio valkretsar fortsatte valet 2018 en trend mot allt
större geografiska klyftor. Allra störst ökningar såg vi i landets tre största städer, där vi
nådde vårt bästa resultat sedan 1946 i både Stockholm och Göteborg, och det bästa resultatet någonsin i Malmö. I många städer ökade partiet stadigt, medan vi stod still eller till och
med minskade på ett antal mindre orter, särskilt i södra delen av Sverige. Den geografiska
klyftan var också bland de faktorer som diskuterades mest i Vänsterpartiet efter valet.
Samtidigt är det fortfarande så att partiet har flera starka fästen i mindre orter och alltjämt
har sina största röstandelar på regionnivå i Norrbotten och Västerbotten.
Mindre uppmärksammat, men otroligt glädjande i valresultatet fanns det starka uppsvinget bland förstagångsväljare, från 3 procent 2010 till 11 procent 2018. Vänsterpartiet är
idag det största partiet av alla bland unga kvinnor.
En annan väldigt fin aspekt av valet 2018 var den starka förmåga till mobilisering som
partiet äntligen lyckades med. 2018 arrangerade Vänsterpartiet de största förstamajtågen i
landets tio största städer, en partiledarturné med fullsatta lokaler, en fullsatt gatufest till valupptakt och ett avslutningstal inför flera tusen i Uppsala. Vänsterpartiet växte till landets
tredje - och inte sällan andra - största parti på sociala medier.
Valet 2018 gav en enorm medlemsökning i Vänsterpartiet. Efter en valrörelse då hundratals strömmade in varje dag nådde Vänsterpartiet 25227 betalande medlemmar vid
årsskiftet. Av dem hade 9718 betalat medlemsavgift under året för första gången.
Många av dessa fina resultat var frukten av medvetet och gemensamt arbete. Framtidskommissionen från 2012 slog fast målen att Vänsterpartiet skulle nå minst 50 procent
kvinnor bland förstagångsväljare och att föryngra partiet – 2018 blev vi det största partiet
bland unga kvinnor. I verksamhetsberättelsen 2016 konstaterade partistyrelsen att Vänsterpartiet hade för många interna projekt för att ägna sig åt utåtriktat arbete. Två år senare
hade vi lyckats börja prioritera om: ”Kongressperioden 2016–2018 har präglats av detta
skifte för att bli ett mer utåtriktat parti. Vi bygger en starkare kampanjförmåga för att mer
effektivt nå alla de som är intresserade av vänsterpolitik.” – 2018 gjorde vi den starkaste
utåtriktade valrörelsen på decennier.
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1.2 Opposition

Det parlamentariska läget efter valet 2018 blev synnerligen komplicerat. Med en högerlutande majoritet med ett kraftigt förstärkt SD och minskad rödgrön minoritet bildades
en S-MP-regering med stöd från L och C på riksnivå. Precis som 2014 har många velat
räkna bort Vänsterpartiet. Det har dock lika lite som då fungerat. Efter en extraordinärt
lång regeringsbildningsprocess med talmansrundor och hemliga förhandlingar avgjordes
vilken regering Sverige skulle få i februari 2019 med en omröstning i riksdagen om Stefan
Löfven som statsminister. I denna omröstning lade Vänsterpartiet ned sina röster, vilket
innebar att Löfven kunde tillträda. Det var inte ett okomplicerat beslut med tanke på att
regeringsplattformen låg långt till höger. Samtidigt var Vänsterpartiet i detta läge då S fick
svika många av sina vallöften och C och L bytte block, ett av få partier som kunde förverkliga det vi arbetat för under valrörelsen och som formulerats i valplattformen: ”Vänsterpartiet är det enda partiet som tydligt säger att vi vill ha en regering utan borgerliga partier
och högerextremister.”
Så fort Sverige under 2019 fått en regering och en budget började Vänsterpartiet att
förverkliga den andra delen av resonemanget i valplattformen, nämligen att göra uppgörelse för att skapa en politik som låg till vänster om regeringspolitiken, tillsammans med
partier utanför regeringen: ”Vänsterpartiet är alltid redo att förhandla och göra uppgörelser i enskilda sakfrågor, även över blockgränsen, men bara om det gör Sverige till ett mer
rättvist och jämlikt land.”
Från och med hösten 2019 har Vänsterpartiet vid fler än tio tillfällen lyckats skapa riksdagsmajoriteter för att förändra den politik som regeringen försökt genomdriva. Vi stoppade kaosprivatiseringen av Arbetsförmedlingen, stoppade ingångsavdraget som var en
form av skattesänkning, förhindrade en kraftig ökning av Sveriges EU-avgift, lyckades
införa hårdare direktiv kring arbetskraftsinvandring och ökade finansieringen av välfärden
med sammanlagt 13 miljarder.
Vänsterpartiet tolererade regeringen med förbehållet att regeringen inte kunde försämra
LAS och införa marknadshyror. Det är krav som vi står fast vid. Vi eftersträvade också att
de reformer vi inför under perioden 2014–2018 inte skulle rivas upp av S-MP-regeringen.
Det har än så länge hållit.
Många befarade att Vänsterpartiet antingen skulle marginaliseras politiskt eller att partiet
skulle sjunka i förtroende. Det blev precis tvärtom. Vänsterpartiet tog en synlig roll, kunde
ofta inta en vågmästarroll och fick från och med hösten 2019 några av de starkaste opinionsmätningarna under närmare 20 års tid: runt tio procent för partiet och de högsta förtroendesiffrorna för en partiledare av alla partier.

1.3 Coronapandemin

I februari-mars 2020 drabbades Sverige, liksom större delen av världen av viruset covid-19, i folkmun kallat corona. Regeringen antog nio extrabudgetar och lagstiftade för att
minska spridningen och bekämpa spridningen av viruset. För Vänsterpartiets del innebar
det en mycket stor omläggning av arbetet – både en intensifiering av arbetet med budgetar
och enskilda lagförslag. Dels en organisatorisk omläggning.
Kongressen, planerad till 20–24 maj, sköts upp liksom många distriktsårskonferenser.
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Under våren avråddes hela partiorganisationen från att ha möten och kanslipersonal jobbade som regel hemifrån. För stora delar av partiet innebar det att digitala möten ersatte
de möten som gick att ersätta – men också att stora delar av partiets vanliga verksamhet
– studier, distriktsträffar, diskussioner inför kongressen, möten med nya medlemmar och
annat helt enkelt ställdes in. Redan det var mycket ovanligt. När det i början av hösten
stod klart att coronapandemin inte var över tog partistyrelsen beslutet att kongressen 2020
skulle genomföras 31 oktober–1 november, men i digital form med färre än 50 personer i
varje konferensrum. På grund av de begränsningar som det innebar föreslogs en kraftigt
nedskuren dagordning för denna digitala kongress.

1.4 Fortsatt organisationsbygge

Valet och efterspelet har dominerat de två senaste åren. Internt har dock Vänsterpartiet
fortsatt att förändras som parti.
Med bildandet av ett fackligt nätverk, anställningen av en facklig sekreterare och starten
på ett fackligt studiearbete har Vänsterpartiet på allvar börjat bygga ett starkt fackligtpolitiskt arbete.
Med öppningen för vänsterpartistiska studentföreningar som kommer samtidigt som studentförbundet VSF upplöses förbereder sig Vänsterpartiet för att bli ett ännu starkare parti
på högskolor och universitet, där vi i valet 2018 blev största partiet.
Med upplösningen av Socialistiska Partiet har en unik process inletts som för första gången innebär att många medlemmar med stor erfarenhet av politisk organisering och studier
nu kommer att ingå i Vänsterpartiet.
Flera av arbetena som syftar till att bygga ett bättre och starkare vänsterparti ligger dock
inför denna kongress att besluta. Framtidskommissionen tillsattes efter valet 2018 med
uppdraget att ta reda på vad som kan bli bättre i partiet. Efter 4600 enkäter, djupintervjuer
och många möten i partiföreningar och distrikt finns nu ett dokument som syftar till att
bygga vidare på de senaste årens framgångsrika och växande vänsterparti.
Många kommer nog att minnas denna kongressperiod för tiden då en av partiets mest uppskattade profiler slutade. Jonas Sjöstedt valde i januari 2020 att meddela sin avgång. På
toppen av sin popularitet och i ett läge då partiet vuxit sig starkare på många fronter. Det
har varit väldigt många som legat bakom den framgången. Men en av dem som jobbat allra
hårdast har också varit Jonas Sjöstedt. Nu tar nya krafter vid och partiet går in i en ny tid av
intensiv utveckling.

2 Partistyrelsen och verkställande utskottet

Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna och verkställande
utskottet och förbereder dess möten och hanterar löpande frågor. Partistyrelsen har under perioden bland annat hanterat de viktigare politiska frågor som uppkommit, antagit
program och fastställt strategier och utgångspunkter för förhandlingar, samt diskuterat
budgetarbete. Verkställande utskottet har löpande diskuterat utveckling av partiets politik,
taktik kring politiska initiativ och förhandlingar och angett övergripande inriktning för
kansliets inriktning och organisationens arbete.
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Nedan redovisas partistyrelsens och verkställande utskottets sammansättning, arbetsgrupper inom partistyrelsen, beslut som partistyrelsen/VU fattat, styrelser, arbetsgrupper,
antagna dokument samt ett urval av rapporter, utredningar och förda diskussioner.

