
Verksamhetsplan 2023 
Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott 
Vänsterpartiets medlemmar ska finnas överallt inom fackföreningsrörelsen. Vi väljs till 

uppdrag för att vi är kunniga, drivande och pålitliga organisatörer och aldrig sviker 

våra arbetskamrater. 

På samma sätt ska fackföreningsrörelsens medlemmar finnas överallt i 

Vänsterpartiet. Våra erfarenheter och vår koppling till arbetsplatserna stärker 

Vänsterpartiet som arbetarparti. Tillsammans skapar vi en socialistisk, feministisk, 

antirasistisk och klimatsmart arbetarrörelse. 

Vänsterpartiet behöver en stark och kontinuerlig koppling till fackföreningsrörelsen. 

Vårt fokus i fackliga utskottet ligger på arbetsplatserna. Vi vill stärka fackföreningarna 

som kamporganisation och vi vill att fackföreningsrörelsens medlemmar och frågor 

ska ha en självklar och framstående position i Vänsterpartiet. 

Våra övergripande mål är  

1. Stärka facket som kamporganisation 

att vara drivande i en rörelse som återupprättar fackföreningsrörelsen som den 

starkast pådrivande politiska kraften.  

att erbjuda fackligt-politiska studier, som håller hög standard och gör dem 

eftertraktade i fackföreningsrörelsen  

att vara pådrivande i partiet för att stärka den fackliga organiseringen och uppmana 

alla partiets medlemmar att organisera sig fackligt på sin arbetsplats i den 

fackförening som har kollektivavtalet på arbetsplatsen. 

 

2. Vara det självklara partiet för arbetare 

att allt fler och på sikt en majoritet av arbetarklassväljarna röstar på Vänsterpartiet. 

att allt fler och på sikt en majoritet fackligt aktiva är medlemmar i Vänsterpartiet. 

att partiets politik är en arbetarpolitik som gynnar arbetarklassen i vid bemärkelse. 

att fackliga utskottet strävar till att fler medlemmar från arbetarklassen i bred 

bemärkelse ska ta plats i på uppdrag Vänsterpartiet, på sikt ska en majoritet av de 

förtroendevalda på alla nivåer ha arbetarklass bakgrund. 

att allt fler och på sikt en majoritet av förtroendeuppdragen inom Vänsterpartiet i 

Malmö innehas av medlemmar från arbetarklassen i bred bemärkelse. 

 



 

3. Stärka partiets fackligt-politiska organisation 

att stärka och bygga vidare på partiets riksomfattande fackliga nätverk. 

att fackliga utskottet har en väl utvecklad, stabil organisation som ständigt utvärderar 

sig själv och försöker hitta nya sätt att utvecklas. 

att utskottet är pådrivande i den ideologiska debatten och lyfter klassfrågor inom 

partiet. 

att utskottet har regelbundna kontakter med partiets representanter i kommun, region 

och riksdag för att även så lyfta facklig och arbetsmarknadsfrågor. 

Mål och verksamhet för 2023 

1. Hur vi ska stärka facket som kamporganisation 

att aktivt uppmuntra partikamrater att organisera sig fackligt i den organsation som 

har kollektivavtalet där de arbetar. Och om det inte finns ett kollektivavtal på 

arbetsplatsen – stötta dem i kampen för att få ett. 

att organisera fler att vara aktiva i sina fackklubbar och uppmuntra partikamrater att 

ta förtroendeuppdrag. 

att uppmana kamrater att delta i de olika fackförbundens egna fackliga utbildningar. 

att agera i avslöjanden om antifacklig verksamhet på arbetsplatser, avslöjanden om 

urusla arbetsvillkor, om användningen av ”slavarbetskraft”, missbruk av 

arbetskraftsinvandring osv.  

att synas ute som Vänsterpartiets fackligt aktiva; dela ut flygblad ; delta i LO-fackens 

gemensamma aktioner (typ kollektivavtalets dag 17 mars); och arbeta aktivt kring 

partiets egna arrangemang (som 1 Maj, 8 Mars). 

att stärka varandra i de respektive förbunden genom att dela erfarenheter och initiativ 

under årets avtalsrörelse som kan lyftas av fler. 

2. Hur vi ska får Vänsterpartiet att bli det självklara arbetarpartiet  

att arbeta för att fackliga frågor ska stå högt på dagordningen i Vänsterpartiet Malmö. 

Det kräver en ökad medvetenhet inom partiföreningen, som kan stärkas bland annat 

genom att fackliga utskottet regelbundet ordnar träffar kring aktuella teman – öppna 

för medlemmar och sympatisörer. 

att Fackliga utskottet nominerar aktivt medlemmar till uppdrag på alla nivåer för att 

förtroendevaldas klassposition ska vara en faktor när valberedningen sätter samman 

sitt förslag. 

att Fackliga utskottet strävar att utse minst en representant i Vänsterpartiet Malmös 1 

Majgrupp och 8 Marsgrupp, och lyfter fackliga perspektiv i planeringen. 

att Fackliga utskottet utgår från att en av huvudtalarna på arbetarrörelsens kampdag 

1 Maj alltid är en facklig representant. 



att Fackliga utskottet organiserat ett eget block i 1 Maj-demonstrationen. 

att Fackliga utskottet har arbetsplatsnära kampanjer i eftervalsarbetet, när aktuella 

frågor uppkommer och inför 1 Maj med utdelning av flygblad utanför större 

arbetsplatser. 

att informera alla nya och gamla medlemmar om vår Facebook sida ”Malmös fackliga 

vänster” samt partiets centrala fackliga nyhetsbrev. 

att göra partiets fackliga aktiviteter ännu mer synliga, så att fackliga aktiva i och 

utanför Vänsterpartiet uppfattar en förändring, där vi allt starkare framstår som det 

partiet som driver arbetarklassens frågor. 

att regelbundet skriva debattartiklar i massmedia och vara aktiva på sociala medier. 

3. Hur vi ska stärka vår fackligt-politiska organisation 

att Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott ska fortsätta vara en aktiv del i partiets 

riksomfattande fackliga nätverk som vi varit med om att bilda och stötta upp den 

fackliga verksamheten i Skåne-distriktet.  

att Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott ska delta i den fackliga rikskonferensen i 

juni 2023 och den fackliga nätverksträffen under vänsterdagarna samt partiets 

fackliga vänsterskola i höst. 

att kontakta alla nya medlemmar i partiet och regelbundet erbjuda dem att delta 

träffar för nya fackligt intresserade. 

att genomföra två facklig grundcirklar för nya medlemmar under 2023. 

att anordna ett möte om den lönediskrimineringen av kvinnor på arbetsmarkanden 

under året. 

att fackliga utskottet ska stärka kontakten med partimedlemmar av annan etnisk 

bakgrund och engagera dem i utskottets verksamhet och studier. 

att föra ut Vänsterpartiets syn om att klasskamp och klimatkamp bör gå hand i hand 

till övriga fack och arbetsplatser, för att skapa en kämpande optimism och tro på att 

kampen för klimatet och kampen för framtidens jobb och välfärd är en och samma 

kamp. Fackliga utskottet ska under året ta kontakt med klimatnätverket för att 

anordna ett gemensamt möte. 

att Fackliga utskottet ska under året anordna möten om marxismens grunder om 

klasskampens roll som drivkraften för en socialistisk samhällsutveckling. 

 

 


