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Vänsterpartiet Värmland  

 
1. Inledning  

Vänsterpartiet växer, så också Vänsterpartiet Värmland. Vi hoppas på att under året växa ytterligare. 

Fokus under 2015 kommer att vara att få till rutiner kring det ordinarie arbete med stöd och råd till 

partiföreningar samt att skapa förutsättningar för en gemenskap i distriktet genom t.ex. 

grundutbildningar.  

 

2. Organisationen 

2.1 Distriktsstyrelsen  

 Distriktsstyrelsen behöver utforma styrdokument för sitt interna arbete, exempel på detta är en 

ekonomisk delegeringsordning och delegeringsordning mellan distriktsstyrelsen och det 

verkställande utskottet.  

 Distriktsstyrelsen utser inom sig politikansvariga inom t.ex. feminism och fackligt-politiskt 
arbete och för dessa ska en uppdragsbeskrivning göras. 

 Distriktsstyrelsen behöver utforma en arbetsordning mellan landstingsgrupp, regiongrupp och 
distriktsstyrelsen. 

 Distriktsstyrelsen ska verka för goda relationer med föreningar, folkrörelser, fackförbund och 

ideella krafter som står Vänsterpartiet nära.  

 Distriktsstyrelsen ska uppmuntra partiföreningar att delta i distriktsstyrelsens möten och göra 
distriktsstyrelsens arbete och mötesverksamhet känt i organisationen.  

 Distriktsstyrelsen ska verka för att förlägga möten ute hos partiföreningarna. 

 Distriktsstyrelsen ska aktivt driva aktuella politiska frågor. 

 

2.2  Anställda  

 Distriktet har en ombudsman anställd på 75 %. Ombudsmannens främsta uppgift är att vara ett 

administrativt stöd till distriktsstyrelsen samt att sörja för hjälp, råd och stöd till partiets 

föreningar. Ombudsmannen har därför en nyckelroll i kommunikationen mellan 
partiföreningar och distriktsstyrelsen.  

 

2.3 Organisatoriskt stöd till partiföreningarna  

 Distriktsexpeditionen kan vid behov stå till tjänst med utformning av lokala annonser och 

trycksaker. Vårt mål är att partiföreningarna med hjälp av centrala mallar ska klara så mycket 

som möjligt av detta arbete själva.  

 Distriktsstyrelsen identifierade ett behov hos föreningarna av stöd vad gäller 

medlemshantering och medlemsvård under 2014. Utbildning i hantering av medlemsregister 

och medlemsvårdande rutiner kommer att fortsätta under 2015. Partiföreningarna behöver utse 

medlemsansvariga i sina styrelser.  

 Distriktet kan bistå med råd och stöd i politiska och organisatoriska frågor.  

 Distriktet ska vara med och starta upp en tantpatrull i Värmland. 

 Distriktet ska verka för att Vänsterpartiet syns mer och att varje partiförening i distriktet ska 

föra utåtriktad verksamhet vid minst 10 tillfällen/år genom t.ex. torgmöten, öppna 

diskussioner och tematräffar.  

 

2.4 Utvecklingsarbete 

 Under 2015 ska en internfeministisk översyn göras i distriktet. 



 En översyn av distriktsexpeditionen bör göras under 2015 tillsammans med övriga hyresgäster 

för att säkerställa att lokalen är tillgänglighetsanpassad. 

  

3. 8 mars och 1 maj  

 Distriktet kommer att inhämta information om lokala arrangemang från partiföreningarna och 

hjälpa till att sprida dessa. Arrangemang ligger på partiföreningarna att anordna. Distriktet 

ordnar gemensam annons inför 1 maj.  

 

4. Studier 

 Under 2014 och början av 2015 har det varit en stor ökning av medlemmar i distriktet. Det 

innebär att det är många som är nya inför att vara en del av Vänsterpartiets politik. Vi kommer 

därför under 2015 att fokusera på grundutbildningar i vår politik och styrelsearbete. Detta 

kommer att ske i samarbete med partiföreningarna. 

 Distriktet kommer att verka för att utbilda cirkelledare i inkluderingsarbete. ABF och övriga 

studieförbund har fått uppdraget av landshövdingen att bedriva utbildning för att främja 

integrationen. 

 Distriktet uppmuntrar till studier via partiets centrala utbildningssatsning med youtube-filmer 

för parlamentariker. Partiföreningarna kan själva anordna dessa eller med distriktet som 
medarrangörer.  

 Distriktet ska verka för att studier hålls såväl på distriktsnivå som på partiföreningsnivå, 
eventuellt med regional indelning, t.ex. norr/söder.  

 Distriktet kommer att arbeta för att bedriva studier i samarbete med ABF. Vi uppmuntrar 

också partiföreningar till kontakter med ABF.  

 Distriktet kan på önskemål från partiföreningarna bistå med studiematerial och föreläsare i 
andra politiska frågor.  

 

5. Konferenser, temadagar och tematräffar 

 Distriktet kommer under 2015 att arrangera distriktsövergripande arrangemang, varav en ska 

ha tema kring inkludering och främlingsfientlighet ur ett vänsterperspektiv, där det kommer att 

finnas möjlighet att diskutera politiska frågor i ett länsperspektiv. 

 

6. Informationsspridning 

6.1. Intern information  

 Distriktet har två interna månadsbrev. Ett som går till partiföreningsstyrelserna och som till 

stora delar innehåller organisatoriska frågor. Partiföreningsstyrelserna ansvarar för att 

återkoppla till distriktsexpeditionen på det utskick som riktar sig till dem. Det andra 

månadsbrevet går ut till alla medlemmar, det kallas för närvarande för Värmlandsvänstern 

informerar. Det innehåller mer allmän information, t.ex. arrangemang i distriktet.  

 Distriktets interna information sprids i huvudsak via e-post och därför måste e-postadresser 

uppdateras i medlemsregistret. Detta är de medlemsansvariga i respektive partiförenings 
ansvar.  

 Distriktet ska verka för att rätt information sprids till rätt personer, t.ex. genom att upprätta e-
postlistor.  

 Möjlighet att ta del av interninformation finns också via distriktets hemsida. Där finns 

lösenordsskyddade sektioner för närvarande. Lösenord anges i nyhetsbrevet. 
 

6.2. Extern information 

 Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

 Distriktets sociala medier, facebooksida Vänsterpartiet Värmland, Twitter @varmlandv och 

Instagram @varmlandv, uppdateras löpande av ombudsman och distriktsordförande.  



 Distriktet samordnar centrala debattartiklar och försöker sprida dessa hos lokaltidningarna. 

Detta arbete kan med fördel utvecklas i samverkan med partiföreningarna under året.  

 Partiföreningarna har en viktig roll i att informera varandra. Distriktet tar gärna emot lokala 

debattartiklar, motioner och annat material för att samla in i en bank, så att det enkelt kan 
komma partiföreningarna till del.  

 Distriktsstyrelsen arbetar för att fånga upp medborgarnas vardagsfrågor såsom skola, 

hemtjänst, valfrihet som utgångspunkt för temagrupper där vi förankrar vardagsfrågorna 

utifrån socialistisk och feministisk grund. 

 

 

7. Avslutning  

Valrörelsen 2018 har redan börjat och under 2015 lägger vi grunden för ett stabilt och starkt 

Vänsterparti. Vi kommer att utbilda våra medlemmar och lyfta den politiska debatten inom vår 

organisation. Vi fortsätter att vara det tydliga vänsteralternativet i Värmland som arbetar för 

jämställdhet, solidaritet och en ekologiskt hållbar framtid.  

 


