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I Vänsterpartiet pågår ett utvecklings- och förändringsarbete. Efter valnederlaget 2010 
tillsattes en Framtidskommission som studerat Vänsterpartiets organisation och politik. 
Framtidskommissionens arbete har resulterat i två dokument: en slutrapport som överlämnats 
till partistyrelsen samt ett strategidokument som antogs på partikongressen 2012.
 
Dessa dokument ska vara vägledande även för Vänsterpartiet Höganäs. Vi ska våga och förmå 
förändra och utveckla oss för att kunna ta en större plats i lokalpolitiken i Höganäs.
 
Vi ska vara det tydligaste folkliga vänsteralternativet i lokalpolitiken genom att föreslå de mest 
strategiska reformerna men också genom vår närvaro i samhället och vår profil när vi dagligen 
möter människor.
 
I denna verksamhetsplan pekar vi ut ett antal prioriterade områden under verksamhetsåret 
2012. Vi ska gå in i valrörelsen 2014 som ett större, starkare och bättre parti såväl 
organisatoriskt som politiskt men vårt utvecklingsarbete är mer långsiktigt än så. Det sträcker 
sig bortom 2014.
 
Medlemmar
För att kunna växa organisatoriskt och politisk behöver vi fler medlemmar och framför allt fler 
aktiva medlemmar. Medlemsvärvning ska prioriteras och vi ska anstränga oss för att ge alla 
medlemmar möjlighet att på olika sätt vara aktiva. En enkätundersökning bland medlemmarna 
ska genomföras för att ta reda på varje medlems intressen, färdigheter och kunskaper. Varje 
medlem ska ges möjlighet att vara aktiv och att utvecklas. Varje ny medlem ska kontaktas per 
telefon inom två veckor efter inträdet, hälsas välkommen och erbjudas att aktivera sig. Varje ny 
medlem ska också inom två veckor efter inträdet brevledes få information om partiföreningen. 
Även sympatisörer ska kontaktas. Passiva medlemmar ska kontaktas per telefon minst en gång 
varje termin. Det ska vara roligt att medlem i Vänsterpartiet. Vi uppträder kamratligt och vänligt 
mot varandra även om vi har olika åsikter i vissa frågor. Partiföreningen ska också genomföra 
mer sociala och kulturella aktiviteter, till exempel utflykter eller teaterbesök.
 
Kommunalpolitik
Fokus ska ligga på att utveckla vår egen politik snarare än att reagera på andra partiers politik. 
Arbete för att ta fram ett kommunalpolitiskt handlingsprogram inför valet 2014 ska påbörjas. 
Vi ska fokusera på prioriterade områden i enlighet med centrala prioriteringar samt lokala 
behov och möjligheter. Strategidokumentet pekar ut följande prioriterade områden: välfärd, 
arbetsliv, feminism, miljö, bostäder och rasism. Exempel på prioriterade områden i Höganäs 
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är välfärden (där vi motsätter oss privatiseringar), Höganäshem samt Kullagymnasiet. Vi ska 
anstränga oss för att omsätta central politik i vår lokala verklighet. Vår lokala politik tar vi fram 
genom att undersöka och lyssna. Våra förslag ska vara väl genomtänkta och underbyggda. 
Vi ska föra fram en trovärdig politik. Vi strävar efter bredast möjliga enhet och största möjliga 
folkliga opinion kring varje politisk fråga. Det parlamentariska arbetet ska kombineras med ett 
utomparlamentariskt arbete. Vi ska också påbörja ett arbete för att ta fram en egen kommunal 
budget.
 
Ekonomi
Partiföreningens kassör ansvarar för det kontinuerliga arbetet med föreningens ekonomi 
men det ekonomiska ansvaret vilar på hela styrelsen. Partiskatt ska införas i enlighet med 
rekommendation från partiet centralt. Vi ska skänka 10 procent av vårt partistöd till Ung Vänster 
och 1 procent till Vänsterns studentförbund. Vår självfinansiering ska öka, till exempel genom 
insamlingar i samband med öppna möten. Vår ekonomi ska vara ordnad och tåla att granskas. 
Inför 2013 ska en budget för partiföreningen tas fram.
 
Internfeminism
I enlighet med Vänsterpartiets stadgar ska partiföreningens styrelse bestå av minst 50 procent 
kvinnor. Efter valet 2014 ska minst 50 procent av våra förtroendevalda vara kvinnor. Vi ska 
arrangera separatistiska möten för kvinnorna i partiföreningen, gärna tillsammans med andra 
partiföreningar i Skåne Nordväst. Vi ska vara uppmärksamma på patriarkala strukturer i vår 
partiförening.
 
