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Efter många framgångsrika år på alla möjliga nivåer befinner sig vår partiorganisation i ett ganska nytt 
läge. Vi har på många håll gjort det bästa valet någonsin och våra föreningar har ofta mer än dubbelt 
så många medlemmar mot vad organisationen är van vid. En mer dyster bild är att vi för första gången 
på länge är utanför alla majoritetskonstellationer i länet och befinner oss i opposition i landet, i 
regionen och i alla kommuner. 

Vår relativa framgång sker också i ett allt mer kluvet land. Vi går bra i storstadsregioner och sämre i 
alla delar där utanför. Det är ett mönster som syns även i Storstockholm. Våra framgångar är tydligast 
i Stockholms stads förortsområden men betydligt blygsammare i många av kranskommunerna där 
istället Sverigedemokraterna har gått framåt kraftigt de senaste valen. Vi har relativt framgångsrikt 
lyckats nå målgruppen ”unga progressiva”, men man ska vara medveten om att det är en relativt 
lättflyktig och trendkänslig grupp. Betydligt sämre framgång har vi haft i att nå gruppen ”ekonomiskt 
missnöjda” trots att dessa kanske har mest att vinna på vänsterpolitik. Här behövs förnyade insatser för 
att bygga långsiktigt förtroende och stöd. 

Under mandatperioden efter valet 2010 genomförde Vänsterpartiet både på central och distriktsnivå ett 
omfattande utrednings- och förnyelsearbete av organisationen. Satsningar på ett starkare lokalt 
ledarskap i föreningarna, längre mandatperioder för distriktsstyrelsen och bättre samverkan mellan 
distriktsstyrelsen, fullmäktigegruppen i Stockholm och regiongruppen med tillhörande kanslier har 
varit centrala utvecklingsområden i Storstockholm.  

Nu är åter den centrala organisationen inne i ett förändringsarbete med en ny framtidskommission som 
kommer lägga förslag till kongressen 2020. För att möta det arbetet och för att genomföra ytterligare 
åtgärder för att förstärka vår egen organisation tillsätter distriktet en egen framtidskommission. 

Vänsterpartiet Storstockholms framtidskommission får i uppdrag att tänka brett kring distriktets 
framtid och de utmaningar vi ser rörenade exempelvis medlemsaktivitet, organisationsutveckling och 
politiska prioriteringar. Det rör både överväganden inför valrörelsen 2022 men också förslag på längre 
sikt. Framtidskommissionen får också i uppdrag att speciellt fördjupa sig i frågor som lyftes under 
årskonferensen 2019 rörande medlemsinflytande i stora frågor och mer specifikt över stadshusgruppen 
i Stockholms stads arbete samt frågor rörande rörelsebyggande aktiviteter och strategiskt viktiga 
insatser för prioriterade målgrupper. 

Framtidskommissionens arbete startar när den tillsätts och får nödvändigt stöd från 
distriktsexpeditionen. Arbetet rapporteras till distriktsstyrelsen under hösten 2020 efter att gruppen 
kunnat göra överväganden kopplade till den centrala framtidskommissionens arbete och kongressens 
beslut i rörande frågor. 

Vänsterpartiet Storstockholms framtidskommission har som centrala uppgifter: 
- att till distriktsstyrelsen senast oktober 2020 presentera en rapport och förslag om de utmaningar och 
möjligheter distriktet ser framför sig med sikte på valen 2022 men även på längre sikt. 
- att följa den centrala framtidskommissionens arbete och konkretisera förslag för genomförande i 
distriktet. 
- att följa olika initiativ kring rörelsebyggande och strategisk närvaro (A20) 
- att särskilt utreda medlemmars och föreningars inflytande över kommungruppen i Stockholms stad 
så att detta motsvarar de centrala stadgarnas förväntningar på inflytande (A32-33). 
- att särskilt utreda medlemmars och föreningars inflytande vid principiellt viktiga frågor oavsett nivå i 
partiet (VP24). 
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