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1 Inledning
Den förra partistyrelsen avslutade sin verksamhetsberättelse med en rekommendation:
”Det är en stark rekommendation från den avgående partistyrelsen till den kommande att bli bättre
på att fokusera på de saker som får partiet att växa. Det innebär att få en bättre överblick över
partistyrelsen och kansliets arbete, att prioritera det utåtriktade och strategin fram till valet 2018. Det
är partistyrelsens uppgift att vända partiet utåt.”
Skälet till att de meningarna stod där är att Vänsterpartiets många och höga ambitioner riskerar att
skapa ett inåtvänt parti, som producerar många organisatoriska dokument och strategier, lägger många
parlamentariska motioner och interpellationer, och som först därefter hinner träffa de människor som
behöver vår politik. Det finns också en risk för att vi fortsätter att kommunicera via gamla metoder
som inte längre är de mest effektiva, och därför missar att nå de människor som har
vänstervärderingar.
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. Och vi skapar en mer utåtriktad organisation som ska kunna välkomna fler som
medlemmar. Det är förändringar som både sker centralt och i våra distrikt och partiföreningar.
1. Partiföreningsskolan
Efter valet 2014 kunde vi se väldigt stora geografiska skillnader i Vänsterpartiet. Det generella
mönstret är att Vänsterpartiet i storstäder ökat kraftigt och föryngrats bland väljare och medlemmar
samtidigt som föreningar i glesbygd stod stilla eller minskade. Delvis handlar det om en stark
urbanisering i hela samhället, men också om en ojämn styrka i organisationen. Det finns ingenting
självklart i att Vänsterpartiet ska vara svagt utanför storstäderna - det märks inte minst på att vi har
starka partiorganisationer också i mindre städer. Men en viktig slutsats för partistyrelsen var att partiet
centralt behöver hjälpa partiföreningar direkt med att bli starkare.
I partiföreningsskolan samlade vi många av de erfarenheter vi gjort kring vad som krävs för att
bygga starka lokala organisationer. Det handlar om att ha ett starkt lokalt ledarskap med en tydlig
politisk strategi, verktyg för att vårda och värva nya medlemmar, skapa en välkomnande och vänlig
stämning och att ha ett effektivt kommunikationsarbete för att nå ut med politik gentemot lokal press
och sociala medier. Merparten av kostnaderna togs av den centrala partiorganisationen, men distrikt
och partiföreningar gjorde stora insatser för att se till att kursen blev den succé som vi hoppades
på. Partiföreningsskolan var med sina 142 heldagskurser utförda av 52 kursledare runt om i hela
landet den största organisatoriska satsning som partiet genomfört på årtionden. Den lade grunden för
ett mer utåtriktat parti och den valrörelse vi vill genomföra 2018.
2. Omorientering av kommunikationsarbetet
Vi vet sedan undersökningar att många vänsterväljare inte nås av våra budskap. I valet 2014
exempelvis var kunskapen om vad Vänsterpartiet står för bättre bland akademiker än arbetare och
bättre bland män än kvinnor. När mandatperioden inleddes var en vanlig fråga bland egna medlemmar
varför ”Vänsterpartiet inte syns”. Vi har tagit dessa problem på största allvar. Vänsterpartiet behöver
ändra sitt sätt att nå människor. Modernt kommunikationsarbete för partier utgår från direkt kontakt
med väljare. Sociala medier har ändrat medievanor och plattformar för politisk debatt. För ett parti
som vårt, med starkt lokalt gräsrotsarbete behöver vi både bli bättre på närvaro på nätet och en mer
direkt kommunikation till vänsterväljare.
Därför har vi stärkt och byggt ut arbetet med sociala medier påtagligt de senaste åren i den centrala
partiorganisationen. Ett första stort steg skedde redan i valrörelsen 2014, då vi gick från 13 312 följare
på Facebook i januari 2014 till 55 917 den 15 september 2014. Ett andra steg togs när vi
systematiserade arbetet 2016 för att öka engagemanget bland våra följare. Sett till följare är vi det parti
som ökat näst mest 2016 och 2017 på Facebook. Det har lett till att vi idag är ett parti som generellt
ligger bra till vad gäller följare och mycket bra när det gäller engagemang på Facebook och Instagram.
Utöver det har vi i Jonas Sjöstedt den partiledare med tredje flest följare på Twitter (86 798).1
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Arbetet med direkt kommunikation har inneburit intensivt förändringsarbete som först kommer att
få praktisk tillämpning under valrörelsen 2018. Det handlar om att göra direkta riktade utskick till
vänsterväljare, att nå vänsterväljare genom digital och fysisk annonsering och genom direkt
telefonkontakt. Allt detta kan låta självklart och enkelt, men det innebär stora förändringar som
kommer att påverka hela partiet. Lyckas vi kommer vi att nå vänsterväljare i en omfattning vi
förmodligen aldrig tidigare klarat av.
3. Rörelsebyggande
Vänsterpartiet är ett folkrörelseparti med väldigt aktiva medlemmar. Det finns förmodligen inget annat
parti i Sverige som ordnar så många demonstrationer och flygbladsutdelningar, som är spindeln i nätet
i så många lokala nätverk och som är så aktivt utanför parlamenten. Ändå är det fortfarande bara en
liten andel av de väljare vi har som blir medlemmar. Och det är få i befolkningen i Sverige som skulle
betrakta vårt parti som en massrörelse. Därför tar vi nu flera steg för att bli synligare och engagera fler
av de som gillar oss.
Ett sätt att göra det är att skapa större möten lokalt. Under hösten 2017 har vi med ganska enkla
medel lyckats fördubbla storleken på de möten som Jonas Sjöstedt genomfört runt om i landet. Vi tror
att det finns en stor möjlighet att dubbla dem en gång till! Vi är på väg att bli det parti som har störst
möten i Sverige.
Ett annat sätt är att fortsätta slå rekord på första maj. 2017 var vi störst i alla Sveriges större städer.
Men vi har inte utnyttjat en bråkdel av den potential som finns om vi når de hundratusentals
människor som sympatiserar med vårt parti och som vi kan nå med riktade insatser. 2018 vill vi göra
ett historiskt stort första maj!
Ett tredje sätt är att skapa fler utrymmen att diskutera viktiga frågor. Ett sådant sätt har varit de
samtal som Jonas Sjöstedt har hållit i med kulturpersonligheter, idrottsprofiler, forskare och
opinionsbildare. Ett annat, de pod-radioavsnitt som spelats in med människor som drabbats av
samhällets orättvisor.
Ett fjärde sätt är att anknyta till andra rörelser, som facket, hyresgäströrelsen, klimatrörelsen eller
den lokala gruppen som protesterar mot nedläggningen av vårdcentralen. Våra medlemmar är ofta
drivande i dessa organisationer och som parti har vi en viktig roll i att vara vänsterrörelsens röst i
parlamentet.
I grunden handlar det om att göra vänstern angelägen för fler, att erbjuda fler möjlighet att vara
med och diskutera. Lyckas vi med det kommer vi att bredda vänstern och stärka diskussionen om hur
vi skapar ett rättvist samhälle, inte bara hos oss själva utan hos många fler. Vi har redan gjort ett stort
grundarbete genom att lyckas behålla många av de medlemmar vi fick i det förra valet. Vänsterpartiet
har nu 17 275 medlemmar. Så många har vi inte haft ett år före ett val sedan 1981.
Slutligen - vår kommunikation är förstås beroende av vilken roll Vänsterpartiet spelar i politiken.
Vi visste när vi gick in i denna mandatperiod att Vänsterpartiets svaghet i väljarnas ögon var att vi inte
ansågs förmögna att påverka och genomföra. Vi visste också att våra framgångar knappt var kända ens
hos våra egna företrädare. Det har varit viktigt att visa upp våra resultat och peka på hur viktig roll vi
har när vi ingår i samarbeten. Därför är det extra roligt att just åren 2014-2018 med all sannolikhet
varit Vänsterpartiets mest framgångsrika parlamentariska period någonsin. Aldrig förr har
Vänsterpartiet haft så stort inflytande över och gjort så tydliga avtryck för ökad jämlikhet och en
välfärd att lita på i Sveriges statsbudget. Vi har drivit igenom jämlikhetsreformer för närmare 50
miljarder kronor. Vår utgångspunkt har varit hur vi gör livet bättre för vanligt folk. Därför har vi sänkt
skatten för oss som är med i facket, därför har vi höjt studiebidraget för den som pluggar på universitet
och högskola och därför inför vi möjlighet till lån för den som är arbetslös och behöver körkort. Barn
har fått gratis mediciner och glasögon, samtidigt som vi höjt golvet i a-kassan och ökat de permanenta
bidragen till kommuner och landsting.
Den avgående partistyrelsen har gjort ett stort arbete för att lägga grunden för valrörelsen. Nästa
partistyrelse får utvärdera resultatet och ta nästa steg.
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2 Partistyrelsen och verkställande utskottet
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

Ordinarie ledamöter: Marta Aguirre, Ulla Andersson, Brittis Benzler, Susanne Björkenheim, Pål
Brunnström, Nooshi Dadgostar, Rossana Dinamarca, Johanna Eliasson, Aron Etzler, Ida Gabrielsson,
Hanna Gedin, Xamuel Gonzalez Westling, Sara Högelius, Christina Höj Larsen, Veronica Kallander,
Birger Lahti, Nicklas Lundström, Mia Sydow Mölleby, Madeleine Nyvall, Kaj Raving, Karin Rågsjö,
Jonas Sjöstedt, Emma Wallrup
Suppleanter: Deniz Butros (tidigare Tütüncü), Jessika Spångberg (tidigare Svensson), Carolina
Gustafsson, Kajsa Bysell, Babak Khosravi, Linn Wegemo, Christin Löfstrand (t.o.m. 2017-08-29),
Marjan Garmroudi, Arijan Kan (t.o.m. 2017-01-04), Eva-Lena Öman
2.2 Verkställande utskottets sammansättning m.m.

