Distriktsårskonferens
16-17 mars 2013

Motioner och
motionsvar
Vänsterpartiet
Storstockholm 2013
Valstrategi [VAL 1-6]
Verksamhetsplan [VP 1-19]
Former för kongressombudsval
& kongressnomineringar [KON 1-3]
Allmänna motioner [A 1-14]

!

Vässa vänstern

FÖR FRAMTIDEN

Valstrategi
VAL1 Ställ om Stockholm till en grön, rättvis och levande stad!
Undertecknande partiförening och distriktsmedlemmar önskar sig en mer offensiv och visionär
valkampanj än den som föreslås av distriktsstyrelsen, och detta av såväl politiska som valtaktiska
skäl.
Vi vänder oss emot tendensen att förvandla politik och ideologi till separata sakfrågor med
ofta rent tekniska eller ekonomiska lösningar. Skillnaderna mellan blocken både minskar och
framstår då som obegripliga för många människor. Vänsterpartiet ska skilja sig från övriga
partier och ha visioner om ett annat samhälle och en tro på politikens kraft att förändra. Vi
anser att Vänsterpartiets valkampanj ska grunda sig i en sammanhållen berättelse om vad
som är fel i vårt samhälle och hur vi kan göra det bättre.
Vi anser det därför självklart att valkampanjen ska baseras på klimatförändringens orsaker och
konsekvenser – vad som ofta beskrivs som ”vår tids största utmaning” som trots detta ännu inte
har fått någon politisk lösning. Det är nu ställt bortom allt rimligt tvivel att om vi inte ska riskera
katastrofal klimatförändring – enligt till och med kapitalismens främste förkämpe, Världsbanken, kan världen ha blivit fyra grader varmare om bara 50 år. Man pekar själv på att detta vore en
katastrof, och ska den undvikas måste hela världen börja agera nu. Det är vi i den industrialiserade
delen av världen som måste gå före. Det är vi såväl juridiskt som etiskt förpliktigade till, och det är
en politisk förutsättning för att utvecklingsländerna ska följa efter i ett senare skede.
Klimatomställning handlar inte om miljö i första hand – det handlar om byggande, boende, trafik
och levnadssätt. Det måste alltid rent praktiskt genomföras på lokal och regional nivå vilket i högsta
grad gör det till en distriktsfråga. Planering och genomförande är nära kopplade till frågor om arbete
och välfärd som redan är viktiga frågor för Vänsterpartiet. En grön omställning kräver också social
rättvisa.
Därför tror vi också att en valkampanj för en klimatomställning och nya gröna jobb rent
valtaktiskt har bättre förutsättningar att vinna stockholmarnas röster än DS förslag att fokusera på
bostadsfrågan.
Nya, klimatsmarta hyresrätter och energibesparande upprustning av miljonprogramsområdena är
omistliga delar av en omställningskampanj. Vi anser dock att det är för smalt för att utgöra partiets
huvudfråga i valet. Detta framgår bl a av den senaste Riks-SOM-undersökningen (2011), där endast
tre % av de svarande anger ”Bostäder/byggnadsfrågor” som en av sina tre viktigaste samhällsproblem. Det kan jämföras med att 15 % uppger miljö/energi (dvs klimat) på samma fråga. Den
valkampanj vi ser framför oss är ingen ”miljökampanj” – vårt mål är att bygga om hela samhället
– men resultatet är ändå intressant att notera. Det latenta miljö/klimat-intresset är betydligt större,
vilket visas av att miljöfrågan 2007-2009 – då klimatet diskuterades mer i media – ansågs som
viktig av 23-24 % av väljarna. När SOM 2011 ställde den mer allmänt hållna frågan om vad vi är
mest oroade för gav det en lista vars ”topp tre” är miljöförstöring, klimatförändring och havsmiljö!
Regelmässigt är miljöintresset dessutom ännu större i Stockholm än i riket som helhet. Bland annat
med tanke på att FN:s klimatpanel IPCC släpper sin nästa rapport 2013-2014 – varav en del i
Stockholm (!) – finns stor anledning att tro att det redan stora intresset för klimat och miljö
kommer att öka ytterligare fram till valet 2014.
Det är uppenbart att intresset och oron finns hos väljarna. Men ingen politisk kraft har hittills lyckats
omvandla dem till ett politiskt projekt som förmår bryta vår individuella maktlöshet inför denna
stora utmaning. Vänsterpartiet, med sin betoning på rättvisa, gemensamma och samhällsstyrda
lösningar har en unik möjlighet att föra fram klimatfrågan på ett trovärdigt sätt. Vi kan forma en
politik som verkligen kan lösa problemet och samtidigt ökar jämlikheten mellan klasser, kön och
länder.
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För V bör det vara självklart att visa väljarna att låginkomsttagare bidrar mycket mindre till klimatkatastrofen. Det är främst höginkomsttagare som behöver ”ställas om”. Klimatfrågan handlar inte
främst om individuella konsumtionsval utan om makt och politik. Vi måste också visa att högeralliansen försvårar klimatomställningen istället för att bidra till den och att den nödvändiga
omställningen är en av de grundläggande krafterna för flera jobb. Att på det sättet stöpa om och
politisera miljö- och klimatfrågan – från individuella, opolitiska konsumtionsval till en fråga om
ekonomi, makt och politik – är en helt central uppgift för en grön vänster.
Våra lösningar på klimatfrågan är i sig lockande ur ett vänsterperspektiv. Gröna jobbsatsningar,
klimatsmart bostadsbyggande, utbyggd kollektivtrafik och sänkt arbetstid med en vidgad offentlig
sektor och satsningar på kultur och fritid är alla frågor som Vänsterpartiet driver av socialistiska och
feministiska skäl. De är viktiga i sig men kan och bör kopplas till en rättvis klimatomställning. När
nu så många oroar sig över klimatfrågan vore det väl rent av märkligt om inte Vänsterpartiet förde
fram en stark vision om en rättvis, hållbar och levande Stockholmsregion!
Den bostadskampanj som DS förespråkar i verksamhetsplanen för 2013 är bra för att den sätter
fokus på en viktig fråga och förenar social rättvisa med ekologisk hållbarhet, och vi tillstyrker att
den genomförs. Snarare än en generalrepetition för valkampanjen vill vi dock se den som ett steg på
vägen mot en valkampanj som på liknande sätt förenar ”det röda” med ”det gröna”, men i en större
berättelse som binder samman fler politikområden till en tydlig samhällsvision.
Vi har inte haft möjlighet att i denna motion ta fram en färdig alternativ valstrategi, men dess
huvuddrag presenteras nedan. Valstrategin kan med fördel kallas “Ställ om Stockholm till en grön,
rättvis och levande stad!” och bör sammanfoga politiska krav och visioner under exempelvis
följande underrubriker:
1. Bra och klimatsmart boende
Exempel: rusta upp och klimatanpassa miljonprogrammen, bygg nya och klimatsmarta hyresrätter,
bland annat på Bromma flygplats, stopp för ombildningar i innerstan och närförorter. Nya områden
för exploatering längs (existerande eller planerade) spårtrafikleder.
2. Bekvämt och prisvärt trafiksystem
Exempel: T-bana till Nacka och Täby, Spårväg Syd, fler busslinjer, höjda och utvidgade
trängselavgifter som går till utbyggd kollektivtrafik, sänkt SL-taxa, inga nya motorvägar som
Förbifart Stockholm, mer cykelanpassad stad, minskat flygresande genom nedläggning av
Bromma flygplats.
3. Trygg och tillgänglig skola, förskola och omsorg utan vinst
Exempel: mer pengar till offentliga sektorn, non-profit-princip i kommunala upphandlingar, mer
lokalproducerad och vegetarisk mat i offentliga verksamheter, försök med förkortad arbetstid,
försök med större inflytande för personal och brukare.
4. Utvecklande kultur och fritid
Exempel: gratis museer, lokalbidrag till föreningslivet, rusta upp lekparker och idrottsplatser, främja
levande förorter genom offentliga satsningar och lokalt affärsliv / kamp mot externa köpcenter.
5. Grön energiomställning
Exempel: Fasa ut de fossila bränslena i Värtaverket till 2020, allt matavfall samlas in till
biobränslen, satsning på energieffektivisering av offentliga lokaler, stöd till lokal
energiproduktion (främst solceller i staden och vindkraft i länet).
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6. Planering för klimatförändring och resursbrist
Exempel: Planering som tar hänsyn till stigande vattennivåer och extremtemperaturer,
handlingsplan för färskvattenförsörjning, upplåt ytor till stadsodling, bygg ut energisnåla
transportmedel.
Vidare bör valstrategin enkelt och pedagogiskt förklara varför dessa frågor hänger ihop med en
rättvis och grön omställning och hur många gröna jobb som kan förväntas av satsningarna.
Vårt yrkande är
att

distriktsstyrelsen får i uppgift att omarbeta distriktets valstrategi utifrån de riktlinjer och
allmänna drag som presenteras i denna motion

att

en slutgiltig version av valstrategin antas av DÅK 2014

att

DS omarbetar Verksamhetsplanen för 2013 i de stycken som handlar om valkampanjen
2014 utifrån denna motions huvuddrag

att

extra medel tillförs för utbildning av distriktets valarbetare i de frågor som berörs av
valtrategin

Vänsterpartiet Enskede, Jens Holm (Enskede), Lina Hjorth (Liljeholmen Hägersten), Rikard
Warlenius (Liljeholmen Hägersten), Ann-Margarethe Livh (Tensta Rinkeby Spånga), Stellan
Hamrin (Hammarby Skarpnäck), Mehdi Oguszoy (Birka Vasa), Dick-Urban Vestbro (Vita Bergen),
Inger Falk (Skärholmen), Lars Abrahamsson (Kista), Sven-Göran Svanborg (Solna), Kerstin
Granér (Solna), Anna Norell (Solna), Ylva Famme (Solna), Senija Sarkis (Solna), Taha Howafi
(Solna), Tove Pehrsson (Solna), Tony Kashanirad (Solna), Jan Strömdahl (Västra Södermalm),
Ylva Nork (Västra Södermalm), Marie Lundkvist (Västra Södermalm), Eva Björklund (Västra
Södermalm), Yngve Sundblad (Västra Södermalm), Anita Persson (Västra Södermalm)

VAL2 Ställ om Stockholm till en grön, rättvis och levande stad!
Följande motion till distriktsårskonferensen som Jens Holm tagit initiativ till har Vänsterpartiet
Tensta-Rinkeby-Spånga beslutat att stödja med tillägget: I Stockholms stad behöver bostadsfrågan
vara i centrum, där vi slår fast att alla har rätt till bostad oavsett inkomst.
Undertecknade vill se en mer offensiv och visionär valkampanj än den som föreslås av distriktsstyrelsen, och detta av såväl politiska som valtaktiska skäl. Vi har därför lagt fram en motion till
distriktsårskonferensen som handlar om att det tas fram en ny valstrategi som har en rödgrön
omställning av Stockholms som främsta fokus.
Vi vänder oss emot tendensen att förvandla politik och ideologi till separata sakfrågor med ofta
rent tekniska eller ekonomiska lösningar. Skillnaderna mellan blocken både minskar och framstår
då som obegripliga för många människor. Vänsterpartiet ska skilja sig från övriga partier och ha
visioner om ett annat samhälle och en tro på politikens kraft att förändra. Vi anser att Vänsterpartiets
valkampanj ska grunda sig i en sammanhållen berättelse om vad som är fel i vårt samhälle och hur vi
kan göra det bättre.
Vi anser det därför självklart att valkampanjen ska baseras på klimatförändringens orsaker och
konsekvenser – vad som ofta beskrivs som ”vår tids största utmaning” som trots detta ännu inte
har fått någon politisk lösning. Det är nu ställt bortom allt rimligt tvivel att om vi inte ska riskera
katastrofal klimatförändring – enligt till och med Världsbanken kan världen kan ha blivit fyra grader
varmare om bara 50 år. Man pekar själv på att detta vore en katastrof och ska den undvikas måste
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hela världen börja agera nu. Och det är vi i den industrialiserade delen av världen som måste gå
före. Det är vi såväl juridiskt som etiskt förpliktigade till, och det är en politisk förutsättning för att
utvecklingsländerna ska följa efter i ett senare skede.
Klimatomställning handlar inte om miljö i första hand – det handlar om byggande, boende, trafik
och levnadssätt. Det måste alltid rent praktiskt genomföras på lokal och regional nivå vilket i högsta
grad gör det till en distriktsfråga. Planering och genomförande är nära kopplade till frågor om arbete
och välfärd som redan är viktiga frågor för Vänsterpartiet. En grön omställning kräver också social
rättvisa.
Därför tror vi också att en valkampanj för en klimatomställning och nya gröna jobb rent
valtaktiskt har bättre förutsättningar att vinna stockholmarnas röster än DS förslag att fokusera
på bostadsfrågan.
Nya, klimatsmarta hyresrätter och energibesparande upprustning av miljonprogramsområdena är
omistliga delar av en omställningskampanj. Vi anser dock att det är för smalt för att utgöra partiets
huvudfråga i valet. Detta framgår bl a av den senaste Riks-SOM-undersökningen (2011), där endast
tre % av de svarande anger ”Bostäder/byggnadsfrågor” som en av sina tre viktigaste samhällsproblem. Det kan jämföras med att 15 % uppger miljö/energi (dvs klimat) på samma fråga. Den
valkampanj vi ser framför oss är ingen ”miljökampanj” – vårt mål är att bygga om hela samhället
– men resultatet är ändå intressant att notera. Det latenta miljö/klimat-intresset är betydligt större,
vilket visas av att miljöfrågan 2007-2009 – då klimatet diskuterades mer i media – ansågs som
viktig av 23-24 % av väljarna. När SOM 2011 ställde den mer allmänt hållna frågan om vad vi är
mest oroade för gav det en lista vars ”topp tre” är miljöförstöring, klimatförändring och havsmiljö!
Regelmässigt är miljöintresset dessutom ännu större i Stockholm än i riket som helhet. Bland annat
med tanke på att FN:s klimatpanel IPCC släpper sin nästa rapport 2013-2014 – bland annat i
Stockholm (!) – finns stor anledning att tro att det redan stora intresset för klimat och miljö kommer
att öka ytterligare fram till valet 2014.
Det är uppenbart att intresset och oron finns hos väljarna. Men ingen politisk kraft har hittills lyckats
omvandla dem till ett politiskt projekt som förmår bryta vår individuella maktlöshet inför denna
stora utmaning. Vänsterpartiet, med sin betoning på rättvisa, gemensamma och samhällsstyrda
lösningar har en unik möjlighet att föra fram klimatfrågan på ett trovärdigt sätt. Vi kan forma en
politik som verkligen kan lösa problemet och samtidigt ökar jämlikheten mellan klasser, kön och
länder.
Våra lösningar på klimatfrågan är i sig lockande ur ett vänsterperspektiv. Gröna jobbsatsningar,
klimatsmart bostadsbyggande, utbyggd kollektivtrafik och sänkt arbetstid med en vidgad offentlig
sektor och satsningar på kultur och fritid är alla frågor som Vänsterpartiet driver av socialistiska och
feministiska skäl. De är viktiga i sig men kan och bör kopplas till en rättvis klimatomställning. När
nu så många oroar sig över klimatfrågan vore det väl rent av märkligt om inte vänsterpartiet förde
fram en stark vision om ett rättvist, hållbart och levande Stockholmsregion!
Den bostadskampanj som DS förespråkar i verksamhetsplanen för 2013 är bra för att den sätter
fokus på en viktig fråga och förenar social rättvisa med ekologisk hållbarhet, och vi tillstyrker att
den genomförs. Snarare än en generalrepetition för valkampanjen vill vi dock se den som ett steg på
vägen mot en valkampanj som på liknande sätt förenar ”det röda” med ”det gröna”, men i en större
berättelse som binder samman fler politikområden till en tydlig samhällsvision.
Vi har inte haft möjlighet att i denna motion ta fram en färdig alternativ valstrategi, men dess
huvuddrag presenteras nedan. Valstrategin skulle kunna kallas: “Ställ om Stockholm till en grön,
rättvis och levande stad!” I den strategin skulle vi vilja se krav och visioner på exempelvis följande
teman: klimatsmart boende, satsningar på kollektivtrafiken, utveckling av kultur och fritid, grön
energiomställning och anpassning till ett förändrat klimat.
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Vi föreslår
att

DS får till uppgift att ta fram förslag till en ny valstrategi utifrån innehållet ovan och att
denna strategi antas på distriktsårskonferensen nästa år.

Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga
Distriktsstyrelsens svar på motion VAL1 och VAL2
I de två motionera, som är delvis likalydande, föreslås att årskonferensen arbetar om valstrategin
alternativt tar fram en ny valstrategi utifrån motionernas intentioner och att den omarbetade/nya
valstrategin antas av årskonferensen 2014. Båda motionerna vill att valkampanjen utifrån
”klimatförändringens orsaker och konsekvenser” ska ”grunda sig i en sammanhållen berättelse om
vad som är fel i vårt samhälle och hur vi kan göra det bättre”. Motionerna har inga konkreta förslag
till förändringar av valstrategin, men i VAL1 skisseras ett brett klimatpolitiskt program i sex
punkter.
DS är helt ense med motionärerna om klimatfrågans betydelse. Den är en av de avgörande, för att
inte säga den avgörande, frågan i vår tid. Klimatförändringarnas konsekvenser berör samhällslivets
alla områden i global skala och de politiska reformer som krävs för att minimera skadorna
förutsätter vänsterpolitik och ändrade maktförhållanden. I vår praktiska politik, i våra program och
i vårt parlamentariska och utomparlamentariska arbete, måste vi kunna tackla klimatfrågan i hela
dess bredd, med både konkreta detaljförslag och långsiktiga visioner. Men att utforma en valstrategi
och en framgångsrik valkampanj är något annat.
Hur gärna vi än vill att valdebatten ska handla om visioner, komplicerade sammanhang och
helhetslösningar som förbinder en mängd olika politikområden, så vet vi att det inte kommer att bli
så. SCB:s rapport Åttapartivalet (2010) visar att åsiktsröstning är ett viktigt skäl till att folk röstade
som de gjorde förra valet. Med andra ord: ”partiet har en bra politik i de frågor som jag tycker är
viktiga”.
Det är alltså fullt relevant att driva politik utifrån sakområden. När vi väljer profilfrågor
behöver vi veta vilka frågor människor tycker är viktiga i valet, samt vilka frågor de tycker
Vänsterpartiet har en bra politik inom. På nationell nivå har välfärd och sysselsättning hamnat högst
upp på väljarnas viktighetsdagordning de senaste åren. Klimat har varit mindre viktigt och bostad
ännu mindre viktigt. Men i Stockholms län ser det annorlunda ut, då hamnar bostadsfrågor och
klimatfrågor nära andra frågor som sjukvård, kollektivtrafik och sysselsättning. Troligtvis kommer
både klimat och bostad spela en stor roll även det här valet.
Frågan är om väljare tror på Vänsterpartiets politik inom dessa områden. Där kan vi ta hjälp av en
sifo-undersökning från juni 2012 där det framgår att Miljöpartiet i stort sätt ”äger” klimatfrågorna.
Enligt undersökningen har 46 procent av svenskarna högst förtroende för MP när det gäller klimatet.
Motsvarande siffra för Vänsterpartiet är 1 procent. Vi själva vet att Vänsterpartiet har den bästa
klimatpolitiken. Men sorgligt nog är det inte så många andra som vet det. Därför vore det olyckligt
om vi väljer just klimat som profilfråga i distriktet. Vi har inga motsvarande siffror för partiets
förtroende i bostadsfrågor. Det vi vet är att Sifo i en undersökning visar att 80 procent av
stockholmarna anser att bostadsbristen i Stockholm bäst kan lösas genom nyproduktion av
hyresrätter. Det är helt i linje med Vänsterpartiets politik.
Vår uppgift är att utforma en kampanjstrategi där vi genom fokusering på strategiska sakfrågor och
konkreta förslag inte bara kan formulera oro och ilska över sakernas tillstånd, utan än mer skapa
hopp och förtroende för politikens möjligheter och Vänsterpartiets förmåga. En kampanj baserad
på klimatfrågan i hela dess bredd och ”en sammanhållen berättelse” kommer inte att leva upp till
en sådan ambition. För vårt distrikts del menar vi att det både valtaktiskt och sakpolitiskt är klokt att
fokusera på bostadsfrågan vid sidan av partiets centrala kampanjfokus.
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Att sakfrågorna hamnar i centrum betyder inte att visionerna och berättelserna försvinner helt. När
vi pratar om att bygga klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror handlar det i grunden om en
vision om rättvisa och jämlikhet, i det här fallet allas lika möjlighet till ett tryggt boende. Det handlar
också om en vision där vi ställer om Stockholm till en grön och levande stad.
Detta innebär inte att klimatfrågan inte kommer att ha en viktig plats i Vänsterpartiets valrörelse.
Flera av de konkreta förslag som VAL 1 räknar upp kommer i en eller annan form att vara viktiga
delar av Vänsterpartiet Storstockholms valkampanj även med förslaget till valstrategi.
Därutöver vill vi framhålla att det är olyckligt att uppdra till DS att skriva om valstrategin för beslut
först på nästa årskonferens. Nya DS måste ges möjlighet att koncentrera sitt arbete på att stärka
och förbereda distriktsorganisationen inför valrörelsen utifrån en antagen valstrategi. Värdefull
planerings- och förberedelsetid skulle annars gå förlorad.
Dessutom vill vi utveckla vårt sätt att se på valrörelser. Valrörelser driver vi inte enbart den
intensiva månaden innan valdagen, utan valrörelsen bör vara en del av vårt vardagliga politiska
arbete. Genom långsiktigt arbete med samma fråga ger vi partiföreningarna möjlighet att arbeta in
frågan, samt vi får möjlighet att jobba upp viktiga frågor till den politiska dagordningen.
Vad gäller de ”extra medel” som motion VAL1 vill tillföra för utbildning av distriktets valarbetare
så finns inte de. Vi har de resurser vi har. Det blir DS uppgift att ta fram en detaljerad valbudget. I den
kommer medel för utbildning av valarbetare att anvisas och utbildningen kommer givetvis att utgå
från den valstrategi och andra styrdokument som distriktsårskonferensen beslutat om.
Slutligen vet vi att det finns ett stort stöd hos partiföreningarna för att driva bostadsfrågan. Inför
arbetet med att ta fram en valstrategi skickade distriktsstyrelsen ut en enkät till alla partiföreningar.
I sammanställningen framgår det att av de 16 föreningar som svarat, vill 13 föreningar att distriktet
ska driva bostad som profilfråga.
I svaret till motion VAL4 föreslår DS att ett nytt stycke om klimat- och miljöfrågorna tillförs valstrategin.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionerna VAL1 och VAL2

VAL3 Feltänkt kring arbetslivet och för fackligt aktiva medlemmar
(stycke 9, 10 och 33)
I valstrategin tas villkoren i arbetslivet upp i ett stycke och våra fackligt aktiva medlemmar i ett
annat. Så långt är det bra.
MEN: det är inte bara otillräckligt, det är i huvudsak feltänkt.
Att kampanja för bättre förhållanden i arbetslivet är inte alls ett relativt nytt spår för oss. Den
pågående kampanjen är nog den tredje bara på 2000-talet. I övrigt så är det ju skälet till partiets
grundande en gång i tiden, att vi såg att facklig kamp mot arbetsgivaren behövde kompletteras med
politisk kamp i parlamenten.
På DÅKen 2011 kom en representant från SEKO Stockholm och berättade om LO-distriktet i
Stockholms valutvärdering. En oerhört viktig slutsats kunde de dra av deras undersökningar: väljare
inom LO-yrken som var medlemmar i facket röstade i långt högre utsträckning röd-grönt än deras
arbetskamrater som inte var med i facket. De menade att man inte kunde enbart dra slutsatsen att
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valet att inte vara med i facket var ett politiskt ställningstagande, utan de menade att fackens
valarbete ger medlemmarna i facket en annan information än den valbevakning man kan få genom
medierna. Det är alltså så att det är av politisk vikt och intresse för oss att människor är fackligt
organiserade, men också att de fackliga organisationerna bedriver en valrörelse med information ur
ett fackligt perspektiv på valets frågor.
Arbetslivsfrågorna är inte heller svårare att lokalanpassa, som det står i nuvarande text. Men det
är annorlunda än kommunpolitik. Det lokala behöver kombineras med branschindelning, då
problem vi ser på arbetsmarknaden ter sig olika i olika branscher. Alltså, det är alltid på en
geografisk plats en arbetsplats finns och där konflikter uppstår. Men t.ex. hur en arbetsgivare
organiserar sin arbetskraft tillfälligt skiljer sig från bransch till bransch. Lagerverksamhet med flera
använder sig av bemanningsföretag, äldreomsorgen deltidsanställer eller timanställer. Man behöver
lokalt se vilken typ av problem som dominerar den lokala arbetsmarknaden och debatten, och
utifrån det tala konkret om vilka lösningar som de behöver. I Jordbro, där det varit och fortsatt är
många konflikter kring bemanningsföretag som också gett stor uppmärksamhet kan det vara en
fråga som är lämplig. Då kan det vara bra om våra fackligt aktiva från Handels är involverade och
inte någon från Kommunal, då de visserligen har båda osäkra anställningar, men det sker på olika
sätt.
Det vore olyckligt av många skäl om vi baserade vår valkampanj kring arbetsplatsfrågor genom att
vi ska visa upp att man kan vara en bra arbetsgivare i kommuner och landsting. Dels för att vi
sannolikt i den bästa av världar endast skulle kunna vara snäppet bättre där än i den privata sektorn.
Vi ska heller inte se bättre arbetslivsvillkor som något politiker ska ”skänka de stackars arbetarna”.
Det är så klart bra med ambitioner att vara goda arbetsgivare. Men det är knappast vår strategi. I det
här fallet finns inget så bra som Marx-citatet ”Arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk”
för att illustrera just detta. Det är därför vår politik på området i första hand handlar om att stärka
möjligheterna att organisera sig och verka fackligt. Det är genom att stärka löntagarna som de kan
kräva bättre villkor. Vårt politiska arbetsätt måste därför också utgå ifrån det.
I distriktet har vi en facklig partiförening, Seko Postföreningen, som i många år haft sin avdelnings
gillande och har haft i princip samma status som Sekos S-föreningar. Den har i många valrörelser nu
fått en valombudsman tilldelad sig, med uppgift att se till att det sker valarbete på Seko Stockholms
arbetsplatser, att informera och engagera Sekomedlemmarna politiskt. Tyvärr har aldrig distriktet
samarbetat planerat med Seko Post-föreningen. Någon enstaka samordning har skett, men väldigt
lite. Även om de har i uppgift att jobba inom ramen för Sekos facklig-politiska verksamhet så finns
inga skäl att inte samarbeta med distriktets valorganisation mer organiserat. Våra kamrater i Seko
har dessutom god koll på vad som är ok från det hållet och inte. Deras bekymmer är snarare att
partidistriktet inte är med på tåget.
Med Seko Postföreningen som förebild har nu några nya branschföreningar bildats, Handelsvänstern och Hotell och Restaurangvänstern. De har ännu inte funnits under någon valrörelse, så
det är svårt att sia om vilken ställning de kommer att ha i sina respektive fackliga avdelningar.
Men det vore tji om de utverkar resurser och en facklig-politisk ställning/ erkännande i sin fackliga
organisation till kommande valrörelse för att sen uppleva samma okunskap och ointresse från
partidistriktet som i tidigare val.
I övrigt har vi också allt fler fackligt aktiva partimedlemmar på positioner inom sina klubbar,
sektioner, avdelningar och förbund i vårt distrikt. Vi säger att de är viktiga för oss, men vi kan inte
konkretisera på vilket sätt. Och tyvärr så blir det bara fortsatt att vi noterar att de finns och säger att
det är bra. Men det är genom våra parlamentariska företrädare vi ska lösa det goda arbetslivet till
löntagarna, om vi utgår ifrån det tankesätt som vi har i förslaget till valstrategi.
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Det är lite tråkigt att föreslå nya texter till valstrategin via en motion, eftersom det ger väldigt lite
möjligheter till att diskutera förslag och låta det växa fram. Men skadan är skedd, och vi får lära oss
att vi behöver ha fackligt folk involverade bättre tidigare i processen till något sådant här. Några
skarpa yrkanden på kursändring måste nog ändå DÅKen ta ställning till. Det vore dock bra om det
fanns utrymme att kunna utveckla detaljer på annat sätt än genom motionsbehandling på DÅKen.
Handelsvänstern yrkar
att

stycket ”Bättre villkor på jobbet” byts ut till detta:
”Vi är människor, inte maskiner
Det mesta av våra livsvillkor kommer ur hur vårt arbetsliv ser ut. Vi har jobb och tillbringar
stor tid där. Eller så är vi utan jobb och vi står utan försörjning och delaktighet i samhälls
bygget. Vi får ut stor del av produktionsresultatet i löner i högproduktiva branscher och kan
bygga välfärd på skatter vi tar ut. Eller så skapas det låglönearbetsmarknader med hjälp av
press från dåliga trygghetssystem och hög arbetslöshet, och får fattiga arbetande 		
och många arbetslösa. De arbetslösa och de arbetande finns i olika livssituationer. 		
Men arbetslöshet och arbete hör intimt ihop, de arbetslösa och de arbetande har samma
intresse av att varderas situation blir bättre.
Det är därför som konkreta framsteg i arbetslivets villkor engagerar människor. Det gäller
deras liv. Lön, schema, arbetstidens längd, arbetsmiljö och villkor under arbetslöshet.
Det avgör standarden på vardagen materiellt, det avgör orken att leva ett rikt liv. Det avgör
väldigt konkret den förväntade livslängden.
Ett av de mera strategiskt viktiga frågorna för arbetslivets villkor idag är de osäkra anställ
ningsvillkoren. Det är idag lätt att få visstidsanställa, använda sig av bemanningsföretag
och facken är så försvagade att de heller inte har möjlighet att hålla efter när arbetsgivare
visstidsanställer mot lag och/ eller avtal.
Vår politik går ut på att stärka människor i sitt arbete så att de kan genom sin fackliga
organisering förbättra sina villkor på jobbet och därmed sina livsvillkor. Politiken är
som oftast nationell och arenan är då riksdagen. Men arbetsplatserna är lokala och formen
för de osäkra anställningarna skapas av branschernas förutsättningar. Det ger 		
förutsättningarna för vad man bör driva lokalt. Vi har centralt material som hanterar de
strukturella frågorna. Vi har fackligt aktiva medlemmar som har god kunskap om 		
sina branscher och vad som händer på de lokala arbetsplatserna. Distriktet och
partiföreningarna behöver utforma sina fackliga valrörelser utifrån de förutsättningarna.”

att

stycket ”Fackligt aktiva medlemmar” byts ut mot
”Fackligt aktiva medlemmar och branschföreningarna
Våra fackligt aktiva medlemmar har en särskild roll i valkampanjen, särskilt med tanke på
profilfrågan om bättre villkor på jobbet.
I valrörelserna 2009 och 2010 såg vi att arbetsgivare börjat hindra de fackliga
organisationerna att bedriva valrörelser på arbetsplatser. Många sa nej till arbetsplats
besök för parlamentariker och kandidater på listor. Det är något vi behöver utverka
strategier för. Vi behöver dels öka trycket på att arbetsgivare tillåter valarbete, men också
ha bra idéer på vad vi kan göra istället. Vi ska söka samarbete med relevanta
fackavdelningar i Storstockholm om dessa strategier.
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Valrörelser på arbetsplatserna handlar också om att våra fackligt aktiva medlemmar
som är kända för sina arbetskamrater uppfattas av såväl partiet som sig själva som
valarbetare. Många gånger har de fackliga organisationerna eget valmaterial som kan
användas, men vi kan tänka oss att också våra branschorganisationer gör ett eget fackligt
valmaterial. I valplaneringen ska det finnas planer för hur enskilda fackligt aktiva
medlemmar och våra branschorganisationer ska stöttas för att vi ska ha bra fackligtpolitiska diskussioner på arbetsplatserna, vid fika- och lunchborden, i omklädningsrummen, när helst det finns utrymme för oss att prata med varandra på arbetsplatserna.
Där våra fackligt aktiva medlemmar får resurser från sina fackliga organisationer för att
bedriva fackligt-politiska valrörelser ska partiet samarbeta med dessa medlemmar 		
i valrörelsen, inom ramen för vad de fackliga organisationerna tillåter.”
Handelsvänstern
Distriktsstyrelsens svar på motion VAL3
Motionen vill ändra de stycken i Valstrategin som handlar om arbetslivsfrågorna och hur vi
kan engagera fackligt aktiva medlemmar i kommande valrörelser. Distriktsstyrelsen delar
motionärernas synpunkter på att formuleringarna i alla delar inte var perfekta i förslaget
till valstrategi och vi föreslår därför nya skrivningar dock något kortare än de som motionen
förespråkar.
Det är också möjligt att samordningen mellan distriktet och branschföreningarna inte alltid varit
toppen i valtider. Vi hoppas dock, precis som motionärerna, att den kommande valrörelsen ska
fungera bättre i det avseendet. Det är också det som var syftet med de ursprungliga skrivningarna
och kanske kan det bli ännu bättre när vi nu utvecklar dessa stycken med lite mer innehåll.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta
att

stycke [9 och 10] ”Bättre villkor på jobbet” byts ut till detta:
”Bättre villkor på jobbet
Vi vet att jobbfrågan i allmänhet kommer att vara viktig i valrörelsen. Vi vill också lyfta upp
villkoren i arbetslivet som en viktig del i den debatten. Urholkade trygghetssystem, allmänt
missbruk av anställningsformer och utnyttjande av bemanningsanställda och
migrantarbetare är några exempel på försämringar och missförhållanden på dagens
svenska arbetsmarknad. Det kommer att vara Vänsterpartiets uppgift att de frågorna också
blir valfrågor.
Vår politik syftar till att stärka löntagarnas position på arbetsmarknaden för att genom
facklig organisering förbättra villkoren på jobbet och därmed även sina livsvillkor.
Politiken är oftast nationell och arenan är då riksdagen. Men arbetsplatserna är lokala och
formen för de osäkra anställningarna skapas av branschernas förutsättningar. Vi har
centralt material som hanterar de strukturella frågorna. Vi har fackligt aktiva
medlemmar som har god kunskap om sina branscher och vad som händer på
arbetsplatserna. Det ger förutsättningarna för hur vi också kan göra lokal politik om
arbetslivet.”

att

stycke [33] ”Fackligt aktiva medlemmar” byts ut mot:
”Fackligt aktiva medlemmar och branschföreningarna
Våra fackligt aktiva medlemmar har en särskild roll i valkampanjen, särskilt med tanke
på profilfrågan om bättre villkor på jobbet. Vi har dock sett hur många arbetsgivare gjort
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det allt svårare att bedriva valrörelser på många arbetsplatser. Vi behöver, tillsammans
med relevanta fackföreningar i Storstockholm, utverka strategier kring hur vi ökar pressen
på arbetsgivarna att släppa in politiker på arbetsplatserna men också kring vad vi 		
eventuellt måste göra istället.
Våra fackligt aktiva medlemmar måste ges goda förutsättningar för att verka som
valarbetare för Vänsterpartiet på sina arbetsplatser. Många fackliga organisationer
har egna valmaterial som också vi kan använda och våra egna branschorganisationer
ska ges förutsättningar för bra fackligt-politiska samtal på arbetsplatserna exempelvis
genom eget valmaterial.
Där våra fackligt aktiva medlemmar får resurser från sina fackliga organisationer för att
bedriva fackligt-politiska valrörelser ska partiet samarbeta med dessa medlemmar 		
i valrörelsen, inom ramen för vad de fackliga organisationerna tillåter.”
att

därmed anse motionen besvarad

VAL4 Lyft in ett stycke om miljön i valstrategin!
(efter stycke 15)
”Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.” Citatet är ur en del av
portalparagrafen i Vänsterpartiets partiprogram. Med detta som bakgrund menar vi att ett stycke om
miljöfrågorna bör in i Verksamhetsplanen och Valstrategin för Stockholm.
Vi yrkar
att

Det i ett nytt avsnitt efter avsnittet Feministisk profil med rubriken Miljöprofil införs
följande text:
En helt avgörande fråga för ett liv i en storstad som Stockholm är miljöfrågorna.
Vänsterpartiet kommer bland annat att arbeta med frågor om bra och fungerande
kollektivtrafik både till lands och till sjöss för att både motverka för klimatet förstörande
utsläpp men också för att göra arbetslivet och fritiden mindre stressig. Särskild ska vikten
av bra kollektivtrafik för de grupper som använder kollektivtrafiken mest nämligen kvinnor
och låginkomsttagare betonas.

