Hägersten

Vänsterpartiet Hägersten
Förslag till verksamhetsplan för år 2022
Inledning
År 2022 är ett valår och fokus kommer därför att ligga på att göra ett riktigt bra val och bryta de
blågrönas makt på alla nivåer.
Den 11 september 2022 är det samtidigt val till riksdag, regionfullmäktige (f.d. landstinget) och
kommunfullmäktige. Vi måste denna gång särskilt uppmärksamma ”det glömda valet”,
regionfullmäktigevalet. Regionfullmäktige ansvarar för två mycket viktiga områden i välfärden –
sjukvård och kollektivtrafik och har också ett övergripande ansvar för samhällsplanering i hela
regionen. De blåa har haft makten i regionfullmäktige under flera mandatperioder (den senaste
perioden med benäget bistånd av miljöpartiet) och de skall inte få behålla den makten en period
till! I kommunfullmäktige i Stockholms stad har de blåa haft makten två mandatperioder i rad
(även där den senaste perioden med stöd av miljöpartiet). I riksdagen styr en ohelig allians med en
socialdemokrati som gått alltmera till höger och ett miljöparti som inte lyckats få igenom mycket
grön politik. Det är dags för en förändring på alla tre nivåerna. Och ju starkare vi är desto mera får
vi igenom!

Styrelsen
Styrelsen har alltid det övergripande ansvaret för hela föreningens verksamhet, men under ett
valår är det samordnande uppdraget viktigare än någonsin. Föreningens nya arbetssätt med
arbetsgrupper ska kompletteras med en valledningsgrupp.

Arbetsgrupper
Föreningen har under år 2021 arbetat med att starta upp arbetsgrupper. Detta arbete kommer att
fortsätta och utvecklas. Följande grupper finns för närvarande: lokala gruppen,
kommunikationsgruppen, miljögruppen och kulturgruppen och organiserargruppen.

Organisering
Just nu genomförs ett arbete för att få så många som möjligt att svara på föreningens
medlemsenkät där vi får hjälp av distriktet. Denna medlemsinventering gör att vi kommer ha ett
bra enkätunderlag inför valrörelsen. Enkätsvaren kommer likt föregående år användas för att
kontakta medlemmar när vi behöver folk som hjälper till vid olika aktiviteter men även för att hitta
alla medlemmar som vill vara aktiva ska hitta en plats i föreningen. Vi kommer fortsätta ha
ringstugor regelbundet för organisera medlemmar och arrangera möten för nya medlemmar.
Arbetet med att få till områdesgrupper har påbörjats och vi har en ansvarig för
Midsommarkransen/Telefonplan. Inför valrörelsen kommer vi fortsätta detta arbete och
förhoppningsvis hitta personer som vill ansvara för de andra områdena. Syftet med
områdesgrupperna är att dessa ska affischera, dela tidningen och flygblad i området.

Mål:
•

Hälften av föreningens medelmmar ska ha svarat på medlemsenkäten

•

Regelbundna ringstugor

•

Möte för nya medlemmar fyra gånger per år

•

Få igång fler områdesgrupper

Sociala aktiviteter
För att vi ska få fler aktiva i föreningen är det viktigt att det är kul att vara aktiv. Därför är sociala
aktiviteter viktigt. De har vi inte minst märkt på sen föreningens pubkvällar återupptogs.
Mål
•

Pupkvällar månadsvis

•

Gemensam brunch/frukost inför 1 maj

•

Sommaravslutning

Valrörelsen
Föreningen kommer i valrörelsen att samarbeta med grannföreningen Älvsjö-Fruängen och
eventuellt dela ansvaret för den traditionella valstugan vid Liljeholmen. Samarbete kommer också
att ske med riksdagsgruppen, regionfullmäktigegruppen, stadshusgruppen och Distriktsstyrelsen.
Valplattformar inför riksdagsvalet och regionfullmäktigevalet är antagna och valplattform inför
kommunfullmäktigevalet i Stockholms stad kommer att antas av repskapet den 7 april 2022.
Torgmöten kommer att hållas och vi kommer att engagera musiker för kulturella inslag. Utöver
valstugan kommer vi att använda den valcykel som introducerades i samband med valet 2018 för
aktiviteter på andra platser i vårt område.

Temamöten
Ambitionen är att anordna ett antal öppna möten på olika frågor inför valrörelsen.

Information till föreningens medlemmar
Medlemsblad kommer att skickas ut varje månad med information om aktuella aktiviteter, både i
föreningens egen regi och i regi av partidistriktet, samt med information från stadsdelsnämnden
och intressegrupperna. Med tanke på valåret blir det också fler extrautskick än vanligt. Håll
ögonen öppna!

Lokalpolitik/lokala gruppen
Föreningens representanter i stadsdelsnämnden bevakar både vad som händer i
stadsdelsnämndens ansvarsområde och i övrigt. Stadsbyggnadsärenden är heta och det händer
också mycket på skolans område där de blågröna nu säljer ut skolbyggnader och idrottshallar till
privata intressenter. Styrelsen välkomnar att medlemmarna håller ögonen öppna och

uppmärksammar styrelsen på vad som händer och gärna med förslag på åtgärder. Inför
stadsdelsnämndens möten sammankallas den lokala gruppen för information och diskussion.

Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen har som ambition att göra ytterligare tre “Vänstern i Hägersten”, två till
valet och ett därefter. Valtidningarna kommer bland annat att ha information om föreningens
kandidater på kommunnivå. Gruppen kommer också fortsätta arbetet med föreningens digitala
kommunikation, inte minst inför själva valkampanjen, och avsluta arbetet med att få in mer stöd
till föreningen via Swish.

Kulturgruppen
Den nystartade kulturgruppens mål är att arrangera författarsamtal, föreläsningar och andra
kulturarrangemang.

Klimatgruppen
Inför valrörelsen har gruppen tagit fram planer på en hel del utåtriktade aktiviteter som kan
besökas av alla i Hägersten, bland annat kommer en träff om Solceller och energipolitik hållas i
april och planer på en klimatfestival i Vinterviken har påbörjats.

Representantskapet
Representantskapet är kontaktorganet mellan stadshusgruppen och partiföreningarna. Vår
förening har fem ombud och fem ersättare. Föreningens ombud har till uppgift att hålla sig
informerade om kommunalpolitiken och att vidare-befordra information till föreningen och har
också möjlighet att lyfta lokala frågor till diskussion och beslut.

Internfeminism
Styrelsen ska under året arbeta fram en internfeministisk handlingsplan

Avslutning
Vänsterpartiet Hägersten är den till medlemsantalet tredje största föreningen i Storstockholm. Nu
ger vi järnet inför valet 2022 – för en röd valseger i valet 2022.
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