Verkställande utskottet (VU) har under kongressperioden utgjorts av:
Ulla Andersson, Rossana Dinamarca, Aron Etzler, Christina Höj Larsen, Kaj Raving, Jonas Sjöstedt,
Mia Sydow Mölleby
Vice ordförande: Ulla Andersson
Partisekreterare: Aron Etzler
Biträdande partisekreterare (adjungerad i VU): Hanna Gedin (fr.o.m. 2017-07-06)
2.3 Ansvariga i partistyrelsen m.m.

Partistyrelsens valkommitté: Madeleine Nyvall (sammankallande), Brittis Benzler, Birger Lahti, Linn
Wegemo
Organisations- och stadgegruppen: Linn Wegemo (partistyrelsen, sammankallande), Mats Einarsson,
Xamuel Gonzalez Westling (partistyrelsen), Marie Persson, Daniel Sestrajcic, Susanna Göransdotter,
Cecilia Ronsten
Internationellt ansvariga: Johanna Eliasson, Sara Högelius
Styrgruppen för kvinnonätverket: Ida Gabrielsson (partistyrelsen, ordförande), Torun Boucher,
Vasiliki Tsouplaki, Madeleine Nyvall (partistyrelsen), Carolina Gustavsson (partistyrelsen)
Ansvariga för partiföreningsskolan: Pål Brunnström, Deniz Butros, Kajsa Bysell, Marjan Gamroudi,
Hanna Gedin, Jessica Spångberg, Linn Wegemo
2.4 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, Sara Högelius, partistyrelsen, Hans
Linde, utrikespolitisk talesperson (t.o.m. 2017-06-02), Ann-Margarethe Livh, VIF (t.o.m. 2017-0514), Malin Björk, EU-parlamentet.
Från Ung Vänster har Truls Persson varit adjungerad till ISG:s möten. Gruppen har en sekreterare
från partikansliet som stöd för sitt arbete.
ISG har haft åtta protokollförda möten under kongressperioden. Bland annat har mötena handlat
om att skicka representanter till andra vänsterpartiers kongresser, framförallt i grannländerna men
också till Die Linke och European Left. I november 2016 arrangerade Enhetslistan och Vänsterpartiet
ett Plan B-seminarium, som samlade den EU-kritiska vänstern i Europa. Vänsterpartiet deltog också
på stora Plan B-möten i Italien och Portugal. Vänsterpartiet har också deltagit med föreläsare på till
exempel en feministisk konferens hos Enhetslistan, Podemos sommaruniversitet och Razems
vårakademi. Under kongressperioden har ISG också särskilt uppmärksammat de politiska
rättegångarna mot vänsterpartiet HDP i Turkiet, bland annat genom att skicka dit representanter.
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2.5 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, Xamuel Gonzalez Westling (partistyrelsen), Susanna Göransdotter, Marie Persson,
Cecilia Ronsten, Daniel Sestrajcic, Linn Wegemo, partistyrelsen (partistyrelsen, sammankallande)
Till OSG:s möten adjungeras partisekreteraren och organisationschefen. Gruppen har en
sekreterare från partikansliet som stöd för sitt arbete. OSG har haft fyra möten under
kongressperioden. Några av de ärenden som hanterats har varit: en utredning om digitala ombudsval,
utvärdering av hur partiskatteuttaget fungerar lokalt och en undersökning av hur representativiteten för
rasifierade personer ser ut i partiet.
2.6 Kvinnonätverket (kvinnors organisering)

Vänsterpartiets kvinnonätverk har till uppgift att stötta kvinnor och utveckla internfeminismen på alla
nivåer inom partiet. Kvinnonätverket tillkom efter ett kongressbeslut 2012 och leds av en styrgrupp
med ordförande som utses av partistyrelsen, samt nätverksansvariga som utses av varje distrikt.
Styrgruppen för kvinnonätverket har haft regelbundna möten under perioden 2016-2017. Hela
partistyrelsen ansvarar för arbetet med kvinnors organisering som bör ingå i den ordinarie
verksamheten på olika sätt. Nätverket har en sekreterare från partikansliet som stöd för sitt arbete.
Ordförande i kvinnonätverket är Ida Gabrielsson (partistyrelsen, ordförande). Övriga ledamöter i
styrgruppen har varit: Torun Boucher, Carolina Gustavsson (partistyrelsen), Madeleine Nyvall
(partistyrelsen), Vasiliki Tsouplaki
Möten för internfeministiskt ansvariga/nätverksansvariga i distrikten har hållits på Syninge 2016
och i samband med Vänsterdagarna i september 2017. Kvinnonätverket har även ansvarat för de
separatistiska förträffarna i partistyrelsen. Handledningar och manualer för att stötta det
internfeministiska arbetet har tagits fram under perioden och den internfeministiska handboken har
tryckts upp på nytt. Målsättningen för tidigare perioder har handlat om representation och efter valet
2014 kunde vi konstatera att vi uppnått flera av dessa mål. Perioden 2016-2018 har handlat om att
också försöka fördjupa arbetet gällande kvinnors organisering.
I mars 2017 arrangerades en resa till Bryssel för kvinnor i ledande positioner och LO-kvinnor i
partiet. Ett fyrtiotal kvinnor firade 8 mars och arbetade för att stärka nätverkandet bland kvinnor i
partiet.
Kvinnonätverket ansvarar för distriktens och partiföreningarnas bokningar av kurserna
internfeminism och retorik inom ramen för Vänsterskolan. Kurser i partiföreningar och distrikt har
genomförts löpande under hela verksamhetsperioden.
Inför partiets 100-årsfirande i maj 2017 gjordes ett stort arbete för att lyfta fram de
vänsterpartistiska kvinnornas kamp för lika villkor i samhället och i partiet. Det resulterade i boken Ett
kollektiv av röster – 100 år av systerskap som gjordes i samarbete med Leopard förlag och släpptes i
samband med jubileumsfirandet. Processen med boken har inneburit ett flertal skribentträffar med
kvinnorna som skrivit i boken. Tanken har varit att själva framtagandet av boken skulle vara en lika
viktig del av en internfeministisk process som själva resultatet. Boken är ett historiskt dokument där
främst kvinnor i partiet tillsammans skrivit den egna historien. Totalt består den av ett hundratal texter
skrivna av ett 80-tal olika skribenter. Under Vänsterdagarna hösten 2017 var jubileumsboken i fokus
för flera seminarier. Ett studiematerial kring boken har också tagits fram och en föreläsarutbildning
hölls i samband med Vänsterdagarna.
En kalender har tagits fram som presenterar kvinnorna i partistyrelsen.
För att fortsätta arbetet med att öka representationen av kvinnor på uppdrag och listor utbildades
valberedningarna gällande internfeminism i samband med distriktsträffen 2017. I samband med
ombudsträffarna inför kongressen 2018 har separata förträffar som syftar till att verka för en mer
jämställd kongress genomförts.
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2.7 Utsedda arbetsgrupper

Förhandlingsgrupp: Ulla Andersson, Nooshi Dadgostar, Ali Esbati, Håkan Svenneling (fr.o.m. 201711-10), Stig Henriksson (t.o.m. 2017-11-10), Christina Höj Larsen (fr.o.m. 2017-11-10)
Arbetsgruppen för socialpolitiskt program: Ulrika Edman, Veronica Ekström, Per-Olof Forsblom, Maj
Karlsson, Fredrich Legnemark, Karin Rågsjö (partistyrelsen), Carina Wellton
Arbetsgruppen för utbildningspolitiskt program: Saga Carlgren, Titti Berg, Camilla Carlberg, Ida
Legnemark, Daniel Riazat, Hans-Åke Scherp, Mats Öhlin
Arbetsgrupp med ansvar för Vänsterdagarna: Emil Broberg, Ida Gabrielsson (partistyrelsen), Karin
Rågsjö (partistyrelsen), Daniel Sestrajcic
Styrgrupp fackliga nätverket: Monica Djurner, Lina El Yafi, Christian Forsman, Patrik Strand
2.8 Utsedda styrelser

Styrelse för Syninge kursgård: Sören Bergqvist (ordförande), Anki Ahlsten, Torbjörn Björlund, Maud
Ekman, Veronica Kallander (partistyrelsen), Bo Jansson, Britt Renman, Seppo Laine
Styrelse för Vänsterns Internationella Forum (VIF): Johanna Eliasson (ordförande, partistyrelsen),
Lina Al-Nahar, Rodrigo Arce, Peter Butros, Frida Holmgren, Sara Högelius (partistyrelsen), Jonas
Kårlin. Suppleanter i inträdesordning: Lena Paccha Högberg, Monica Carlsson, Stefan Sjölander
Styrelse för Fristadsfonden: Ulla Hoffmann (ordförande), Anita D’Orazio, Thord Kristiansson, Kalle
Larsson, Marjan Garmroudi (partistyrelsen)
Fastighetsföreningen Härolden upa styrelse: Bo Leinerdal, ordförande, Mia Sydow Mölleby
(partistyrelsen), Veronica Ekström, Kalle Larsson (Ung Vänster är adjungerade till styrelsen)
2.9 Utsedda representanter för Vänsterpartiet i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Styrelsen: Emil Broberg, Anna Hövenmark, suppleant: Ida Legnemark
Beredningen för demokratifrågor: Hanna Thomé (vice ordförande)
Beredningen för e-samhället: Yasmine Posio Nilsson (t.o.m. 2017-08-18), Magnus Ahlqvist (fr.o.m.
2017-08-18)
Beredningen för internationella frågor: Ann-Margarethe Livh (ersättare)
Beredningen för kultur och fritidsfrågor: Ann-Marie Wallouch
Beredningen för primärvård och äldreomsorg: Eva Olofsson (ordförande),
Håkan Jörnehed (ersättare)
Beredningen för samhällsbyggnad: Sebastian Wiklund (t.o.m. 2017-1124), Deniz Butros (fr.o.m.
2017-11-24), Evalena Öman (ersättare)
Beredningen för socialpolitik och individomsorg: Ulrika Edman,
Mats Einarsson (ersättare)
Beredningen för tillväxt och regional utveckling: Brittis Benzler,
Sara Högelius (ersättare t.o.m. 2016-09-09)), Tania Bengtsson (ersättare fr.o.m. 2016-09-09)
Beredningen för utbildningsfrågor: Vasiliki Tsouplaki (t.o.m 2017-10-20), Jesper Wiklund (fr.o.m.
2017-10-20), Elisabeth Zachrisson
(ersättare)
Revisionsdelegationen: Marianne Ericsson
Sjukvårdsdelegationen: Sara Svensson, Linda Fleetwood (ersättare)
Arbetsutskottet: Emil Broberg
Regionkommittén: Xamuel Gonzalez Westling (ersättare)
Programberedning, Välfärden efter New Public Management: Ingrid Burman
(ordförande t.o.m. 2017-01-13), Daniel Bernmar (ersättare t.o.m. 2017-01-13, ordförande, fr.o.m.
2017-01-13, Torun Boucher (ersättare fr.o.m. 2017-01-13)
Programberedning, Lokal klimatanpassning: Rikard Warlenius, Anna Hövenmark
Programberedning, Barn och ungdomars hälsa: Thomas Lundgren, Ida Legnemark
2.10 Talespersoner