Miljögruppen i Liljeholmen-Hägerstens partiförening
Distriktsstyrelsens svar på motion VAL4
I motionen föreslås att ett nytt stycke om miljöfrågorna tillförs valstrategin. Distriktsstyrelsen
instämmer i att ett sådant stycke behövs. Men i likhet med stycket om feminism, vill vi inte här lyfta
in ytterligare frågor att driva, utan istället se till att vi lyfter våra profilfrågor som gröna frågor. Det
innebär att när vi till exempel pratar om bostadsbyggande, tar vi samtidigt upp vikten av att bygga
klimatsmart, minska antalet parkeringsplatser och behovet av att bygga i kollektivtrafiksnära lägen.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

efter stycke [15] tillföra följande
”Miljöprofil
Klimatfrågan och miljöfrågorna i stort är centrala i en storstadsregion som
Stockholm. Våra profilfrågor ska utformas för att bidra till en god miljö och möta
miljöhoten. En väl fungerande kollektivtrafik till lands och sjöss med tillräcklig
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kapacitet för att substantiellt och varaktigt minska privatbilismen måste byggas upp.
Infrastruktur, stadsplanering och bostadsbyggande ska möjliggöra en hållbar utveckling.
Det är en politik som minskar klass- och könsklyftor.”
att

därmed anse motionen besvarad.

VAL5 Nätaktivism
(stycke 25)
Inom partiet talar vi mycket om att vi har en bra politik, men att ingen vet om det, att vi har svårt att
nå ut. Det är bra att aktivistnätverk gör aktioner på gator och torg, men i nordostföreningarna anser
vi också att det behövs ett aktivistnätverk för att agera på nätet. Vi behöver några som tar på sig
ansvaret att gå in och kommentera såväl våra egna som andras politiska inlägg i olika forum. Vi
behöver vara förberedda för att kunna delta i alla diskussioner som blir stora på nätet, men också
verka för att skapa intresse till de områden vi själva vill lyfta och göra stora. Politiska diskussioner
finns överallt i sociala media och på olika debattsidor, vi behöver också finnas där. Många av oss
läser inlägg och artiklar på nätet och ibland kommenterar vi, argumenterar och debatterar, men lika
ofta finns vi inte där och talar om vad vi tycker, dumheter står oemotsagda och kloka inlägg faller i
glömska.
Därför föreslår vi
att

ett aktivistnätverk skapas för att ta ansvar för att stora/intressanta debatter och inlägg på
internet inte lämnas utan Vänsterpartiets kommentarer och åsikter. Nätverket bör även få i
uppgift att stödja och peppa lokalföreningarna att arbeta aktivt med att föra ut vår politik i
sociala media och på olika debattsidor.

Vänsterpartiet Nordostföreningarna
Antaget av Norrtälje, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Täby/Danderyds partiföreningar vid
möte på Syninge 26/1 2013.
Distriktsstyrelsens svar på motion VAL5
Motionen belyser något som är oerhört viktigt i dagens samhälle, nämligen att synas och vara aktiv
på nätet. I förslaget nämns behovet att skapa ett nätverk för att delta i viktiga diskussioner och sprida
partiets politik. DS anser dock att detta är svårt att organisera på distriktsnivå och i så fall skulle vara
en fråga för partiet centralt. Ett liknande nationellt nätverk finns redan: ”Vi tar kampen”, som visserligen mest är inriktat på antirasistisk verksamhet men också aktivt stödjer våra företrädare när de
publiceras i media.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

sist i valstrategins stycke [25] lägga till följande mening:
”Distriktet ska undersöka om det finns något intresse från medlemmar och partiet centralt
att skapa ett aktivistnätverk för att se till att viktiga debatter på nätet inte lämnas utan
vänsterkommentarer.”

att

därmed anse motionen besvarad

13

VAL6 Vems bild av Vänsterpartiet?
(stycke 36)
Stryk avsnitt/stycke 36 i valstrategin
Stycke 36 i dokumentet (under prioriterade områden och målgrupper) är otydligt och tillför
ingenting politiskt eller organisatoriskt. “Bilden av vänsterpartiet behöver breddas”. Vilken bild,
vad menar man? Vems bild? Väljarnas? Lena Mellins? Vår egen?
Rikta sig till en “medelklass med socialt patos”? Det är inte en klassanalys som stämmer med partiprogrammet. TCO/SACO grupperna, eller om man så vill tjänstemannagrupperna eller
mellanskikten, är historiskt sett nyckeln till hegemonin vad gäller välfärdsstatens framväxt. Dom
har materiella egenintressen som stämmer väl överens med vänsterpartiets politik. Begreppet
socialt patos kopplat till någon särskilt klass är också ytterst tveksamt.
Stycket fyller ingen större funktion i dokumentet och är politiskt tveksamt. Att diskutera detta
djupare leder ingenvart, partiets klassanalyser är fastställda i program och strategidokument med
mera med mera.
Jag yrkar
att

stycke 36, som inleds med ’Prioriterade områden och målgrupper’stryks helt.

att

om första att-satsen faller – att man kortar ner stycket till “alla röster på Vänsterpartiet är
viktiga röster”.

Daniel Håkansson, Vita Bergen
Distriktsstyrelsens svar på motion VAL6
Motionären menar att stycket prioriterade områden och målgrupper inte tillför något utöver vad
som redan konstateras i andra styrdokument. Styrelsen anser dock att det finns ett tydligt syfte med
att, i valstrategin för Stockholms län, konstatera vilka grupper som ska prioriteras när resurserna
tryter. Det är enkelt att konstatera att alla röster är lika viktiga, det är svårare att skriva ut vilka som
ska förmås att rösta på partiet när en prioritering måste göras, var den extra valstugan ska förläggas
eller på vilket torg den extra affischeringsrundan ska styra mot.
Men styrdokument ska vara klargörande, och styrelsen kan instämma i att ”medelklass med socialt
patos” är ett otydligt begrepp och kan ersättas.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå den första att-satsen

att

avslå den andra att-satsen

att

ersätta uttrycket ”medelklass med socialt patos” i stycke [36] med
”tjänstemän och akademiker”.
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Verksamhetsplan
VP1 Lyft in ett stycke om miljön i verksamhetsplanen!
(stycke 10 och 13)
”Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.” Citatet är ur en del av
portalparagrafen i Vänsterpartiets partiprogram. Med detta som bakgrund menar vi att ett stycke om
miljöfrågorna bör in i Verksamhetsplanen och Valstrategin för Stockholm.
Vi yrkar
att

Det under punkt 10 under avsnittet Politiska fokusfrågor införs följande som ersätter
nuvarande text:
Det är viktigt att vi lyfter fram våra profilfrågor som feministiska och miljöfrågor. För till
exempel frågan om vinststopp i välfärden ska vi visa att det handlar om kvinnodominerade
arbetsplatser och där Vänsterpartiets politik innebär fler händer i välfärden och därmed
mindre stress för de anställda. Vad gäller miljöfrågorna är t ex bra fungerande och
utvecklad kollektivtrafik både till lands och till sjöss viktiga kvalitetsfrågor för att motverka
stress i arbetslivet under resor till och från arbetet. Särskild betoning på kvinnors och
låginkomsttagares höga användning av kollektivtrafiken ska göras.

att

Det under punkt 13 – Åtagande till distriktsstyrelsen under sista punkten läggs till följande
text … och miljöfrågor.

Miljögruppen i Liljeholmen-Hägerstens partiförening
Distriktsstyrelsens svar på motion VP1
I motionen föreslås att stycke 10 i förslaget till verksamhetsplan (om att lyfta fram våra profilfrågor
som feministiska frågor) skrivs om så att det även lyfter fram partiets miljöprofil. Dessutom föreslås
att orden ”och miljöfrågor” läggs till sist i den sista punkten under Åtaganden till distriktsstyrelsen.
Distriktsstyrelsen anser att det vore olyckligt att blanda samman feministisk profil och miljöprofil
på det sätt som motionen föreslår. Däremot har vi inget emot att även framhålla vår miljöprofil i
olika sammanhang.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

följande stycke läggs till efter stycke [10]:
”Vår miljö- och klimatpolitik är inte skild från andra politikområden. Tvärtom bör vi
framhålla att de flesta av våra förslag när det gäller välfärd, fördelningspolitik,
infrastruktur, kollektivtrafik, stadsplanering och bostadsbyggande osv. både direkt och
indirekt har betydelse för våra möjligheter att möta miljö- och klimathoten.”

att

därmed anse motionen besvarad

VP2 Ett mer representativt parti
(stycke 15)
I verksamhetsplanen så står det under åtagande:
‘Utreda och arbeta proaktivt för att Vänsterpartiet, såväl internt som i parlamentariska församlingar,
representativt speglar partiets väljarbas.’
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Vi skulle vilja utveckla åtagandet eftersom vi anser att det är viktigt såväl för medlemmar som för
engagemanget hos väljarna. Vi vet att Vänsterpartiets väljare befinner sig här i förorterna, vilket inte
är konstigt eftersom vår politik är den som gagnar förorten, med satsningar inom kultur, bostäder,
vård osv. Allt för att alla ska få samma förutsättningar till ett gott liv.
En av de svåraste frågorna att hantera idag är segregationen, allt pekar på det: bostäderna, jobben,
utbildningarna osv. Därför är det extra viktigt att även förorten är representerad både inom partiet
som i våra parlamentariska församlingar.
Det är märkligt men vi bygger upp en politik som motverkar segregationen på så många sätt.
Ett av våra starkaste ideal är jämlikheten, men bilden blir rätt så dyster när man ser på hur pass
representerat förorten är inom partiet. När vi tagit upp det så har svaret varit att det är
valberedningens ansvar att hitta dessa kandidater, dessa representanter.
Vi tror att det är mer än så, vi måste kanske se över hur vi arbetar med frågan? Hur är vår struktur
uppbyggd? Språket som används, är det lättillgängligt?
Precis som vi har jobbat hårt för att få ett mer jämlikt parti i avseende på kön så måste vi också börja
jobba med att få ett mer jämlikt parti i alla övriga avseenden.
Vi yrkar
att

DS anordnar kurser ang. strukturella hinder

att

man ser över representationen av olika grupper inom partiet.

Vänsterpartiet Skärholmen
Distriktsstyrelsens svar på motion VP2
Motionen tar upp vikten av att Vänsterpartiet är ett parti som internt har en sammansättning som
speglar den av våra väljare. Motionärerna anser att ”förorten” är svagt representerad i partiet. Motionärerna vill att DS anordnar kurser om strukturella hinder och att DS ser över representationen i
partiet. DS tycker att det här är oerhört viktiga frågor och att det är centralt att minska trösklarna för
att bli aktiv i Vänsterpartiet. En del i detta är valberedningarnas arbete som är fundamentalt för att
få en bättre representativitet i valda organ och på andra förtroendeposter, en annan är ett strategiskt
arbete med styrelser och medlemsvård. I valstrategin har DS poängterat vikten av att prioritera vissa
geografiska områden såväl politiskt som resursmässigt och det kan givetvis också handla om intern
representation. DS vill dock understryka att det är medlemmarna, eller på distriktsårskonferensen
medlemmarnas valda ombud, som fritt väljer sina företrädare.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta
att

till sista punkten under stycke [15] i verksamhetsplanen lägga till
”[…] genom bland annat en utbildning för valberedningar.”

att

därmed anse motionen besvarad

VP3 Mångfald och bredd i distriktsstyrelsen
(stycke 16)
Jag tror på en bredd och en mångfald i distriktsstyrelsen. Vi behöver satsa på att många kranskommuner blir representerade och även flera av de olika stadsdelarna i Stockholm. Och då Stockholm är
ett stort distrikt behöver vi en distriktsstyrelse som innehåller ersättare om detta ska vara möjligt. Att
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sträva efter att få in representation från riksdagen ser jag ingen fördel med. Det är väl inte rikspolitik
vi ska bedriva i distriktet och våra representanter i riksdagen för väl distriktets politik där.
Därför föreslår jag
att

ändra texten till
”Åtaganden till valberedningen

■ Ge valberedningen i uppdrag att förbereda valet av ny distriktsstyrelse utifrån att
nästkommande styrelse ska bestå av nio ordinarie ledamöter och sex ersättare.
■ Uppmana valberedningen att föreslå en styrelse som bland annat rymmer representation
från landstingsgruppen, från parlamentariska församlingar i kommuner samt en jämn
fördelning från de olika stadsdelar och kranskommuner.”
Marit Strand Pettersen, Botkyrka
Distriktsstyrelsens svar på VP3
Motionären vill att valberedningen ska uppdras att bygga förslaget till distriktsstyrelse på
representation. Motionären vill även förändra distriktsstyrelsens storlek jämfört med förslaget
som nämns i verksamhetsplanen.
Distriktsstyrelsen är distriktets politiska och organisatoriska ledning. En fungerande och effektiv
distriktsstyrelse förutsätter en sammansättning av personer med olika politiska och organisatoriska
färdigheter och erfarenheter. Det som vi ser som viktigast i en distriktsstyrelse är att ledamöterna
gemensamt använder sina respektive förmågor till att arbeta för distriktets bästa. När
valberedningen tar fram sitt förslag till distriktsstyrelse är det då viktigare att valberedningen
försöker skapa en fungerande och arbetande sammansättning av personer som kan jobba för
distriktets intressen, än att se till att partiföreningarnas representeras lika. Sedan ska det poängteras
att distriktsstyrelsen har ett särskilt ansvar att fånga upp erfarenheter från delar av partiet som saknar
representation i styrelsen. Där kan distriktsstyrelsen bli bättre, vilket skickas med till nästa distriktsstyrelse. Angående distriktsstyrelsens storlek så har frågan utretts noggrant av den organisationsutredning vars betänkande finns bifogat verksamhetsplanen. Distriktsstyrelsen går på
organisationsutredningens linje och hänvisar till de argument som finns i utredningens betänkande.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

VP4 Antalet prioriterade politikområden i verksamhetsplanen och valstrategin
(stycke 25)
I verksamhetsplanen nämns fyra huvudområden. Bostäder, arbetslivsfrågor, vinster i välfärden och,
mer övergripande, den feministiska kampen.
I valstrategin står det: ”Det är omöjligt för människor att hålla reda på vad vänsterpartiet tycker i alla
sakfrågor…”. Man tolka skrivningarna där som att vissa människor bara kan engagera sig i en eller
högst två - tre frågor åt gången. Vi i Tyresö tror att många människor har betydligt högre
simultankapacitet.
Vi tror också att vi riskerar att tappa de människor som är specialintresserade inom ett politikområde
som inte nämns i våra dokument. De kanske söker sig till ett annat parti. Hur gör vi då för att fånga
upp fler engagerade människor? Utan att ha för långa listor på prioriterade områden.
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Vi föreslår
att

Vi i verksamhetsplanen nämner några nätverk där specialintresserade kan hitta ett forum
för politiskt arbete inom Vänsterpartiet. Tex nätverk för barn/skol- och utbildningsfrågor,
miljö- och naturfrågor, kulturfrågor, integrerings- och internationella frågor, HBTQfrågor, sociala frågor/kriminalpolitik, ideologi- och framtidsfrågor, fritids- och
idrottsfrågor. Inom alla dessa områden finns kompetenta och engagerade medlemmar.

att

Distriktet gör en inventering av vilka intressen som finns och organiserar nätverk på ett mer
systematiskt och uthålligt sätt än som det fungerat de senaste åren.

