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Sverige 2016 - i en tid där främlingsfientliga och antidemokratiska krafter är på 
frammarsch, samt där borgerlig åtstramning- och utförsäljningspolitik är ett dagligt gissel, 
behövs en tydlig vänsterpolitik. Det arbete vi bedriver i vår förening är en del av det arbete 
hela Vänsterpartiet bedriver för en jämlik, ekologisk, socialistisk och feministisk värld.  
 
Kommunpolitik  
Efter maktskiftet i kommunen, november 2015, befinner vi oss i opposition i 
kommunpolitiken. Vi kan i och med det vara vassare och mer offensiva i vår politik och 
lägga förslag och yttranden som utan kompromisser för fram Vänsterpartiets politik.  Vi ska 
naturligtvis vara pådrivande på de övriga partierna för att få fram de bästa förslagen för 
medborgarna i Sundbyberg men vi kan också lägga förslag utifrån tydliga 
vänsterpartistiska ställningstaganden. Det är de av våra medlemmar som har uppdrag i 
kommunen, den så kallade kommungruppen, som har ett särskilt ansvar för detta. 
Kommungruppens arbete och resultatet av det arbetet bör också mer offensivt 
kommuniceras på gator och torg, på offentliga möten och inom media. Vänsterns politik 
hänger ihop!  
 
Föreningen  
För att få ett större genomslag i politiken måste vi växa och bli fler. Vår partiförening ska bli 
starkare, vi ska synas på fler ställen i samhället och i politiken. En målsättning är att bli fler 
medlemmar, en annan är att andelen medlemmar som är aktiva på olika sätt i politiken, 
ska öka. Vi bör stödja arbetet i olika nätverk samt arbeta för att hitta olika former för att 
kunna vara aktiv för vänsterpartiets politik också som mindre aktiv medlem eller 
sympatisör. 
Den målsättning vi efter valet 2014 satte att vi vid valet 2018 ska uppnå resultatet 12 % i 
kommunvalet är en kraftfull men inte orealistisk målsättning. Det innebär att vi också 2016 
måste ha den målsättningen framför ögonen och vara tydliga och utåtriktade med vår 
politik, såväl inom kommunpolitiken som belysandet av våra nationella och internationella 
ställningstaganden. Se också den strategiska plan vi arbetade fram vid konferensen ”Pepp 
och Politik” 6-7/2 -16.  
  
Utåtriktat arbete  
Den kampanj vi sedan början av sommaren bedrivit på gator och torg, tillsammans med 
andra partiföreningar runt om i landet, ”Fråga orten” har gett oss en god uppfattning om 
människors syn på sitt bostadsområde, på Sundbyberg och vad de anser är de viktigaste 
politiska frågorna att arbeta med. Vi kommer att fortsätta arbeta med kampanjen för att 
mot slutet av året dra slutsatser av resultatet och i ett offentligt möte, eller liknande, koppla 
det till vår politik.  
Vi ska också arbeta mer utåtriktat med flygbladsutdelning, appell-möten och öppna möten 
omkring de frågor våra kamrater i kommunfullmäktige och nämnderna driver och annat 
som är på gång i kommunen men också inom övrig politik. Det Ekonomiska- Ekologiska 
(Eko-Eko)-program som kommer att behandlas på kongressen under våren bör tydliggöras 



också i vårt lokala arbete i Sundbyberg.  
Vi ska samarbeta med olika föreningar och andra politiska krafter vid öppna arrangemang 
och möten, för att uppmärksamma och lyfta politiska frågor som vi i Vänsterpartiet driver. 
 
Utbildning  
Vi ska utbilda oss i Vänsterpartiets frågor. Detta gör vi genom att ta in lämpliga föreläsare 
till våra medlemsmöten och undersöka om det finns underlag att även genomföra 
studiecirklar i ämnen som är angelägna. Vi ska under året genomföra 2 utbildningskvällar 
för nya medlemmar.  
 
Sociala aktiviteter 
Det är viktigt att känna sig välkommen i föreningen och ha möjlighet att umgås och ha 
trevligt tillsammans. Då blir det lättare att hjälpas åt och kämpa för det vi tror på. Därför 
ska vi också ha sociala aktiviteter där fokus är att umgås med varandra: fester, gå på 
teater och annan kultur, grilla, kolla på Melodifestivalen tillsammans.  
 
Informationsarbete  
Vi har flera olika informationskanaler som vi ska använda och utveckla. Internt är det vårt 
medlemsbrev Bullen, SMS, Facebookgrupp och e-post. Externt ska vi synas via våra 
kanaler på Facebooksida, Twitter, Instagram samt bloggar och vår hemsida. Också 
insändarskrivande i de två lokaltidningar som finns i Sundbyberg ska ske regelbundet vid 
olika kommunalpolitiska och andra aktuella politiska frågor. 
 
Kalendarium  
Ons 20/1 Medlemsmöte: Kongressen 
Ons 3/2  Kommungrupp 
Lör-sön 6-7/2 Pepp- och politikhelg  
Ons 17/2 Medlemsmöte: Eko-Eko-programmet  
Tor 25/2 Valmöte kongressombud  
Ons 2/3 Kommungruppsmöte  
Lör 5/3 Årsmöte  
Tis 8/3 Internationella kvinnodagen, Flygbladsutdelning på morgonen  
Ons 16/3 Medlemsmöte: Sjukvård  
Mån 21/3 Flygbladsutdelning KF 
Ons 6/4         Kommungrupp 
Sön 17/4 Offentligt möte 6 timmars arbetsdag. Tillsammans med Solna 
Ons 20/4  Medlemsmöte 
Mån 25/4 Flygbladsutdelning KF 
Sön 1/5 Första maj m lokalt arrangemang  
Tor-sön 5-8/5 Kongress 
Ons 11/5        Kommungrupp  
Ons 25/5 Medlemsmöte 
Tor 26/5 Vårmarknaden  
Mån 30/5 Flygbladsutdelning KF 
Ons 1/6         Kommungrupp  
Mån 6/6 Nationaldagsfirande Golfängarna  
Lör 11/6 Sommaravslutning 
??? 20/21/22/6   Flygbladsutdelning KF 
 aug Medlemsmöte  
 aug Kommungruppsmöte  
 aug     Kräft- och surströmmingsskiva på Sturegatan  
 sep Medlemsmöte  
 sep Kommungruppsmöte  
 okt Medlemsmöte  
 okt Kommungruppsmöte  
 nov Medlemsmöte  
 nov Kommungruppsmöte  
 dec Julfest  
 dec Kommungruppsmöte  
 dec Julmarknad på Sturegatan  