VU utser talespersoner där ansvaret är övergripande. I övrigt sammanfaller talespersonskap med
riksdagsledamöternas respektive politiska ansvarsområden.
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Feministisk talesperson: Rossana Dinamarca
Antirasisitisk talesperson: Christina Höj Larsen
Talesperson hbtq-frågor: Hans Linde (t.o.m. 2017-06-02)
2.11 Antagna dokument

Partistyrelsen och Verkställande utskottet har antagit följande dokument:
Huvudstrategi för valet 2018
Valplanering inför valet 2018
Kommunikationsstrategi
Valplattform inför kongressen
Vänsterpartiets verksamhetsplan till och med 2018
Strategi angående budgetförhandlingar, återkommande
Inriktning och prioritering inför budgetförhandlingar, återkommande
Förhandlings- och kommunikationsstrategi gällande vinstfrågan
Nationella försök med arbetstidsförkortning
Förslag till stadgeändringar inför kongressen
Policy sexuella trakasserier, inför remissrunda
Förändringar gällande VIF:s (Vänsterns Internationella Forum) organisation
Direktiv för arbetet med att ta fram ett utbildningspolitiskt program
Direktiv till arbetet med att ta fram ett socialpolitiskt program
Riktlinjer för ledsagning vid Vänsterpartiets evenemang
Motionssvar inför kongressen
Uttalande – Nordisk vänster föreslår en politik för fred och nedrustning
2.12 Urval av rapporter och utredningar

Valplaneringsdokument
Måldiskussion inför valet 2018
Kampanjplanering
Valskolan
Utspelsplanering, återkommande
Rörelsebyggande inför 1 maj och vidare
Arbetsmiljörapport
Angående översyn av Vänsterpartiets grafiska profil och förändringar av typsnitt, riktlinjer för webb,
sociala medier och mallar
Angående arbetet med nytt centralt medlemsregister
Angående besök Palestina/Israel
Angående besök i Turkiet
Utvärdering av interndebatt
Angående partiföreningsskolan
Angående genomförande av kongressbeslut
Finansiering av Public Service
Studieplan
Utvärdering medlemsvärvarprojektet
100-årsfirande och jubileumsboken, återkommande
Kommunikationsplan kring vinstfrågan
Rekommendation parlamentariska situationer där SD ingår
Angående allmänna motionstiden 2016 och 2017
Arbetstidsförkortning utifrån kongressbeslut
Angående nya distrikt Västra Götaland
Utredning om digitala ombudsval
Rapport från programkommissionen
Kartläggning och åtgärder för bättre partiskatt
Utredning kring mångfald och representativitet
Utredning kring separatistiska nätverk
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Medlemsrapport
Angående central löneadministration
Angående tillgänglighet
SKL (Sveriges kommuner och landsting), återkommande
2.13 Urval av övriga beslut och diskussioner

Partistyrelsen och verkställande utskottet har fört vägledande strategiska diskussioner om det
inrikespolitiska läget med särskilt fokus på förhandlingarna med regeringen samt inför valet 2018.
Under kongressperioden har VU/PS bland annat fattat beslut om att skapa ett fackligt nätverk, att
avveckla arbetsgrupperna för förstärkt profilering, att genomföra partiföreningsskolan och att
Vänsterdagarna 2019 arrangeras i Göteborg. Diskussioner har förts om bland annat Brexit, Syrien,
Katalonien och politiska konsekvenser av valet i USA. Vidare har det fattats beslut om att tillsätta en
biträdande partisekreterare, antagits budgetar och bokslut samt hanterats beslut från kongressen 2016.
Konflikthantering har rapporterats och diskuterats ett flertal gånger. Partistyrelsen har också beslutat
att utesluta en person under kongressperioden.
3 Partikansliet
Vänsterpartiets centrala partikansli arbetar med att utföra verksamhet utifrån partistyrelsens
prioriteringar och övergripande planering och med att ge stöd och service till Vänsterpartiets
förtroendevalda på central nivå. Partikansliet är indelad i fyra enheter med olika
verksamhetsinriktning. De fyra enheterna är enheten för kommunikation och utåtriktat arbete, enheten
för organisation, enheten för politikutveckling och studier samt enheten för fast ledamotsstöd i
riksdagen. Över de fyra enheterna finns en central stab där den direkta beredningen av partistyrelsens
och verkställande utskottets möten ligger, liksom ekonomihantering och löne- och
personaladministration. Verksamheten bereds av en ledningsgrupp under ledning av kanslichefen. I
ledningsgruppen ingår även enhetscheferna och ekonomiansvarig.
Bemanning per 26 januari 2018:
Central stab:
Sofia Johansson, kanslichef
Johanna Granbom, politisk sekreterare (vikarie)
Birthe Karlsson, partikassör
Bo Leinerdal, ekonomiansvarig
Margareta Rooth, politisk sekreterare
Thomas Sjöstrand, administrativ sekreterare
Mia Vendalia, administrativ sekreterare
Enheten för kommunikation och utåtriktad verksamhet:
Marie Antman, enhetschef
Maria Carlsson, redaktör magasinet RÖTT
Anders Falk, politisk sekreterare
Tommy Gabrielsson, pressekreterare
Johannes Klenell, pressekreterare
Jill-Marie Linder, administrativ sekreterare
Hanna Löfqvist, pressekreterare
Åsa Mattsson, pressekreterare
Oscar Nelson, pressekreterare
Jessica Nordh, pressekreterare till partiordföranden
Örjan Rodhe, politisk sekreterare
Agnes Stuber, pressekreterare och bildredaktör/formgivare magasinet RÖTT
Jonas Wikström, pressekreterare
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Enheten för fast ledamotsstöd i riksdagen:
Marie Näslund, enhetschef
Kristina Boström Carlbäck, administrativ sekreterare
Johan Dellensjö, politisk sekreterare
Peter Ekelund, politisk sekreterare
Dina Fraggidou, administrativ sekreterare
Jan Gustafsson, politisk sekreterare
Jenny Johansson, politisk sekreterare (vikarie)
Matilda Johansson, politisk sekreterare
Tove Liljeholm, politisk sekreterare
Elin Melander, politisk sekreterare
Klara Persson, politisk sekreterare (föräldraledig)
Olle Svahn, politisk sekreterare (föräldraledig)
Enheten för organisation:
Emil Lindahl Persson, enhetschef
Helene Ekberg, administrativ sekreterare
Martin Hedlund, politisk sekreterare
Féline Flodin, politisk sekreterare
Gunnar Friberger, politisk sekreterare
Mikael von Knorring, politisk sekreterare
Josefin Nauri, politisk sekreterare
Lisa Rasmussen, politisk sekreterare
Dina Viksten Abrahamson, politisk sekreterare (vikarie)
Enheten för politikutveckling och studier:
John Hörnquist, enhetschef
Tommy Jansson, politisk sekreterare
Maja Johnsson, administrativ sekreterare (vikarie)
Gustav Olofsson, politisk sekreterare
Anna Persson, politisk sekreterare
Anastasia Swärd, politisk sekreterare
Vänsterns internationella forum (VIF):
Hanna Dahlström, politisk sekreterare (vikarie)
Joel Nilsson, politisk sekreterare (föräldraledig)
Per-Arne Ströberg, administrativ sekreterare:
Övriga anställda under kongressperioden:
Uje Brandelius
Yasmine Carlsson (tjänstledig t.o.m. 2018)
Maya Ek (tjänstledig t.o.m. 2018)
August Flensburg
Losita Garcia (avgått med pension)
Lina Hultman (tjänstledig t.o.m. 2018)
Kaj Johansson
Johannes Kindstedt
Karl Lindberg
Stefan Lindborg
Irja Lindroth (avgått med pension)
Anna Nygård
Sofia Zouagui
Åsa Örtengren
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3.1 Central verksamhet

