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beslutad på styrelsemöte 30 nov 2022

INLEDNING
Med det bästa valresultatet någonsin i kommunvalet och med över 2500 medlemmar går vi in i 2023, ett
år då vi ska förvalta det förtroende Malmöborna visat oss och styrkta av att vara fler medlemmar än
någonsin innan.
2023 är också det år då valrörelsen inför 2026 startar och detta ska vara tydligt i partiföreningens arbete.
Det är nu vi planerar och förbereder oss för ett nytt rekordval, ett val som ska resultera i att
Vänsterpartiet Malmö blir en del av det politiska styret i kommunen. 2026 ska vi inte vänta på att bli
inbjudna till samtal och förhandlingar, då tar vi initiativet.

Malmö präglas – precis som resten av samhället – av rasism, klasstrukturer och könsförtryck.
Vänsterpartiet Malmös politik och verksamhet ska genomsyras av det vi säger att vi är – ett socialistiskt,
feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Syftet är att skapa ett samhälle utan förtryck och
klasskillnader. De förtryckande maktstrukturer som finns i samhället – och i vår organisation – måste
bekämpas.
Malmö ska vara en stad som välkomnar alla, en plats till skydd från krig, förtryck och orättvisor. Genom
internationell solidaritet verkar vi för social och ekonomisk utveckling. Det är bara tillsammans som
världen kan förbättras.

ORGANISATION

Medlemmen
Organisationens minsta enhet, den enskilde medlemmen, är också den viktigaste. Utan medlemmar
ingen organisation och utan organisation inga medlemmar. Vår styrka är vår aktivism och vår förmåga att
samla många.
Alla medlemmar måste ha samma möjlighet att delta när eller om en vill det.

● Medlemsenkät med uppföljande telefonsamtal eller möte ska utvecklas och göras årligt
återkommande.

Medlemsmöten och interndemokrati
Medlemsmöten ska genomföras regelbundet på platser med god tillgänglighet där alla kan delta på lika
villkor.
Under året ska det göras möjligt för alla medlemmar att delta på medlemsmöten. Varje möte ska ha ett
syfte och kännas relevant. Därför ska kallelse, dagordning och andra möteshandlingar utgå senast två
veckor före varje möte.

Vänsterpartiet Malmö ska ge medlemmarna möjlighet och förutsättningar att, i olika kontexter, diskutera
och utveckla partiets politiska program och agenda.

● Medlemsmöten ska hållas regelbundet under året där alla medlemmar alltid ska  kunna delta på
lika villkor.

● Under året ska fler mobiliseringsmetoder testas för att få fler att delta vid medlemsmöten.
● Kallelse, förslag till dagordning och andra möteshandlingar ska publiceras senast två veckor före

respektive medlemsmöte.
● Styrelsen antar tidigt under året en plan för årets medlemsmöten.
● Parlamentariker, styrelse och andra förtroendevalda ska alltid finnas representerade vid

medlemsmöten.

Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 21433 Malmö sid 1 (6)
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se



Utskott och arbetsgrupper
Vänsterpartiet Malmö har en rad olika utskott och arbetsgrupper samt stadsdelsföreningar utifrån vilka
medlemmarna organiseras.
Alla medlemmar har rätt att till styrelsen inkomma med förslag på arbetsgrupper. Varje utskott och
arbetsgrupp ska ta fram en verksamhetsplanering som behandlas av styrelsen.

Under året anställs en Politisk koordinator med särskilt uppdrag att utveckla organisationen, att
återskapa stadsdelsgrupper och/eller nya geografiska konstellationer samt att återaktivera och starta
nya arbetsgrupper och utskott. Strukturer för stöd för kontinuerlig verksamhet ska skapas.

Styrelsen
Styrelsens roll är att leda och utveckla organisationen mellan årsmötena. Styrelsen är kollektivt ansvarig
för att verksamhetsplanen genomförs.
Styrelsen ska vara väl representerad på våra aktiviteter och arbeta med att involvera fler i föreningens
löpande arbete.

● Styrelsens arbete ska inledas med en styrelseutbildning.
● Styrelsen ska rapportera kontinuerligt om vad som behandlats på styrelsemöten och vad

styrelsen arbetar med. Medlemmar ska ha tillgång till dessa rapporter.
● Styrelsen ska internt utse ett Arbetsutskott (AU) som träffas och tar beslut mellan

styrelsemötena.
● Styrelsen ska fördela ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna samt fördela ansvar för

olika delar av verksamhetsplanen.