2.1 Partistyrelsens sammansättning

Marta Aguirre, Brittis Benzler (t.o.m. 2020-05-18), Susanne Björkenheim, Pål
Brunnström, Deniz Butros, Nooshi Dadgostar, Johanna Eliasson, Aron Etzler, Ali Esbati,
Ida Gabrielsson, Hanna Gedin, Samuel Gonzalez Westling, Carolina Gustafsson, Sara
Högelius, Christina Höj Larsen, Veronica Kallander, Birger Lahti, Mia Sydow Mölleby,
Madeleine Nyvall, Kaj Raving, Karin Rågsjö, Jonas Sjöstedt och Linn Wegemo.
Suppleanter: Jens Holm, Nicklas Lundström, Kajsa Bysell (t.o.m.2019-10-17), Babak
Khosravi, Kerstin Wallsby, Kajsa Fredholm, Maria Forsberg, Ciczie Weidby, Jonas Karlsson och Tobias Sandberg.

2.2 Verkställande utskottets sammansättning m.m.

Verkställande utskottet (VU) har under kongressperioden utgjorts av:
Nooshi Dadgostar, Aron Etzler, Hanna Gedin, Christina Höj Larsen, Kaj Raving (t.o.m.
2020-08-14), Jonas Sjöstedt och Mia Sydow Mölleby.
Vice ordförande: Nooshi Dadgostar
Partisekreterare: Aron Etzler
Biträdande partisekreterare: Hanna Gedin

2.3 Ansvariga i partistyrelsen

Partistyrelsens valkommitté: Madeleine Nyvall, Brittis Benzler (t.o.m. 2020-05-18) och
Birger Lahti.
Internationellt ansvariga: Johanna Eliasson och Sara Högelius.
Fackligt politiskt ansvariga: Ciczie Weidby och Ali Esbati.
Ordförande i kvinnonätverket: Ida Gabrielsson (t.o.m. mars 2019) och Carolina Gustafsson (fr.o.m. 2019-06-14).

2.4 Utsedda arbetsgrupper

Arbetsgrupp för valplattform inför Europaparlamentsvalet: Malin Björk, Deniz Butros,
Hanna Gedin, Jonas Sjöstedt och Håkan Svenneling. Johanna Eliasson och Sara Högelius
var adjungerade till arbetsgruppen.
Framtidskommissionen: Lorena Delgado Varas, Aron Etzler, Ali Esbati, Ida Gabrielsson,
Xamuel Gonzalez, Emma-Lina Johansson, Hannah Klang, Katja Ollila och Linda Fleetwood. Hanna Gedin och Hanna Cederin var adjungerade till arbetsgruppen.

2.5 Internationella samordningsgruppen (ISG)

Internationella samordningsgruppen (ISG) samordnar utbyte av kunskap och information
mellan Vänsterpartiets olika beslutande organ i internationella frågor. Under kongressperioden har följande förtroendevalda suttit i gruppen: Johanna Eliasson, partistyrelsen
och ordförande i VIF, Sara Högelius, partistyrelsen, Håkan Svenneling, utrikespolitisk
talesperson, Yasmine Posio Nilsson, riksdagsledamot utrikesutskottet, och Malin Björk,
EU-parlamentet. Den internationella sekreteraren har varit tjänstemannastöd från partikansliet.
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ISG har haft fem protokollförda möten under kongressperioden. Bland annat har mötena
handlat om att samordna resor och skicka representanter till andra vänsterpartiers kongresser, framförallt i grannländerna. Vi har också fortsatt hålla täta kontakter med vänsterpartiet HDP i Turkiet, bland annat genom att delta med en större delegation på deras
kongress.

2.6 Organisations- och stadgegruppen (OSG)

Partistyrelsen utser Organisations- och stadgegruppen (OSG) för att bereda organisatoriska ärenden till VU och partistyrelsen. För denna kongressperiod har den bestått av
följande personer: Mats Einarsson, Samuel Gonzalez Westling (partistyrelsen), Susanna
Göransdotter, Marie Persson, Cecilia Ronsten, Daniel Sestrajcic och Linn Wegemo (partistyrelsen, sammankallande).
Till OSG:s möten adjungeras partisekreteraren, biträdande partisekreteraren och organisationschefen. Gruppen har en sekreterare på partikansliet som stöd för sitt arbete. OSG
har haft fyra möten under kongressperioden. Några av de ärenden som hanterats har varit:
förslag till nya och reviderade stadgar, kallelser till partistyrelsens möten, extra valkonferens, och partiinternt arbete med antirasism.

2.7 Kvinnors organisering

Vänsterpartiets styrgrupp för kvinnors organisering har till uppgift att stötta kvinnor och
utveckla internfeminismen på alla nivåer inom partiet. Styrgruppen och dess verksamhet gick tidigare under benämningen Kvinnonätverket, men bytte i början av perioden
benämning till den nuvarande.
Styrgruppen och dess ordförande väljs av partistyrelsen och har under perioden utgjorts
av Ida Gabrielsson (partistyrelsen, ordförande till juni 2019), Carolina Gustafsson (partistyrelsen, ordförande från juni 2019), Torun Boucher, Charliene Kiffer Goude och Madeleine Nyvall (partistyrelsen). Hanna Gedin (partistyrelsen, biträdande partisekreterare)
har varit adjungerad som en del i arbetet med att integrera styrgruppens arbete i partiets
centrala verksamhet. Styrgruppen har en sekreterare på partikansliet som stöd för sitt
arbete. Styrgruppen har haft regelbundna möten under hela kongressperioden.
Kvinnors organisering erhåller varje år ett statligt stöd och med vilket verksamheten
finansieras. Verksamhetsstödet utförs på partikansliet. Utrymme har också funnits till att
deltidsarvodera ordföranden.
Under verksamhetsperioden har styrgruppen organiserat träffar och utbildningar. Vid en
träff för 2018 års riksdagslistors toppkandidater ansvarade styrgruppen för en programpunkt.
Styrgruppen höll ett möte för distriktens internfeministiskt ansvariga i samband med
Vänsterdagarna 2019. Mötets tema var hot och hat, och hölls inom ramarna för nätverksfredagen. Styrgruppen har även ansvarat för de separatistiska förträffarna i partistyrelsen.
Ytterligare planerad mötesverksamhet har behövt senareläggas till följd av restriktioner
med anledning av covid-19-utbrottet, däribland träffar för internfeministiskt ansvariga
och för ledande kvinnor. Även kursverksamheten har påverkats, men har också delvis
kunnat genomföras digitalt.
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Under perioden har ett mer omfattande arbete med uppdatering av skriftligt material
gjorts. Den internfeministiska handboken från 2012 har genomgått en omfattande bearbetning, och utökats med nya avsnitt om dels sexuella trakasserier, dels hot och hat.
Handledning för könsseparatistiska förträffar har reviderats betydligt med nya former för
mansträffar, och fler förslag till upplägg för kvinnoträffar. Övrigt skriftligt material i form
av manualer och handledningar har anpassats efter förändringarna. Även de kurser som
hålls inom ramarna för kvinnors organisering har uppdaterats och anpassats efter det nya
materialet.
Målsättningen för perioden har inriktats på att bättre integrera kvinnors organisering i
partiets centrala verksamhet och fortsätta den höga ambitionsnivå som tidigare arbete satt.
Detta har också kunnat uppnås såtillvida att det skett en omfattande förnyelse av material
och upplägg för studier. Vidare föreslog partistyrelsen inför kongressen 2020 att könsseparatistiska träffar inför större möten skulle stadgeregleras. Stadgefrågor kommer dock
behandlas först vid nästkommande kongress och ett sådant beslut eventuellt fattas först då.

2.8 Utsedda styrelser

Styrelse för Syninge kursgård: Sören Bergkvist, ordförande, Anki Ahlsten, Torbjörn Björlund, Maud Ekman, Veronica Kallander, Bo Jansson och Britt Renman.
Styrelse för Vänsterns Internationella Forum (VIF): Johanna Eliasson, ordförande, Sara
Högelius, Yekbun Alp, Amra Hasanov Bajrić, Peter Butros, Rodrigo Arce och Jonas Kårlin. Ersättare: Caroline Täljeblad och Babak Khosravi.
Fastighetsföreningen Härolden upa styrelse 2018–2020: Bo Leinerdal, ordförande, Veronica Ekström (t.o.m. 2019-04-26), Brittis Benzler (fr.o.m. 2019-04-26 t.o.m. 2020-04-24),
Kalle Larsson (t.o.m. 2020-04-24) Björn Öberg (fr.o.m. 2020-04-24), Nooshi Dadgostar
(t.o.m. 2020-04-24), Hanna Gedin (fr.o.m. 2020-04-24) och Anki Ahlsten (fr.o.m. 202004-24).

