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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skaraborg

Det här är årets sjätte nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skaraborg. I det kan du läsa om 
hur Vänsterpartiet Mariestad jobbar. Kanske finns det tips som kan användas i din 
partiförening ...

Vill du att det görs ett nyhetsbrev om just din partiförening? Har du andra förslag 
på innehåll i kommande nyhetsbrev? Har du mer eller mindre färdig text och / eller 
bilder du vill ha med i ett kommande nyhetsbrev? Ta kontakt med Mats Kristiansson, 
ordinarie i distriktsstyrelsen, på mats.kristiansson.v@gmail.com.

Gamla nyhetsbrev kan hämtas här: Nyhetsbrev.

VÄNSTERPARTIET MARIESTAD

Årsplanen

I början av varje verksamhetsår gör vi i styrelsen ett exceldokument som vi kallar års-
plan. Syftet är att underlätta en god planering så att vi får gjort det vi ska och undvika 
att för mycket läggs på någon enskild person. 

I årsplanen lägger vi in de uppdrag vi fått från medlemmarna i verksamhetsplanen, 
så att de sprids ut jämnt under året. Där lägger vi också in andra relevanta saker, t.ex. 
utbildningar som distriktsstyrelsen arrangerar, tidskrävande saker som framtagandet 
av vår kommunala skuggbudget samt viktiga saker som deadline för ansökan om kom-
munbidrag och datum för Vänsterdagarna och kongressen. (Det är inte styrelsen som 
tar fram den kommunala skuggbudgeten, men flera i styrelsen är även med i den kom-
munala gruppen, så de är extra upptagna med det under den perioden.)

Årsplanen ger oss alltså en överblick över dels det vi har att göra, dels vilka andra saker 
som kommer att hända och kan ta tid i anspråk samtidigt. Den är alltså både ett prio-
riteringsverktyg och ett planeringsverktyg. Vi kompletterar årsplanen löpande då nya 
saker kommer upp.

Vi kollar på årsplanen vid varje styrelsemöte, så att vi har koll på var vi är på året, vad 
som är kvar att göra, hur vi ska lägga upp resten av arbetet och vem som ska göra vad.

Styrelseboken

Styrelseboken är en slags handbok för vårt styrelsearbete. Syftet är bland annat att 
minska risken för personberoende, alltså att bara en person vet hur man gör något, 
eftersom det gör en sårbar.

I styrelseboken beskriver vi vilka uppgifter ordföranden, sekreteraren, kassören etc. 
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har i just vår förening. Även andra uppdrag än att sitta i styrelsen beskrivs, t.ex. att vara 
medlemsansvarig eller med i en arbetsgrupp. Det framgår vilka som är ansvariga för 
vad och hur specifika arbetsuppgifter, så kallade rutiner, ska skötas, t.ex. att förbereda 
en digital vänsterträff och hur vi välkomnar nya medlemmar.

Styrelseboken uppdateras när något har förändrats. Det är alltså ett levande doku-
ment. Vi läser inte i den så ofta, men det är ändå bra att den finns om något skulle vara 
oklart. 

En annan fördel med styrelseboken är att de som blir tillfrågade om huruvida de vill 
sitta i styrelsen kan läsa i styrelseboken för att få en uppfattning om vad uppdraget 
innebär. 

Kommunala gruppen

Vår kommunala grupp består av alla som sitter i kommunfullmäktige, en nämnd, en 
bolagsstyrelse och partiföreningens styrelse. Vi har dessutom, trevligt nog, med några 
medlemmar som varken har uppdrag i kommunen eller i partiföreningens styrelse men 
som är intresserade av kommunpolitiken. 

De som har uppdrag skriver en rapport från varje nämndsammanträde etc. och mejlar 
alla i gruppen. Gruppledaren kallar kommunala gruppen till möte veckan innan kom-
munfullmäktige. På mötena diskuterar vi dels hur vi ska agera i kommunfullmäktige i 
de frågor som kommer upp, dels om vi ska lägga några motioner, ställa interpellationer 
etc. Vi bollar också idéer och tankar vi har om framtida motioner m.m. och diskuterar 
annat aktuellt i kommunpolitiken. Vid behov utvecklar vi de rapporter som skickats 
från nämndsmötena. 