Styrelsen Vänsterpartiet i Tyresö
Distriktsstyrelsens svar på motion VP4
Motionärerna vill att verksamhetsplanen ska tillföras en lista på nätverk som finns där medlemmar
kan engagera sig i olika sakfrågor. Motionärerna vill även att distriktet ska inventera vilka intressen
som finns hos medlemmar och organisera nätverk på ett mer systematiskt och uthålligt sätt än som
det fungerat de senaste åren.
Distriktsstyrelsen håller med motionärerna i mycket och anser att nätverk (och utskott) kan vara
viktiga sätt att fånga upp medlemmars, och i förläningen även väljares, engagemang och intressen.
Distriktet kan mycket väl behöva bli bättre på att kommunicera vilka utskott och nätverk som finns
och distriktsstyrelsen bör se över sådana möjligheter under kommande verksamhetsår. Dock ska
verksamhetsplanen rymma en beskrivning av och mål för det arbete som ska bedrivas under det
kommande verksamhetsåret. Verksamhetsplanen är inte en anslagstavla eller allmän
informationskanal till medlemmar.
Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att det kan vara en bra idé att inventera vilka
intresseområden medlemmar har. Distriktsstyrelsen anser att en sådan inventering kan kompletteras
med att man även inventerar fler saker, till exempel om medlemmar har särskilda kompetenser de
vill att partiet ska dra nytta av eller om de vill engagera sig i partiverksamheten på något specifikt
sätt.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionens första att-sats

att

bifalla motionens andra att-sats

VP5 Osäker teknik
(stycke 25)
Den trådlösa tekniken expanderar med nya produkter, nya system, nya nätverk, med fler och fler
master, basstationer, sändare och antenner i allt snabbare takt. Trots starka varningssignaler i form
av ett mycket stort antal vetenskapligt signifikanta rapporter och talrika samstämmiga vittnesmål
från Sverige och utlandet, införs den trådlösa, digitala och pulserande tekniken i en takt och
omfattning som om den vore bevisat ofarlig. Det är den inte. Redan år 2008 var, enligt Socialstyrelsens miljöhälsorapport, 3.2% av Sveriges vuxna befolkning överkänslig för elektromagnetiska fält. 2011 klassificerade WHO elektromagnetiska/radiofrekventa fält som möjligen cancerframkallande. I samma klass återfinns bly och DDT.
Många människor har drabbats, och allt fler drabbas i takt med utbyggnaden av de trådlösa
nätverken, av svåra symptom, eller, av den sedan 1995 erkända funktionsnedsättningen
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elöverkänslighet. Miljön i bostäder, bostadsområden, i skolor och på arbetsplatser, blir allt mer
strålningsintensiv. Detta medför, förutom cancerrisken, omedelbara allvarliga hälsoeffekter som
svår huvudvärk, hjärtrusningar, sömnsvårigheter, yrsel, orkeslöshet, minnesstörningar. Alltför
många människor har redan tvingats gå ner i arbetstid eller helt lämna sina anställningar, andra har
tvingats fly sina bostäder eller att vistas i dem så litet som det någonsin går. Trots sina positiva sidor,
fråntar den nya tekniken ett växande antal människor möjligheten att vara delaktiga i samhället och
samhällslivet samt rätten till samhällets tjänster och service. Möjligheten att larma, till exempel,
brandkår och ambulans, försvinner när den fasta telefonin byts ut mot trådlös eller s k fast
mobiltelefoni. Detsamma gäller kontakt med myndigheter, kommun, anhöriga och vänner. Besöka
affärer och offentliga lokaler av olika slag, apotek eller bankkontor är redan omöjligt för många
människor. Antalet belägg för hälsoeffekter pga elektromagnetiska fält och mikrovågor, har ökat
kraftigt de senaste fem åren.
Vittnesmål från föräldrar, elever och lärare om allvarliga symptom som barnen fått efter det att
trådlösa nätverk installerats i skolan, kommer allt tätare. Symptomen är desamma oavsett skola.
Man berättar om huvudvärk, onormal trötthet, illamående, retlighet, glömska, koncentrationsproblem, ångest. I skolor som var först ut med trådlösa nätverk och en trådlös dator till varje elev, har
man sett att betygen försämrats och inlärningssvårigheter har ökat i omfattning. Ingen vet vad den
totala mängden strålning som eleverna exponeras för i skolan, uppgår till. Ingen forskning på hur
barn påverkas av långtids- och konstant exponering för elektromagnetisk och radiofrekvent
stålning, finns att tillgå. Trots detta installeras trådlösa nätverk, trådlösa datorer, trådlös telefoni,
läs- och surfplattor i skolorna. Det är inte försvarbart att göra detta samtidigt som antalet barn som
fått svåra symptom efter införandet av nätverken, ökar. En del elever får så svåra symptom när de
kommer till skolan att de tvingas stanna hemma. Barn som har kunnat byta till skola utan trådlösa
system, har snabbt blivit symptomfira. Se magdahavas.com eller googla på ”WiFi in Schools is
Safe. True or False?” eller läs lärarappellen I Skolvärldens augustinummer 2012 “Trådlöst ett
riskfyllt experiment”.
Ett stort antal människor, av vilka flera är äldre, ställs idag helt utan hälso- och sjukvård. Miljön i
sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden blir allt mer strålningsintensiv. Vanliga telefoner byts ut
mot mobiltelefoner eller DECT-telefoner, trådlösa nätverk installeras och byggs ut, allt fler
funktioner och tjänster datoriseras och digitaliseras, antalet medpatienter med mobiltelefoner,
läsplattor och laptops växer. Strålningen från den trådlösa tekniken medför att ett ökande antal
människor inte kan vistas i hälso- och vårdinrättningar av olika slag om aktuella lokaler inte
tillgänglighetsanpassas. Görs inte detta står dessa människor helt utan möjligheter till vård och
omsorg. Den vetenskapliga forskningen som belägger sambandet mellan elektromagnetiska/
radiofrekventa fält och hälsorisker är omfattande. Enbart Bioinititive report innehåller mer än 1500
rapporter. Bioinitiativgruppen konstaterar i sin andra rapport (2012) att effekterna av strålningen
är fullt klarlagda och kan uppträda inom några minuter av exponering för mobiltelefoner, trådlösa
telefoner, mobilmaster och trådlösa datornätverk. Man rekommenderar därför att omgående sänka
gränsvärdet eftersom man kunnat konstatera effekter vid nivåer långt under gällande gränsvärde. Ett
gränsvärde som tillämpas i Sverige. Europarådets utvärdering av den samlade vetenskapliga
kunskapen, ledde fram till den i maj 2011 antagna Resolution 1815. Medlemsländerna, av vilka
Sverige är ett, uppmanas att minska befolkningens exponering för elektromagnetiska och
radiofrekventa fält samt att ta särskild hänsyn till elöverkänsliga personer genom att vidtaga
åtgärder för att skydda dem; inklusive lågstrålade områden. Man understryker också vikten av att
prioritera trådbunden teknik framför trådlös, speciellt i skolor och klassrum, samt framhåller att
försiktighetsprincipen skall tillämpas i de fall när man anser att vetenskaplig forskning inte med
tillräcklig säkerhet kan fastslå skadeeffekter. Det föreskriver också svensk lagstiftning.
Motionären är av uppfattningen att det finns ett politiskt ansvar för att strålningsrisken från den
nya tekniken inte förbigås. Det är inte längre acceptabelt att vi förbehållningslöst medverkar till att
trådlös teknik införs i länets skolor. Det får att lägga alternativa förslag. Trådbunden teknik påverkar
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mindre och är dessutom snabbare och säkrare. Det är inte heller acceptabelt att, till exempel,
bostäder och sjukhus, pga av ny teknik, blir omöjliga att vistas på av samma anledning. Det går att
föreslå alternativa lösningar på samma sätt som vi gör i andra frågor runt om i länet.
Med anledning av det i motionen föreslår motionären
att

Stockholmsdistriktet i verksamhetsplanen inkluderar ett arbete med att tillsätta ett
teknikutskott/arbetsgrupp med uppgiften att ta upp problem som aktualiserats och
ev. aktualiseras i samband med användning och implementering av trådlös teknik.

att

till utskottet/arbetsgruppen förutom partidistriktets representanter knyta företrädare för
organisationer som t ex Riksföreningen mot hälsovådlig elektromanetisk strålning, 		
Elöverkänsligas riksförbund, Strålskyddsstiftelsen och annan expertis som gruppen
beslutar om.

att

utskottet/arbetsgruppen tillsätts snarast.

att

utskottet/arbetsgruppen påbörjar sitt arbete inom sex månader.

att

utskottet/arbetsgruppen så snart som det är möjligt redovisar vad man anser behöver
beaktas inför beslut inom olika områden där trådlös teknik ingår

Yvonne Chan, Sollentuna
Distriktsstyrelsens svar på motion VP5
Motionären hävdar att trådlös teknik innebär stora hälsofaror och vill att distriktsårskonferensen
tillsätter en arbetsgrupp eller ett utskott för att arbeta med problem som orsakas av trådlös teknik.
Distriktsstyrelsen menar att frågan om svaga elektromagnetiska fälts och radiovågors eventuella
hälsorisker är en fråga för vetenskaplig forskning, inte för ett utskott eller en arbetsgrupp i
Vänsterpartiet.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

VP6 Bostadspolitik
(stycke 7 och 13)
Under året har lokalföreningarna och distriktet arbetat med ett bostadspolitiskt program. Ett stort
problem vad gäller bostäder är att det som byggs är mycket dyrt. Det är flera faktorer som bidrar
till det (varav de flesta diskuteras i distriktets Lathund för bostadspolitik), men den största enskilda
faktorn är de priser som byggföretagen tar ut.
Här i Stockholmsregionen domineras byggmarknaden av fyra stora byggföretag. Mindre företag
som har sin bas på andra håll i landet kan bygga billigare, men dels är det inte alltid så lätt att
engagera sådana företag – arbetarna måste ofta veckopendla ifrån sina familjer vilket kanske inte
går att ordna så lätt – och dels kan dessa företag inte på långt när räcka till för det som behöver
byggas i Stockholmsregionen, utöver det de bygger ute i landsorten. I praktiken har de fyra stora
företagen ett oligopol. Enligt det allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem lägger de stora byggföretagen snarlika anbud som är alldeles för dyra. Med mindre byggfirmor kan priset bli 20 000
kronor per kvadratmeter i stället för 25 000-30 000, som de stora företagen tar.
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För att kunna pressa de stora byggföretagen behövs att de redovisar sina kostnader, så att man
kan sätta tummen på vad som är onödigt dyrt och hur de kan sänka priserna. Det kan ingen ensam
beställare eller ensam kommun göra. Inte heller har en ensam lokalförening inom partidistriktet
möjlighet att göra en analys av byggpriser. Många kommuners allmännytta måste gå ihop och ställa
gemensamma krav.
Vi yrkar
att

partidistriktet initierar ett aktivt samarbete mellan regionens kommuner för att kräva tydlig
redovisning från byggföretagen av deras kostnader med syfte att gemensamt pressa deras
priser till en rimlig nivå, och att detta görs genom KSL, Kommunförbundet Stockholms län,
och genom de allmännyttiga bostadsföretagen;

att

partidistriktet utarbetar och för fram förslag som underlättar för nya, mindre byggföretag
att starta inom regionen, där även kooperativa former ska beaktas;

att

partidistriktet utreder och verkar för möjligheter att underlätta för mindre byggföretag i
landsorten att ta uppdrag i regionen.

Vänsterpartiet Upplands Väsby
Distriktsstyrelsens svar på motion VP6
Motionärerna målar upp en i allt väsentligt korrekt bild av oligopolstrukturen på byggmarknaden i
länet.
I den lathund som har producerats inom bostadskampanjen pekar distriktet på kommunernas
möjlighet att stimulera den bristfälliga konkurrensen inom byggsektorn genom bland annat tätare
bemanning på exploateringskontoren och aktivt uppsökande av mindre aktörer som inte har tillgång
till samma nätverk och resurser som storföretagen. Ett ytterligare sätt att prispressa branschen som
partiet pekat på är markanvisningstävlingar där byggherren som kan leverera till en fastställd
sluthyra får bygga på marken.
Åtgärder för att sänka kostnaden för nyproduktion kommer även fortsättningsvis att vara en helt
central del av distriktets bostadspolitik. Distriktsstyrelsen och distriktets bostadsgrupp välkomnar
alla idéer på hur vi kan utveckla vår politik för att pressa hyrorna i nyproduktionen. Det gäller inte
minst de goda idéer som framförs av motionärerna. Men motionens att-satser är på en detaljnivå
som styrelsen vill försöka undvika i verksamhetsplanen.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå den första att-satsen

att

anse den andra att-satsen besvarad

att

avslå den tredje att-satsen
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VP7 Att göra politik
(stycke 17)
Vi ser dagligen exempel på hur samhällsklyftorna fördjupas i takt med att skatterna sänks,
privatiseringarna blir fler och den offentliga verksamheten reas ut.
Tecken på det syns överallt:
•
•
•
•
•

de som köar till soppköken för att få ett mål mat
de ensamkommande flyktingbarnen som behöver tolkhjälp,
barnen som saknar stöd hemma och halkar efter i skolan för att man inte får läxhjälp,
familjerna som behöver hjälp med myndighetskontakter och
Kvinnojourerna som desperat ropar på hjälp när det inte finns tillfälliga boenden att erbjuda.

Många medlemmar vill göra politik och se att det ger direkt resultat. Det finns många förslag på vad
vi konkret kan göra tillsammans och hur vi kan lyfta politiska frågor till konkret handling.
Några lyckade exempel på hur vi gör politik i partiet är Fristadsfonden och Stockholmsvänsterns
busslinje mot Förbifarten som körde under en vecka mellan Flemingsberg – Skärholmen och
Häggvik - Spånga. Det här vill vi se mer av.
Det handlar om mobilisering, där Vänsterpartiets främsta krav är att stat och kommun tar sitt ansvar
för ett mer jämlikt och mer rättvist samhälle.
Viljan att göra politik finns redan och vi är många.
Vi yrkar
att

distriktet tillsätter en arbetsgrupp som tar fram tre konkreta förslag på pilotprojekt med mål
synliggöra och omsätta prioriterade politiska frågor i handling.

Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck
Distriktsstyrelsens svar på motion VP7
Motionärerna vill att vi ska bli bättre på att göra politik genom att omsätta prioriterade politiska
frågor i handling. Vi delar grundtanken om att detta måste utvecklas och det är också ett uppdrag
som finns för hela partiet att arbeta med efter senaste partikongressen där det bland annat slogs fast
som målsättning att varje partiförening varje år ska genomföra minst en sådan aktivitet. I arbetet
med bostadsfrågan har vi till exempel producerat just en sådan tipssamling med förslag på
aktiviteter vilken också använts av flera föreningar.
Vi ser det också som självklart att tankarna och arbetssättet finns med i valplaneringen och att det
åligger valledningen att komma med bra aktivitetstips kopplat till de prioriterade politiska frågorna
i valrörelsen.
Så även om vi delar motionens intentioner så tycker vi att förslaget om hur det ska genomföras inte
är det bästa och föreslår därför årskonferensen att avslå motionen.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen
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VP8 Nolltaxa på sikt eller på riktigt?
(stycke 25)
Det finns två huvudargument för att införa nolltaxa eller helt gemensam finansiering av
kollektivtrafiken i Stockholms län.
Det första är klimatskälet eller det ekologiska skälet. Regionen står nu inför ett gigantiskt beting,
nämligen att få ner växthusgasutsläppen till i princip noll under den närmaste 30-årsperioden. Det
betyder att massbilismen måste utmönstras och ersättas av en utbyggd kollektivtrafik på längre
sträckor och en 10-faldigt ökad cykelanvändning på kortare sträckor. Nolltaxa i kombination med
en satsning på ny infrastruktur för cykeltrafik är då de viktigaste verktygen.
Det andra är det sociala och ekonomiska rättviseskälet. En gemensam finansiering via skatt ger
stora fördelningsekonomiska fördelar jämfört med avgifter – om inte avgifterna differentieras
efter resenärens bärkraft. Nolltaxan gör det möjligt för alla att göra de resor som är nödvändiga och
önskvärda. Systemet är välkomnande och undanröjer orsaker till bråk och bedrägerier. Det gynnar
dem som har knappa inkomster och därmed särskilt kvinnor, unga och äldre.
Vänsterpartiet har länge varit för gemensam finansiering av kollektivtrafiken liksom skolan och
vägarna men det har varit svårt att hantera i den kortsiktigt parlamentariska verkligheten. Nu är det
dock dags – när till och med Estlands huvudstad Tallin har lyckats.
Vi står inför ett vägval.
En uppgradering av kollektivtrafiken och en kraftfull prioritering av cykelinfrastrukturen är de
första stegen på väg mot minskat bilberoende. Nästa steg är att ersätta den tänkta utbyggnaden av
motorvägar med kapacitetsstarka och snabba banor samt gemensam finansiering av kollektivtrafikens alla kostnader, d.v.s. nolltaxa. Alternativet är fortsatt ökning av bilåkandet, försämrat
klimat, miljöförstöring, ökade klasskillnader och höjda taxor. Det alternativet kan vi som
vänsterpartister inte acceptera.
För närvarande finansieras drygt hälften av kollektivtrafiken via landstingsskatten och knappt
hälften via taxor. Taxeintäkterna 7 mdkr per år motsvarar en landstingsskatt om cirka 1,50 kr. En
allmän kollektivtrafikavgift som motsvarar förmånsskatten för frikort ger ungefär lika mycket och
har ungefär samma fördelningseffekt som en ren skattehöjning.
Stora investeringar i nya motorvägar måste slopas och motsvarande resurser föras över till kollektivtrafiken och utbyggnaden för cykel. Trängselskattepengarna kan då helt gå till detta.
Trängselskatten och nolltaxan kompletterar varandra – trängselskatten ger störst effekt i regionens
kärna och nolltaxan i dess periferi.
De sammanlagda byggkostnaderna för kapacitetshöjande nya centrala stadsmotorvägar är minst
50 miljarder kronor. Då ingår Förbifart Stockholm inklusive E4-förstärkningar samt Österleden via
Djurgården. Dessa förbindelser är extremt olämpliga ur ett klimat- och miljöperspektiv. De skulle
öka bilberoendet och minska kollektivresandet. De skulle ta värdefull mark i anspråk och breda ut
staden ytterligare. Till byggkostnaderna skall läggas kostnader för underhåll, reinvesteringar,
olyckor, miljöförstöring och markkonsumtion.
De årliga kostnaderna för en 50-miljardersinvestering är cirka 5 miljarder kronor. Om denna summa
istället investeras i kollektivtrafik och cykelinfrastruktur räcker det även till att finansiera 2/3 av
kostnaderna för nolltaxa.
Genomförande
Eftersom nolltaxan resulterar i kraftigt ökat pendeltågsresande är det rimligt att sikta på ett
genomförande i samband med att Citybanan fördubblar kapaciteten genom Stockholm, 2017.
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Under de närmaste åren bör därför investeringsplaneringen inriktas mot en omfördelning mellan
bilväg och spår, ökade satsningar på nytt vagnmaterial samt utfasning av investeringar i biljett- och
spärrsystem. Nya bytespunkter kan planeras utan krav på nålsögon som försvårar och fördyrar.
Gång- och cykeltrafiken måste stimuleras särskilt med en utbyggnad av en helt ny infrastruktur för
en cykelandel som måste öka från ca 5% till 30-50% liksom i Malmö och Köpenhamn. Det innebär
att det totala kollektiva resandet inte behöver öka; det ökar bara när det gäller längre resor
Vi föreslår
att

distriktsstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att utveckla
planer för att genomföra nolltaxa i kollektivtrafiken i Stockholms län i huvudsak utifrån vad
som redovisas ovan.

Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck och Jan Strömdahl, Västra Södermalm
Distriktsstyrelsen svar på motion VP8
Motionen föreslår tillsättandet av en arbetsgrupp med uppdrag att utveckla planer för genomförande
av nolltaxa i kollektivtrafiken i Stockholms län. Enligt motionen finns två huvudskäl för att införa
nolltaxa: klimatskälet eller det ekonomiska skälet, samt det sociala och ekonomiska rättviseskälet.
Vid sidan av nolltaxa föreslår motionen att planerade investeringar i motorvägar slopas och
motsvarande resurser istället används för investeringar i kollektivtrafik och cykelinfrastruktur.
Distriktsstyrelsen delar motionens uppfattning att en låg taxa är viktig av rättviseskäl och att
kollektivtrafiken därför i huvudsak ska bekostas gemensamt genom skatten. Idag (2013) finansieras
kollektivtrafiken med 7,9 miljarder av landstingsbidrag och med 7,1 miljarder genom egenavgifter.
Resterande del, ca 3 miljarder, utgörs av intäkter från reklam samt uthyrning av lokaler och fordon.
Distriktsstyrelsen står också bakom motionens problembeskrivning och de förslag på åtgärder som
ges för att minska trafikens klimat- och miljöpåverkan. Klimathotet är vår tids stora utmaning och
biltrafiken står för en stor del av utsläppen av klimatgaser. Vänsterpartiet har en tydlig målsättning
att minska bilismen till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel.
Vid sidan av kvalitetsfaktorer såsom punktlighet och turtäthet, är priset en viktig faktor för att
förmå fler att resa kollektivt. Flera rapporter pekar på att kollektivtrafikresandet skulle öka kraftigt
vid införande av nolltaxa. Dessvärre finns studier som pekar på att merparten av de nytillkomna
resenärerna skulle utgöras av tidigare gång- och cykeltrafikanter. Bara en mindre del skulle utgöras
av bilresenärer. Ett införande av nolltaxa gör således inte per automatik att ett stort antal bilresenärer
börjar åka kollektivt, utan parallellt måste kraftiga styrmedel införas som begränsar bilresandet.
Bland de viktigaste åtgärderna finns utveckling av trängselskattesystemet och omprioriteringar i
gaturummet. Över dessa frågor äger inte distriktet rådighet.
Införandet av nolltaxa måste också föregås av kraftiga kapacitetsförstärkningar i kollektivtrafiken
för att denna ska kunna hantera den resandeökning som följer av reformen. Redan idag har
kollektivtrafiksystemet nått sitt kapacitetstak på många sträckor. Missnöjet med situationen
börjar synas i SL:s kundnöjdhetsundersökningar, där 43 procent av tunnelbaneresenärerna säger
sig vara missnöjda med trängseln.
Distriktsstyrelsen bedömer att ett införande av nolltaxa inte är möjligt utan kraftig subventionering
från nationell nivå. Landstinget står redan idag inför mycket omfattande investeringar inom vård
och trafik. Sammantaget handlar det om 80-100 miljarder kronor som ska investeras de kommande
10 åren. Detta innebär ett investeringsbehov och investeringstakt som aldrig tidigare förekommit i
landstingets historia.
Kostnaden för de kollektivtrafikinvesteringar som anges i nationell- och regional plan för
transportinfrastrukturen, samt i landstingets egen planering fram till 2020, är 37 miljarder. Till detta
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kommer kraftigt ökade kostnader för drift och underhåll. Detta innebär att kostnaden för
kollektivtrafiken kommer att öka från dagens ca 14 miljarder kronor per år till 27 miljarder år 2020
om de planerade investeringarna genomförs. Med Vänsterpartiets ambitioner avseende
nyinvesteringar kommer kostnaden att bli ännu högre. Detta innebär att kraftiga skattehöjningar
måste göras även om motionens taxereform inte genomförs.
Den arbetsgrupp som föreslås i motionen finns redan, men med ett bredare uppdrag och representation. I gruppen, som formellt leds av Vänsterpartiet i SLL, ingår representanter för såväl
Stockholmsdistriktet, landstingsgruppen, stadshusgruppen och riksdagen. Hittills har gruppens
arbete bland annat resulterat i att 2 miljarder kronor avsatts i Vänsterpartiets nationella budget, för
delfinansiering av tre namngivna spårinvesteringar i länet. Därför föreslår vi att distriktsstyrelsen
under året uppmuntrar landstingsvänstern att ta upp frågan om skattefinansierad kollektivtrafik till
diskussion i den gruppen.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

skriva in följande i verksamhetsplanen stycke [25]:
”Distriktsstyrelsen ges i uppdrag att uppmuntra landstingsvänstern att ta upp frågan om
skattefinansierad kollektivtrafik i länet i den arbetsgrupp som idag jobbar med
trafikfrågor.”

att

därmed anse motionen besvarad.

VP9 Den framtida trafikpolitiken – och vägen dit
(stycke 25)
Vi har 0-taxa i kollektivtrafiken som långsiktigt mål. Och vi har nationellt och regionalt 0-utsläpp
av klimatgaser som mål 2030. Det senare förutsätter det förra eftersom de flesta bilister och många
andra måste ha råd att åka kollektivt. Hur ordnar vi detta?
Kraftiga sänkningar av taxan förutsätter starkt ökad kapacitet främst under rusningstid. Med klimatfrågan som utgångspunkt kan man slå fast att taxan år 2030 måste vara mkt låg (kanske 100-200 kr/
månad, 5 kr per gång). Det innebär vad gäller månadskortet en årlig sänkning med runt 3 % fr.o.m
nu.
För att uppnå detta behövs en starkt utbyggd kollektivtrafik med god service och tillräcklig hastighet
på längre avstånd samtidigt som båttrafik, cykelleder och gångtrafik utvecklas. Detta innebär både
ökad trafik på befintliga linjer (där detta går), nya linjer där sådana saknas och beslut om vilken typ
av trafik som bör finnas på dessa och befintliga linjer.
Det har sagts att allt detta har vi inte råd med. Det sa man också när Johan Ehrenberg föreslog gratis
kollektivtrafik i hela landet (!). Det kostade 100 miljarder och nu har borgarna sänkt skatten med 140
miljarder. Kan dom göra dumheter med 140 miljarder borde vi kunna göra något mycket bättre för
en långt mindre summa.
Dessutom måste det ske eftersom problemen lokalt och globalt blir mycket större än så om inget
görs. Då stiger havet med mycket mer än 2 m till 2100 (för att ta bara 1 ex.). Resursbehovet bör
täckas med de resurser som nu går till Förbifarten, med kommunala medel där detta är möjligt, med
nationella medel och med skattemedel från Landstinget. Självklart förutsätter detta som de flesta
andra klimatåtgärder ett nationellt samarbete.
DS svar (godkänd av DÅK) på en liknande motion förra året var att man delade synen att taxan
måste sänkas rejält och att det krävs en lång rad andra åtgärder för att minska bilismen. Självklart
– men påståendet att bilismen fortsätter att öka var helt fel. Den minskar nu i de flesta i-länder inkl
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Stockholm så lite mindre svårt är det. Därutöver specificerade DS vad jag skisserat ovan och man
betonade allt det arbete som krävs i form av samarbete och planering. Ja – det är inte lätt att reducera
klimatförändringen – det kan vi nog vara överens om.
Men har man från distriktets sida verkligen gjort något som fört frågan framåt? Har man gjort något
som fört frågan framåt och ökat vår trovärdighet?
Inte vad jag kan se.
Ett politiskt problem för V tycks vara att många av våra förslag är uppskattade men att vi inte kan få
dem genomförda. Därför krävs en tydlig plan och det krävs att arbetet påbörjas genast. Både genom
planering och genom konkret arbete.Ett första steg för att uppnå trovärdighet är att omedelbart
påbörja sänkningen av SL-taxan med 3 % per år
Jag föreslår
att

DS får i uppgift att utifrån dessa synpunkter tillsammans med representanter från
Landstinget och berörda kommuner till nästa DÅK utarbeta ett förslag till långsiktig plan
för att ersätta den bilism som måste bort för att klimatmålen ska uppnås vad gäller:

		
		
		
		
		

•
•
•
•
•

taxa för månadskort och engångsavgift år 2030 och prisutvecklingen dit
kollektivtrafiklinjer för buss, spårvagn, tunnelbana, pendeltåg och båtar
cykelleder
gångstråk
resursbehov.

Stellan Hamrin, Hammarby-Skarpnäck
Distriktsstyrelsen svar på motion VP9
Motionen föreslår att distriktsstyrelsen tillsammans med representanter från landstinget och länets
kommuner ges i uppgift att till nästa DÅK utarbeta ett förslag till långsiktig plan för att ersätta
bilismen och uppnå klimatmålen. I uppdraget ska ingå att slå fast en taxenivå för månadskortet
2030, samt hur denna nivå ska nås. Vidare ska ingå att ge förslag på olika kollektivtrafiklinjer,
cykelleder och gångstråk, samt att definiera kollektivtrafikens resursbehov.
För att nå de nationella och regionala målen om 0-utsläpp av klimatgaser måste, enligt motionen,
0-taxa införas då detta ger bilister och andra råd att åka kollektivt. Motionären menar att inget har
gjorts från distriktets sida för att föra frågorna framåt och öka vår trovärdighet. Därför föreslår
motionären att en successiv sänkning av SL-taxan med 3 procent per år inleds.
Distriktsstyrelsen ser det som olämpligt att binda upp taxan vid en sänkning på 3 procent årligen,
såsom föreslås av motionären. Genom att låsa sig vid en fast procentsats fråntas landstingsgruppen rådigheten över taxenivån och därmed möjligheten att genomföra större taxesänkningar.
I Vänsterpartiets landstingsbudget för 2013 föreslogs en taxesänkning med 100 kr, vilket motsvarar
12,5 procent. Nivån på taxan är beroende av rad faktorer såsom resandemängd, skatteintäkter och
kostnadsutvecklingen i samhället och kan därför inte slås fast på det sätt som föreslås i motionen.
I övrigt hänvisar DS till svaret på motion VP8.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen
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VP10 Organisering är framtiden!
(stycke 23 och 24)
Politik och politiker är ord som kan beskrivas i termer av alienation bland flertalet medborgare.
Detta måste motverkas omedelbart för att människor skall få en känsla av att kunna påverka
samhällsutvecklingen och föra samhället i tydligare demokratisk riktning.
Den reella politiken står på två ben. Parlamentarismen. Det vill säga de olika forumen där vi tar hand
om realpolitiken. Där vi genom att påvisa medborgarna om vår politik kan få medhåll och därmed
via politiska val få makt så vi kan förändra samhället i den riktning vi föreslår.
Det andra benet är organiseringen. Den spelplan där vi också kan växa i styrka och makt.
Viktigt här är bl.a. värvning av nya aktiva medlemmar, möten med verklighetens folk... Där vi
skapar kontakter och relationer med medborgarna. Vilket skapar dubbelkommunikation. Vi får ut
vårt budskap och i utbyte får vi olika frågeställningar från allmänheten som vi kan svara på eller
framför allt göra politik av. En regelrätt demokratisk process vilket vi skall alltid eftersträva.
I organiseringsarbetet är även olika slags aktiviteter i eller utanför partiföreningen prioriterade.
Även utbildning är viktigt i detta arbete.
Idag sker dock organiseringsarbetet i Vänsterpartiet som oftast på sparlåga. Stor vikt av vårt
politiska arbete tillägnas parlamentarismen. Vilket allmänheten tyvärr ytterst sällan tar del av.
Ett annat forum att nå ut med vårt budskap är det mediala landskapet. En kort analys är. Att den
är borgerlig och Vänsterpartiet har 99% av fallen bortamatch i dessa forum.
Det vi idag inte utnyttjar på rätt sätt är mun mot mun metoden. Organiseringsarbetet där vi lägger
betydligt mer av våra resurser på att organisera våra kommuner. Fler aktiva medlemmar som värvar
nya medlemmar och som i sin tur kan föra ut vårt socialistiska budskap är en del av den rätta vägen
till makten och för ett samhälle som är skapat för människan och inte kapitlet.
Vi föreslår
att

varje partiförening väljer en organiseringsansvarig.

att

distriktsstyrelsen definierar ansvarsuppgifterna för organiseringsansvariga.

att

dessa nyvalda organiseringsansvariga får erforderlig utbildning.

Vänsterpartiets partiförening i Sigtuna kommun.
Distriktsstyrelsens svar på motion VP10
Motionärerna pekar på vikten av parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete för att såväl genomföra som att föra ut Vänsterpartiets politik. Motionen syftar till att formalisera den
organisatoriska funktionen i partiföreningarna genom att införa ett system med organiseringsansvariga i varje partiförening. DS anser att det är viktigt att partiföreningar aktivt arbetar utåtriktat
och har därför i såväl Kurs för nya medlemmar som i Styrelseutbildningarna programpunkter som
syftar till kampanjarbete och aktivism. Detta studiearbete är även något som kommer fortsätta
intensivt under 2013. I den av DS föreslagna valstrategin så ingår bland annat valarbetarutbildningar som en del i arbetet för att sänka trösklarna för att aktivera medlemmar. DS menar att
ansvaret för det utåtriktade arbetet i en partiförening ligger på styrelsen som helhet. Det finns dock
inget som hindrar en partiförening att tillsätta en speciellt ansvarig för utåtriktat arbete.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen
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VP11 Inget vinstintresse i välfärden
(stycke 9)
Inga vinster i välfärden är en bra paroll, men den kan göras mycket bättre.
Vänsterpartiet framstår som det enda parti som entydigt säger nej till vinstuttag från t.ex. sjukvård,
barnomsorg, skolor, hentjänst och serviceboenden. Detta är viktigt och de flesta tycker som vi i
denna fråga, men de verkar inte stå för det när de ska går till val.
Kan det bero på att de egentligen ändå inte tror att det går att avskaffa vinster i välfärden.
Vänsterpartiet verkar ju ensamt om att anse det möjligt. Och av motståndare beskrivs vi mest
som ogina gnällspikar och populister. Därmed riskerar vi att hamna på defensiven.
Vinstmöjlighet effektiviserar heter det. Särskilt inom välfärdssektorn betyder effektivisering att
man drar ned på personal och annat som ”bara kostar”. Privata skolor saknar ofta bibliotek,
gympasal, skolgård etc. Vinstintresset driver upp barngruppernas storlek och ner personaltätheten
inom förskolan. Andelen behöriga lärare är ofta låg inom privatskolan.
Vinstdrivande sjukvård tenderar att fokusera på de som söker vård och inte på de som verkligen
behöver den. Vårdbehövande är ofta dyra. De som söker vård ger bättre klirr i kassan. Därför har
vi jämförelsevis få privata vårdcentraler i södra Stockholms län och fler per capita i de norra rikare
delarna.
Effektivisering som drivs av vinstintresset gör välfärden mer ojämlik och omänsklig. Man väger
blöjor för att spara några kronor, man premierar den som inte skickar ut ambulansen i ”onödan”,
man låter den som privat driver psykiatri, LVU-hem, äldreomsorg etc. utan att bry sig om
grundläggande behov hos brukarna göra stora vinster. Media har varit fulla av exempel utan att det
har satt några vidare politiska spår??!!
Vinsttänkandet medför dessutom en press på offentligt ägda välfärdsverksamheter att också
”effektivisera” till men för brukarna och personalen.
Vi tycker att motståndet mot vinster i välfärden måste fyllas med mer innehåll än att vi är emot
riskkapitalisters stora vinstuttag ur skattefinansierade verksamheter och skattesmitning. Det är
naturligtvis åt fanders och tacksamt att peka på. Men det är inte huvudfrågan! De viktigaste är att när
vinsten blir huvudsaken för en verksamhet så flyttas fokus från att tillfredsställa brukarnas behov
och att ge personalen en rimlig arbetssituation.
Vad som är viktigast är att vinstintresset förstör välfärdssektorns grund och avsikt: Att tillfredsställa
grundläggande behov i samhället och att därigenom även skapa många viktiga arbetstillfällen i vilka
man får känna sig nyttig. Vi monterar ner samhället när vi låter profiten styra.
Vi föreslår
att

Vänsterpartiet tydligare talar om vad som är de största problemen med vinstdrivande
välfärdsverksamheter. Huvudfrågan får inte vara vinstuttagens storlek utan vad v
instintresset gör med verksamheterna och samhället.

att

Vänsterpartiet ändrar parollen ”Inga vinster i välfärden!” till ”Inget vinstintresse i
välfärden!”

