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Det politiska läget  1 

Genom Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen ser vi fortfarande att vår politik får stort 2 

genomslag. Vi har lyckats driva igenom 80 budgetreformer som gjort att samhällets mest utsatta fått 3 

det bättre. Vi har nu en unik chans att i valet 2018 flytta fram vänsterns positioner och göra vår 4 

verklighetsbeskrivning till det nya normala. Sverige ska åter bli det mest jämlika landet i världen. Och 5 

äntligen kommer nu också lagförslaget mot vinstjakten i välfärden. En jämlik välfärd fördelas inte 6 

efter hur lönsamma vi är. En jämlik välfärd är till för oss alla och den fördelas efter behov. Vi vill se 7 

ett Sverige där vi omfördelar pengar från rika till vanligt folk, där vi kan arbeta kortare dagar, där 8 

välfärden byggs ut och där tågen kommer fram i tid.  9 

En röst på Vänsterpartiet i valet i höst, det är den bästa rösten mot Sverigedemokraterna och 10 

rasismen de står för. Vi är det enda partiet som istället för att dras med när de stjäl debatten, 11 

faktiskt har en strategi för att mota tillbaka dem. SD lever på människors oro, rädsla och utsatthet. 12 

De behöver samhällsproblemen, för det är då som de kan skylla på sina syndabockar. 13 

Därför är det livsviktigt att politiken förbättrar vardagen för vanliga löntagare, för vanliga 14 

pensionärer, för alla som oroar sig för framtiden. I stad och land, för var och en. Den politiken är det 15 

vi i vänstern som har. Vi mobiliserar för välfärd, trygga jobb och löner och pensioner som går att leva 16 

på. Vi menar att kampen för en bra välfärd aldrig ska innebära konflikt mellan oss och de som flyr 17 

undan krig och konflikt. Konflikten finns mellan människan och kapitalet. 18 

Distriktsstyrelsen (DS) 19 

Distriktsstyrelsen har som ansvar att verkställa verksamhetsplanen för året och att leda distriktet. 20 

Styrelsen ska sammanträda minst 8 gånger under 2018. Under året står arbetet inför valet och 21 

därefter fullföljandet av de möjligheter valresultatet ger i fokus. DS ska de arbeta med att nå ut med 22 

partiets politik på länsnivå, att anordna gemensamma utbildningar för länets partiföreningar och 23 

samordna partiföreningarna i länet. Dessutom ska höstkonferens och årskonferens anordnas. 24 

Distriktsstyrelsen är den beslutande nivå i partiet som har ett övergripande ansvar för 25 

regionpolitiken och i de fall då principiellt viktiga frågor ska fattas rörande regionen eller sjukvården 26 

kommer DS att fatta beslut i frågorna.  27 

Regionpolitik  28 

2018 kommer precis som det gångna året att präglas av den kris som sjukvården i länet befinner sig 29 

i. Vi har senaste åren arbetat i opposition, och arbetar fortfarande för att kunna få till en politik som 30 

gör oss till en arbetsgivare som lockar till sig personal istället för, som det är nu, att allt fler lämnar 31 

oss eller blir sjukskrivna. Konfliktlinjen i länet handlar i stort om hur vården i Västernorrlands län ska 32 

bedrivas och hur den ska organiseras. Partiets linje i dessa frågor avgörs i regiongruppen, 33 

distriktsstyrelsen och på distriktsårskonferensen.  34 

Vi kommer att fortsätta arbeta för att vi ska få in mer resurser till sjukvården och att vi ska bedriva 35 

vård utifrån människors behov. Vår viktigaste fråga i nuläget är att satsa på en bra personalpolitik 36 

vilket vi ser i förlängningen kommer att leda till mindre kostnader, båda i form av färre 37 

sjukskrivningar, mindre utomlänsvård och mindre stafettkostnader. Vi kommer att fortsätta arbeta 38 

utifrån vårt regionpolitiska program och vårdpolitiska program, bl.a. för att stärka primärvården och 39 

att länet ska ha tre akutsjukhus och tre BB. Inom de regionalpolitiska utvecklingsfrågorna kommer bl 40 

a kollektivtrafiken, tillgången till rent vatten och en fossilfri energiförsörjning att vara viktiga delar av 41 

ett hållbart miljö- och klimatarbete. Kompetensförsörjningen och kulturfrågor är också vara viktiga 42 

frågor för oss att driva i kommunerna och Region Västernorrland. 43 
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Kampanj/aktivism  45 