Om vi ska skicka in en insändare så skickar vi oftast den till den kommunala gruppen 
först, så att alla får tillfälle att tycka till och säga om de vill stå med på insändaren. 

Vi lägger varje år fram ett eget förslag på budget för kommunen, en så kallad skugg-
budget eller oppositionsbudget. Vi tar fram den tillsammans, och gruppledaren håller 
i arbetet. Vårt syfte är att ta fram ett budgetalternativ där vi visar hur vår politik kring 
välfärd och delaktighet samt klimat- och miljöfrågor bildar en helhet samtidigt som vi 
värnar en god ekonomi i kommunen. Det är ett dokument som har stor betydelse och 
som på ett övergripande plan styr kommunala gruppens arbete. 

Vi har ibland en punkt på våra vänsterträffar som heter ”Kommunala gruppen berät-
tar” eller liknande, där vi diskuterar sådant som är aktuellt med alla som är med på 
vänsterträffen. Alla medlemmar som är intresserade får komma med i vår kommunala 
grupp och alltså få de mejl vi skickar varandra med rapporter, frågor, insändare etc. och 
komma på den kommunala gruppens möten. Vi tycker det här är ett bra sätt att få våra 
medlemmar intresserade av och insatta i kommunpolitiken, vilket kan vara ett första 
steg mot att själv ta ett uppdrag. 

Vänsterträffar

De flesta av våra medlemsmöten är öppna för alla som är intresserade oavsett om 
de är medlemmar i Vänsterpartiet eller inte. För att det ska bli tydligt kallar vi dem för 
”Vänsterträffar” eftersom det inte låter så exkluderande som ”medlemsmöte”.



Vi brukar bjuda in någon till våra vänsterträffar, ofta en tjänstperson från kommunen, 
som berättar om ett ämne vi är intresserade av. Det har t.ex. varit kommunens miljö-
strateg, projektledaren för Agenda 2030 och kommunens ekonomichef. Vi har också 
haft en variant på detta, nämligen att en av våra medlemmar berättar om något hen är 
kunnig inom eller intresserad av.

Detta att ha någon som berättar om något brukar göra att fler medlemmar kommer på 
mötena, och även andra icke medlemmar som är särskilt intresserade av just det äm-
net. Vi tror att det är ett bra sätt att sänka tröskeln för att komma på ett möte att veta 
att fokus åtminstone en del av mötet garanterat kommer att vara på någon annan och 
att det kommer att gå att sitta och bara lyssna. Sedan försöker vi få alla att delta i dis-
kussionen på ett sätt som känns bekvämt för varje person. 

När det kommer nya personer som inte är medlemmar till ett möte så frågar vi alltid 
efteråt om de vill stå med på vår mejllista över sympatisörer, så att de får våra mejl med 
inbjudan till vänsterträffar etc. 

I fönstren på vår partilokal har vi satt upp affischer med våra mötesdatum, kontaktupp-
gifter till oss och namn på vår facebooksida så att förbipasserande kan kontakta oss 
om de vill komma på ett möte. 

ÅTERKOPPLING

Ø	Har du synpunkter på det här nyhetsbrevet eller Vänsterpartiet Skaraborg i
 allmänhet?
Ø	Är det något du vill informera Vänsterpartiet Skaraborg om?

Ta kontakt med någon av distriktsordförandena (se kontaktuppgifter nedan).

KONTAKTUPPGIFTER

Distriktsordförande:

Ø	Emil Estebanez: emil.estebanez@vansterpartiet.se
Ø	Malin Pettersson: malin.pettersson@vansterpartiet.se

Ombudsperson:

Ø	Ingmarie Torstensson: skaraborg@vansterpartiet.se

Webbplats:

Ø	skaraborg.vansterpartiet.se

Facebook:

Ø	facebook.com/vskaraborg
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