2.9 Utsedda representanter för Vänsterpartiet i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Styrelsen: Emil Broberg, ordinarie, Ida Legnemark, ordinarie, Brittis Benzler, ersättare
(t.o.m. juni 2020) och Linda Jonsson (fr.o.m. juni 2020).
Arbetsutskottet: Emil Broberg, ordinarie, Ida Legnemark, ersättare.
Förhandlingsdelegationen: Linda Fleetwood, ersättare
Beredningen för demokratifrågor: Mats Einarsson, ordinarie
Beredningen för digitalisering: Mats Berglund, ersättare
Beredningen för kultur och fritidsfrågor: Parvane Assadbegli, ordinarie
Beredningen för primärvård och äldreomsorg: Eva Olofsson, ordinarie, Kajsa Fredholm,
ersättare
Beredningen för samhällsbyggnad: Eva-Lena Öhman, ordinarie, Clara Lindblom, ersättare
Beredningen för socialpolitik och individomsorg: Ulrika Edman, ordinarie, Emma-Lina
Johansson, ersättare
Beredningen för tillväxt och regional utveckling: Nicklas Lundström, ordinarie, Anna
Kumpula Kostet, ersättare
Beredningen för utbildningsfrågor: Anna Maria Romlid, ersättare
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Sjukvårdsdelegationen: Sara Svensson, ordinarie
Revisionsdelegationen: Marianne Ericsson, ordinarie

2.10 Antagna dokument

Partistyrelsen och Verkställande utskottet har antagit följande dokument:
Policy mot sexuella trakasserier
Inriktning och prioritering inför förhandlingarna om vårbudgeten 2018
Inriktningen på förhandlingar och positioner efter valdagen 2018
Riktlinjer struktur och samordning av det internationella arbetet
Direktiv till arbetsgrupp för valplattform inför Europaparlamentsvalet
Partistyrelsens arbetsformer och ansvarsfördelning
Integritetspolicy
Partistyrelsens valutvärdering
Direktiv framtidskommissionen
Valplattform inför EU-valet
Verksamhetsplan 2019–2020
Utbildningspolitiskt program
Socialpolitiskt program
Partistyrelsens EU-valutvärdering
Förslag till stadgeändringar inför kongressen
Förslag till strategidokument inför kongressen
Revidering av stadgar Fristadsfonden
Revidering av stadgar Vänsterns Internationella Forum
Direktiv politik på medellång sikt
Verksamhetsplan Kvinnors organisering
Reviderade riktlinjer för ekonomihantering på partikansliet
Arbetsordning förhandlingar

2.11 Urval av rapporter och utredningar

Rapporter om kommande utspel och kampanjaktiviteter, återkommande inför valen
Rapport ang. genomförande av kongressbeslut
Valplaneringsdokument för den organisatoriska valledningen (inkl. rörelsebyggande och
målgruppstänkande)
Studiehandledning, uppdatering av argumentation och logistik kring Valskolan
Situationen i Syrien
Skriftliga rapporter om medlemsstatistik
Skriftliga rapporter från V i EUP, återkommande
Skriftliga rapporter från Riksdagsgruppen, återkommande
Skriftliga rapporter från Vänsterns internationella forum, återkommande
Rapport om interna arbete kring den nya lagstiftningen GDPR
Handledning till partiföreningarna angående nya medlemmar
Organisatorisk valutvärdering
Kommunikationsplaner, återkommande
Kampanjmätning Vänsterpartiet
Sammanställning av statistik från telefonkampanjen
Sammanställning utvärderingsenkät från distrikt och partiföreningar
Analys av väljarströmmar
Ekonomiska rapporter, återkommande
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Sammanställning av siffror för Sverige i EU-parlamentet
Sammanställning och analys av Fokusgrupper
Rapport från distriktsträffar, återkommande
Rapport från programkommissionen, återkommande
Rapport om budgetmotioner och inriktningen på den ekonomiska politiken, återkommande
Arbetsplaner för enheterna på kansliet
Rapport Almedalen
Valresultat Europaparlamentsvalet 2019
VALU och valresultat Vänsterpartiet
SVT:s vallokalsundersökning EUP-valet 2019
Upplägg valutvärdering EU-valet 2019
Framtidskommissionen, återkommande
Studier i politiskt hantverk
Studieplan, återkommande
Rapport inför Vänsterdagarna
Rapport justerad kansliorganisation
Rapport planeringen av digitalt 1 majfirande
Rapport och utvärdering av Vänsterdagarna
Rapport om arbetet i migrationskommittén, återkommande
Underlag om fortsatt strategi och arbete med LAS/Marknadshyror
Fackligkommunikationsplan
Rapport om Tryck- och Yttrandefrihetskommittén

2.12 Urval av övriga beslut och diskussioner

Partistyrelsen och verkställande utskottet har fört vägledande strategiska diskussioner om
det inrikespolitiska läget med särskilt fokus på det parlamentariska läget inför och efter
valet 2018.
Beslut har fattats om att Vänsterpartiet lägger ner sina röster vid riksdagens omröstning
om Stefan Löfven som statsminister och om flera olika uppgörelser med M och Kd samt
om att prioritera och villkora LAS och marknadshyror.
Vidare har partistyrelsen diskuterat oppositionsstrategi i förhållande till det parlamentariska läget, extra val, strejkrätt, breddning av Vänsterpartiet inför EU-valet, opinionsanalyser, omreglerad spelmarknad, militärövningar, strategi i förhållande till fackförbund, tolkat
stadgan, diskuterat fortsatt strategi LAS/Marknadshyror, kallat till facklig rikskonferens,
EU-valkonferens och förberett kongressen m.m.
Under kongressperioden har också två val diskuterats och beslutas om.
Sedan mars 2020 har PS/VU hanterat och fattat beslut med anledning av politiska- och
organisatoriska konsekvenser av coronaviruset.
Vidare har PS antagit budgetar och bokslut samt hanterats beslut från kongressen 2018.
Konflikthantering har rapporterats och diskuterats ett flertal gånger. Partistyrelsen har
också beslutat att utesluta 3 personer under kongressperioden.
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3 Partikansliet
Central verksamhet

Partikansliet har i uppgift att bistå den politiska ledningen i bred mening ifråga om att ta
fram underlag, följa upp beslut och genomföra fastställd verksamhet samt att ge hela partiorganisationen förutsättningar för ett gott politiskt arbete. Under den gångna perioden har
val till såväl riksdag, regioner och kommuner som Europaparlamentet ägt rum, före, under
och efter vilka partikansliet tillsett att omfattande valrörelser kunnat genomföras.
Vidare har kansliet efter bästa förmåga arbetat med att under de speciella förutsättningar
som funnits under coronasmittans globala härjningar anpassa partiarbetet och genomföra,
främst digital, verksamhet.

3.1. Strategisk kommunikation

Centralt för den strategiska kommunikationen under perioden har varit att stärka berättelsen om jämlikhet och ändra samhällsdebatten i den riktningen, samt att stärka berättelsen
om Vänsterpartiet, inklusive skillnaden mot Socialdemokraterna.
Särskilt perioden före valet 2018 kommunicerade vi mycket om de konkreta budgetreformer vi vunnit under mandatperioden. Syftet var att stärka vår profil om ekonomisk
jämlikhet på ett mänskligt och vardagsnära sätt och samtidigt angripa vissa väljares bild
att Vänsterpartiet visserligen har goda idéer men inte påverkar verkligheten. Vi hade även
med rörelsebyggande som del av vårt kommunikativa budskap för att skapa en känsla av
momentum kring partiet inför valet.
Under innevarande mandatperiod har vi fortsatt ha jämlikhetsberättelsen i centrum med
målet att flytta en högerdominerad politisk debatt till att handla om våra frågor. Vi har arbetat utifrån en profil om att vara varma, verklighetsnära och drivande samt kommunicera
Vänsterpartiets “varför”: vår strävan efter en ekonomi för alla, inte bara för några få.