Enhälligt godkänt 2013-01-21 på medlemsmöte i Vänsterpartiet i Värmdö
Distriktsstyrelsens svar på motion VP11
Motionärerna vill att Vänsterpartiet utvecklar problembeskrivningen kring vinstintressen i
välfärden och de vill även ändra partiets paroll i välfärdsfrågor.
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Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att det vinstintresset gör med verksamheterna och
samhället är en huvudfråga i hela välfärdspolitiken. Dock upplever distriktsstyrelsen att det
motionärerna efterlyser kring en utvecklad problembeskrivning av vinster i välfärden, redan pågår
i vårt parti. Vänsterpartiet har under senaste året utvecklat såväl problemformulering som möjliga
lösningar. Mycket kan säkert göras ytterligare kring hur politiken bäst uttrycks men distriktsstyrelsen har svårt att se att en sådan utveckling sker genom en bifallen att-sats vid distriktsårskonferensen. Retorik och paroller avgörs inte bäst genom årliga kongresser utan måste kunna utvecklas
genom mycket mer snabbrörliga forum och löpande uppdateras utifrån hur samhället och debatter
utvecklas.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

anse motionens första att-sats besvarad

att

avslå motionens andra att-sats

VP12 Gratis resor med SL vissa tider för pensionärer
(stycke 25)
Enligt pensionsmyndighetens statistik var den allmänna ålderspensionen i medeltal i Stockholms
län december 2011 135 000 kr per år, eller ca 11 000 brutto per månad. Detta medeltal visar att en
stor grupp ålderspensionärer har en ännu lägre pension.
Många i denna grupp har heller ingen tjänstepension och anser sig inte ha ekonomisk möjlighet att
göra något annat än att äta och sova. Ensamhet och brist på stimulans orsakar sjukdomar och leder
till demens. I Göteborgs kommun har man förstått detta och ger personer över 65 år i kommunen
ett s k seniorkort för gratis resor med allmänna kommunikationer på tider då kommunikationsnätet
inte är så ansträngt, dvs. mellan kl. 09.00-15.00 och 18.00.-06.00 på vardagar samt hela dygn på
helgerna.
Att till en försumbar kostnad införa ett pensionstillägg i form av ett seniorkort enligt
”Göteborgsmodellen” skulle ge en vinst för människan, staden och landstinget.
Vi yrkar
att

Distriktsstyrelsen i samarbete Stockholms läns landsting driver frågan att ge
pensionärerna ett seniorkort för vissa gratisresor på SL

Vänsterpartiets Birka Vasa
Distriktsstyrelsens svar på motion VP12
Alliansens politik har slagit hårt mot många pensionärer. Det har blivit större orättvisor och
självklart ska ett ständigt arbete pågå för att stärka våra pensionärers livsvillkor. Vänsterpartiet har
länge haft en strävan att göra kollektivtrafiken gratis. Det finns många poänger med det, växande
utsläpp av växthusgaser, den ojämställda trafikplaneringen och den ökande bilismen kräver att vi
som parti ständigt arbetar med frågan.
Vänsterpartiet centralt har redan föreslagit att man ska ha gratis kollektivtrafik för studenter. Tanken
är att få ned utsläppen av växthusgaser samt gynna en grupp i samhället som ofta har ont om pengar.
Detta är en reform både för klimatet och för att stärka rättvisan.
Dock behöver arbetet drivas i flera led, både på landstingsnivå men även med partiet centralt.
Distriktsstyrelsen föreslår därför att man fortsätter arbetet kring kollektivtrafiken med landstingsgruppen samt med partiet centralt, allt med strävan för en mer solidarisk kollektivtrafik.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

anse motionen besvarad

VP13 Politiskt/fackligt samarbete mot rasismen
(stycke 12 och 25)
En av de viktigaste uppgifterna som samhället har är kampen mot den ökande toleransen och
acceptansen av rasistiska åsikter. För att förbättra vår roll som en antirasistisk kraft behöver vi mer
samarbete. Därför bör Vänsterpartiet förenas i arbetet med de demokratiska krafter som verkar mot
rasismen och göra vårt samarbete mer synligt och permanent. Vi vill starta ett samarbetsprojekt med
LO för att lyfta fram två stadsdelar som har en symbolisk betydelse för Stockholm: Rinkeby och
Skärholmen.
De positiva delarna av den mångfald av kultur, språk och etnicitet som präglar dessa två stadsdelar
måste lyftas fram. Med den utgångspunkten kan vi samarbeta med LO för att uppnå bättre resultat i
vår antirasistiska kamp. Vi behöver mer delaktighet, information, kunskap och utbildning. LO och
lokala v-föreningar kan bidra till att vi håller ett informativt och synligt arbete mot rasismen. Det
skulle kunna vara olika evenemang som nationaldagsfirande på lokal nivå och kulturella aktiviteter
där vi kan delta i som aktivister med ett antirasistiskt budskap.
Det är en fråga som berör oss alla. Vi tycker att det borde vara klokt att satsa på de stadsdelarna som
vill och behöver hjälp i denna fråga. Rasismen är inte isolerad från andra sociala problem som vi
drabbas av som arbetslöshet, diskriminering, ojämlikhet. Vi är en socialt och ekonomiskt utsatt
stadsdel med hög arbetslöshet och låga inkomster. Den antirasistiska diskursen och kampen är en
plikt för alla.
Det handlar om försvaret av våra allmängiltiga mänskliga värderingar som samhället bygger
på. Det ger ett hopp om att ett annat mer jämlikt och solidariskt Sverige är möjligt. Dessutom har
antirasistiska kampen en pedagogisk fördel att det väcker många tankar om vår existens som är
viktiga för att öka vår politiska medvetenhet och handling. Här finns chansen att göra det vi ofta
pratar om, nämligen att trycka tillbaka partier som Sverigedemokraterna genom att prata om vår
arbetsmarknadspolitik. Då är LO är en mäktig facklig organisation och en bra samarbetspartner i
den fortsatta kampen för en bättre framtid.
Vi yrkar
att

distriktsårsmötet ger uppdrag åt distriktsstyrelsen att fördjupa kontakterna med LO för ett
samarbete inriktat på Rinkeby och Skärholmen för att informera om och stärka
vänsterpolitiken i dessa områden.

Vänsterpartiet Skärholmen
Distriktsstyrelsens svar på motion VP13
Det antirasistiska arbetet är en viktig och oantastlig del av Vänsterpartiets såväl som fackens dagliga
arbete. Denna fråga kommer att bli än mer aktuell när vi närmar oss EU-valet. Även LO och dess
förbund har en stor utmaning och kommer att arbeta med detta då flera undersökningar visar på
starkt stöd för SD inom dessa förbund.
Liknande samarbeten som det som föreslås av motionärerna uppmuntras, däremot anser vi inte det
vara något som ska beskrivas i distriktets verksamhetsplan, utan istället bör detta finnas i
verksamhetsplanen hos berörda partiföreningar som kan och bör söka samarbete med andra
föreningar, aktivistnätverk och antirasistiska utskottet.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

VP14 En giftfri kommunal förskola
(stycke 25)
Ett litet barns vardag är full av kemikalier. Ftalater och bisphenol, flamskyddsmedel och kemiska
bekämpningsmedel. En miljö där de vistas många timmar varje dag är förskolan. Genom att jobba
för att den kommunala förskolan ska vara giftfri, kan den plats, där de spenderar en betydande del av
sin barndom, bli vad den ska och bör vara: en säker miljö, där de kan ges möjlighet att utvecklas och
växa.
Att små barn är extra utsatta för miljögifter (de äter på allt, rör sig på dammiga golv där flyktiga
kemikalierester samlas, umgås med saker med hela kroppen) gör vårt ansvar att skydda dem mycket
stort. Vi har också en skyldighet gentemot dem att ta ansvar för de gifter som vi och generationer
före oss utsätter dem för. De har inte valt den miljö de vistas i. Astma och allergier liksom barncancer
i olika former fortsätter att öka. Mycket samtida forskning pekar på samband mellan miljögifter och
såväl astma och allergier som cancer.
Ett arbete för att göra den kommunala förskolan till en giftfri miljö skulle innebära:
– Ekologisk mat på alla kommunala förskolor
– En översyn av plastgolv, stoppade gosedjur, plastleksaker, mattor och stoppade möbler
med hänseende på kemikalier.
Forskningen kring miljögifter går hela tiden framåt. Att inte ta den på allvar vore ett brott mot varje
barns rätt till personlig säkerhet.
Vänsterpartiet, som är ett grönt rättviseparti, bör ta sig an frågan då hälsa allt mer blivit en
klassfråga. Vissa har råd att köpa sig förbi gifterna. Men oavsett socioekonomisk status bör varje
barn ha rätt till en giftfri miljö under den tid av dygnet det står under samhällets ansvar.
Vi yrkar
att

distriktsårsmötet ger uppdrag åt distriktsstyrelsen att lyfta frågan och bidra till att ljuset
riktas mot förskolemiljön

Vänsterpartiet Skärholmen
Distriktsstyrelsens svar på motion VP14
Motionären tar upp ett stort problem i dagens samhälle. Varje barns vardag är full av kemikalier som
kan medföra hälsorisker, inte minst när de vistas på förskolan. DS är även överens om förslag på de
åtgärder som motionären föreslår. Det är givetvis viktigt att barnens mat är hälsosam och att miljön
på exempelvis förskolor inte ska innebära exponering för hälsofarliga ämnen.
Motionen föreslår att DS ska ”lyfta frågan” och ”bidra till att ljuset riktas mot förskolemiljön”. Vad
detta konkret skulle innebära är inte uppenbart, men vi har givetvis inget emot att parlamentariska
grupper och enskilda medlemmar uppmärksammar frågan i än högre grad än hittills.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

anse motionen besvarad
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VP15 Förtätning av villaområden
(stycke 7 och 13)
De rika är det stora samhällsproblemet, det blir allt tydligare i forskning och progressiv debatt.
– Det finns väl inga rika, bara en handfull, svarar borgarpressen. Sanningen är att det sedan många
decennier pågår en stor förmögenhetsomfördelning till den tredjedel av befolkningen som redan
har allt och mycket till.
I Bromma finns i runt tal 5000 villor med ett totalt marknadsvärde av omkring 40 miljarder kronor.
Husen är i stor omfattning belånade för lyxkonsumtion till ytterst låg, avdragsgill ränta och med
ringa eller ingen amorteringsskyldighet.
Villor på stora tomter genererar 20 gånger så låg täthet som innerstadens kvarter. Det är ett mycket
ineffektivt sätt att använda Stockholms mark. Villaägarna gynnas också av det faktum att
infrastrukturen är långt dyrare (längre rör, asfalterade vägar m.m. per enhet) än i övriga Stockholm.
Stockholmsregionen lider stor brist på mark för nya bostäder. När en förtätning i Bromma kommer
på tal är det nästan alltid fråga om redan tätbebyggda områden som berövas sina sista rester av
parkmark med gamla vackra tallar och promenadstråk. När det någon gång gäller villaområdena
höjs alltid upprörda röster som vill rädda “trädgårdsstadens karaktär”.
Högerledaren varnar för visioner i politiken. I trädgårdsstadens fall har han helt rätt. Visionen för
hundra år sedan var att innerstadens arbetarklass skulle kunna bygga egnahem med egna händer
och billigt virke på tomrätter med låg hyra i förorten. Det blev gigantiska småhuskonglomerat, i
Brommas fall 600 hektar (= ytan av hela Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm) och husen har
idag i huvudsak hamnat i händerna på den mest välbeställda tredjedelen av befolkningen. Dessa 20
000 människor kan utan tvekan kallas rika - om villans värde är 8 miljoner kronor får två barn vid
föräldrarnas frånfälle ärva fyra miljoner kronor var.
Kulturellt sett är villaområdet en öken. Det sista biblioteket i området lades ner 1995. En
konstutställningslokal på 25 kvadratmeter har tillkommit under 1990-talet. I en skolaula visas
filmklassiker varje tisdag under två månader höst och vår. Biografen i Alvik är sedan 1970 färgaffär.
Den moderna villastaden befolkas av människor som normalt arbetar hårt. Den privata
förmögenhetstillväxt, som lagts in som en automatik i rådande skattesystem, är samhällets
synnerligen generösa belöning för detta arbete. Men mot bakgrund av vad vi i dag vet från
aktuell samhällsforskning om jämlikhetens betydelse för ett samhälles kvalitet och möjligheter
till framgång, framstår miljöer av detta slag som dåliga. Alla vinner på att de förändras.
Vänsterpartiet Storstockholm måste anta en politik för förtätning av regionens stora
villaområden. Småhusen måste blandas upp med flerfamiljshus så att vi får en demografisk
struktur i villaförorterna som ger större underlag för kultur och småföretag, bättre kontakt mellan
samhällsklasserna, bostäder för flyktingar och andra invandrare, mer av kulturellt utbyte,
mångfald och integration. Ungdomsbostäder och äldreboenden av olika slag måste beredas
utrymme.
Det finns gott om grönområden i Bromma som kan bebyggas i kanterna utan att djurlivet och
grönkilsbehovet störs. I varje kvarter kan två eller tre villor lösas in på ett planmässigt sätt och
ersättas med stadsvillor, väl anpassade till omgivande bebyggelse. Här kan små och stora hyreslägenheter blandas. Trädgårdsstaden förlorar inte något av sin arkitektoniska kvalitet genom att
förnyas på ett varsamt sätt. Men atmosfären, som nu knappt existerar, blir givetvis en annan.
Att “K-märka” gigantiska områden mot allt vad förändring heter i ett i övrigt starkt föränderligt
samhälle är att låsa fast samhällsutvecklingen vid modeller som var uttryck för välmenande - och i
huvudsak bra - visioner för hundra år sedan, men som med tiden har blivit helt inaktuella.
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Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
att

årskonferensen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för en mer aktiv
politik i fråga om förtätning av stockholmsregionens småhusområden.

Hakon Malmborg, Bromma
Distriktsstyrelsens svar på motion VP15
Motionären vill att länets kommuner ska sträva efter blandad bebyggelse med flera bebyggelsetyper
i samma områden. Distriktsstyrelsen instämmer i ambitionen och har under verksamhetsåret genom
distriktets bostadskampanj bland annat tagit fram en delrapport med fokus på nyproduktion av
flerfamiljshus i de sex rikaste kommunerna i länet.
Styrelsen har inför kommande verksamhetsår valt att lägga fokus på att bygga billigt och
klimatsmart. Då vi anser det vara avgörande för distriktets politiska framgångar att vi förmår
prioritera och smalna av, föreslår styrelsen årskonferensen att avslå motionen. Däremot är det
givetvis välkommet att de partiföreningar som väljer att fortsätta arbetet med att inventera sina
kommuner för att hitta mark att bygga på, funderar kring lämpliga områden för förtätningar.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

VP16 Hemgårdar
(stycke 25)
Hemgården introducerades i början av 1900-talet i Sverige efter engelsk förebild av frilansprästen
Natanael Beskow, när han grundade Birkagården i Stockholm. Tanken med denna motion är att
Vänsterpartiet ska ta till sig hemgårdsidén.
Ständigt bevittnar vi hur folkliga samlingspunkter i stadsdelarna läggs ner. Senast Allhuset i
Hässelby Gårds centrum, en viktig plats för möten och kultur.
Det borde vara en självklarhet för vårt parti att arbeta för att det ska finnas en mittpunkt för
okommersiellt umgänge och kultur i varje kommun och varje stadsdel i Stockholm. Hemgården är
till hela sitt upplägg tänkt som en sådan. Den vänder sig till alla åldrar, är demokratiskt styrd genom
en lokalt vald styrelse, bedriver social och kulturell verksamhet av alla slag och är därmed en
stödjepunkt för allt lokalt liv. Om det fanns en väl etablerad hemgård i varje stadsdel/kommun
skulle det bli betydligt svårare att utarma det lokala kulturlivet som nu sker.
Behoven ser olika ut i olika stadsdelar och någon standardstorlek eller given form för hemgårdens
verksamhet kan inte stakas ut. Men det som är gemensamt för alla hemgårdar är att verksamheten är
okommersiell och till för folkets behov i närsamhället.
Jag yrkar
att

partistyrelsen får i uppdrag att verka för att en föreningsdriven hemgård etableras i varje
kommun och för Stockholm i varje stadsdel.