Kongressperioden har på många sätt präglats av omfattande förberedelsearbete kring att ställa om inför
valrörelsen i framtagandet av strategi och valplanering. Ett fortsatt intensivt arbete har gjorts med att
förbereda, genomföra och kommunicera kring Vänsterpartiets förhandlingsarbete och att hantera det
dagliga politiska beredningsarbetet och i arbetet med daglig press- och mediehantering. Samtidigt har
ett ambitiöst arbete i att lyfta Vänsterpartiets arbete med partiföreningsskolan, kontaktskapande
insatser, opinionspåverkansarbete, utvecklig av digital kommunikation, nytt medlemsregister,
Vänsterdagar m.m. sjösatts och genomförts under perioden.
3.1.1 Valplanering
Verkställande utskottet är politisk valledning och ansvarar för daglig politisk styrning gällande valet
utifrån partistyrelsens antagna valplan. För att hantera planering, förberedelser och organisering
gällande valet arbetar en organisatorisk valledning. Den organisatoriska valledningen leds av
partisekreteraren och utgörs därutöver av kanslichefen, enhetscheferna, ekonomiansvarig samt VU/PSsekreterare.
De arbetsgrupper för fördjupad profilering i välfärdsfrågor, landsbygdspolitik, feminism, fackligt
arbete och klimat och miljö som arbetat fram till våren 2017 har lämnat över sitt arbete till den
organisatoriska valledningen för eventuell användning i valrörelsen och på andra sätt.
3.1.2 Partiföreningsskolan
Under perioden 4 februari – 3 juni genomfördes partiföreningsskolan. Syftet var att stärka
partiföreningsstyrelserna som lokala politiska och organisatoriska ledningar. Varje
partiföreningsstyrelse inbjöds till tre utbildningstillfällen med ca en månad mellan varje. De tre olika
tillfällena hade temana Vänsterpartiets budskap, Organisera en förening och Opinionsbilda.
140 kurser genomfördes. Kurserna har varit spridda geografiskt, den sydligaste i Ystad och
nordligaste i Gällivare, den östligaste i Luleå och den västligaste i Mölndal, och de har genomförts i
storstäder och på landsbygden.
I första hand har partistyrelsens ledamöter varit kursledare. Partistyrelsen behövde dock
kompletteras, sammanlagt har 52 olika personer varit kursledare. Till alla utbildningstillfällen har
distrikten ställt upp med personer som ansvarat för det praktiska på plats.
3.1.3 100-årsjubiléet
Under 2017 blev Vänsterpartiet etthundra år. Detta uppmärksammades på olika sätt såväl lokalt som
centralt. Under kvinnonätverkets redaktörskap tog partiet fram boken Ett kollektiv av röster – 100 år
av systerskap som uppmärksammar viktiga kvinnor i vänsterns historia. På vänsterdagarna i Malmö
genomfördes en rad seminarier och diskussioner med partihistoria som tema.
Den 3 maj 2017, på dagen hundra år sedan partiet bildades, genomfördes ett större seminarium på
ABF-huset i Stockholm där partiets historia belystes från många vinklar. Kulturinslag av poet Jenny
Wrangborg och Vänsterpartiets blåsorkester förgyllde och fördjupade 100-årsfirandet.
3.1.4 Förhandlingsarbete med regeringen
Under kongressperioden har fortsatt stort arbete gjorts vad gäller förhandlingar med regeringen.
Arbetet hanteras genom en sammanhållen förhandlingsstruktur utifrån den centralt utsedda
förhandlingsgruppens ansvar och beredning. Det största arbetet som rör förhandlingar är centrerat
kring förberedelser, förhandlingar och kommunikation kring vår- och höstbudget. Utöver själva
förhandlingsarbetet och resultatet av det i form av budgetpropositioner innebär detta arbete en mycket
stor mängd följdöverenskommelser när varje reform och förslag ska utformas, beredas och följas upp.
Därtill har förhandlingsprocessen kring vinstfrågan pågått under hela kongressperioden. Därutöver har
under kongressperioden skett förhandlingsprocesser av olika karaktär i en mängd politikområden,
såsom bostadspolitik, regionfrågan, livsmedelsstrategi m.m., sammanhang som inte alltid inneburit att
överenskommelser slutits.
Förhandlingsgruppen fördelar arbetet inom sig och utser vid behov andra ledamöter att företräda
Vänsterpartiet i förhandlingssammanhang. Förhandlingsgruppen ansvarar för att avstämning och
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återkoppling sker till verkställande utskott, partistyrelse och politiskt ansvariga ledamöter.
Förhandlingsarbetet är ett omfattande och resurskrävande arbete som berör flera av partikansliets
verksamhetsdelar, inte minst gällande politisk beredning och kommunikations- och pressarbete.
3.1.5 Opinionspåverkansarbete
Under verksamhetsperioden har stort fokus legat på att utveckla bilden av Vänsterpartiet och
berättelsen om oss och vår politik. Det har bland annat gjorts genom olika former av
opinionsundersökningar, framtagandet av en ny kommunikationsstrategi, utveckling av partiets
grafiska profil, utvecklandet av nya former för att själva nå ut och påverka opinionen och ett större
fokus på att ge människor möjlighet att engagera sig i Vänsterpartiets politik på olika sätt. En viktig
del av det opinionspåverkande arbetet handlar förstås också om att påverka den politiska debatten och
här har partiet koncentrerat sig på att lyfta frågan om hur klyftorna har ökat i samhället och vad som
krävs för att vi ska kunna få ett samhälle för alla, inte bara för de rika. En viktig del av
kommunikationen har handlat om att berätta om de cirka 80-talet reformer som Vänsterpartiet
förhandlat fram i budgetförhandlingar med regeringen och att fortsätta trycka på kring frågan om att få
stopp på vinstjakten i välfärden.
3.1.6 Almedalen
Under 2016 och 2017 har Vänsterpartiet haft den avslutande och den första söndagen i
Almedalsveckan. Dessa dagar är kortare rent medie- och besökarmässigt än de andra dagarna i veckan
och Vänsterpartiet har därför haft färre programpunkter. 2016 anordnades två seminarier, ett om
kvinnorna i välfärden och ett om bostäder. Jonas Sjöstedt höll tal på kvällen och pratade om hur vi kan
skapa ett jämlikare Sverige. 2017 års Almedalen gick för Vänsterpartiets del i sjukvårdens tecken och
såväl seminarium, nyhet som partiledarens tal handlade om vikten av en jämlik och tillgänglig vård för
alla. Utöver dessa arrangemang deltog såväl riksdagsledamöter som förtroendevalda från kommuner
och landsting i en mängd olika arrangemang och debatter.
3.1.7 Sommartal
Jonas Sjöstedt har traditionsenligt hållit sina sommartal i augusti i Umeå. Det har skett i Döbelns park
i centrala Umeå tillsammans med matförsäljning, barnaktiviteter och musikunderhållningar. Talat har
även Ung Vänster och Vänsterpartiet i Umeå. 2017 kunde Jonas Sjöstedt presentera nyheten att
Vänsterpartiet drivit igenom en höjning av bidragsdelen av studiestödet med 300 kronor per månad.
2016 presenterade han att Vänsterpartiet i förhandlingarna med regeringen drev krav på ökat byggande
av studentbostäder.
3.1.8 Digitala medier
Arbetet pågår med att modernisera och användaranpassa Vänsterpartiets webbplats. Arbetet är inriktat
på externa användare och har fokus på att öka antalet väljare och antalet medlemmar. Arbetets första
fas är klar i början av 2018. Under verksamhetsperioden har mycket arbete lagts på att öka närvaron
och engagemanget i sociala medier. I en utvärdering som görs av partiernas arbete i sociala medier
under 2017 lyfts Vänsterpartiet fram som ett av tre partier som har lyckats bäst med det arbetet. Det
gäller såväl ett ökat antal följare som ett ökat engagemang. En lathund för arbete med sociala medier
har också tagits fram. Under perioden startades också en SMS-kanal. Ny grafisk profil och mallar för
såväl bilder som filmer i sociala medier har tagits fram och ett arbete med att ta fram ny grafisk form
för nyhetsbreven har också inletts.
3.1.9 Navet i vänsterrörelsen
Vänsterpartiet har under denna period arbetet aktivt med att bli ett nav i en bred vänsterrörelse. Det har
dels skett genom ett otal möten mellan partiföreträdare och chefredaktörer, ledarskribenter, ledare för
frivilligorganisationer, fackliga företrädare, kulturarbetare, forskare etc. Nya kanaler har också byggts
upp för detta. Först startades talkshowen Snack med Sjöstedt där partiledaren talar med intressanta
gäster. Under perioden har sju program genomförts och sänts. Gäster har bland annat varit Bianca
Kronlöf, Pia Sundhage, Henrik Schyffert, Linnea Claesson, Suzanne Osten och Lena Endre. Två
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poddar har också startats under 2017. Den första under namnet Hembakt med Jonas, där partiledaren
bjuder på hembakt bröd och samtalar om aktuella politiska frågor med kunniga gäster såsom
Kommunals ordförande Tobias Baudin, författaren och debattören Po Tidholm och ekonomen och före
detta rektorn för Dalarnas Högskola, Agneta Stark. Sju avsnitt har hittills sänts. Den andra podden är
Svenska köksbord och är samtal mellan Jonas Sjöstedt och människor runt om Sverige som påverkas
av politiken på olika sätt. Jonas Sjöstedt har här bland annat samtalat med människor om personlig
assistens, studentekonomi, pensionärers villkor och livet som ensamkommande flyktingbarn. Under
2017 sändes fyra avsnitt.
3.1.10 Lyssnaturné
En förvalsturné med Jonas Sjöstedt har genomförts som en del av förberedelsearbetet kring att bygga
en större rörelse. Turnén har varit välbesökt på varje plats och har haft fokus på att samtidigt
genomföra kontaktskapande aktiviteter som beskrivit ovan.
3.1.11 Vänsterskolan