3.2 Pressarbete

Under verksamhetsperioden har vi prioriterat pressarbete som kopplar till vår jämlikhetsberättelse om en ekonomi för alla, inte bara några få. Detta med särskilt fokus på konfliktfrågor mot regeringen. I valet av såväl egna utspel som vilka nyhetshändelser vi reagerar
på och på vilken nivå, har möjligheten att göra kopplingen till ekonomisk jämlikhet varit
styrande. Till skillnad från när frågan om vinster i välfärden var högst prioriterad, har vi
här alltså kommunicerat kring ett betydligt bredare urval av frågor men med målet att föra
fram samma grundläggande berättelse. Kansliet har bistått riksdagsgrupp och partistyrelse
i kontakter med media och i många fall även partiet lokalt, särskilt vid kriser. I pressarbetet
har partiordföranden fått ta stor plats för att därigenom profilera honom och göra honom
känd bland väljarna.
Mest intensivt i pressarbetet under perioden var valrörelsen 2018, men även den efterföljande utdragna regeringsbildningen innebar intensivt arbete med att kommunicera partiets position via media och naturligtvis även valrörelsen inför EU-parlamentsvalet 2019.
Under våren 2020 fokuserades pressarbetet på corona och på att bibehålla förtroendet för
partiet i tider av kris.
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3.3 Almedalen

Vänsterpartiets engagemang i Almedalen har centrerats till vår egen dag, med ett eller flera
seminarier tillsammans med personer från rörelser som står nära oss, och medieaktiviteter
runt partiledarens presskonferens och partiledartal. Våra riksdagsledamöter har också
företrätt Vänsterpartiet som inbjudna gäster i ett antal paneler och intervjuer under veckan.
Vi har budskaps- och innehållsmässigt lyft fram högervänsterkonflikten, på senare år under parollen ”En ekonomi för alla, inte bara några få”, men även haft aktiviteter/seminarier
på tema vård/välfärd, feminism, miljö och antirasism.
Eftersom Almedalsveckan alltmer präglats av å ena sidan näringslivet och deras konsulter,
och å andra sidan av högernationalistiska krafter i form av NMR, så har Vänsterpartiet ofta
känt oss agera på trängre territorium, men ambitionen har varit att försöka utöka detta och
vi har på många sätt försökt påverka arrangören Almedalsveckan att öka tillgängligheten
även för andra än dem som nu befolkar Visbys gator, genom överenskommelser med
campingplatser, vandrarhem och rederier. I brist på fysisk tillgänglighet för många av våra
väljare har vi samtidigt ökat våra aktiviteter på sociala medier under Almedalsveckan.

3.4 Digital kommunikation

Under kongressperioden har vi förbättrat våra digitala verktyg, testat nya metoder för
digital kommunikation och skaffat oss en allt större publik. Inför valrörelsen 2018 gjordes
webbplatsen om i grunden, samtidigt som vi introducerade lättillgängliga mallar och en
sociala medier-generator för att underlätta digitalt gräsrotsarbete. Samma valrörelse innebar en helt ny omfattning när det gäller den digitala kommunikationen, både vad gäller
annonsköp och arbetet i egna och andras kanaler – till de senare hörde bland annat partiledarens besök i poddar och Youtube-program. Den utvecklingen fortsatte i EU-valrörelsen
2019.
Vänsterpartiet har under kongressperioden fått ungefär 100 000 fler följare i sociala medier och har gått från att ha den femte största Facebooksidan bland riksdagspartierna till att
ha den tredje största; på Instagram från tredje plats till andra; på Twitter är vi som tidigare
femma. Vi har systematiserat arbetet med annonsering i sociala medier och gjort tester
med bland annat väljarkontakter via sms och voicebroadcasting.
När det gäller innehållet är det rörlig bild som har utvecklats mest under perioden, allt från
kampanjfilmer till livesändningar. Den största livesändningen i partiets historia genomfördes den första maj 2020 då partikansliet sände ett två timmar långt program som hade
drygt 100 000 visningar. Partikansliet har också varit ett stöd för att utveckla det digitala
arbetet hos partiföreningar, distrikt och centrala företrädare.

3.5 Val till riksdag, regioner och kommuner

Valen 2018 utgjorde kulmen på en lång period av förberedelser och satte ramarna för den
därefter följande tidens arbete på alla nivåer. Kansliet genomförde en omfattande valrörelse, innebärande bland annat materialproduktion, stöd till centrala företrädare och
underlag för de förtroendevalda att kunna besluta om politisk och organisatorisk inriktning och fokus. Valrörelserna har utvärderats och mer om valresultat återges i inledningen
till denna verksamhetsberättelse.
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3.6 EU-valet 2019

EU-parlamentsvalet 2019 blev det fjärde valet i rad då Vänsterpartiet ökade. Men i det
här fallet var ökningen försiktiga +0,5 procent till 6,3 procent. Det var en besvikelse, efter
en valrörelse som många betraktade som väl genomförd och eftersom det inte var många
tiondelar kvar till ett andra mandat. EU-valet 2019 var generellt dåligt för Vänsterpartiets
grupp, NGL-GUE, och mycket få vänsterpartier gick överhuvudtaget framåt.
Vänsterpartiet gick för första gången till val på klimatfrågan och rankades som det bästa
klimatpartiet i Sverige och de sju bästa i Europa av de europeiska miljöorganisationernas
paraplyorganisation, CAN! Även Naturskyddsföreningen gav Vänsterpartiet sitt högsta
betyg, ”utmärkt”.

3.7 Det nordiska vänstersamarbetet NGLA

Vänsterpartiet har deltagit och bidragit till utvecklingen i vår nordiska vänsterallians
NGLA, som de senaste åren breddats och fördjupats. På bredden har organisationen vuxit
med att det danska partiet Enhedslisten har kommit med. På djupet har två verksamheter
tillkommit till de traditionella ordförande- och partisekreterarträffarna: ett antal webdiskussioner och ett nytt årligt möte med parlamentariker som för första gången gick av
stapeln i Oslo 2019.

3.8 Vänsterskolan

Vänsterpartiets studiesystem Vänsterskolan fokuserades under 2018 helt på Valskolan.
Denna bestod av ett övergripande textdokument för självstudier och föreläsningar, som
hölls i alla distrikt och många partiföreningar, samt ett flertal kortare filmer med argumentation framförda av ledande företrädare. Övriga befintliga beställningskurser lades på is
under 2018. Under 2019 återupptogs några av de ordinarie studierna men framförallt togs
EU-valskolan fram, efter modell från Valskolan, och genomfördes i stora delar av landet.
Efter EU-valet har Socialistskolan samt de internfeministiska studiematerialen uppdaterats och en omfattande nationell studiesatsning i form av en omfattande facklig-politisk
vänsterskola har påbörjats.

3.9 Vänsterdagarna

Vänsterdagarna 2019 hölls den 1–3 november i Göteborg. Det var första gången evenemanget hölls på annan ort än i Malmö. Totalt lockade Vänsterdagarna 979 deltagare från
hela landet. Under helgen hölls 21 nätverksträffar och 60 seminarier och workshops.
Enligt utvärderingen kan arrangemanget sammanfattas som lyckat både ur organisatoriskt
perspektiv och för deltagarna. Av deltagarenkäten framgår att över 90 procent av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med årets program. Lika goda omdömen fick funktionärerna på plats och den information som gått ut inför arrangemanget samt det centrala läget
för konferensanläggningen. Enkätsvaren från de lokala funktionärerna är också de översvallande positiva; 97 procent hade en bra eller mycket bra upplevelse av arrangemanget
och lika många uppgav att de är villiga att ställa upp igen.
Ekonomiskt gick evenemanget med överskott på cirka 645 000 kronor, vilket framgår av
bokslutet för Vänsterpartiet 2019.
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3.10 Distriktsträffar

Partikansliet arrangerar distriktsträffar som riktar sig till distriktsordföranden, anställda på
partidistrikten och politiska sekreterare i kommuner och landsting. Träffarna arrangeras
som regel två gånger per år och samlar cirka 70–90 deltagare från hela landet. I stort sett
alla distrikt brukar vara representerade och träffarna utgör därmed ett bra forum för kontakt mellan distrikt och partikansli och även partiledning.
Till den träff som ägde rum våren 2018 bjöds även distriktens valledare in som en förberedelse för höstens valrörelse. Valledarna bjöds även in till träffen på hösten 2018 för att
hjälpa till med att utvärdera valrörelsen. Till träffen på våren 2019 bjöds kommunalråd och
regionråd eller motsvarande in. Tanken var att pröva en breddning av målgruppen och att
diskutera hur vi håller samman vårt politiska budskap lokalt och nationellt.
Hösten 2019 hade vi ingen distriktsträff. Istället genomfördes det regionala träffar på fem
ställen i landet för att presentera förslagen från programkommissionen och Framtidskommissionen och för att skapa debatt kring dessa. Detta uppskattades av många, kanske särskilt den träff vi genomförde i Umeå som även sändes ut till ett dussin platser i Norrland.
Den träff som skulle ägt rum under våren 2020 ställdes in på grund av coronapandemin.

3.11 Partirådgivningen

Partirådgivningen är en samlad funktion på partikansliet för att besvara frågor och ge råd
till medlemmar, föreningar och distrikt. Det som upptagit mest tid har varit råd kring hantering av olika konflikter. Det rör sig ofta om personkonflikter snarare än renodlade politiska konflikter. När partikansliet kontaktas har problemen i regel pågått under ganska lång
tid och positionerna mellan de inblandade är tämligen låsta. Partidistrikten har gjort försök
att lösa konflikten, men inte lyckats.
En handfull ärenden per år brukar kräva upprepade kontakter. Vår utgångspunkt är att
främst stötta ordföranden och styrelser i deras roll och hjälpa till med att stärka de formella
strukturerna i partiorganisationen. Den övriga rådgivningen handlar ofta om tolkning av
partiets stadgar och vad som kan vara lämpligt i förhållande till vår organisationsstruktur.