Hakon Malmborg, Bromma
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Distriktsstyrelsens svar på motion VP16
Motionären vill att Vänsterpartiet verkar för att det etableras en föreningsdriven hemgård i alla
kommuner och stadsdelar inom Stockholms stad. Vi delar motionärens oro för att det blir allt
svårare att hitta ickekommersiella lokaler i våra kommuner och stadsdelar. Dock tycker vi att det blir
lite för snävt att driva just hemgårdstanken vidare. Finns det en fungerande Folkets Hus-förening
eller andra typer av lokaler så tycker vi inte att det också måste etableras en hemgård. Vilken typ av
föreningslokaler och var dessa ska ligga tror vi är en sak som våra partiföreningar och kommungrupper får fundera vidare kring.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

VP17 Klimatkatastrofen
(stycke 25)
Fyra skarpa klimatfrågor har omsider utkristalliserat sig ur dimmorna:
1. Bilismen
2. Flyget
3. Byggnadsuppvärmningen
4. Köttkonsumtionen.
Det finns mängder av andra områden där åtgärder kan och bör vidtas, på alla plan, för att motverka
klimatkatastrofen. De fyra nämnda dominerar dock på ett sätt som gör det nödvändigt att nu, när
medvetandet om vad som sker snabbt ökar i väljarkåren, tydligt prioritera dem i partiets
klimatpolitik. Denna bör på regional och kommunal nivå koncentreras enligt följande:
1. Bilismen
a) Uttala klart
att Vänsterpartiet Storstockholm är motståndare till massbilismen i dess nuvarande form, hur
utsläppsfri den än må bli, och att partiet vill minska den radikalt i vår region genom ny spårtrafik och
kommunalt organiserad samåkning, detta eftersom
- vi anser att den främjar en oförsvarbart måttlös överkonsumtion då den dels måste tillverkas av
begränsade råmaterial och med ofantlig energiåtgång, dels underlättar ett kopiöst shoppande av
överflödsvaror.
- vi finner det oförsvarligt att den subventioneras med gigantiska infrastrukturer för att sedan bara
utnyttjas till 20-25 % av sin kapacitet - en ren lyxkonsumtion som vi ser det.
Vänsterpartiet konstaterar att massbilismen med hänsyn till den annalkande klimatkatastrofen
uppenbarligen är en snart avslutad parentes i människans historia.
b) Höj trängselavgifterna i Stockholm, differentiera dem efter utsläpp och anslå pengarna till
utbyggd spårtrafik.
c) Stoppa alla motorvägsbyggen.
d) Utveckla skyndsamt ett system för insamling av allt matavfall för biogasframställning.
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2. Flyget
Uttala klart att partiet
a) anser Bromma Flygplats dagar räknade till följd av de nya krav på luftfarten som den pågående
klimatkatastrofen ställer.
b) anser att Arlanda till följd av kommande krav på luftfarten inom få år kommer att ha all nödvändig
kapacitet för regionens flygbehov.
c) vill ha en ny inriktning av stadens samhällsplanering i vidaste mening med hänsyn till den stora
förändring i stadens liv som följer av brommaflygets nedläggning.
3. Byggnadsuppvärmningen
a) Inventera samtliga byggnader uppförda efter 1930 i länets alla kommuner med hänsyn till deras
värmeegenskaper.
b) Uppmana kommunerna att ge kraftiga subventioner och lån till tilläggsisolering på husens
insidor och tak, med början i de hus som har de största värmeläckagen.
c) Inför en kommunal kontroll av temperaturen i alla kontor och kampanja aktivt för en
normaltemperatur av 21 grader i dessa.
4. Köttkonsumtionen
Inför en formel för köttråvaror i alla storkök och andra tillagningskök där den köttmängd, som
idag beräknas för en dag i matlagningen, i stället beräknas för tre dagar.
5. Övriga åtgärder mot klimatkatastrofen
a) Starta ett landstingskommunalt klimatkansli med uppgift att samordna alla åtgärder för att ställa
om energiförbrukningen i regionen, med målet att växthusgaserna ska minska med 6 % av
nuvarande utsläpp per år fram till år 2030, då utsläppen skall vara noll.
b) Främja träet i all upphandling av nytt byggande, bostäder såväl som kontor. Stål och betong som
byggmaterial skall fasas ut så snart det kan ske.
Genomgående måste ambitionen och tonen i skrivningarna i våra klimatprogram och
klimatstrategier få en mer offensiv karaktär. Havet stiger och inte minst ungdomarnas ångest
inför det som pågår måste förlösas i raka besked från Vänsterpartiet: Massflygets och
massbilismens dagar är räknade, husen måste isoleras omedelbart, vegetarisk mat är en
nödvändighet. Det är dags att vi kliver upp ur den grop där snart sagt alla partier och medier sitter
och trycker. Att vi sjunger ut om de svåra framtidsfrågorna utan ängsliga sidoblickar. Det kan vara
lämpligt att presentera en ny strategi mot klimatkatastrofen genom en särskild manifestation.
Ordet klimatkatastrof bör genomgående användas i sammanhanget, i stället för mildare uttryck
som t.ex. klimatförändringar.
Om vi genom detta förlorar några av våra gamla arbetarröster så vinner vi i gengäld många nya.
Jag hemställer
att

årskonferensen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att anta ett radikalt nytt och tydligt
prioriterat program mot klimatkatastrofen i enlighet med vad som anförts i motionen.
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att

i samband därmed arrangera en samlad manifestation, t.ex. en presskonferens och en
massiv flygbladsutdelning i hela distriktet med anledning av det nya programmet.

Hakon Malmborg, Bromma
Distriktsstyrelsens svar på motion VP17
I motionen föreslås att årskonferensen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att anta ett radikalt nytt
och tydligt prioriterat program mot klimatkatastrofen i enlighet med vad som anförs i motionen.
I samband därmed ska det arrangeras en samlad manifestation i hela distriktet med anledning av
programmet.
Motionen skisserar ett övergripande klimatpolitiskt program i ett antal punkter. Till allra största
delen är det krav och förslag som Vänsterpartiet redan driver i olika sammanhang och än fler finns
utvecklade i vårt regionpolitiska program. Partistyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett
ekologiskt-ekonomiskt program. Distriktsstyrelsen anser inte att det mot denna bakgrund är klokt
att ålägga DS att ta fram ett nytt program. Under 2013 måste alla krafter koncentreras på att stärka
distriktet och förbereda valkampanjen 2014.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

VP18 Utökad kustsjöfart
(stycke 25)
Sjöfarten måste ta över mycket mer av järnvägs- och framför allt lastbilstrafiken. Klimatvinsten vid
en övergång till fraktsjöfart längs kuster och på inre vattenvägar är mycket stor. En kustfraktare på
500 ton dw. ersätter 25 stycken 20-tons långtradare. Det är dessutom i kronor per godston betydligt
billigare att frakta sjövägen än på land.
Det pågår en utveckling av fraktsjöfarten men den har i Sverige ännu inte nått fram till det stadium
där man kan tala om ett mer förgrenat transportsystem. Från de större omlastningshamnarna går
ännu godset vidare till övervägande delen med lastbil och järnväg. Det skulle kunna ske med fartyg i
en väsentligt större omfattning än idag.
Kustsamhällenas kajer är fortfarande i gott skick. Farlederna är ännu utprickade och fyrade i stor
omfattning. Men denna infrastruktur används bara i begränsad omfattning. Det är ännu inte lönsamt
att frakta på sjön i närtrafikmening, men det ser ut att bli det ganska snart. En starkt bidragande orsak
är att de olika transportslagen har olika ekonomiska förutsättningar. Sjöfarten får bära alla sina
kostnader medan både vägnät och järnvägsnät är starkt subventionerade av staten både till
investeringar och underhåll. Kostnadsneutral konkurrens mellan transportslagen är ett krav.
System för godshantering i minicontainrar, måttsatta för att passa i 20-fotscontainrarna, behöver
skapas för mindre godsmängder. Investeringar i nya mindre fraktfartyg för kustfart och transport
på landets inre vattenvägar behövs. Farleder behöver muddras upp och nya kanalsystem byggas.
Mellan Mälaren och Vänern behövs en kanal. Även en modern kanal mellan Vänern och Vättern
behövs.
Avsändare och mottagare av fraktgods ligger sällan nära en hamn. För Storstockholms del
innehåller en planering för ökad kustsjöfart även en god planering för den lastbilstrafik som
ska ta godset sista biten.
En fungerande infrastruktur för sjöfarten längs kuster och på inre vattenvägar, kan tillskapas med
relativt måttliga ekonomiska insatser.
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Med stöd av det anförda yrkar vi
att

årskonferensen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att utreda hur regionens infrastruktur för
utökad fraktsjöfart kan utformas.

Hakon Malmborg, Bromma och Anders Djerf, Årsta
Distriktsstyrelsens svar på motion VP18
Motionärerna vill att distriktsstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att öka andelen transporter
till sjöss i stockholmsregionen.
Som motionärerna påpekar är sjöfartens påverkan på klimatet betydligt mindre än transporter
med lastbil. Samtidigt ökar den internationella sjöfartens påverkan på både klimat och miljö.
Enligt Naturvårdsverket är den internationella sjöfarten en av de största källorna till nedfall av
kväveoxider och svavel över Sverige.
De vattendrag som omger och genomkorsar vår region är känsliga ekosystem. Östersjön är ett
starkt förorenat hav, även om situationen långamt förbättras. Mälaren är stockholmsregionens
absolut viktigaste källa till dricksvatten. Därför är det viktigt att de transporter som genomförs
på våra vattenvägar har så liten påverkan på vattnet som möjligt. Även om sjöfarten är mer
energisnål än vägtransporter utgör den fortfarande en risk för våra vattendrag, både vad gäller
utsläpp och risk för läckage av miljöfarligt gods.
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det är av största vikt att finna effektiva
alternativ till vägtransporter. Därför arbetar DS för att öka andelen transporter på järnväg. Innan
DS är berett att arbeta för ökad sjöfart krävs dock att transporterna blir renare och att åtgärder
vidtas för att de risker den är förknippad med minskas.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

VP19 Fackligt samarbete
(stycke 8)
I stycke 8 finns det skrivningar om vårt fackliga arbete. Vi tycker att det är dags att vi nu börjar söka
samarbete med dom mer organiserat.
Handelsvänstern yrkar på
att

vi för in någon mening i stycket 8 om att distriktet ska börja ta kontakt med fackförbudens
stockholmsavdelningar för att se vad man kan samarbeta om i fackligt-politiska frågor.

Handelsvänstern
Distriktsstyrelsens svar på motion VP19
Motionärerna vill att vi ska initiera ett mer organiserat fackligt-politiskt samarbete med
fackförbundens Stockholmsavdelningar. Vi delar motionärernas intentioner och vill samtidigt
belysa vikten av att vi lyckas starta och stärka fler branschföreningar. För att på riktigt lyckas med
ambitionerna på det här området har vi sett hur viktigt det är med Vänsterpartister i förbunden
som dels gör ett bra fackligt arbete och samtidigt öppnar dörren för ett djupare fackligt-politiskt
samarbete.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

bifalla motionen

att

därmed före sista meningen i stycke [8] skriva in:
”Vi ska också söka fler samarbeten med fackförbundens Stockholmsavdelningar i
fackligt-politiska frågor.”
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Former för kongressombudsval och kongressnomineringar
KON1 Former för kongressombudsval och kongressnomineringar
Distriktsstyrelsen föreslår att DS får i uppdrag att utreda förutsättningarna för val av
kongressombud via nätet och att inför kongressen besluta i frågan.
Vi menar att möten med diskussioner och där beslut fattas gemensamt är att föredra före att var
och en utan föregående diskussioner ensamma tvingas fatta besluten.
Vi yrkar
att

Distriktsstyrelsens tredje att-sats utgår ur förslaget.

Vänsterpartiet Värmdö
Medlemsmöte 2013-01-21
Distriktsstyrelsens svar på motion KON1
Motionärerna föreslår att DS ej skall titta närmare på möjligheten att genomföra val till
kongressombud via en nätbaserad lösning. DS håller med motionärerna om att diskussion och
argumentation tillsammans i grupp är viktigt för varje medlem för att kunna fatta ett beslut. Vi vet
dock att valdeltagandet är mycket lågt och tror att en utredning kring möjligheterna att genomföra
nätbaserade val, som komplement eller som enda valmöjlighet, skulle kunna ge oss indikationer
på hur vi skulle kunna använda tillgänglig teknik för att inkludera fler i den interna demokratin.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

KON2 Nomineringskonferens
Vi ser inte några skäl till att utreda någon form av nomineringskonferens. Vi anser istället att det är
bättre att lägga energin på att få partiföreningarna att nominera, samt att tidigare DS istället borde
vetat bättre än att nominera - som det kunde uppfattas - mot partiföreningarnas uppfattning.
Det här ser vi som några av de grundläggande konsekvenserna vid en nomineringskonferens.
1) Nomineringskonferensen kommer fram till liknande resultat som redan uttryckts via
partiföreningarnas nomineringar. Varför lägga resurser och tid på att konstatera det som redan är
konstaterat?
2) Nomineringskonferensen kommer fram till att nominera andra än de som partiföreningarna
kommit fram till. Det skulle innebära att föreningarnas vilja har åsidosatts av de ombud som blivit
valda till konferensen. Det vore riktigt illa.
Vi yrkar
att

Årskonferensen avslår punkten om att uppdra till DS att bedöma om det finns behov av en
särskild nomineringskonferens.

Vänsterpartiet Birka Vasa
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Distriktsstyrelsens svar på motion KON2
Motionärerna föreslår att vi inte ger kommande DS möjlighet att ta beslut om en nomineringskonferens kan vara ett alternativ för distriktet. Under arbetet med kongressombudsval och
kongressnomineringar som genomförts under året har många aspekter av interndemokrati
kommit upp till ytan, idéer och argument har strömmat in och vi har fått en gedigen inblick i hur
medlemmarna och föreningarna upplever att demokratin fungerar/inte fungerar i partiet.
Genom att ge kommande DS möjlighet att besluta om en nomineringskonferens kan stärka den
interna demokratin vid distriktsnomineringar och även ge distriktets nomineringar större tyngd
och legitimitet.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

KON3 Val av suppleanter till Vänsterpartiets kongress
I Storstockholm utses ombuden till kongressen i valkretsar, där de ingående föreningarna har
mycket skiftande storlek. De små föreningarna kan komma i kläm vid nominering av kandidater.
Genom hittillsvarande ordning för val av suppleanterna, där först valberedningen bearbetar de
förslag föreningarna lämnat och sedan nomineringsmötet genom ett röstningsförfarande
rangordnar suppleanterna, och föreningar med många medlemmar inte sällan gynnas, vilket gör att
suppleantlistan kan bli så olycklig att även om föreningen skulle ha ett eller två ordinarie ombud,
och båda skulle få förhinder, och föreningens suppleanter åkt långt ned i listan, inte en enda
representant från den egns föreningen får tjänstgöra på kongressen.
Vi anser att föreningarna själva ska utse sina suppleanter till kongressen, så att föreningen inte
förlorar sin stämma om föreningens ordinarie ombud får förhinder. Inte minst viktigt för små
föreningar, med bara ett eller två ombud. Och dessa suppleanter blir då ”personliga” för föreningen
och går bara in om föreningens egna ordinarie ombud får förhinder.
Detta är dessutom analogt med hur vi utser ersättare till Distriktets årskonferens, i tur och ordning
går våra ersättare från den egna föreningen in om ordinarie ombud får förhinder.
Vi yrkar
att

Årskonferensen beslutar att den lokala föreningen utser sina suppleanter till kongressen
och att denna lista anmäls utan omröstning på valkretsmötet, där valen av ombud sker.

Antagen av medlemsmöte Vänsterpartiet Årsta 2013-01-28
Distriktsstyrelsens svar på motion KON3
Motionärerna vill ändra rutinerna kring val av suppleanter till partikongresser så att
partiföreningarna inom en valkrets ska välja suppleanter från partiföreningen för att ersätta
ordinarie ombud från samma partiförening. Enligt §94 i stadgarna så är det partistyrelsens uppgift
att fastställa valordning och punkt 10 i valordningen till kongressen 2012 fastslår att det inte är
tillåtet att utse personliga ersättare eller suppleanter som är knutna till en viss lokalorganisation.
Detta innebär att beslut angående knutna ersättarval är en fråga för partistyrelsen i och med
fastställande av valordning.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta
att

avslå motionen
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Allmänna motioner
A1 Mer ekonomisk jämlikhet
På 70-talet var löneskillnaderna inte så stora mellan olika yrkes- och samhällsgrupper i vårt land.
Tyvärr har de ekonomiska klyftorna tillåtits ökat kraftigt därefter. Enligt statistik från FN och
andra officiella organ så är ekonomiskt jämlika samhällen de bäst fungerande på alla områden.
Vänsterpartiet ska kämpa för att de ekonomiska klyftorna ska minska i vårt land och därmed
skapa det goda samhället.
Vi kan inte ha en medelklass och en överklass med alldeles för höga inkomster. De kan därmed
föra en miljöförstörande livsstil, vilket sker idag. Om vi ska klara klimathotet så måste vi göra det
tillsammans. Vi måste skapa ett samhälle där vi delar på kakan, där vi med glädje samarbetar, där
rättvisa råder, där alla känner ansvar socialt och för miljön.
Vi måste bort från skrytkonsumtion och statuskonkurrens.
Vi måste skapa DET GODA SAMHÄLLET – för alla!
Jag yrkar
att

Vänsterpartiet ska profilera sig som ett parti som driver en politik som vill göra vårt land
mer ekonomiskt jämlikt.

Marion Sundqvist
Distriktsstyrelsens svar på motion A1
Motionären pekar på de ekonomiska klyftorna ökat kraftigt efter 70-talet. Motionären yrkar på
att Vänsterpartiet ska profilera sig som ett parti som driver en politik som vill göra vårt land mer
ekonomiskt jämlikt.
Vänsterpartiet profilerar sig på olika sätt som ett parti som står för mer ekonomisk jämlikhet, j
ämlikhet driver samhällen framåt, det är Vänsterpartiets grundpolitik och manifesteras på olika sätt,
till exempel genom bostadspolitiken och välfärdsmodellen. Distriktsstyrelsen anser att
profileringen idag ligger just i de frågor som leder till ökad ekonomisk jämlikhet på olika fronter.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

anse motionen besvarad

A2 Redovisa inbetald partiskatt
Jag ser ingenting om distriktets eller föreningarnas ekonomi i verksamhetsplanen. Antar att det
ligger i ett budgetdokument. Men ekonomi och verksamhet hör ju ihop.
Partikongressen tog ett skarpt beslut om införandet av partiskatt. Det ligger i instruktionerna inför
framtida parlamentariska val. Men ska ju verkställas redan nu.
I detta ingår redovisning. Det bästa sättet är full transparens. Om särskilda skäl föreligger av känslig
privat karaktär så får distriktsstyrelsen avgöra hur det ska hanteras.
Jag yrkar
att

inbetald partiskatt ska redovisas i ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår.
Redovisas per person.
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att

inbetald partiskatt ska redovisas i ekonomisk berättelse för framtida verksamhetsår.
Per person.

att

distriktsstyrelsen redogör på DÅK-en hur långt man kommit i verkställande av PS direktiv i
ärendet