Den största studiesatsning som gjorts inom ramen för Vänsterpartiets studiesystem Vänsterskolan är
partiföreningsskolan, som redovisas på annan plats i verksamhetsberättelsen. Utöver detta gjordes en
satsning på att ta fram ideologiska och teoretiska studier: socialist-, feminist- och omställningsskolan,
för att ge grundläggande kunskap om hur partiets teoretiska grunder ser ut, förhåller sig till varandra
och till andra perspektiv som diskuteras mycket i partiet. Under kongressperioden har 22
kongressförberedande kurser genomförts våren 2016, innan dessa fasades ut. Hösten 2016 till januari
2018 har minst tio kurser hållits av socialistskolan, sju av feministskolan och sex av
omställningsskolan, samt minst sju kurser av antirasistskolan, i drygt hälften av landets distrikt. Ett
hundratal träffar i kvinnonätverkets regi tillkommer, där som regel någon av Vänsterskolans
internfeministiska kurser föredragits. På hemsidan finns också ett flertal självstudiematerial men det
saknas statistik över hur mycket de använts.
3.1.12 Interndebatt
Partistyrelsen beslöt inför kongressen 2016 att skapa ett forum för interndebatt i syfte att förankra,
fördjupa och diskutera partiets politiska projekt mer djuplodande och löpande. Med anledning av detta
har partiets debattsida sedan dess modererats aktivt av en resurs på partikansliet. Arbetet har även
bestått i att ta fram och följa publiceringsplaner för sidan. Normalt brukar programkongresser leda till
mer debatt och debatten efter kongressen 2016 har också varit mindre omfattande än den inför
kongressen 2018. Sedan kongressen 2016 har 35 artiklar publicerats, varav åtta stycken skrivits av
kvinnor och 25 stycken av män, samt två artiklar skrivits gemensamt av kvinnor och män. Liksom
annat redaktionellt arbete hanteras detta i enlighet med debattsidans publiceringspolicy, exempelvis
genom att beställa artiklar och publicera dem i en ordning som ger en bättre representation.
3.1.13 Vänsterdagarna
I helgen 31 oktober-1 september 2017 genomfördes Vänsterdagarna i Malmö med cirka tusen
deltagare från hela Sverige. Det genomfördes cirka 100 seminarier, samtal och workshops. Inför själva
huvudarrangemanget genomfördes även en nätverksfredag och en kulturkväll.
Vänsterdagarna utvecklades ursprungligen ur de tidigare kommun- och landstingsdagarna och har
vuxit mycket sedan dess, såväl i format som antal deltagare. Vänsterdagarna 2017 genomförde nästan
dubbelt så många programpunkter som vid föregående tillfälle. Antalet deltagare var ungefär lika stort
som förra gången, vilket också innebär att det är partiets största arrangemang i antal personer.
3.1.14 Distriktsträffar
Partikansliet arrangerar distriktsträffar som riktar sig till distriktsordföranden, anställda på
partidistrikten och politiska sekreterare i kommuner och landsting. Träffarna arrangeras regelbundet
två gånger per år och samlar cirka 65-80 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 hösten 2017 bjöds även representanter in från de
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valberedningar i distrikten som tar fram förslag till listor inför valet. Det skedde bland annat för att
informera om riksdagsuppdraget och för att lyfta frågan om kvinnors representation.
3.1.15 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. Partidistriktet har gjort försök att lösa konflikten, men inte lyckats. En
handfull ärenden per år brukar kräva upprepade kontakter. Partirådgivningens utgångspunkt är att
främst stötta ordföranden och styrelser i deras roll och hjälpa till med att stärka de formella
strukturerna i partiorganisationen. På så sätt blir ofta meningsskiljaktigheter lättare att hantera och man
kan föra åt sidan sådant som inte hör till partiets uppgifter eller som inte har stöd av demokratiskt
fattade beslut. Den övriga rådgivningen handlar ofta om tolkning av partiets stadgar och vad som kan
vara lämpligt i förhållande till vår organisationsstruktur.
3.1.16 Fackligt nätverk
Våren 2017 tog VU beslut om att inrätta ett fackligt nätverk. Detta följde av tidigare kongressbeslut.
För att leda det arbetet valde VU en ledning för nätverket bestående av:
Monica Djurner, Vårdförbundet, Patrik Strand, Kommunal, Lina el Yafi, Seko (sammankallande),
Christian Forsman, HRF
Nätverkets huvudsakliga arbete sker i en Facebook-grupp och ska kompletteras med träffar och
årliga rikskonferenser. Under Vänsterdagarna i Malmö ordnades en träff under nätverksfredagen som
avstamp för det nybildade nätverket.
3.1.17 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 tre gånger hittills, senast till Tillsammansskapet.
Hbtq-priset i Jörn Svenssons anda instiftades av Vänsterpartiet 2012. På kongressen 2016 delades
det ut till Erik Mägi och Lina-Lea Zimmerman för deras arbete med att hjälpa stjärnfamiljer med
familjejuridik. År 2017 tilldelades det Warren Kunce för hans arbete för transpersoners, nyanlända
hbtq-personers och flyktingars rättigheter.
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 till Inger Hassler,
Elisabeth Hultcrantz och Ung i Sverige.
Förstamajinsamlingen 2017 gick till RFSU:s internationella arbete, som ett svar på Donald Trumps
försök att dra undan finansieringen för organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa
världen över.
3.1.18 Partikongressen
Den förra partikongressen genomfördes i Örebro 5-8 maj 2016. Ett nytt program, det Ekologisktekonomiska punktprogrammet antogs. Kongressen beslutade även att revidera partiprogrammet,
huvudsakligen gällande avsnittet ”Strategiska huvudlinjer”. Därutöver behandlandes stadgeändringar
samt motioner gällande allmänpolitik och organisation.
3.1.19 Programarbete
Programarbete har bedrivits av den utbildningspolitiska respektive den socialpolitiska programgrupp
som arbetar med att ta fram varsitt program till partistyrelsen för antagande i god tid innan kongressen
2020.
Den utbildningspolitiska programgruppen består av Birgitta Berg, Camilla Carlberg, Saga
Carlgren, Ida Legnemark, Daniel Riazat (sammankallande), Hans-Åke Scherp, Mats Öhlin.
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Den socialpolitiska programgruppen består av Ulrika Edman, Veronica Ekström, Per Olof
Forsblom, Maj Karlsson (sammankallande), Fredrich Legnemark, Karin Rågsjö, Carina Wellton
Till stöd har grupperna varsin politisk sekreterare från partikansliet. Båda programgrupperna har
haft ett första möte i december 2017 och beslutat om arbetsplaner för det fortsatta arbetet. Utöver detta
har programarbete bedrivits av programkommissionen som har påbörjat en diskussion om revision av
partiprogrammet samt haft ett seminarium på Vänsterdagarna.
3.2.20 Ny distriktsindelning i Västra Götaland
Riksdagen beslutade att förändra valkretsindelningen för riksdagsval i Västra Götalands län. Därför
blev det nödvändigt att genomföra en förändring av indelningen i partidistrikt i Västra Götaland så att
den stämmer överens med reglerna i partiets stadgar. Efter remiss bland berörda distrikt beslutade
partistyrelsen att dela upp länet i fem distrikt istället för de tidigare fyra. De nya distrikten heter nu
Vänsterpartiet Fyrbodal, Vänsterpartiet Sjuhärad och Vänsterpartiet Väst. Distrikten i Göteborg och
Skaraborg behöll sina tidigare gränser. De sistnämnda distrikten berördes inte så mycket förutom att
de fick mindre partistöd från regionen eftersom det numera delas på fem distrikt.
För att genomföra beslutet krävdes en omfattande process för att omvandla verksamheterna inte
minst vad gäller de ekonomiska tillgångarna. Det möjliggjordes genom tillsättandet av en så kallad
genomförandegrupp med representanter från de fyra ursprungliga distrikten. Partistyrelsen utsåg även
Xamuel Gonzalez Westling som representant för partistyrelsen och gruppens sammankallande, samt
en representant för representantskapet i Västra Götaland.
3.2.21 Nytt medlemsregister
Under kongressperioden har ett projekt för att byta vårt gamla medlemsregistersystem mot ett nytt
genomförts. Det har krävt omfattande arbete och ekonomiska investeringar. Det nya systemet gick i
drift våren 2017. Det nya medlemsregistret bygger på en mer stabil teknisk plattform än det gamla och
kommer att hålla i många år framöver. Det innehåller en lång rad nya funktioner och är mer flexibelt,
säkert och lättanvänt än det tidigare.
Processen med att byta medlemsregister tog nästan ett år från start till mål och omfattade flera
anställda på partikansliet som periodvis arbetade mycket intensivt. I samband med utrullningen av det
nya registret utbildades alla distrikt i hur det ska användas.
4 Medlemsutveckling
Sedan kongressen 2016 har medlemsantalet varit stabilt. 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 är 17 275 medlemmar. Det har varit en framgångsrik period eftersom vi har
hållit medlemssiffrorna på en hög nivå under mellanvalsåren.
Könsfördelningen bland medlemmar 2016 var 49 procent kvinnor och för 2017 var fördelningen
50 procent kvinnor. Antalet nytillkomna medlemmar under 2016 var 2 137 stycken jämfört med 1 518
stycken för 2015. Antalet nytillkomna medlemmar under 2017 var 2 265. Det betyder att 4 402 av
medlemmarna har kommit till Vänsterpartiet under den senaste kongressperioden.
Trots en viss minskning sedan rekordåret 2014 betyder detta att Vänsterpartiet går in i valåret med
det högsta medlemsantalet inför ett val i modern tid.
5 Andra valda partiorgan
5.1 Riksdagsgruppen

