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Inledning 

Verksamhetsåret 2014 kommer bli ett intensivt år för Vänsterpartiet Höganäs. Vi ska bedriva 

valrörelse inför valen till Europaparlamentet den 25/5 samt till riksdag, region och 

kommunfullmäktige den 14/9. Utöver dessa valrörelser ska vi också arbeta aktivt inför 

folkomröstningen om Höganäs hamns framtid. Vi kommer under 2014 prioritera synlighet och 

utåtriktat arbete. Vår målsättning med valarbetet är utöver att nå valframgångar i samtliga val stärka 

vår organisation genom att värva medlemmar, bli kunnigare och mer aktiva samt göra vår politik känd 

för allmänheten. Vi kommer medvetet prioritera såväl vilka politiska frågor vi ska kommunicera som 

vilka målgrupper vi främst ska vända oss till. Prioriterade politiska frågor är en välfärd utan 

kommersiella intressen samt en välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor. Prioriterade 

målgrupper är LO-medlemmar, kvinnor, ungdomar, hyresgäster och personer med invandrarbakgrund. 

Plan för valrörelsen 

Vår målsättning är att involvera så många som möjligt av våra medlemmar och sympatisörer i 

valrörelsen 2014 samt att vara maximalt synliga i enlighet med fastställda prioriteringar. 1 maj 

kommer bli startdatum för valrörelserna inför valen till Europaparlamentet, till riksdag, region och 

kommunfullmäktige samt inför folkomröstningen om Höganäs hamns framtid. Vi ska på olika sätt 

delta i och understödja Rädda Höganäs hamns arbete. Under maj, juni och juli ska vi hålla minst en 

utåtriktad aktivitet per månad. Under augusti och september ska vi hålla minst en utåtriktad aktivitet 

per vecka. Veckan före valet (vecka 37) ska vi vara ute varje dag. Utöver detta ska vi synas genom 

flygbladsutdelning och eventuellt också dörrknackning i bostadsområden, medverkan i massmedia och 

debatter samt i sociala medier. 

Våra kandidater till fullmäktige 2014 

Efter valet 2014 ska minst 50 procent av våra parlamentariker vara kvinnor. Våra 

fullmäktigekandidater ska i förväg skriva under ett dokument som visar vad som förväntas av dem 

samt vilket stöd de kan förvänta sig av partiet. Samtliga parlamentariker ska betala partiskatt i enlighet 

med fastställda direktiv. Vi ska sträva efter att göra våra parlamentariker lokalt kända samt ge dem 

goda möjligheter att utvecklas. Vi ska sträva efter att fördela förtroendeposter i parlamentariska 

församlingar och partiförening så att inte allt ansvar läggs på några få personer. Våra parlamentariker 

ska delta aktivt i partiföreningens verksamheter, hålla partiföreningens medlemmar informerade om 

det parlamentariska arbetet samt följa de beslut som fattas av partiföreningen. Om en parlamentariker 

lämnar partiet ska hen samtidigt lämna sitt parlamentariska uppdrag. 

Medlemmar 

För att kunna växa organisatoriskt och politiskt behöver vi fler medlemmar och framför allt fler aktiva 

medlemmar. Medlemsvärvning ska prioriteras. Varje medlem ska ges möjlighet att vara aktiv på det 

sätt som passar medlemmen. Varje ny medlem ska kontaktas per telefon inom två veckor efter 

inträdet. Varje medlem ska få kallelse per e-post eller brev till varje medlemsmöte senast en vecka före 

mötet. 
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Kommunalpolitik 

Fokus ska ligga på att utveckla vår egen politik snarare än att reagera på andra partiers politik. Vi ska 

fokusera på prioriterade områden i enlighet med centrala prioriteringar samt lokala behov och 

möjligheter. Vår lokala politik tar vi fram genom att undersöka och lyssna. Våra förslag ska vara väl 

genomtänkta och underbyggda. Vi strävar efter bredast möjliga enhet och största möjliga folkliga 

opinion kring varje politisk fråga. Parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete ska understödja 

varandra. Vi ska på olika sätt synliggöra vårt parlamentariska arbete. Vi ska utveckla vårt budgetarbete 

med målsättningen att under 2014 eller 2015 ta fram en egen budget. 

Ekonomi 

Partiföreningens kassör ansvarar för det kontinuerliga arbetet med föreningens ekonomi men det 

ekonomiska ansvaret vilar på hela styrelsen. Våra parlamentariker ska betala 10 procent i partiskatt till 

partiföreningen på arvoden från kommunala uppdrag. 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. Vår ekonomi ska vara ordnad och tåla att granskas. 

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 på olika sätt arbeta 

för att stärka och föra fram kvinnorna i partiföreningen. Vi ska vara uppmärksamma på patriarkala 

strukturer i vår partiförening. En väl fungerande internfeminism ska bidra till att vi blir ett tydligt 

feministiskt alternativ i lokalpolitiken. 

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, samtal med väljarna, sprida Vänsterpartiets nya 

magasin RÖTT, dörrknackning, studiebesök och kontakter med andra organisationer. Vi ska arbeta 

aktivt med partiets centrala kampanjer. Medlemmar i Vänsterpartiet ska uppmuntras och stödjas att 

vara aktiva i andra organisationer. 

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 och 

aktiviteter på distrikts- och riksnivå. Vi ska använda partiets grafiska profil när vi tar fram lokalt 

material. 