INFORMELLA MAKTSTRUKTURER

Vänsterpartiet är inte en isolerad ö i ett hav av förtryck. De maktstrukturer som finns i samhället finns
också inom vår egen organisation. Det är allas vårt ansvar att arbeta för att motverka dessa strukturer
och hitta vägar för det arbetet.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att arbeta för att motverka informella maktstrukturer  inom
partiföreningen. Styrelsen har ansvar för att arbetet implementeras och att strategier finns tillgängliga.

Formella maktstrukturer genom mötesformalia är viktiga i partiföreningen och finns för att motverka att
informell makt uppstår.

FOKUSOMRÅDEN 2023

Ökad politisk och ideologisk diskussion
Det är av vikt att det förs en kontinuerlig och ambitiös diskussion kring vår politik och ideologi för att
ständigt utveckla partiföreningen och för att skapa en starkare koppling mellan förtroendevalda och våra
medlemmar.

● Styrelsen ska ansvara för att det skapas fler forum för politisk och ideologisk diskussion inom
partiföreningen.

● Styrelsen tillsammans med Lilla fullmäktigegruppen ska i god tid initiera diskussioner kring
Malmö Stads budget och budgetförslag från Vänsterpartiet

Nysatsning på stadsdelsgrupper
För att öka graden av mobilisering och engagemang av medlemmar ska en nysatsning på
stadsdelsgrupper ske.
I valet 2022 stod det klart att Vänsterpartiet Malmö har möjlighet att nå väljare i fler områden än idag.
Fram till valet 2026 ska vi arbeta aktivt med att öka vår närvaro i dessa områden. Rosengård och
Lindängen är två områden där denna satsning kan inledas.
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● Under 2023 ska arbetslaget ta ett större ansvar för att mobilisera stadsdelsgrupper
● Under 2023 ska större resurser läggas på att nå nya medlemmar i Rosengård och Lindängen

Valet 2026
För att skapa de bästa förutsättningarna inför valrörelsen 2026 ska arbetet inför detta inledas under
2023. Vänsterpartiet Malmö har växt snabbt under senaste mandatperioden och vår nya storlek kräver
nya grepp gällande organisering och mobilisering där utbildning spelar en viktig roll.

EU-valet 2024
I juni 2024 genomförs valet till EU-parlamentet. Vänsterpartiet Malmö kommer fram tills dess driva vår
valkampanj med fokus på våra kärnfrågor. Målet är att öka ytterligare på både lokal och nationell nivå och
sätta fokus på vår politik.

Utredning om nya lokaler
Vänsterns hus som lokal har stora begränsningar i utrymme, möteslokaler och framförallt tillgänglighet.
Nuvarande lokaler utestänger medlemmar med funktionsnedsättningar  att delta i aktiviteter.

● Under 2023 ska en utredning tillsättas där frågan om nya lokaler för partiföreningen undersöks.

Fredsfrågan
Fred och internationell solidaritet går hand i hand. Den svenska fredsrörelsen har inte uppmärksammats
nämnvärt under de senaste årtiondena. Vänsterpartiet Malmös ska lyfta och aktualisera frågan, både
inom partiföreningens egna verksamhet och i samarbete med andra organisationer.

Islamofobi och afrofobi
Vänsterpartiet Malmö är ett antirasistiskt parti där perspektivet särskilt ska lyftas i all vår verksamhet.
Under 2023 läggs extra fokus på två former av rasism som ofta osynliggörs i den offentliga debatten;
Islamofobi och afrofobi.

Antirasism
Vänsterpartiet Malmös styrelse ges i uppdrag att leda arbetet med att införliva de förslag som finns i den
antirasistiska handboken, som bland annat skall utmynna i en antirasistisk plan som ska gälla hela
partiföreningen.

STUDIER

Arbetarrörelsens historia är kantad av strävanden efter bildning, ideologisk såväl som allmän. Studier ska
uppmuntras inom Vänsterpartiet Malmö. Inom Vänsterpartiet Malmö samordnas studier av
Studieutskottet.