Riksdagsgruppens sammansättning var från 2016-03-21 och fram till 2018-01-26 enligt följande:
Ulla Andersson, Gävleborgs län
Nooshi Dadgostar, Stockholms län
Hamza Demir, Västra Götalands län västra (fr.o.m. 2017-11-01)
Rossana Dinamarca, Västra Götalands län norra
Ali Esbati, Stockholms län
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Stig Henriksson, Västmanlands län (t.o.m. 2017-10-31)
Jens Holm, Stockholms kommun
Christina Höj Larsen, Västernorrlands län
Momodou Jallow, Malmö kommun (fr.o.m. 2017-08-31)
Wiwi-Anne Johansson, Västra Götalands län västra (t.o.m. 2017-10-31)
Lotta Johnsson Fornarve, Södermanlands län
Amineh Kakabaveh, Stockholms kommun
Maj Karlsson, Göteborgs kommun (vice gruppledare)
Birger Lahti, Norrbottens län
Hans Linde, Göteborgs kommun (t.o.m. 2017-06-07)
Yasmine Posio Nilsson, Göteborgs kommun (fr.o.m. 2017-06-07)
Daniel Riazat, Dalarnas län
Karin Rågsjö, Stockholms kommun
Daniel Sestrajcic, Malmö kommun (t.o.m. 2017-08-31)
Jonas Sjöstedt, Västerbottens län
Linda Snecker, Östergötlands län
Håkan Svenneling, Värmlands län
Vasiliki Tsouplaki, Västmanlands län (fr.o.m. 2017-11-01)
Mia Sydow Mölleby, Örebro län (gruppledare)
Emma Wallrup, Uppsala län
Under perioden har följande ersättare tjänstgjort i riksdagen:
Jenny Bengtsson har ersatt Ali Esbati 2016-05-12–2016-07-27.
5.1.1 Övergripande om riksdagsgruppens verksamhet
I riksdagsgruppens finns den största gruppen centralt valda företrädare för Vänsterpartiet. Här finns
talespersoner för de politiska områden som hanteras på den nationella politiska arenan.
Riksdagsledamöterna spelar en viktig roll i hela partiorganisationen och genom sin närvaro ute i
partidistrikt och föreningar utgör de en central resurs. I riksdagsgruppen finns alltså centrala verktyg
för att få ut Vänsterpartiets politik, prioriteringar och profil. I riksdagsgruppen ska också stora delar av
de prioriteringar och beslut som tagits verkställas och genomföras i praktiken. Här sker viktigt
politikutvecklingsarbete när det gäller dagspolitiska krav på kort och medellång sikt.
Vänsterpartiets riksdagsgrupp och partistyrelsen är sedan 2012 en gemensam organisation.
Partistyrelsens verksamhetsplan är härigenom även riksdagsgruppens verksamhetsplan. Denna har
utgjort ramarna för vilka frågor och aktiviteter som prioriterats i riksdagsgruppens arbete under
perioden och därmed vilka frågor och aktiviteter riksdagsgruppen arbetat mindre med. Utifrån
partistyrelsens verksamhetsplan tar riksdagsgruppen årligen fram arbetsplaner som fastställer
gemensamma aktiviteter, inriktning och prioriteringar.
Riksdagsgruppen har en viktig roll att spela i arbetet med bilden av Vänsterpartiet. Som en del av
detta arbete har Vänsterpartiets riksdagsgrupp arbetat aktivt med att framträda som ett
förtroendeingivande, spännande och viktigt parti och har därför lagt vikt vid att de förslag som läggs i
riksdagen ska vara genomarbetade och genomförbara.
Den valstrategi som partistyrelsen antagit inför valet 2018, och som pekar ut vilka mål
Vänsterpartiet har inför valet och vilken kommunikationsstrategi vi ska arbeta utifrån, har legat till
grund för också riksdagsgruppens prioriteringar och planering under kongressperioden.
5.1.2 Fördjupnings- och politikutvecklingsarbete inom riksdagsgruppen
Under kongressperioden har projektarbeten för att fördjupa kunskapen och utveckla politiken på en rad
områden genomförts. Detta har legat till grund för såväl utåtriktat arbete som ställningstaganden i
riksdagsbehandling och motionsskrivande. Bland annat har riksdagsgruppen arbetat med fördjupat
med följande områden under kongressperioden:
- Kapitalbeskattning
- Rättspolitik
- Arbete mot rekrytering till våldsbejakande extremism
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-