3.12 Facklig-politiskt arbete

Det facklig-politiska arbetet har genomgått en kraftig uppryckning under kongressperioden. Partikansliet har numera en facklig-politisk sekreterare anställd på heltid och arbetet
med fackliga frågor har prioriterats högt av partiledningen. Partistyrelsen har utsett Ali
Esbati och Ciczie Weidby till facklig-politiskt ansvariga.
Arbetet med att bilda nya branschföreningar har fortskridit, men framstegen är huvudsakligen begränsade till Stockholm. Under perioden har Byggvänstern, Kulturarbetarvänstern och Industrivänstern formerats. Sedan tidigare finns Kommunalvänstern (finns
förutom i Stockholm även i Dalarna), Lärarvänstern, HRF-vänstern, Handelsvänstern,
Transportvänstern och Sekovänstern. I Göteborg har steg tagits mot en branschförening
för anställda inom skolan, och även en Kommunalvänster är under uppbyggnad. Aktivitetsnivån varierar starkt, och flera branschföreningar ligger vilande i dagsläget. En facklig
rikskonferens hölls i Stockholm i maj 2018 med ca 140 deltagare. Ytterligare en facklig
rikskonferens för 200 deltagare var planerad till maj 2020, men har skjutits upp på grund
av coronapandemin.
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En facklig studiesatsning har sjösatts i form av en facklig-politisk vänsterskola, i studiecirkelform med centralt framtaget studiematerial. 48 studiecirkelledare utbildades i
samarbete med ABF under en helg på Syninge kursgård i januari 2020. Vid skolstarten
aktiverades 19 studiecirklar i lika många städer och närmare 250 studiecirkeldeltagare
deltog. Coronapandemin har dock försvårat för skolan, med resultatet att många cirklar
pausats, eller kommit på efterkälken.

3.13 Fackliga nätverket

I ledningen för det fackliga nätverket har följande personer ingått: Patrik Strand (Kommunal, Malmö, sammankallande), Lina El Yafi (Seko, Stockholm), Frida Tånghag (HRF,
Göteborg), Nina Broman (Transport, Uppsala), Jan-Olov Carlsson (IF Metall, Umeå) och
Robert Mjörnberg (Kommunal, Stockholm). De fyra sistnämnda är nya i ledningen sedan
december 2019 efter att Christian Forsman (HRF, Göteborg) och Monika Djurner (Vårdförbundet, Göteborg) lämnade.
Fackliga nätverket anordnade en träff i samband med Vänsterdagarna i Göteborg, med ca
80 deltagare. Sammansättningen på mötet var yngre och vittnade om mer bredd än den
föregående träffen i Malmö (2017). Fackliga nätverkets Facebook-grupp har sett en stark
tillströmning med en dubblering av medlemsantalet under perioden september 2019 fram
till juni 2020.

3.14 Priser och stipendier

Abdirahim Hassans minnesfond är inrättad av Vänsterpartiet, Ung Vänster, Vänsterpartiet
Storstockholm och Ung Vänster Storstockholm, efter att Abdirahim Hassan sköts till döds
i Somalia i augusti 2013. Priset har delats ut sex gånger hittills, senast till Förorten mot
våld och Helamalmö.
HBTQ-priset i Jörn Svenssons anda instiftades av Vänsterpartiet 2012. År 2018 delades
det ut till Jan Hammarlund för hans långa engagemang i HBTQ-rörelsen. År 2019 gick
det till Abdolah Hoseini och Samiaullah Amiri för deras kamp för ökad HBTQ-kunskap i
Afghanistan och Sverige.
Anita D’Orazio-stipendiet instiftades 2016 av Vänsterpartiet och Ung Vänster. Det delas
ut till individer eller grupper som bedriver arbete för flyktingar. Det har hittills delats ut
fyra gånger, senast till Vi står inte ut.
Förstamajinsamlingen 2018 gick till Majblomman, som jobbar med att bekämpa barnfattigdom i Sverige. År 2019 och 2020 gick den till Fristadsfonden, som hjälper flyktingar
som hotas av avvisning.

3.15 Partikongressen

Den förra partikongressen genomfördes i Karlstad 9–11 februari 2018. En valplattform
antogs och därutöver behandlades stadgeändringar samt motioner gällande allmän politik
och organisation. Årets kongress skulle ha genomförts i Västerås 21–24 maj. På grund av
den rådande coronapandemin genomförs den istället 31 oktober–1 november i en modifierad och delvis digital form där ombuden samlas i grupper om max 50 personer på åtta
platser runtom i landet.

3.16 Partiprogrammet

Programkommissionen har under perioden bestått av Hanna Cederin (sammankallande),
Anders Nergaard, Lisa Ahlqvist, Susanna Göransdotter, Stefan Lindblom, Christina Snell
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Lumio, Mats Olsson och Amra Bajric. Kommissionen har haft ett fast politiskt sekreterarstöd från partikansliet.
Arbetet inför framtagande av nytt partiprogram har pågått två kongressperioder och under
2018 diskuterades och beslutades om inriktning och omfång för programrevideringen.
Programkommissionen ville väcka bred diskussion om partiets perspektiv på samhällsutvecklingen och omvärlden, utveckla förståelsen för partiets ideologiska utgångspunkter
och göra programarbetet mer lättillgängligt. Man vill också göra programmet mer relevant
på ett övergripande, principiellt plan, samt förkorta det och förankra hela partiet i en tydlig
idégemenskap.
Under 2019 bedrevs arbete genom att en mötesturné kallad Ideologiverkstaden genomfördes, där såväl partiledare som företrädare för programkommissionen som andra kända
debattörer diskuterade olika ideologiska teman med koppling till programdebatten, på
fem öppna och välbesökta möten runt om i landet. Slutligen skickades en programremiss
ut. Detta resulterade i knappt 200 remissvar som lade grunden för revideringar av programremissen och för det nya programförslag som skickades ut i början av 2020. Drygt
700 motioner kom sedan in på det nya förslaget vilka behandlades och skickades ut under
hösten 2020. På grund av coronapandemin har partistyrelsen beslutat att föreslå kongressen att inte behandla partiprogrammet. Inkomna motioner och svar skickas istället vidare
till den nyvalda programkommissionen.

3.17 Programarbete

Programarbete har bedrivits av den utbildningspolitiska respektive den socialpolitiska
programgrupp som arbetat fram varsitt program till partistyrelsen. Det utbildningspolitiska programmet Kunskap är makt, antogs av partistyrelsen i december 2019. Den utbildningspolitiska programgruppen har bestått av Birgitta Berg, Camilla Carlberg, Saga
Carlgren, Ida Legnemark, Daniel Riazat (sammankallande), Hans-Åke Scherp och Mats
Öhlin.
Det socialpolitiska programmet antogs av partistyrelsen i februari 2020. Den socialpolitiska programgruppen har bestått av Ulrika Edman, Veronica Ekström (t.o.m. 2019-01-16),
Per Olof Forsblom, Maj Karlsson (sammankallande till januari 2019), Fredrich Legnemark, Alexandra Mattsson (adjungerad från februari 2019) Karin Rågsjö (sammankallade
från januari 2019) och Carina Wellton. Till stöd har programgrupperna haft varsin politisk
sekreterare från partikansliet. Båda programgrupperna har arbetat utifrån beslut fattade på
kongressen 2016 och därefter av respektive programgrupp beslutade arbetsplaner för antagande av respektive program i god tid före kongressen 2020. Utöver detta har programarbete bedrivits av programkommissionen.

3.18 Medlemsutveckling

Sedan kongressen 2016 har medlemsantalet ökat rejält. Vid ingången av 2016 hade vi 17
127 medlemmar och vid årets slut hade vi 16 793 medlemmar. Under 2017 ökade medlemsantalet något och slutsiffran för 2017 var 17 275 medlemmar.
För 2018 var motsvarande siffra en ökning med nästan 45 procent till 25 227 medlemmar
vid årets slut. Medlemmarna strömmade in i en takt som partiet inte upplevt på 50 år. För
2019 såg vi dock en liten nedgång i medlemsantalet med cirka 5 procent till 23 988 medlemmar.
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Under perioden 1/1–1/6 2020 har vi fått 2045 nya medlemsansökningar. Det har varit en
framgångsrik period och vi har hållit medlemssiffrorna på en hög nivå.
Könsfördelningen bland medlemmar 2016 var 49 procent kvinnor och för 2017 var fördelningen 50 procent kvinnor. 2018 ökade könsfördelningen bland medlemmar till 53 procent kvinnor och för 2019 minskade andelen kvinnor bland medlemmar till 51 procent.

3.19 Kansli-justering

Mot bakgrund av erfarenheter dragna av den förändring av partiets centrala organisation
som gjordes 2010–2011 då partiets centrala resurser samlades i ett gemensamt kansli har
under 2019–2020 en justering av kansliorganisationen påbörjats. Målsättningen är bland
annat att placera utvecklingsarbetet med partiets politik mer centralt i organisationen,
renodla och omfördela ansvaret för chefer, skapa bättre förutsättningar för enhetsövergripande arbete och etablera relationer grundade på kommunikation i hela kansliets arbete.
Inom ramen för arbetet har en kansliorganisation bestående av tre enheter (kommunikation, organisation och ledamotsstöd) som tillsammans med en stab för mer övergripande
uppgifter etablerats, samt en rad arbeten i team med medarbetare från olika enheter som
kraftsamlat runt prioriterade uppgifter. Enheten för organisation avses vidare förflyttas från riksdagen till Kungsgatan 84, och fortbildning för såväl chefer som medarbetare
utvecklas.

