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Förslag till 

Verksamhetsplan 2017 

 
Vänsterpartiets grundvärderingar om en jämlik, socialistisk och feministisk värld på 
ekologisk grund är mer aktuell än någonsin. I en värld där populism och faktaresistens 
vinner mark visar vi på en verklig värld där fler är engagerade och påverkar poltiken.  
 – Vänsterpartiet Sundbyberg är den främsta kraften för ett bättre Sundbyberg!  
 
Kommunpolitik  
Vi ska driva en aktiv oppositionspolitik genom att vara vassa och offensiva i vår politik och 
lägga förslag och yttranden i fullmäktige och nämnder 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 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 så att 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. 
 
Enligt vår ”master plan” är målet i valet 2018 att nå 12 % av rösterna. En kraftfull men inte 
orealistisk målsättning. Därför måste vi jobba ännu hårdare med att få en stark förening 
där medlemmarna trivs och har kul, vi ska fokusera på målet hela vägen fram. Läs ”master 
planen” för att få mer information om arbetet framåt.  
  
Utåtriktat arbete  

Genom att synas utåt kan vi få möjlighet att prata vänsterpolitik med medborgare i 
kommunen. Genom dessa möten kan vi skapa förändring. Vi ska synas utåt både genom 
att dela flygblad regelbundet, insändare, synas på arrangemang i kommunen, arrangera 
öppna möten och på olika sätt finnas i människors vardag. Genom både traditionell media 
och sociala medier når vi ut med vårt budskap.  
 
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. 
Tillsammans firar vi Internationella kvinnodagen 8 mars, 1 maj och partiets 100-årsdag 13 
maj – där vi bjuder in allmänheten till alla aktiviteter.  
 
 



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, exempelvis 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 våren 2017 
Kalendariet är ett levande dokument som justeras efter vad som händer och vilka beslut 
som fattas. Detta är en grund att utgå ifrån. Medlemsmöten med fokus på våra politiska 
prioriteringar; sociala frågor, miljöfrågor och bostadspolitiska frågor.  
 
Januari  
Ons 18/1 kl. 18  Medlemsmöte: Kampen för fred i Mellanöstern  
Ons 25/1 kl. 18  Talkshow 6 timmars arbetsdag, ABF-huset, Sveavägen 41 
 
Februari 

Ons 1/2 kl. 18  Kommungruppsmöte (inför KS 6 feb) 
Lör 11/2 kl. 15  Årsmöte 
Mån 20/2   Kommunfullmäktige 
Ons 15 el 22/2 Öppet möte i Rissne om trygghet  
Sön 26/2   Partiföreningsskolan (endast styrelsen), Kafé Marx 
 
Mars 
Ons 8/3 kl. 18  Kommungruppsmöte (inför KS 13 mars) + Int kvinnodagen 
Sön 12/3 kl. 18  Politikerutbildning  
Ons 22/3 kl. 18  Medlemsmöte: Ev Hållbarn stadsutveckling, Sundbybergs miljö 
Sön 26/3   Partiföreningsskolan (endast styrelsen), Kafé Marx 
Mån 27/3   Kommunfullmäktige, stadshuset 
 
April 
Ons 5/4 kl. 18  Kommungruppsmöte (inför KS 10 april) 
Ons 19/4 kl. 18  Medlemsmöte 
Mån 24/4   Kommunfullmäktige, stadshuset 
Lör 29/4   Partiföreningsskolan (endast styrelsen), ABF-huset  
april-maj  Öppet möte om fokusområdet (bostad, miljö, socialt) 
 
Maj 
Mån 1/5  Förstamajfirande 
Ons 10/5 kl. 18  Kommungruppsmöte (inför KS 15 maj) 



Lör 13/5   100-årsfirande 
Tors 18/5 (?)   Vårmarknad, Sturegatan 
Sön 21/5 kl. 13  Politikerutbildning, Solna stadshus 
Ons 24/5 kl. 18  Medlemsmöte 
Mån 29/5   Kommunfullmäktige, stadshuset 
 
Juni 
Tis 6/6   Nationaldagfirande, Golfängarna  
Ons 7/6 kl. 18  Kommungrupp (inför KS 12 juni) 
xxx x/x   Extra medlemsmöte om förslag till kommunbudget  
xxx x/x   Rissne Pride  
Mån 26/6   Kommunfullmäktige, stadshuset 
Ons 28/6   Kommunfullmäktige budget, stadshuset 
 
Augusti 
Ons 16/8 kl.18 Medlemsmöte, val av valgrupp  
Tor 17/8 (?)   Kräftskiva, Sturegatan   
 
September 

Lör-sön 2-3/9  Konferenshelg inför valet 2018 val av valledning  
Ons 6/9 kl. 18 Medlemsmöte  
Ons 20/9 kl. 18  Kommungrupp  
Lör-sön 30-9-1/10  Vänsterdagarna i Malmö  
sep-okt  Öppet möte om fokusområdet (bostad, miljö, socialt) 
 
Oktober 
Ons 11/10 kl. 18  Medlemsmöte  
Ons 25/10 kl. 18 Kommungrupp  
 
November 

Ons 8/11 kl. 18  Medlemsmöte  
Ons 22/11 kl. 18 Kommungrupp  
nov-dec  Öppet möte om fokusområdet (bostad, miljö, socialt) 
 
December 

Ons 6/12 kl. 18 Medlemsmöte  
Tor 7/12 kl. 18 (?) Julmarknad, Sturegatan  
Ons 13/12   Kommungrupp 