Bostadspolitiskt paket
Ensamkommande barn
Småföretagarfrågor
Mediapolitik och presstödsfrågor

5.1.3 Riksdagsgruppens gemensamma verksamhet
Ett mycket omfattande arbete har lagts ner i riksdagsgruppen avseende de budgetförhandlingar och
andra förhandlingar som Vänsterpartiet deltagit i. Det gäller det beredningsarbete och direkta
förhandlingsarbete som sker utifrån förhandlingsgruppens ledning. Men det gäller också de allra flesta
riksdagsledamöter som berörs inom sina respektive politiska ansvarsområden, både i
förhandlingsarbetet kring budgeten men också gällande en lång rad uppföljningar och även särskilda
förhandlingsprocesser gällande sakområden. Och det gäller naturligtvis inte minst de tjänstemän som
arbetar med politiska sakområden och med press- och kommunikationshantering på partikansliet.
I syfte att prioritera riksdagsgruppens deltagande i partiets centrala verksamhet har
riksdagsgruppen samordnat turnéer under plenifria veckor, då ledamöterna kampanjat runt om i landet
i frågor som beslutats utifrån partistyrelsens prioriteringar. Under dessa turnéer har arbetsplatsbesök,
öppna möten och utåtriktade aktiviteter genomförts.
Riksdagsgruppen har under höst- och vårupptakter genomfört gemensamma diskussioner om
prioriteringar, det politiska läget och planerat det kommande riksdagsarbetet inom samtliga respektive
områden. Dessa sammankomster har under kongressperioden ägt rum på Syninge kursgård,
Strömbäcks folkhögskola i Umeå samt i Riksdagshuset.
I juni 2016 genomförde riksdagsgruppen en studieresa till Helsingfors och besökte
Vänsterförbundet. I januari 2017 tog riksdagsgruppen emot Vänsterförbundet från Finland och
Enhedslisten från Danmark för en gemensam heldagsträff för att diskutera det politiska läget och
gemensamma frågeställningar. Därtill genomfördes gruppdiskussioner med respektive ansvariga
ledamöter och tjänstemän inom en rad områden.
En särskild retorikutbildning inriktad på talarstolsträning har genomförts. En rad gemensamt
planerade seminarier har arrangerats av riksdagsgruppen. Bland annat har ett seminarium om kvinnors
situation under blockaden i Gaza arrangerats tillsammans med organisationen Ship to Gaza.
Riksdagsgruppen har haft gemensamma träffar med en rad organisationer och personer i syfte att
föra gemensamma diskussioner. Bland annat har Hyresgästföreningen och Rädda barnen besökt
riksdagsgruppens gruppmöten under kongressperioden. Därtill har ett stort antal träffat skett med
företrädare för organisationer, fackförbund m.fl. som en del av det bredare kontaktskapande arbetet
som är en del av Vänsterpartiets valstrategi. Detta arbete fortsätter under våren 2018.
Riksdagsgruppen har under kongressperioden haft ett nära samarbete med det turkiska
vänsterpartiet HDP och har en pågående fadderverksamhet mellan Vänsterpartiets och HDP:s
ledamöter.
Under kongressperioden har på Vänsterpartiets begäran aktuella debatter ägt rum i riksdagen
angående ensamkommande från Afghanistan och #Metoo.
Riksdagsgruppen har anmält till KU angående granskning av den förra regeringen med anledning
av Transportstyrelsens IT-upphandling, angående den tidigare finansminister Anders Borgs relation
till skogsbolaget Holmen samt angående statsrådet Sven-Erik Buchts agerande i samband med EUnämndssammanträde gällande fiskekvoter.
Utöver riksdagens utskott och EU-nämnd är Vänsterpartiet representerat i Nordiska rådet och
Europarådet.
5.1.3 Motioner m.m.
Under allmänna motionstiden 2016 lämnades sammanlagt 63 motioner in från Vänsterpartiets
riksdagsgrupp. Av dessa var 14 partimotioner, 46 kommittémotioner och 3 flerpartimotioner (enskilda
motioner). Under allmänna motionstiden 2017 lämnades 65 gemensamma motioner in från
Vänsterpartiets riksdagsgrupp. Av dessa är 14 partimotioner, 49 kommittémotioner och 2
flerpartimotioner (enskilda motioner). Samtliga går att finna på riksdagens hemsida.
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Mot bakgrund av att Vänsterpartiet förhandlat med regeringen gällande vår- och
höstbudgetpropositioner under denna period har inga följdmotioner på budgetpropositionen inlämnats
och inte heller utgiftsområdesmotioner. Däremot arbetar riksdagsgruppen med att ta fram förslag och
prioriteringar inom olika politikområden vilka ligger till grund för fortsatt arbete med Vänsterpartiets
budgetalternativ såväl inför eventuellt fortsatta förhandlingar som separata budgetmotioner.
Vänsterpartiet har under perioden lämnat in motioner gällande en lång rad propositioner som
regeringen lämnat till riksdagen. Samtliga går att finna på riksdagens hemsida.
Detsamma gäller den stora mängd interpellationer och skriftliga frågor som riksdagsledamöterna
lämnat in inom sina respektive ansvarsområden under perioden.
5.1.6 Vänsterpartiets representanter i statliga utredningar och styrelser
Under perioden 2016-03-21 till 2018-01-26 har följande representation varit gällande:
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio
AB:
Birgit Hansson, Stockholm
Exportkontrollrådet:
Stig Henriksson, Fagersta (t.o.m. 2018-12-31)
Gentekniknämnden:
Wiwi-Anne Johansson, Lindome (ledamot) (t.o.m. 2017-10-31)
Jens Holm, Enskede (ersättare ) (t.o.m. 2017-10-31)
Jens Holm, Enskede (ledamot) (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-12-31)
Birger Lahti, Pajala (ersättare ) (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-12-31)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN:
Monica Ekström, Karlstad (ersättare)
Saima Jönsson Fahoum, Lund (ersättare)
Kronofogdemyndighetens insynsråd:
Nominerade 2017-11-10
Mikael Wallgren, Hisingsbacka
Ingrid Nilsson, Härnösand
Livsmedelsverkets insynsråd:
Tobias Johansson, Stockholm
Statens medicinsk-etiska råd:
Åsa Gyberg-Karlsson, Karlskrona (t.o.m. 2018-12-31)
Miljömålsberedningen:
Jens Holm, Enskede (fr.o.m. 2014-12-11)
Patientskadenämnden:
Dan Avdic Karlsson, Arboga (t.o.m. 2017-12-31)
Viveca Söderdahl, Sölvesborg (t.o.m. 2018-12-31)
Sven Ternov, Blentarp (fr.o.m. 2016-12-22 t.o.m. 2018-12-31)
Presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv:
Patric Nylén, Gästrike Hammarby (t.o.m. 2018-08-31)
Allmänna reklamationsnämndens insynsråd:
Lotta Johnsson Fornarve, Oxelösund (t.o.m. 2016-12-31)
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Riksantikvarieämbetets insynsråd:
Siv Holma, Kiruna (t.o.m. 2016-10-24)
Socialstyrelsens rättsliga råd – abort- och steriliseringsärenden samt IVF-ärenden:
Karin Rågsjö, Stockholm (fr.o.m. 2015-07-01)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden:
Berit Jóhannesson, Göteborg (fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2019-12-31)
Ungdomsstyrelsens insynsråd:
Rossana Dinamarca, Trollhättan
Polismyndighetens insynsråd:
Lena Olsson, Malung (t.o.m. 2018-12-31)
Säkerhetspolisens insynsråd:
Stig Henriksson, Fagersta (t.o.m. 2018-10-31)
Linda Snecker, Norrköping (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-12-31)
Regionpolisråd Stockholm:
Gunilla Roxby Cromvall, Hägersten
Regionpolisråd Öst:
Linda Snecker, Norrköping
Regionpolisråd Syd:
Ann-Louise Ljung, Diö
Regionpolisråd Väst:
Jessica Södergren, Brastad (t.o.m. 2017-12-20)
Regionpolisråd Bergslagen:
Parvane Assadbegli, Karlstad
Regionpolisråd Mitt:
Yvonne Oscarsson, Ljusdal
Regionpolisråd Nord:
Agneta Hansson, Skellefteå
Taltidningsnämnden:
Nominerad 2017-12-01:
Finn Hellman, Göteborg
Tullverkets insynsråd:
Nominerade 2017-11-10:
Momodou Jallow, Malmö
Hanna Cederin, Norsborg
Försvarsberedningen:
Stig Henriksson, Fagersta (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-12-07)
Lotta Johnsson Fornarve, Oxelösund (fr.o.m. 2017-12-07)
Integritetskommittén:
Mathias Leveborn, Stockholm (fr.o.m. 2016-02-10)
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Kommittén om insyn i finansiering av partier:
Mia Sydow Mölleby, Hallsberg
Mediegrundlagskommittén:
Mats Einarsson, Botkyrka
Linda Snecker, Norrköping
2014 års sexualbrottskommitté:
Eva-Britt Svensson, Växjö
Energikommissionen:
Birger Lahti, Pajala
Utredningen om en förändrad polisutbildning (referensgrupp):
Hanna Gedin, Malmö
Medieutredningen (referensgrupp):
Tobias Smedberg, Storvreta
2014 års vårdnadsutredning:
Monica Ekström, Karlstad
Skolkommissionen (referensgrupp):
Hans-Åke Scherp, Karlstad
Gymnasieutredningen (referensgrupp):
Rossana Dinamarca, Trollhättan
Daniel Riazat, Falun
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder:
Håkan Svenneling, Karlstad
Kommittén för översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande:
Ingrid Burman, Uppsala
Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (referensgrupp):
Tord Fredriksen, Gävle
Utredningen om snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten:
Mats Einarsson, Botkyrka
Delegationen för arbete till unga (referensgrupp):
Brittis Benzler, Romakloster
Kommissionen för jämlik hälsa:
Jessika Svensson, Krokom
Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis
offentligt finansierade (referensgrupp):
Mirjam Katzin, Malmö
Programrådet för det nationella skogsprogrammet (följa möten):
Birger Lahti, Pajala
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Livsmedelsstrategin (följa möten):
Håkan Svenneling, Karlstad
Birger Lahti, Pajala
EU:s framtida jordbrukspolitik (följa arbetet):
Jens Holm, Enskede
Översyn av möjligheter till föräldraledighet för statsråd – Karantänsfrågan (referensgrupp):
Mia Sydow Mölleby, Hallsberg
Översyn av statens stöd till trossamfund (referensgrupp):
Hanna Cederin; Norsborg
Översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (referensgrupp):
Anna Hövenmark, Mattisudden (t.o.m. 2017-11-16)
Översyn av budgetprocessen:
Jacob Johnson, Uppsala
Långsiktigt och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst:
Rossana Dinamarca, Trollhättan
Förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och
säkerhet som Sverige deltar i (referensgrupp):
Tove Liljeholm Johansson, Spånga
Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen:
Johan Lönnroth, Göteborg
Kommunal kostnadsutjämning (referensgrupp):
Lena Karlsson, Karlstad
Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen:
Anna Hövenmark, Mattisudden
Samordnad utveckling för god och nära vård (referensgrupp):
Linda Fleetwood, Kalmar
Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott mot hedersmotiv
(referensgrupp):
Maj Karlsson, Göteborg
Skolmyndighetsutredningen (referensgrupp):
Daniel Riazat, Falun
Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet:
Stig Henriksson, Fagersta (t.o.m. 2017-10-31)
Lotta Johnsson Fornarve, Oxelösund (fr.o.m. 2017-11-22)
Styr- och resursutredningen, Strut (referensgrupp):
Hanna Victoria Mörck, Uppsala
Utredningen om översyn av socialtjänstlagen:
Per-Olof Forsblom, Uppsala
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5.2 SKL-gruppen

Vänsterpartiets SKL-grupp är nu en del av den styrande majoriteten i SKL tillsammans med
Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Med något undantag är partiet representerat i alla SKL:s beredningar och delegationer samt i de tre
programberedningar som verkat och som nu avslutat sitt arbete. Vänsterpartiet har haft
ordförandeskapet i beredningen för primärvård och äldreomsorg samt vice ordförande i beredningen
för demokratifrågor. Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet har också
letts av en vänsterpartist. Vi har dessutom två ordinarie ledamöter i styrelsen (varav en är 3:e vice
ordförande) och en ersättare. En politisk sekreterare är också knuten till gruppen. Vänsterpartiets SKLgrupp träffas i samband med att SKL:s styrelse och övriga organ har sina månadsmöten, normalt nio
per år.
Inom SKL-majoriteten har Vänsterpartiet påverkat remissvar, yttranden och olika utspel som rör
kommuners och landsting/regioners frågor. Några frågor där Vänsterpartiet nått stora framgångar
gäller bland annat arbetet med funktionshinderpolitiken och mänskliga rättigheter i kommuner och
landsting.
Ett antal träffar med gruppledarna i landsting/regioner har genomförts. I januari 2018 genomfördes
två träffar med dels kommun och dels landstings/regionpolitiker inför valrörelsen.
5.3 Europaparlamentsgruppen