3.20 Arbete under coronapandemin

Den period som inleddes tidigt under 2020 mot bakgrund av coronasmittans snabba utbredning innebar mycket speciella förutsättningar för hela samhällskroppen, det politiska
livet och partikansliets arbete. Partikansliet har under perioden bedrivit nästan hela sitt
arbete genom att medarbetare arbetat hemifrån och möten skett digitalt. Partiet har som
arbetsgivare bidragit i möjligaste mån med stöd för att göra hemarbete bättre ordnat och
förändrat även hur kansliets ledningsfunktioner fungerat. De särskilda restriktioner som
gällt har vidare inneburit att arbete i hela partiet fått ställas in eller skjutas upp, men också
att vi avkrävts bättre förmåga att utföra arbete och verksamhet på distans.

3.21 Teamarbete för politikutveckling 2020

Med teamarbete avses det arbete som utförs för att inom prioriterade områden utveckla
partiets egen politik, och som samlar medarbetare från olika centrala enheter för gemensamt arbete. Teamarbetena har kommit igång och förväntningarna är höga både på
vilka team vi ska ha och vad vi vill prestera inom teamen. Under 2020 har två team startat.
Teamet för utveckling av vår politik mot förändringar i LAS och mot marknadshyror
startade i slutet av 2019. Till en början har fokus främst legat på en utåtriktad kampanj som
fick en andra skjuts efter Jonas Sjöstedts sommartal. Inom kampanjen uppmuntras alla att
stoppa den förslagna utredningen i papperstuggen och engagera sig mot det som riskerar
att bli ett historiskt angrepp mot arbetsrätten. Under hösten påbörjades planeringarna inför
kampen att försvara oss mot marknadshyror. Även detta arbete tar avstamp i en kampanj
där vi samarbetar med alla de aktörer som delar Vänsterpartiets motstånd mot marknadshyror.
Det andra teamet som startade är det team som ska ta fram ett förslag till program för
återhämtning av ekonomin efter coronakrisen liksom stärkt välfärd och jämlikhet på
medellång sikt. Arbetet är tänkt att borra på djupet och kommer därför sträcka sig under en
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längre tid. Teamet kommer under arbetets gång lägga fram rapporter och underlag till VU
och PS som ska komma till nytta bland annat i valet 2022.
En viktig aspekt i teamarbetet är att utveckla arbetsformer där vi i högre grad korsbefruktar framtidens frågor med varandra men också att erbjuda nya och spännande samarbeten.

4 Andra valda partiorgan
4.1 Riksdagsgruppen
4.1.1 Verksamhetsbeskrivning 2018

Utskottsberedning av inlämnade motioner under allmänna motionstiden och av budgetpropositionen. Arbetsplanering inför det kommande valåret med valarbete, motionsförberedelser, beredning av förhandlings- och budgetförslag samt överlämningar och planering till kommande riksdagsgrupp.
Utåtriktade kommentarer i en rad frågor under perioden, flera av dem kopplade till resultatet av budgetförhandlingarna i och med att förslag som Vänsterpartiet drivit i förhandlingarna blev verklighet.
Förberedelse av och genomförande av förhandlingar med regeringen om vårbudgeten.
Ledamöter har agerat i ett stort antal frågor under året, bl.a. angående strejkrätten kopplat
till konflikten i Göteborgs hamn, förslagen om höjd pensionsålder, åtgärder mot hedersrelaterat våld kopplat till årsdagen av mordet på Fadime Sahindal, bostadsinvesteringar,
satsningar på kvinnojourer, LSS, m.m.
Riksdagsgruppen beslutade 23 januari att fortsatt utse Mia Sydow Mölleby till gruppledare, Maj Karlsson till vice gruppledare, Jens Holm, Karin Rågsjö och Linda Snecker till
övriga ledamöter i riksdagsgruppens förtroenderåd (Jonas Sjöstedt ingår i egenskap av
partiordförande). Därtill utsågs Håkan Svenneling och Karin Rågsjö till kvittningspersoner.
Efter valet utsåg den nya riksdagsgruppen Mia Sydow Mölleby till gruppledare och Maj
Karlsson till vice gruppledare. Tillsammans med Jonas Sjöstedt utgör dessa två samt Linda Snecker, Karin Rågsjö, Jens Holm och Birger Lahti riksdagsgruppens förtroenderåd.
Riksdagsgruppen har haft besök från Nordisk grön vänster och diskuterat gemensamma
erfarenheter från Island, Danmark, Norge, Finland, Färöarna och Grönland.
Ett stort antal motioner med anledning propositioner/skrivelser har inlämnats.
Under allmänna motionstiden 2018 lämnades 46 motioner in från Vänsterpartiets riksdagsgrupp varav 13 partimotioner, 31 kommittémotioner och 2 flerpartimotioner.
Riksdagsgruppen har därutöver lämnat in ett antal interpellationer och skriftliga frågor
inom olika områden under perioden.
Lotta Johnsson Fornarve valdes efter valet till andre vice talman. Genom uppgörelse mellan S-V-MP har Vänsterpartiet posten som ordförande i trafikutskottet och posten som vice
ordförande i kulturutskottet.
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4.1.2 Verksamhetsbeskrivning 2019

Vänsterpartiets riksdagskansli har precis som tidigare arbetat med att ta fram underlag
till riksdagsledamöternas, partigruppens och partiledningens politiska initiativ i form
av motioner, interpellationer, skriftliga frågor m.m. Ledamöterna har varit aktiva i opinionsarbete i en mängd frågor, bl.a. regeringens 73-punktsprogram, Arbetsförmedlingen,
pensionsåldern, klimatpolitiken, strejkrätten, LSS, brottskadeersättning för våldsutsatta
kvinnor, spelmarknaden, skattebrott, och hyresmarknaden.
Efter valet 2018 bestod Vänsterpartiets riksdagsgrupp av 28 ledamöter. Under 2019 lämnade en ledamot gruppen och partiet. Lotta Johnsson Fornarve har varit andre vice talman.
Jens Holm är ordförande i Trafikutskottet och Vasiliki Tsouplaki är förste vice ordförande i
kulturutskottet.
Riksdagsgruppens förtroenderåd bestod under året av Mia Sydow Mölleby (gruppledare),
Maj Karlsson (vice gruppledare), Jonas Sjöstedt (partiordförande), Jens Holm, Birger Lahti, Karin Rågsjö och Linda Snecker. Håkan Svenneling och Karin Rågsjö var kvittningspersoner.
Våren 2019 deltog ledamöterna i valrörelsens inför Europaparlamentsvalet.
Under allmänna motionstiden 2019 lämnades 85 motioner in från Vänsterpartiets riksdagsgrupp varav 35 partimotioner, 49 kommittémotioner och en flerpartimotion. 38 motioner har inlämnats med anledning av regeringens propositioner. Riksdagsledamöterna
har därutöver lämnat in ett stort antal interpellationer och skriftliga frågor inom olika
områden under perioden.

4.1.3 Verksamhetsbeskrivning, första halvåret 2020

Under första halvåret 2020 var det mycket som förändrades i riksdagsgruppens arbete,
precis som med så mycket annat i Sverige och världen till följd av coronapandemin. För
riksdagens innebar det bland annat att man minskade riksdagens sammansättning till 55
ledamöter, av vilka Vänsterpartiet representeras av fyra. Våren kännetecknades också
av en stor mängd initiativ och förslag från regeringens sida för att hantera pandemin
och dess verkningar. I delar av förslagen instämde Vänsterpartiet och i några fall var det
partiets förslag som regeringen genomförde. Det fanns också exempel, såsom med sänkta
arbetsgivaravgifter för unga, där Vänsterpartiet motsatte sig förslagen. De flesta förslag
lämnades av regeringen till riskdagen i form av extra ändringsbudgetar, vilket gjorde att
riksdagsgruppens budgetgrupp, bestående av Ulla Andersson, Christina Höj Larsen, Tony
Haddou, Ali Esbati och Ida Gabrielsson, fick ett omfattande arbete med att bereda förslag,
vilka förelades VU för samordning och beslut.
Under perioden bestod förtroenderådet av Maj Karlsson (gruppledare), Hanna Gunnarsson (vice gruppledare), Jonas Sjöstedt (partiordförande), Håkan Svenneling, Karin Rågsjö, Jessica Wetterling och Tony Haddou.

4.2 SKR-gruppen
4.2.1 Verksamhetsberättelse SKR-gruppen

Under kongressperioden har Vänsterpartiets grupp i Sveriges kommuner och landsting
(nu Sveriges kommuner och Regioner, SKR) hunnit med att sitta i både majoritet och opposition. En situation som kraftigt påverkar möjligheterna till politiskt arbete och infly-
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tande. Fram till mars 2019 ingick Vänsterpartiet i den styrande majoriteten tillsammans
med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och därefter utgör vi opposition där vi i viss
utsträckning har ett fortsatt samarbete med samma partier.