Vänsterpartiet som parti behövs mer än någonsin, när andra partier blir allt mer likriktade tappar 46 

människor förtroendet för politiken. Vi har en bra politik som faktiskt gör det bättre för människor. 47 

Men vi måste också visa att man kan förändra. Därför vill vi uppvärdera vårt arbete med 48 

kampanjande och aktivism under 2018. Vi är inte bara ett parti som ska finnas representerat i 49 

parlamentariska församlingar, utan vi är ett parti som är ute på gator och torg, som finns på 50 

arbetsplatser, på biblioteket och på flyktingförläggningar osv. För Vänsterpartiet är det naturligt att 51 

delta i och stödja t ex kampen för att ensamkommande ungdomar ska få stanna i Sverige, strejker 52 

som genomförs på arbetsplatserna, aktioner för bättre kollektivtrafik, ockupationer för en jämlik 53 

vård och liknande. 54 

2018 är ett valår 55 

Vår nationella valplattform, det dokument vi nu tar med oss för att göra politik i valrörelsen, heter 56 

Ett Sverige för alla - inte bara för de rikaste. Det är en plan för hur Sverige ska bli världens mest 57 

jämlika samhälle. Det handlar om omfördelning. Om att forma ett hållbart arbetsliv och ett gott liv 58 

efter de yrkesverksamma åren. Om att inte backa undan när den ekonomiska eliten skriker för att 59 

behålla sina privilegier. Vi har visat att vi har reformerna som gör Sverige jämlikt, men det behövs så 60 

väldigt mycket mer.  61 

Under året ska vi se till att de kampanjer som kommer ut från partiet centralt får genomslag lokalt 62 

och vi skall bli mer synliga i våra närområden. För att göra en så bra valrörelse som möjligt behöver 63 

vi samordna oss mer mellan de olika partiföreningarna. När vi driver samma frågor i flera 64 

partiföreningar samtidigt har vi större möjlighet att komma igenom i människors medvetande och 65 

även medialt. Det är också viktigt att vi lär oss att utnyttja de sociala medierna optimalt.  66 

Lämpliga frågor att samordna oss kring är exempelvis lokalt ledarskap och sammanhållna 67 

vårdområden inom vården, 6-timmars arbetsdag, rätt till heltid, avskaffa delade turer samt 68 

integrationspolitik. Distriktsstyrelsen ska också fortsatt verka för införande av avgiftsfri kollektivtrafik 69 

i hela länet. I detta ingår även att arbeta för att stärka förarnas anställningsvillkor och arbetsmiljö.  70 

Utbildning 71 

Höstkonferensen och distriktsårskonferensen (DÅK) är tillfällen som lämpar sig särskilt bra som 72 

gemensamma utbildningstillfällen. Vi är då många som samlas och kan ta del av tex en föreläsning 73 

eller workshop. Valskolan genomförs direkt efter DÅK. Det åligger också distriktet att arrangera eller 74 

hjälpa partiföreningarna att arrangera utbildningar i politiskt arbete utifrån de behov som föreligger. 75 

Fackligt nätverk  76 

Det fackliga arbetet fortsätter att utvecklas och ligger under distriktsstyrelsen. Ett fackligt nätverk 77 

ska arbeta med att lyfta de fackliga frågorna i länet. 78 

Internfeminism  79 

Det finns ett behov av att fortsätta arbetet med att förbättra den internfeministiska situationen i 80 

partiet. Här har distriktsstyrelsen ett ansvar. Här handlar det både om att skapa strukturer som 81 

möjliggör allas deltagande, men också om utbildningar för våra styrelser i hur internfeminism 82 

fungerar i respektive partiförening. Under året ska distriktsstyrelsen anordna en internfeministisk 83 

träff per månad undantaget sommarmånaderna juli och augusti.  84 

Lokalföreningarna 85 

Distriktsstyrelsen ska fortsätta arbetet med att stärka sammanhållningen inom länet. DS ska arbeta 86 

för att skapa flera förbindelser och möjligheter för lokalföreningarnas medlemmar att mötas, 87 

bekantas och hitta politiska likhetspunkter samt utbyta politiska idéer. 88 