5.3.1 Europaparlamentsgruppens arbete och läget inom EU
Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet bygger på vår socialistiska, feministiska och antifederalistiska politik. Den långvariga ekonomiska krisen inom EU har ökat klyftorna både inom länder
och mellan länder. Det är resultatet av EU:s marknadsliberala politik där storföretagens och bankernas
intressen prioriteras framför människornas. Krisen har försvårats av den ekonomiska och monetära
unionens funktionssätt. EU:s åtstramningspolitik innebär nedskärningar, privatiseringar och
försämringar av arbetsrätten.
5.3.2 Vänsterpartiets grupp i Europaparlamentet, GUE/NGL
Vänsterpartiet ingår i den Förenade Europeiska Vänstern-Nordisk Grön Vänster (GUE/NGL).
GUE/NGL har 52 ledamöter från 14 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 antifederalistisk hållning.
5.3.3 Ledamot och uppdrag
Malin Björk är ordinarie ledamot och samordnare för vänstergruppen i parlamentets utskott för
kvinnors rättigheter och jämställdhet, och ordinarie ledamot i utskottet för medborgerliga fri-och
rättigheter. Det senare utskottet är ansvarigt för flykting- och migrationspolitiken.
5.3.4 Att representera väljarna och partiet i EU
EU-parlamentet kan lätt bli en isolerad bubbla långt borta från vanliga människor. Därför arbetar
Malin Björk och hennes medarbetare för nära kontakt med Vänsterpartiets väljare och med
Vänsterpartiets ledning, riksdagsgrupp, distrikt och lokalorganisationer, liksom fackliga och folkliga
rörelser. Besöksgrupper bjuds in till EU-parlamentet, både från partiet och från olika rörelser. Det
parlamentariska arbetet är tack vare denna löpande kontakt knuten till den politiska verkligheten i
Sverige.
5.3.5 Prioriteringar, sessioner och omröstningar
Med en ledamot finns inte möjlighet att arbeta på alla fronter, och rent konkret har vi valt att prioritera
de feministiska frågorna, flyktingpolitiken och de odemokratiska handelsavtal som EU förhandlar om.
EU-parlamentet har en tydlig högermajoritet. Men genom breda progressiva allianser lyckas vänstern
ibland påverka politiken i EU-parlamentet. Varje år genomförs 12 parlamentariska sessioner i
Strasbourg där de omfattande omröstningarna genomförs. De övriga veckorna sker utskotts- och annat
parlamentariskt arbete i Bryssel.
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Det allra mesta jämställdhetsarbetet på EU-nivå är icke-lagstiftande och innehåller inga bindande
åtgärder för medlemsstaterna. Utskottet arbetar däremot fram betänkanden som innehåller riktlinjer
och rekommendationer. Vi försöker använda utskottet som en plattform för vårt opinionsbildande
arbete och driva fram feministiska perspektiv. Tre områden har prioriterats: kampen mot våld mot
kvinnor, arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt en solidarisk och feministisk
handelspolitik.
Malin Björk spelade en viktig roll när parlamentet sade ja till att EU ska ansluta sig till
Istanbulkonventionen, det mest omfattande internationella avtalet för att bekämpa våld mot kvinnor.
#Metoo-rörelsen har uppmärksammats och Malin Björk ledde förhandlingarna för den resolution som
antogs. Vänsterpartiet har varit med och initierat parlamentets nätverk för SRHR, ”ALL OF US” som
anordnat flera konferenser om rätten till abort och preventivmedel, samt ordnat solidaritetsaktioner
med feministiska organisationer i Polen, Malta och Irland. Malin Björk har fått mandatet att vara
föredragande för rapporten om Jämställdhet i EU:s handelsavtal.
Arbetet mot EU:s byggande av ”Fästning Europa” är avgörande i kampen för internationell
solidaritet och försvaret av rätten till asyl. EU satsar på murar och militarisering av den yttre gränsen
med syfte att tvinga bort människor på flykt. Vårt arbete har särskilt fokuserat på förslaget till ett
europeiskt ramverk för vidarebosättning, där Malin Björk leder förhandlingarna i Europaparlamentet
och gentemot övriga EU-institutioner. Det är ett konkret arbete för att skapa lagliga och säkra vägar in
till Europa.
Ytterligare arbete har fokuserat på de allvarliga situationer som är direkta konsekvenser av EU:s
migrationspolitik, som öarna i Grekland, Spaniens södra gräns, Libyen och den ökade dödligheten i
Medelhavet. Malin Björk är också GUE/NGL:s representant i den tvärpolitiska Asylgruppen i
parlamentet som arbetar med de olika reformerna av asylsystemet.
Vänsterpartiet i EU-parlamentet är också aktivt i många andra frågor: arbete mot de
demokratifientliga handelsavtalen; CETA, TTIP, JEFTA och TISA, insatser för att försvara
arbetsrätten och den svenska förhandlingsmodellen, miljö- och klimatfrågor, tillgänglighetsdirektivet,
motståndet mot EU:s militarisering samt internationell solidaritet där tonvikten legat på
Turkiet/Kurdistan, Palestina och Västsahara. Ett annat exempel är kampen för hbtq-personers
rättigheter i hela EU, där Malin Björk är vice ordförande i parlamentets partiöverskridande grupp för
hbtq-rättigheter.
5.3.6 Media och information
Vänsterpartiet i EU-parlamentet har i mediearbetet fokuserat på feminism och flyktingsolidaritet, men
även andra frågor har lyfts fram. Malin Björk har skrivit många debattartiklar och medverkat i media i
till exempel SvD, Aftonbladet, SR, SVT Forum, Agenda, ETC, Dagens Arena. Men också i utländska
medier. Malin Björk är fast krönikör i Feministiskt Perspektiv. Vänsterpartiet i EU-parlamentet har
också en hemsida (eu.vansterpartiet.se), en Facebook-sida och ett Twitterkonto där viktig information
sprids.
5.3.7 Personal
På Brysselkontoret: Berit Dahlström, kanslisamordnare, Charlotta Narvehed, pressekreterare, Amanda
Åhall pressekreterare (till november 2016), Nazanin Sepehri, praktikant till juli 2016 sedan politisk
sekreterare, Sara Hansson, praktikant från oktober 2017 fram till april 2018. GUE/NGL-anställd:
Azadeh Jafari, politisk sekreterare. På Stockholmskontoret: Stellan Hermansson, politisk sekreterare.

6 Övriga verksamheter
6.1 Vänsterns internationella forum (VIF)

VIF har sedan förra kongressen fortsatt att stödja vänsterpartier runt om i världen, framförallt med
inriktning på lokal aktivism och mobilisering av kvinnor och ungdomar. De projekt som har haft störst
framgång har varit folkbildning och aktivism på gräsrotsnivå. VIF stödjer även nätverk, till exempel i
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Centralamerika och Palestina, där medlemmarna anser att det ökade samarbetet har lett till lokala
valallianser, gemensamma politiska plattformar och utbyte av erfarenheter och analys.
Allt samarbete utgår från principen att det är VIF:s samarbetspartner som bestämmer inriktning på
samarbetet och därför är det också de som skriver den första planeringen, allt för att projekten ska utgå
från deras behov och önskemål. Detta ledde till programmet Demokrati underifrån med målet stärkta
vänsterpartier i utsatta kontexter samt ett ökat erfarenhetsutbyte mellan partier på regional och global
nivå, samt delmålen: 1) utökat partipolitiskt deltagande och konsoliderade partier, 2) bredare regionalt
utbyte och konsoliderade nätverk samt 3) vidgat deltagande av kvinnor, ungdomar och
marginaliserade grupper i nationell politik och inom partier. Under den nuvarande programperioden
2016-2018 har VIF fortsatt stödet till nätverket REMADE i Centralamerika som har fokus på
politikerskolor genom folkbildning, och direkt projektstöd till partier i Colombia (PCC), Palestina
(PPP, DFLP och FIDA) som har skapat ungdomsstyrelsen Shayed, Kurdistan (Kvinnoakademin i
Diyarbakir), samt Filippinerna (PLM) och Indonesien (FNPBI). Samarbetet i Palestina sker
tillsammans med danska Enhetslistan. Samarbeten med nätverket ALNEF i Afrika och övriga
projektstöd i Afghanistan har avslutats enligt planerad utfasning. Under sommaren 2017 har ny
styrelse valts som haft 4 möten.
6.2 Syninge kursgård

Beläggningen är liksom föregående kongressperiod god med många återkommande gäster. Antalet
dagsgäster har dock ökat markant på viss bekostnad av dygnsgäster. Tyvärr har andelen kurser och
konferenser arrangerade av Vänsterpartiorganisationer inte ökat trots olika informationsinsatser. En ny
folder har utarbetats och kursgården har varit närvarande med information bland annat på
Vänsterdagarna i Malmö. Styrelsen har också brevledes uppvaktat de organisationer som är faddrar för
rummen på Syninge. Syninge kamratförening har genomgått en nystart och det finns förhoppningar
om ett samarbete som kan leda till fler kurser för vanliga medlemmar.
Härolden har monterat solceller på ett flygeltak som förhoppningsvis kan minska kostnaden för el
och till och med kanske kan leverera överskottsel till elnätet. Byggnaderna har också målats, bland
annat genom en arbetshelg där stora delar av föreläsningsbyggnaden målades. Fiberdragning är på
gång och kommer att göra internetuppkopplingen snabbare och med mer kapacitet. Brandskyddet har
förstärkts med automatiska dörrstängare och brandsäkrare dörrar. Vidare har en röjning av busk och
sly runt kursgården genomförts.
Personalsituationen är stabil. Under perioden har kursgården bytt kollektivavtal från
Handelsanställdas till Hotell- och restauranganställdas förbund.
Kursgårdens har levererat knappa plusresultat både 2016 och 2017. För 2016 bidrog dock en stor
återbetalning av pensionspengar till överskottet. Priserna justerades inför 2016 men fortfarande är
Syninge ett av de billigaste alternativen i området. Styrelsen följer noggrant både beläggning och
ekonomi och räknar med att ha en ekonomi i balans även för kommande år.
6.3 Stiftelsen Vänsterpartiet

Vänsterpartiet äger Stiftelsen Vänsterpartiet som har till uppgift bland annat. 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
kongressperioden utgjorts av Jonas Sjöstedt, Aron Etzler, Birthe Karlsson (t.o.m. 2017-01-17), Bo
Leinerdal (fr.o.m. 2017-01-17), Anastasia Swärd och Ingrid Burman (t.o.m. 2017-01-01). Margareta
Rooth är adjungerad.
Stiftelsen hanterar gåvor till Vänsterpartiet från privatpersoner, till exempel i form av arv.
Under kongressperioden har stiftelsen haft två möten och bland annat avsatt medel för
arkivhantering efter CH Hermansson och till jubileumsboken.
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Bilaga 1
Talarstatistik från partistyrelsens möten under kongressperioden
Partistyrelsens målsättning under kongressperioden har varit att minst hälften av inläggen på
partistyrelsemötena ska vara gjorda av kvinnor. Följande redovisning gäller ordinarie fysiska
partistyrelsemöten.
Partistyrelsemöte maj 2016
Talare kvinnor
83
Talare män
53
Procentandel kvinnor 61%
Partistyrelsemöte juni 2016
Talare kvinnor
32
Talare män
17
Procentandel kvinnor 65%
Partistyrelsemöte september 2016
Talare kvinnor
68
Talare män
39
Procentandel kvinnor 64%
Partistyrelsemöte oktober 2016
Talare kvinnor
78
Talare män
48
Procentandel kvinnor 62%
Partistyrelsemöte november 2016
Talare kvinnor
92
Talare män
57
Procentandel kvinnor 62%
Partistyrelsemöte februari 2017
Talare kvinnor
75
Talare män
35
Procentandel kvinnor 68%
Partistyrelsemöte mars 2017
Talare kvinnor
76
Talare män
46
Procentandel kvinnor 62%
Partistyrelsemöte maj 2017
Talare kvinnor
91
Talare män
45
Procentandel kvinnor 67%
Partistyrelsemöte september 2017
Talare kvinnor
67
Talare män
46
Procentandel kvinnor 59%
Partistyrelsemöte oktober 2017
Talare kvinnor
94
Talare män
39
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Procentandel kvinnor

71%

Partistyrelsemöte december 2017
Talare kvinnor
205
Talare män
101
Procentandel kvinnor 68%
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