4.2.2 Politiskt genomslag

Efter valet 2014 tog Vänsterpartiet för första gången plats i den politiska majoriteten i förbundet. Det var en ny roll och det fanns betydande svårigheter att hantera detta. Dock blev
det ändå en på många sätt framgångsrik period för partiet.
Den fråga som dominerade den politiska dagordningen under hela perioden var migrationsfrågan. Här ägnades otroligt mycket tid och kraft åt att SKL skulle hålla en bra linje
som inte följde med den övriga samhällsutvecklingen. Här spelade Vänsterpartiet en helt
avgörande roll för att organisationen inte skulle följa med i den riktning som samhällsdebatten tog. Med ett fokus och ett grundläggande budskap om att kommunerna kan ta emot
och hjälpa fler flyktingar om rätt förutsättningar ges så hanterade vi den situationen bra.
Ytterligare ett område där Vänsterpartiet spelade en avgörande roll för SKL var att vi lade
om funktionshinderpolitiken under perioden. Från att ha varit en organisation som uppfattades som mycket negativt inställd till funktionshinderfrågor och som en motståndare till
funktionshinderrörelsen lyckades Vänsterpartiet att helt vända den utvecklingen.

4.2.3 Internationell jämställdhet

Vänsterpartiet har också genom SKR representation i internationella sammanhang.
Genom den Europeiska sektionen, CEMR, där Emil Broberg varit ordförande i jämställdhetskommittén, av det globala kommunförbundet United Cities and Local Governments
(UCLG) har Vänsterpartiet varit ordförande för dess jämställdhetskommitté och talesperson för jämställdhet. Det har gett tillgång till en global arena där vi har haft möjlighet att
driva på utvecklingen för jämställdhet. Bland annat har det handlat om att bygga stöd för
polska kommunpolitiker som vill stå upp mot den politiska utvecklingen i landet, stärka
jämställdhetsarbetet i Georgien och Ukraina, skapa strukturer för lokalt jämställdhetsarbete i Afrika tillsammans med CEMR:s motsvarighet där och ett mycket aktivt arbete
gentemot FN för att stärka betydelsen av den lokala och regionala nivåns arbete i kampen
för en mer jämställd värld. Detta arbete har på många sätt varit en unik möjlighet för Vänsterpartiet att arbete på ett sätt som fått ett betydande genomslag som kommer fortsätta
även de kommande åren.

4.2.4 Politiska förändringar

I valet 2018 gjorde Vänsterpartiet ett bra resultat på lokal och regional nivå. Då Miljöpartiet och Socialdemokraterna var desto sämre så innebar det att majoriteten i förbundet gick
till de fyra borgerliga partierna. Genom en valteknisk samverkan och ett fortsatt samarbete
i opposition har dock Vänsterpartiet en fortsatt stark representation i förbundet. Dock är
möjligheten till inflytande mer begränsad. I samband med kongressen 2019 bytte även
förbundet namn.
Vänsterpartiets SKR-grupp har sedan SKR:s kongress försökt att hitta former för att bidra
till politikutveckling inom den lokala och regionala nivån. Ambitionerna är höga men det
har varit svårt att få till de rätta formerna och resurserna för att klara av att göra det på rätt
sätt. Detta arbete har också avstannat på grund av den pågående pandemin. Arbetet med
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politikutveckling kommer att återupptas när vi får möjlighet till det igen.
Ambitionen är att gruppen ska fungera som ett stöd för alla lokala och regionala förtroendevalda som vill driva en stark vänsterpolitik runt om i landet.

4.3 Europaparlamentsgruppen
4.3.1 Europaparlamentsgruppens arbete och läget inom EU

Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet bygger på vår socialistiska, feministiska och EUkritiska politik. Vi kämpar framförallt för en tuffare klimatpolitik och en human flyktingpolitik. Vi står upp för kvinnors rättigheter och HBTQI-personers rättigheter samtidigt
som vi kämpar mot demokratifientliga handelsavtal, mot militariseringen av EU och den
enorma skatteflykten. Vi har också intensifierat vårt arbete för att försvara rättsstat och demokrati. Vi arbetar för att vrida unionens politik åt vänster när det finns möjlighet och står,
tillsammans med våra samarbetspartier, upp mot EU:s nyliberala ekonomiska politik.

4.3.2 Vänsterpartiets grupp i Europaparlamentet, GUE/NGL

Vänsterpartiet ingår i den Förenade Europeiska Vänstern-Nordisk Grön Vänster (GUE/
NGL). GUE/NGL har 39 ledamöter från 16 olika EU-länders vänsterpartier. GUE/NGL
har en konfederal karaktär (ingen partipiska) vilket garanterar att vårt parti kan agera
självständigt. Vänsterpartiet ingår i enheten Nordic Green Left, som står för en tydligare
grön och antifederalistisk hållning. Vi har också utökat samarbetet med de partier som
ingår i ”Now the People”, dvs Podemos (Spanien), Bloco de Esquerda (Portugal), Enhedslisten (Danmark), Vänsterförbundet (Finland) och La France Insoumise (Frankrike).

4.3.3 Ledamot och uppdrag

Fram till maj 2019 var Malin Björk ordinarie ledamot, och samordnare, för vänstergruppen i parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet (FEMM). Efter valet lyckades vi förhandla oss till en ordinarie plats för Malin Björk i utskottet för miljö,
folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) samt ersättare i utskottet för mänskliga fri-och
rättigheter, rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Det senare utskottet är ansvarigt för flykting- och migrationspolitiken. Utöver utskottsplatserna är Malin Björk vice ordförande i
EU-parlamentets partiöverskridande HBTQI-grupp. Hon fortsätter också det feministiska
arbetet, bland annat som en av samordnarna för nätverket ”All of Us” som arbetar för aborträtten och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

4.3.4 Att representera väljarna och partiet i EU

Det är viktigt att arbetet i EU-parlamentet knyts till Vänsterpartiets arbete hemma. Regelbundna kontakter med partiets ledning, talespersoner samt ansvariga riksdagsledamöter
prioriteras. Även kontakter med distrikt och lokalorganisationer är prioriterat för Malin
Björk och hennes medarbetare. Utöver kontakter med partiet, upprätthålls nära kontakter
med folkliga och fackliga rörelser inom en rad olika områden. Besöksgrupper bjuds in
till EU-parlamentet, både från partiet och från olika rörelser. Detta kommer att återupptas
efter coronapandemin.

4.3.5 Prioriteringar, sessioner och omröstningar

Under 2018 och 2019 genomfördes de parlamentariska sessionerna i Strasbourg där de
mest omfattande omröstningarna görs. De övriga veckorna skedde utskotts- och annat
parlamentariskt arbete i Bryssel. Från januari till mars 2020 genomfördes endast två par-
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lamentariska sessioner i Strasbourg, detta med anledning av covid 19 och lock-down som
varade under våren. Under denna tid utfördes allt arbete på distans samt att utskottsmöten,
och sessioner/plenum har genomförts med distansomröstning.
Med en ledamot i Europaparlamentet finns det inte möjlighet att arbeta med alla politiska
frågor. Vi har valt att prioritera klimaträttvisa, demokrati, mänskliga rättigheter, rättstatsfrågor, feministiska frågor och flyktingpolitik som EU förhandlar om.
Under 2016 till 2019 har vårt arbete särskilt fokuserat på lagförslagen kring det europeiska asylsystemet, där vi arbetar för ett öppet EU som står upp för asylrätten och tar
gemensamt ansvar för att välkomna flyktingar. Särskilt fokus har legat på lagförslaget om
ett europeiskt ramverk för vidarebosättning, där Malin Björk utsågs till rapportör och fick
mandatet att leda förhandlingarna i Europaparlamentet och gentemot övriga EU-institutioner. Det är ett konkret arbete för att skapa lagliga och säkra vägar in till Europa. Efter
framgångsrika förhandlingar så blockerades lagförslaget tyvärr av rådet 2019, men nu
finns signaler om arbetet kommer återupptas.
Tillsammans med kamraterna i GUE/NGL:s LIBE-grupp har vi också särskilt
uppmärksammat den fruktansvärda situationen i Grekland, döden på Medelhavet och
push-backs, och situationen i Bosnien-Hercegovina och vid den kroatiska gränsen.
Det feministiska arbetet har präglats av kampen för rätten till våra kroppar och kampen
mot det könsbaserade våldet. Malin Björk och kollegorna har tagit strid för sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter, främst genom SRHR nätverket ”All of Us” som ger stöd
till aktivister, antar officiella uttalanden och initierar debatt och rekommendationer i EU
-parlamentet. Utöver det har Malin Björk också varit rapportör för en rapport om jämställdhet i EU:s handelspolitik som antogs av hela parlamentet 2018.
Under 2019 och våren 2020 har mycket av det klimatpolitiska arbetet äntligen accelererat
på EU nivå. Vänsterpartiet, tillsammans med partikamraterna i GUE/NGL, har varit den
främsta rösten för en både ambitiösare bindande målsättningar och en rättvis omställning i
arbetet med EU:s nya klimatlag och arbetet med den nya fonden för rättvis klimatomställning.
Efter valet 2019 har vi ökat trycket på att alla medlemsländer måste respektera demokrati,
rättsstat och mänskliga rättigheter och att detta borde vara ett villkor för att kunna ta emot
EU medel. Vänsterpartiet har därför hårt drivit frågan om en så kallad villkorsklausul i
förhandlingarna kring den nya långtidsbudgeten i EU-parlamentet. Malin Björk sitter med
i LIBE-utskottets särskilda grupp som granskar demokrati, rättsstatsprinciper och grundläggande rättigheter (DFRMG) där vi också noga följt effekterna av medlemsländernas
nödåtgärder under coronapandemin.