Att möta väljare
Att möta väljare är en stor del av vår verksamhet - även åren då det inte är valrörelse. Därför ska de
framgångsrika “Att prata politik”-utbildningarna - som hålls under valrörelser - drivas kontinuerligt under
2023. Vänsterpartiet Malmö har ambitionen att växa stort till valet 2026 och då krävs utbildning i vår
politik och aktivism.
Det är även av vikt att de medlemmar som utbildas får möjlighet att utnyttja sin kunskap. Därför ska
partiföreningen under 2023 tydligare koppla utbildningsinsatser till konkret aktivism. Detta arbete
kommer att drivas av studieutskottet.

Övriga kurser och studier
Studiesatsningarna ska kompletteras med kurser om socialismens och arbetarrörelsens historia, men
också allmänna kurser i t.ex. filosofi och valda historiska nedslag.
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Studiecirklar, som under lång tid varit en viktig utbildningsform inom arbetarrörelsen,  ska startas upp
inom relevanta områden  och finnas överskådliga i en digital utbildningsportal.

SAMARBETEN

Ung Vänster
Ung Vänster är en särskilt viktig samarbetsorganisation för Vänsterpartiet. Dels av strategiska skäl för
partiets långsiktiga utveckling, men framförallt på grund av det egenvärde som finns i ungas organisering.
Vänsterpartiet Malmö följer den centrala rekommendationen om att 10% av det partistöd föreningen
erhåller tillfaller den lokala Ung Vänster-klubben.

Regionalt, nationellt och internationellt samarbete
Samarbetet med Vänsterpartiet  Skåne och regionalpolitiken ska utvecklas och stärkas för att ta tillvara
de framgångar vi haft i hela Skåne. Likaså ska samarbetet med våra kamrater på andra sidan sundet, som
påbörjades under valrörelsen, fortsätta att stärkas. Extra angeläget är att samarbeta kring miljöfrågor i
Öresund.

Poeten på Hörnet
Poeten på Hörnet fyller en viktig funktion i att samla flera olika grupper av människor än vad vi som
partiförening annars hade gjort. Lokalen ska under verksamhetsåret, förutom den kulturverksamhet som
arbetats fram, användas på ett strategiskt effektivt sätt för partiföreningen.

Zetkin Foundation AB
Vänsterpartiet Malmö äger Zetkin Foundation AB. Vänsterpartiet Malmö utövar sitt formella inflytande
över företaget via dess bolagsstämma.
Inför Zetkin Foundation AB:s bolagsstämma går Vänsterpartiet Malmös styrelse igenom handlingarna och
fattar beslut om agerande på stämman. Dessa ställningstaganden grundas i Vänsterpartiet Malmös
årsmötesbeslut.

RÖRELSENS RÖST I PARLAMENTEN OCH PARLAMENTARISKT ARBETE

Vänsterpartiet Malmö ska vara en naturlig plats att organisera sig för den som vill påverka politiken i
Malmös parlament. Vi ska stötta och agera möjliggörare för de utomparlamentariska rörelser som står
oss nära.
Partiföreningen och parlamentariker ska  driva rörelsens frågor i parlamentet. Vi skall vara den naturliga
megafonen för rörelsen och dess frågor.

Kontakt med Malmös rörelser
Ett viktigt led i detta arbete är att våra parlamentariker har regelbundna kontakter med de för
parlamentarikernas uppdrag relevanta fackförbund och andra intresseorganisationer. Våra kontakter till
rörelser i andra länder, såväl genom deras svenska avdelningar och stödnätverk i Sverige som genom vår
direktkontakt till dem, är något att vårda och vara stolt över.

● Styrelsen ansvarar för att kontakter med andra organisationer, grupper och arbetsplatser
upprättas och upprätthålls på ett strukturerat vis.

● Styrelsen väljer under året strategiskt ut organisationer att kontakta.

Förtroendevalda
Vänsterpartiet Malmös förtroendevalda har ett särskilt ansvar att kommunicera vår politik. Initiativ i de
kommunala och regionala nämnderna och i kommun- och regionfullmäktige ska kommuniceras till
föreningens medlemmar och även externt. Alla med förtroendeuppdrag har ett eget ansvar att sprida
kunskap och informera om de politiska frågor som rör respektive uppdrag.
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Oppositionsråden, gruppledaren och regionråden är våra frontpersoner i kontakterna med media,
föreningar och organisationer samt vid arbetsplatsbesök. Nämndpolitiker uppmanas att göra egna
verksamhetsbesök.
Alla våra politiker har ett särskilt ansvar att delta i diskussioner i föreningen och ta fasta på politiska
initiativ.

