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Gemensamma riktlinjer för alla utskott 
Generellt 

• Utskotten är distriktsstyrelsens organ för att bredda planering och genomförande av de aktiviteter 
som beslutats i verksamhetsplanen, övriga beslut från distriktsårskonferensen samt beslut fattade 
av distriktsstyrelse eller verkställande utskott.  

• Varje utskott ska inom sig välja en sammankallande som meddelas till distriktsexpeditionen. 
• Det finns inga fasta utskott, utan de som ska finnas under en given årskonferensperiod tillsätts av 

distriktsstyrelsen utifrån den verksamhet som kommer bedrivas. 
• Ledamöterna till utskotten väljs av DS, vill utskotten adjungera ledamöter beslutas detta av VU.  
• Utskotten ska skriftligen rapportera om sitt arbete i relation till utskottets riktlinjer till 

distriktsstyrelsen kvartalsvis. 
• Utskottet ska inkomma med en verksamhetsberättelse inför distriktsårskonferensen. 
• Utskottens verksamhet och kommunikation utgår alltid från program och beslut på exempelvis 

årskonferenser. 
• Utskott får ta egna initiativ till studier och aktiviteter inom sina särskilda områden, då de 

direktiv och beslut som ålagts utskottets utförts eller en realistisk plan för deras genomförande 
utarbetats. Alla egna initiativ ska rapporteras till VU.  

• Utskottsledamot som i möten med andra organisationer företräder Vänsterpartiet Storstockholm 
ska förankra förslag till beslut hos VU eller vid tidsbrist med distriktsordföranden. 

• Distriktsstyrelsen ansvarar för att ordna en introduktionsträff för alla nya utskott och 
eftersträvar i övrigt att ge snabb respons vid behov av exempelvis vägledning, råd eller 
fyllnadsval. 

• Utskotten bör samarbeta där det är möjligt. 
• Utskotten ska bistå 1 maj-arbetsgruppen genom att exempelvis hålla kontakten med andra 

organisationer. 
 
Kommunikation 
Inför aktiviteter som riktar sig till medlemmar och/eller allmänheten ska utskotten: 

• Kontakta distriktsexpeditionen i så god tid som möjligt för att kunna bjuda in medlemmar via 
exempelvis Vänsteraktuellt eller Veckobrev och för att få hjälp med att sprida informationen 
till andra då så ska ske. 

 
Stöd från distriktsexpeditionen 

• Varje utskott har en utsedd person på distriktsexpeditionen som stöd. Utskottsansvarig på 
expeditionen är behjälplig med råd och stöd, författa kortare texter, sammanställa dagordningar 
och mindre underlag, skicka ut kallelser och i undantagsfall delta på utskottets möten och 
aktiviteter. Arbetsuppgifter utöver dessa kräver godkännande av kanslichef. 

• Distriktsexpeditionen bistår också med Facebookevenemang, ev material och texter och liknande 
vid utåtriktad och intern kommunikation. 

• Vid större arrangemang där utskotten är involverade bistår expeditionen med stöd efter särskilt 
beslut. 
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Antirasistiska utskottet 

• Söka samarbeta med den antirasistiska rörelsen för ett jämlikt samhälle 
• Tillsammans med distriktsexpeditionen arrangera studier i antirasism  
• Vara behjälpliga vid antirasistiska arrangemang (ex vid minnesdagen av Kristallnatten) 
• Vara DS/arbetsgrupp behjälpliga vid framtagandet av en handbok i internt antirasistiskt arbete. 

 
Fackliga utskottet 

• Söka samarbete med fackföreningsrörelsen.  
• Arbeta för att utveckla samarbeten och möjligheter till samtal med fackföreningsrörelsen och 

parlamentariker, speciellt rörande en hållbar framtid samt en rättvis sjukvård.  
• Skapa möjligheter för fackligt engagerade vänsterpartister att träffas och utbyta erfarenheter och 

idéer.  
 
Internfeministiska utskottet 

• Vara styrgrupp till ett nätverk för de internfeministiskt ansvariga i partiföreningarna 
• Att tillsammans med distriktsexpeditionen arrangera utbildningar i internfeminism, för såväl 

förtroendevalda som andra medlemmar. 
• Arrangera separatistiska träffar i syfte att stärka kvinnors organisering i distriktet. Dessa träffar kan 

vara av olika karaktär och alla behöver inte vara av rent politisk art. 
 
Miljö- och klimatutskottet 

• Arrangera möten för rådgivning och samordning med fokus på miljö- och klimatpolitiska förslag 
för parlamentariker i kommuner och region tillsammans med distriktsexpeditionen.  

• Söka samarbeten med intresseorganisationer för en rödgrön omställning  
• Ta fram en exempelmotion om bildandet av naturreservat 
• Delta i genomförandet av distriktets kampanj om hållbara resor och transporter 

 
Studieutskottet 

• Genomföra en workshop i motionsskrivande tillsammans med distriktsexpeditionen innan 
motionstiden till kongressen  

• Tillsammans med distriktsexpeditionen planera och genomföra studier och fördjupningar, speciellt 
i de teman kongressen har. 

• Bistå distriktsexpeditionen i olika studiearrangemang,  
• Med stöd av distriktsexpeditionen ta fram ett koncept för studiecirklar 
• Samarbeta med ABF och CMS för att fördjupa och förnya studiearbetet 

 
Solidaritetsutskottet 

• att samarbeta med solidaritetsföreningar som delar Vänsterpartiets grundläggande värderingar 
• att på olika sätt sprida kunskap om partiets internationella politik såsom den formuleras i program, 

uttalanden och motioner på central nivå 
• att hålla kontakt och samarbeta med inom partiet befintliga och närstående organisationer som VIF, 

CMS och ISG för att bistå med praktisk hjälp vid lämpliga arrangemang 
• att bevaka arrangemang, möten, konferenser och manifestationer som sker i Stockholm och efter 

beslut i vederbörlig instans bidra till att partiet är representerat 
• att bevaka och bistå i deltagande vid större årsdagar eller återkommande evenemang av 

internationell karaktär  
 
 