4.3.6 Media och information

Vänsterpartiet i EU-parlamentet har i mediearbetet fokuserat på feminism, flyktingsolidaritet, HBTQ, mänskliga rättigheter, klimaträttvisa, och demokrati- och rättstatsfrågor,
men även andra frågor har lyfts fram utifrån dess aktualitet på EU:s dagordning. Malin har
skrivit många debattartiklar och medverkat i media i SVT, Sveriges radio, SvD, Aftonbladet, GP, Alltinget, ETC, Syre m.fl., men även medverkat i utländska medier. Malin är
fast krönikör i Feministiskt Perspektiv. Malin själv och Vänsterpartiet i EU-parlamentet
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har också en hemsida (eu.vansterpartiet.se), en Facebook-sida, Instagram och ett Twitterkonto där viktig information sprids.

4.3.7 Personal

På Brysselkontoret: Berit Dahlström, kanslisamordnare (t.o.m. juni 2019) Charlotta
Narvehed, pressekreterare, Jessica Nilsson, kanslichef (fr.o.m. oktober 2019), Elisabet
Forssell, politisk sekreterare (fr.o.m. januari 2020) GUE/NGL-anställd: Azadeh Jafari,
politisk sekreterare (t.o.m. juli 2019), och Toivo Jokkala, politisk sekreterare (fr.o.m. januari 2020). På Stockholmskontoret: Stellan Hermansson, politisk sekreterare (t.o.m. april
2019).

5 Övriga verksamheter
5.1 Vänsterns Internationella Forum (VIF)

Vänsterns Internationella Forum (VIF) är Vänsterpartiets organ för internationellt arbete.
VIF är en ideell solidaritetsorganisation vars vision är en demokratisk, jämlik och jämställd värld med respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Arbetet syftar till att belysa globala orättvisor och påverka de strukturer som skapar en skev fördelning av resurser, makt
och rättigheter i världen. Detta sker genom solidariskt och jämlikt samarbete i projekt som
syftar till att öka respekten för mänskliga fri- och rättigheter, bekämpa förtryck, utsugning och könsdiskriminering, stimulera demokratiska processer samt främja en ekologisk
hållbar utveckling.
VIF har sedan den senaste kongressen fortsatt att arbeta med programverksamhet finansierad av Sida i syfte att stödja vänsterpartier eller vänsterrörelser som arbetar för ett utökat
politiskt deltagande av kvinnor, ungdomar och marginaliserade grupper. Arbetet har grundat sig i analysen att fattigdomen i världen inte i första hand beror på brist på resurser utan
på fördelningen av dessa och att genom stärkta vänsterpartier, vars bas till stor del består
av marginaliserade grupper, kommer fler medborgares röster höjas för en mer rättvis
fördelning av makt och ökad demokrati.
Den programverksamhet som bedrivits har haft en budget på 4 100 000 kronor per år.
Revision har skett årligen av både de samarbetspartner som ingår i programmet samt av
VIF som organisation. VIF har haft sex samarbetspartner, varav två som varit organiserade
som nätverk. Rapporter visar att programverksamheten lett till förändringar såsom fler
kvinnor på valbara platser, mer utrymme för ungdomar att ta plats inom politiken samt mer
diversifierade sammansättningar av vallistor, styrelser eller andra områden med makt och
inflytande.
VIF har haft en ideell styrelse som valdes av partistyrelsen efter förra kongressen.
Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter och två ersättare och har inom sig utsett
ett arbetsutskott. Styrelsen har haft 21 möten sedan förra kongressen. Styrelsens fokus har
varit på kapacitetsutveckling och stöd till samarbetspartner. VIF har ett kansli med två anställda. Kansliet är beläget på Kungsholmen där VIF hyr kontorsplatser av Vänsterpartiet.

5.2 Syninge kursgård

Kursgården fortsätter att vara ett populärt alternativ för många organisationer. Bokningsläget ligger relativt stabilt, dock med en sjunkande andel daggäster, främst orsakat av
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besparingskrav för Tiohundras verksamhet i Norrtälje. Trots det goda bokningsläget
blev resultatet för 2018 ett kraftigt underskott på cirka 205 000 kronor. Bland annat fick
vi några stora avbokningar sent på året som inte kunde fyllas med andra gäster. Personalkostnaderna överskred budget på grund av många mindre kurser vilket krävt en del extra
personal. Även en del reparationer, bland annat av spis och brandlarm, ledde till ökade
kostnader. Inför 2018 hade inte heller priserna höjts.
Inför 2019 beslutade styrelsen om nya priser, en del kostnader sågs över och en allmän
försiktighet med nya kostnader infördes. Även personalkostnaderna sjönk med minskat
behov av extra personal. Resultatet visade sig i ett överskott för året på cirka 163 000
kronor. Antalet daggäster fortsatte att ligga på en lägre nivå medan övriga bokningar låg
ungefär normalt. Tyvärr ligger andelen partiarrangemang på en låg men stadig nivå, trots
en del riktade insatser.
Läget såg gott ut inför 2020. Ett antal extratimmar omvandlades till en ny deltidsanställning fr.o.m. 1 februari. Så kom då coronapandemin och i mitten av mars började avbokningarna komma och i princip alla intäkter för resten av våren försvann. All personal förutom
föreståndaren korttidspermitterades, uppskov av hyran för resterande tre kvartal beviljades av Härolden och styrelsen gick in med begäran om ett lån från partiet på 500 000 kronor, vilket också beviljades. Bokningsläget och intäkterna efter sommaren har varit bättre
än beräknat och hösten verkar bli en ganska normal period. Styrelsen avvaktar utfallet av
2020 för att senare göra upp en avbetalningsplan och göra en långsiktig budgetplanering.

5.3 Stiftelsen Vänsterpartiet

Vänsterpartiet äger Stiftelsen Vänsterpartiet som har till uppgift bl.a. att främja ideologisk
utbildning bland unga. I styrelsen ska, enligt stadgarna, partiordförande, partisekreterare,
ekonomiansvarig, en jurist samt ytterligare en ledamot sitta. Styrelsen har den senaste
tiden utgjorts av Jonas Sjöstedt, Aron Etzler, Hanna Gedin och Mats Einarsson. Margareta
Rooth är adjungerad. Stiftelsen hanterar gåvor till Vänsterpartiet från privatpersoner, t.ex.
i form av arv.
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Bilaga 1
Talarstatistik från partistyrelsens möten under kongressperioden
Partistyrelsens målsättning under kongressperioden har varit att minst hälften av inläggen
på PS-mötena ska vara gjorda av kvinnor. Följande redovisning gäller ordinarie fysiska
PS-möten.
Partistyrelsemöte april 2018
Talare kvinnor				83
Talare män				53
Procentandel kvinnor			61%
Partistyrelsemöte april 2018
Talare kvinnor				45
Talare män				33
Procentandel kvinnor			58%
Partistyrelsemöte maj 2018
Talare kvinnor				112
Talare män				72
Procentandel kvinnor			61%
Partistyrelsemöte augusti 2018
Talare kvinnor				46
Talare män				50
Procentandel kvinnor			48
Partistyrelsemöte september 2018
Talare kvinnor				100
Talare män				96
Procentandel kvinnor			51%
Partistyrelsemöte november 2018
Talare kvinnor				84
Talare män				82
Procentandel kvinnor			51%
Partistyrelsemöte februari 2019
Talare kvinnor				57
Talare män				60
Procentandel kvinnor			49
Partistyrelsemöte april 2019
Talare kvinnor				96
Talare män				82
Procentandel kvinnor			54%

B-motionssvar + C31

Partistyrelsemöte juni 2019
Talare kvinnor				51
Talare män				39
Procentandel kvinnor			57%
Partistyrelsemöte september 2019
Talare kvinnor				109
Talare män				64
Procentandel kvinnor			63%
Partistyrelsemöte oktober 2019
Talare kvinnor				83
Talare män				75
Procentandel kvinnor			60%
Partistyrelsemöte december 2019
Talare kvinnor				93
Talare män				61
Procentandel kvinnor			60%
Partistyrelsemöte februari 2020
Talare kvinnor				79
Talare män				91
Procentandel kvinnor			46%
Partistyrelsemöte juni 2020 [via Skype]
Talare kvinnor				14
Talare män				23
Procentandel kvinnor			38%
Partistyrelsemöte augusti 2020
Talare kvinnor				52
Talare män				41
Procentandel kvinnor			56%
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