● Vid organisations- och arbetsplatsbesök ska vi eftersträva att involvera såväl parlamentariker,
styrelseföreträdare och aktivister från andra delar av partiföreningen.

● Parlamentariker och utskott som inleder samarbeten eller genomför besök hos andra
organisationer ska informera styrelsen i så god tid som möjligt.

● Parlamentariker ansvarar för att upprätthålla kontakter med för sitt uppdrag relevanta
fackförbund.

Politiska förslag
De förslag som vi lägger i parlamentet grundar sig i våra grundläggande strävanden mot ökad jämlikhet
och utvecklad demokrati.
En av de största konkretiseringarna av partiets politik under verksamhetsåret är vårt budgetförslag.
Processen med att ta fram budgetförslag ska föregås av diskussioner på medlemsmöten och det färdiga
förslaget ska väl etableras i föreningen.

KOMMUNIKATION

Ett välfungerande medie- och kommunikationsarbete är avgörande för utvecklingen av Vänsterpartiet
Malmö.

Fördelning av ansvar:
● Styrelsen har ansvar att ta fram en årsplan för partiföreningens kommunikationsarbete.
● Politisk sekreterare med inriktning kommunikation tillsammans med övriga

arbetslaget hanterar och utför det dagliga kommunikationsarbetet
● En särskild kommunikationsgrupp ska aktiveras under året för att stödja arbetslaget med

kommunikationsarbetet.

Under året kommunicerar vi internt och externt genom:
● Vänsterpartiet Malmös hemsida.
● Nyhetsbrevet som skickas regelbundet till samtliga medlemmar via e-post
● Folkviljan, vars redaktion lägger fram en utgivningsplan för hela året till styrelsen, publiceras sex

gånger per år varav tre ska planeras inför 8 mars, 1 maj och årsmötet 2024. Folkviljan distribueras
till medlemmarna via post och digitalt.

● Vänstern i Malmö ges ut minst tre gånger under året, varav ett nummer inför 1 maj och ett i
samband med Malmö Stads budgetdiskussioner.

● Föreningens hemsida, konton i sociala medier och tidningen Vänstern i Malmö för att
kommunicera våra politiska förslag, internt används huvudsakligen Folkviljan och föreningens
nyhetsbrev.

● På den kommunalpolitiska bloggen publiceras frågor, motioner och nämndinitiativ liksom inlägg
från våra förtroendevalda och rapporter från kommunfullmäktiges möten.

EVENEMANG

Varje år genomförs flera återkommande arrangemang. Oavsett om dessa drivs av Vänsterpartiet,
tillsammans med andra organisationer eller om vi stöttar ett arrangemang skall där alltid finnas möjlighet
för medlemmar, enskilt eller via utskott, att delta.
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Gemensamt för alla arrangemang är att de genomförs i enlighet med vår politiska linje. Klassperspektiv,
feminism, antirasism, klimatkamp och värnande av HBTQIA+ rättigheter skall alltid genomsyra våra
arrangemang.
Det är styrelsens uppdrag att initiera, följa och utvärdera genomförandet. För samtliga uppdrag ska
resurser äskas i syfte att samordna och eventuellt prioritera.
Evenemang ska i möjligaste mån finnas tillgängliga digitalt.

Årliga och återkommande arrangemang
Styrelsen ansvarar för att särskild grupp för respektive arrangemang utses, där tematiskt utskott eller
liknande finns ska dessa ges huvudansvar.

● 27 januari Förintelsens minnesdag
● 8 mars Internationella kvinnodagen
● 17 mars Kollektivavtalets dag
● 1 maj
● 15 maj Minnesdagen för Al Nakba
● 17 maj Internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi
● Malmö Pride
● 9 oktober Minnesdagen för den transatlantiska slavhandelns avskaffande
● 9 november Minnesdagen för novemberpogromen den
● Feministisk festival
● Fridays for future
● 20 november - Transgender day of remembrance
● 25 november - Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor
● 29 november - Internationella solidaritetsdagen med Palestina
● 10 december - Internationell dag för mänskliga rättigheter
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