Ett synligt och närvarande parti
Vi värvar medlemmar, gör vår politik känd och utvecklar vår politik genom att vara synliga 
och närvarande. Exempel på detta är flygbladsutdelning, dörrknackning, studiebesök och 
kontakter med andra organisationer. Medlemmar i Vänsterpartiet ska uppmuntras och stödjas 
att vara aktiva i andra organisationer, till exempel fackföreningar, hyresgäströrelse, kvinnojour, 
miljöorganisationer och idrottsorganisationer. Vår hemsida använder vi för kommunikation såväl 
utåt som internt och vi ska vara synliga i massmedia genom pressmeddelanden, insändare och 
annonser. Vårt parlamentariska arbete ska synliggöras. Viktiga datum för politisk aktivitet är: 
Internationella kvinnodagen, 1 maj, EU-dagen (9/5), Höganäs vårmarknad, Ryds marknad, FN-
dagen (24/10) och Kristallnatten (9/11).
 
Ett lyssnande och undersökande parti
När vi beslutar oss för vilka politiska frågor vi ska prioritera eller när vi tar fram våra politiska 
förslag gör vi det genom att undersöka och lyssna. Exempel på metoder för detta är 
studiebesök, dörrknackning och kontakter med andra organisationer eller sakkunniga. När vi 
formulerar våra politiska förslag ska detta göras i dialog med intresserade och berörda och med 
en hög grad av interndemokrati. Det är medlemmarna som bestämmer i Vänsterpartiet, därför 
ska alltid avgörande beslut tas av medlemsmöten.
 
Ett sammanhållet parti
Vi ska omvandla vår centrala politik till konkreta politiska förslag på lokal nivå. Vi ska samarbeta 
med andra partiföreningar, särskilt de i Skåne Nordväst. Vi ska följa och delta i partiets 
diskussioner på distrikts- och riksnivå. Vi ska använda partiets grafiska profil när vi tar fram 
lokalt material.
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Politikutveckling
Under rubriken Vänster för framtiden ska vi anordna öppna möten och studier kring rödgrön 
politik. Detta är både ett sätt att utveckla vår politik, göra vår politik mer känd och skapa nya 
kontakter. Det är också ett sätt att få in andra perspektiv på politiken än de rent lokala. Vi ska 
delta aktivt i Vänsterpartiet Skånes arrangemang, till exempel olika utbildningsdagar samt 
distriktsårskonferenser.
 
En effektiv och demokratisk organisation
Fattade beslut ska genomföras snarast möjligt och utvärderas efter genomförande. På så vis 
lär vi av våra misstag och utvecklar vår organisation och våra aktiviteter. För att organisationen 
ska fungera måste den interna kommunikationen fungera. Styrelseledamöter ska i normalfallet 
svara på inkommen e-post inom 24 timmar. Kallelse till medlemsmöte ska skickas ut per e-
post eller brev senast en vecka före mötet. Kallelse ska innehålla dagordning samt gärna också 
beslutsunderlag och beslutsförslag.
 
Våra möten
Så länge som vi är en liten partiförening har vi inte behov av skilja på styrelsemöten, 
medlemsmöten och möten med de som har kommunalpolitiska uppdrag. Men även om 
de flesta av våra möten är öppna för samtliga medlemmar kan det finnas behov av rena 
styrelsemöten eller möten med de som har kommunalpolitiska uppdrag. Det är viktigt att våra 
möten arrangeras så att så många som möjligt kan och vill vara med. Varje möte ska ha en 
sluttid och inte tillåtas hålla på för länge. Kommunalpolitiken ske heller inte tillåtas ta all tid. 
Vi går inte igenom samtliga handlingar inför ett fullmäktigemöte utan prioriterar de frågor som 
är viktiga för oss. Möten ska vara väl förberedda. Kallelse till samtliga medlemmar ska gå 
ut senast en vecka före mötet per e-post eller brev. Kallelse ska innehålla dagordning och 
gärna också beslutsunderlag samt beslutsförslag. Mötena ska protokollföras. Fattade beslut 
ska snarast möjligt verkställas. Samtliga på mötet ska uppmuntras att yttra sig. Att skilja på 
informations-, diskussions- och beslutspunkter bidrar till strukturerade möten. Årsmötet ska 
vara väl förberett och anta verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk berättelse 
samt budget. Verksamhetsberättelsen bör både redogöra för och utvärdera det gångna årets 
aktiviteter.
 
Valet 2014
Under året ska vi börja förbereda oss inför valet 2014. Vi ska börja diskutera prioriterade 
politiska frågor, vilka som ska kandidera till kommunalpolitiska förtroendeposter, eventuella 
samarbeten och så vidare. Vi ska också diskutera hur vi bäst utnyttjar våra begränsade resurser 
så att vi mäktar med både kommunalpolitiken och annat arbete.
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