Daniel Håkansson, Vita bergen
Distriktsstyrelsens svar på motion A2
Motionären vill ha en årlig redovisning av inbetald partiskatt per person i anslutning till den
ekonomiska berättelsen. Den redovisning som idag görs av inbetalt kanslistöd, som det sedan
länge kallas i Storstockholm, sker i resultaträkningen som föreligger årskonferensen. Där syns
den totalsumma som distriktet erhållit från partiets företrädare i landstinget och i Stockholms stad.
Det kan lätt jämföras med vad som budgeteras, som då är lika med det belopp som fakturerats våra
förtroendevalda på respektive nivå.
Partikongressen 2012 fattade beslut om att skärpa skrivningarna i stadgan om partiskatt och dessa
har implementerats i distriktet under året. De företrädare som erhåller över 5/8 basbelopp i månadsarvode efter skatt faktureras from 2013 månatligen på det överskridande beloppet, övriga
förtroendevalda faktureras på 10 % av sina årsarvoden två gånger per år. Det pågår utöver detta ett
arbete för att, genom individuellt tecknade avtal med respektive förtroendevald, kunna dra beloppen
direkt via lönekontoren på respektive kansli.
De nya reglerna om partiskatten innebär också att uppgifterna om inbetalad partiskatt ska vara
offentliga. Detta har vi hittills ansett att vi fullföljer i den redovisning som görs till årskonferensen,
men det kan självklart utvecklas. Tolkningen tillsvidare är att uppgifterna ska lämnas ut på
individnivå efter begäran till distriktsexpeditionen. Redovisning på individnivå kommer också
att ges till respektive parlamentariska grupper, distriktsstyrelsen, distriktets revisorer och berörda
valberedningar.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

betald partiskatt redovisas på begäran samt regelbundet till respektive parlamentariska
grupper, distriktsstyrelsen, distriktets revisorer och berörda valberedningar

att

avslå första och andra att-satsen

att

anse den tredje att-satsen besvarad

A3 En ny Slussen för folket och klimatet
Stockholms stad har utarbetat ett förslag till ny Slussen som godkänts av stadens fullmäktige medan
V i staden i full enighet reserverat sig till förmån för en annan men ospecificerad lösning. Flera andra
föreningar har också motsatt sig förslaget liksom S och Mp i Stockholm. Frågan kommer med all
säkerhet att bli en stor valfråga i Stockholm stad, Nacka och Värmdö och möjligen också på annat
håll.
Samtidigt har en oenig fullmäktigegrupp i Stockholm, ett par andra föreningar och ett oenigt möte
med representanter från DS och landstinget godkänt den bussterminal för Slussen som utgör en
integrerad del av det förslag till Slussen som man själv sagt nej till. Motivet till detta var behovet av
snabbt och enkelt byte mellan buss och t-bana och tillträde till kajen vid nuvarande bussterminal.
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Stadens förslag till Nya Slussen underkändes av V av en rad olika estetiska, praktiska och tekniska
skäl, som var och en för sig var tillräcklig. Ett på många sätt grundläggande argument var att staden
med stöd från SMHI genom en hemligstämplad analys tekniskt utgått från att havet inte stiger med
mer än 1 m till 2100. Flera andra internationella bedömningar inkl. Arktiska Rådets stödd av
svenska regeringen anser att detta långt ifrån räcker. SMHI har den 19 december 2012 på sin
hemsida gjort en utmärkt, samlad redovisning av alla vetenskapliga bedömningar som gjorts. De
stödjer inte SMHIs och stadens tidigare bedömning. SMHI hävdar nu att man inte gör några egna
bedömningar. Det kan inte tolkas på annat sätt än att man nu liksom regeringen frångår sitt stöd till
stadens utformning av Slussen. Det förefaller därför mycket osannolikt att Miljööverdomstolen i
vattenprocessen (dom möjligen sent i vår) kommer att kunna godkänna föreslaget.
Stadens förslag till Nya Slussen, som legalt består av 4 olika processer, har stoppats redan i första
instans vad gäller den första processen (ny detaljplan) på kulturella och ekonomiska grunder. Om
inte staden beviljas överprövningstillstånd (vilket sällan händer) och Miljöverdomstolen därefter
inte ändrar Miljödomstolens beslut (vilket sällan händer) har hela förslaget fallit, övriga 3 processer
ställs in och det krävs 3-4 år för en ny detaljplan. Eftersom byggtiden är minst 8 år innebär detta att
en ny Slussen med en ev. bussterminal inte kan vara klar förrän runt 2025.
Detta är inte bra, men det finns andra lösningar. En helt fristående grupp av experter (byggare,
arkitekter, ekonomer m.fl.) har tagit fram ett alternativt principförslag baserat på gällande detaljplan
(www.slussenplanb.se). Förslaget innebär att hela nuvarande Slussen rivs och en ny modern
Slussen byggs upp utifrån samma principer. Men med mindre lutningar, färre bilar och mycket mer
kollektivtrafik, cykelleder och gångzoner. Bussterminalen läggs på ungefär samma plats som nu
men helt inglasad. Det innebär jämfört med det tidigare förslaget att bytestiden halveras, det blir
fysiskt enklare och framkomligheten blir bättre. En bro byggs över till kajplanet vid bussarna.
Ytterligare modifieringar är möjliga.
Totalt sett innebär förslaget en halverad byggkostnad (5 miljarder), en halverad samhällsekonomisk
kostnad (12 miljarder) och en mer än halverad byggtid (5 år). Då kan ytterligare tid och resurser
avsättas till alla andra nödvändiga projekt för att förbättra kollektivtrafiken.
Andra förslag är självfallet fullt möjliga men tar då ytterligare flera år att ta fram. Man kan diskutera
om detta är en fråga för DS/DÅK men eftersom representanter från DS och Landstinget redan tagit
ställning i delar av frågan och det berör flera föreningar är det min bedömning att så är fallet.
Jag föreslår
att

DS genast tillsätter en ny arbetsgrupp för att ta ställning till de förslag som nu finns
beträffande Slussen (eller andra nya lösningar som kan komma) och föreslå en lösning som
håller i minst 100 år och som bevarar eller förbättrar områdets nuvarande vyer över
Mälaren och Saltsjön, bevarar de kulturhistoriska värdena i övrigt och möjliggör ett snabbt
bygge med snabb och enkel omstigning mellan Nacka/Värmdö-bussarna och övriga
kollektivtrafiklösningar inkl båt.

Stellan Hamrin, Hammarby-Skarpnäck

A4 En ny Slussen för folket och klimatet
Stockholms stads politiska majoritets förslag till detaljplan för Nya Slussen godkändes av
fullmäktige 2011, men tillbakavisades i januari 2013 genom ett beslut i Mark- och miljödomstolen.
Stadens förslag, som legalt består av fyra olika processer, har stoppats redan vad gäller den första
processen (ny detaljplan) på kulturella och ekonomiska grunder. Om inte staden beviljas
överprövningstillstånd (vilket sällan händer) och Miljöverdomstolen därefter inte ändrar
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Miljödomstolens beslut (vilket sällan händer) har hela förslaget fallit. I så fall ställs övriga tre
processer in och då krävs tre-fyra år för en ny detaljplan. Eftersom byggtiden är minst åtta år innebär
detta att en ny Slussen med en eventuell bussterminal inte kan vara klar förrän 2025.
Vänsterpartiet i stadsfullmäktige reserverade sig mot Slussen-förslaget, men tog senare ställning
för det förslag till bussterminal som byggde på majoritetens detaljplan för själva Slussen. Denna
motsättning är i sig ett skäl för att ta upp frågan på distriktets årskonferens. Att det finns olika åsikter
inom fullmäktigegrupp och föreningar är ytterligare ett skäl, liksom att frågan kommit i ett nytt
läge genom att majoritetens förslag fallit. Slussen-frågan berör en stor del av distriktets kommuner,
varför det är naturligt att den behandlas av distriktet. Att S och Mp vill göra Slussen till en valfråga
2014 visar ytterligare på vikten av att Vänsterpartiet har en väl genomtänkt linje i frågan.
När Vänsterpartiet tog ställning mot Slussen och för bussterminalen i Katarinaberget fanns inget
alternativförslag som var realistiskt. Sedan dess har ett sådant förslag framkommit. En fristående
grupp av experter (byggtekniker, arkitekter, planerare, ekonomer) har tagit fram ett principförslag
baserat på gällande detaljplan. Förslaget, med namnet Slussen Plan B, innebär att hela nuvarande
Slussen rivs och en ny modern Slussen byggs upp utifrån samma principer, men med mindre
lutningar, färre bilar och mycket mer kollektivtrafik, cykelleder och gångtrafikleder.
Bussterminalen läggs på ungefär samma plats som nu men blir helt inglasad. Det innebär jämfört
med det tidigare förslaget att bytestiden mellan buss och T-bana halveras (2,5 istället för 6 minuter)
och att framkomligheten blir bättre även i andra avseenden. En bro byggs över till kajplanet vid
bussarna och rulltrappor från bussarnas inglasade perronger gör att dagens trafikrisker försvinner.
Ett av de starkaste argumenten mot majoritetens Slussen-förslag var att det utgått från att havet inte
stiger med mer än 1 m till 2100. Internationella bedömningar inkl. Arktiska Rådets har visat att detta
långt ifrån räcker. Innebörden av detta är att majoritetens förslag (om det skulle byggas) blir en
lösning som håller i bara 50 år, vilket vore ett stort slöseri med resurser. Det förefaller mycket
osannolikt att Miljööverdomstolen i vatten-processen kommer att godkänna liggande föreslag.
Slussen Plan B löser frågorna om avbördning och vattenhöjning genom att medge mycket större
genom strömning av vatten och genom att lägga hela Slussen-förslaget i ett högre läge.
Totalt sett innebär Slussen Plan B en halverad byggkostnad, en halverad samhällsekonomisk
kostnad (12 istället för 22 miljarder) och en mer än halverad byggtid (5 år). Då kan ytterligare tid
och resurser avsättas tillandra nödvändiga projekt för att förbättra kollektivtrafiken.
Plan B uppfyller i alla avseenden Vänsterpartiets reservation mot detaljplanen för Slussen så det
borde vara enkelt att ta ställning för denna linje.
Vi föreslår
att

Årskonferensen uttalar sig för en lösning av Slussenfrågan i linje med Slussen Plan B, dvs
en lösning som klarar framtida avrinning och beräknade höjningar av vattennivåerna,
som bevarar eller förbättrar vyerna över Mälaren och Saltsjön, som bygger på befintlig
detaljplan och därför kan genomföras utan nytt planförförfarande och därmed gå betydligt
snabbare, som möjliggör enkel omstigning mellan buss och T-bana, som ger betydligt lägre
kostnader än majoritetens förslag och som håller i minst 100 år.

Antagen som Föreningsmotion till Storstockholms Distrikts Årskonferens 2013 av Vänsterpartiet
Årsta, medlemsmöte 2013-01-28, Dick-Urban Vestbro (V Vita Bergen)
Distriktsstyrelsens svar på motion A3 och A4
Motionerna A3 och A4 behandlar Vänsterpartiets ställningstagande avseende Slussen. Motionerna
pekar på det alternativa förslag, Slussen Plan B, som presenterats efter det att frågan om Slussen och
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bussterminalen i Katarinaberget behandlades av stadshusgruppen respektive distriktsstyrelsen. Det
finns, enligt motionärerna, orsak att omvärdera tagna beslut. Motion A3 föreslår att en arbetsgrupp
tillsätts med uppdrag att ta ställning till det förslag för Slussen som finns samt föreslå en lösning
som håller i 100 år, d.v.s. klarar den förväntade havsnivåhöjningen. Motion A4 föreslår att DÅK
uttalar sig för en lösning av Slussenfrågan enligt förslaget Slussen Plan B, som enligt motionen i alla
avseenden överensstämmer med Vänsterpartiets reservation mot detaljplanen.
Distriktsstyrelsen inser komplexiteten i Slussenfrågan och vill därför avråda DÅK från att ta
ett beslut i enlighet med A4. När det gäller detaljplanen för Slussen är detta en fråga som ägs av
stadshusgruppen och därför bör hanteras i denna politiska församling i dialog med övriga berörda
kommuner. En rimlig ordning är att frågan lyfts för diskussion på repskapet. När det gäller
kollektivtrafiklösningen för Slussen, inklusive bussterminalen i Katarinaberget, är denna däremot
att betrakta som en regional fråga då den i någon mån berör alla länsinvånare. Distriktsstyrelsen har
efter diskussioner med stadshusgrupp, landstingsgrupp och partiföreningar, beslutat att i likhet med
Vänsterpartiet i Stockholms stadshus, ställa sig bakom förslaget till ny bussterminal.
Vi kan i nuläget inte bedöma om alternativförslaget Slussen Plan B lever upp till de krav avseende
kollektivtrafiken som motiverade distriktsstyrelsen att ta ställning för bussterminalen i
Katarinaberget. Enligt vår preliminära bedömning innebär förslaget ungefär samma trafiklösning
som dagens Slussen, vilket betyder krångliga byten och alltför lite utrymme för kollektivtrafiken.
Distriktsstyrelsen betraktar fortfarande bussterminalen och detaljplanen för Slussen som två
skilda frågor och ser i nuläget ingen anledning att ändra tidigare gjorda ställningstagande om inte
detaljplanen för Slussen faller.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionerna A3 och A4

A5 Sökbart arkiv online
Alltför ofta uppfinner vi hjulet på nytt när vi skriver motioner eller planerar en kampanj. Kanske
lägger vi ner flera timmars arbete bara för att senare upptäcka att någon annan i en annan förening
eller nämnd gjort nästan samma sak, sökt fram samma fakta och liknande formuleringar.
För att underlätta vårt arbete så vill vi därför föreslå att det skapas ett sökbart arkiv online där
medlemmarna kan lägga upp motioner, yttranden, kampanjer m.m. Arkivet bör förslagsvis vara
sökbart via taggar och kategorier. Det bör vara öppet och sökbart för alla och alla partiföreningar
ska enkelt kunna lägga upp sina dokument.
Som ett exempel kan vi ta en tänkt motion om parklekar i Solnas kultur och fritidsnämnd. Den kan
man då dels hitta om man ska skriva en motion om parklekar och söker på just det. Alternativt så
sitter man själv i kultur och fritidsnämnden någon annanstans och funderar på möjliga motioner
och söker på ”motioner” och ”kultur och fritidsnämnd”. Eller så är man intresserad av vad
Solnavänstern gör, söker på ”Solna”, och får på så vis upp motionen.
Kunskap om vad andra gör öppnar dörrar för samarbete och låter oss både inspirera och få
inspiration. Om arkivet dessutom är läsbart för allmänheten så blir det ett konkret exempel på hur
vår politik ser ut i praktiken även i de kommuner där vi är i minoritet eller har svårt att nå ut i media.
Ett arkiv som det vi föreslår bör givetvis vara nationellt. Vi menar dock att detta är en så viktig
tillgång att vi inte kan vänta tills efter valrörelsen med att få igång det. Om partiet på nationell nivå
inte i nuläget vill satsa på detta så anser vi att Stockholm bör gå i täten och lansera ett arkiv som i
förlängningen kan bli en nationell satsning.

45

Vi yrkar
att

distriktsstyrelsen ges i uppdrag att under kommande verksamhetsår, i samarbete med
partiet nationellt om så är möjligt, utreder möjligheten att skapa ett arkiv online enligt det
förslag som redovisas ovan.

Vänsterpartiet Solna
Antagen av medlemsmöte i Solna stadshus den 30 januari 2013

Distriktsstyrelsens svar på motion A5
Motionärerna föreslår att det skapas ett sökbart arkiv online där medlemmarna kan lägga upp
motioner, yttranden, kampanjer m.m. och att arkivet förslagsvis bör vara sökbart via taggar och
kategorier. Det bör vara öppet och sökbart för alla och alla partiföreningar ska enkelt kunna lägga
upp sina dokument.
Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att ett såndant arkiv inte bara skulle underlätta det
parlamentariska arbetet utan även göra det mycket lättare för partiet att synliggöra sin politik.
Som motionen framhåller bör ett sådant arkiv vara nationellt. Inom partikansliets enhet för
kommunikation pågår ett arbete med att utveckla Medlemsrummet på partiets hemsida bl.a. på det
sätt motionen föreslår. Redan i dag är det möjligt att lägga upp motioner och annat material i
avdelningen Resursbanken.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

anse motionen besvarad

A6 Ta in referenser från partiföreningen vid nominering av nämndemän!
För oss i Vänsterpartiet i Huddinge är det självklart att alla som nomineras till förtroendeuppdrag i
politiska organ eller som nämndemän i domstolarna ska delta i partiföreningens aktiviteter på något
sätt och vara kända i föreningen. Det pågår en debatt om nämndemannasystemet ska bestå. Pressen
har även uppmärksammat att flera nämndemän (även inom V) tidigare dömts för brott. En
nämndeman har en stark ställning i domstolarna och uppdraget ställer stora krav på objektivitet,
saklighet och koncentration. Därför är det viktigt hur partiets nominering av nämndemän går till.
Missköter sig en nämndeman faller det tillbaka på partiet som nominerat personen. Vi har i
Huddinge flera gånger blivit överraskade över att kamrater som är helt okända för oss och aldrig
deltar i partiföreningen visar sig vara nämndemän i hovrätten, förvaltningsrätten eller kammarrätten. Vi anser att en bra ordning vid nomineringar till dessa domstolar vore att partiföreningen får
yttra sig om personernas lämplighet. På det sättet får vi också möjlighet att påverka dem att på det
sätt de har möjlighet till det delta i partiföreningens arbete. Där behövs ju verkligen fler aktiva.
Vi yrkar därför
att

partiföreningen får tillfälle att yttra sig före nomineringen av en av deras medlemmar till
nämndemän i Svea hovrätt, Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten

Vänsterpartiet i Huddinge
antagen av medlemsmötet 2013-01-27
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Distriktsstyrelsens svar på motion A6
Motionärerna inleder med att skriva att det ska vara en självklarhet att alla som nomineras till
förtroendeuppdrag ska delta i partiföreningens aktiviteter och på något sätt vara kända i föreningen.
Distriktsstyrelsen håller inte med om att detta ska vara utgångspunkten för diskussionen.
Det är viktigt att Vänsterpartiet är ett parti där man kan vara aktiv på olika sätt. Det ska vara enkelt att
vara vänsterpartist och finnas stort utrymme för egna prioriteringar beträffande hur man fördelar den
tid man har till ideellt arbete. Om en ledamot i feministiska utskottet väljer att lägga sitt engagemang
i den lokala kvinnojouren eller om en medlem väljer att fokusera på aktivistnätverket är det
fortfarande att betrakta som partiarbete, även om personen inte har tid över till att även delta i
arrangemang i partiföreningen. För att partiet ska kunna växa, utvecklas och blir större är det också
viktigt att man kan vara olika aktiv under olika perioder av livet. För att underlätta en återkomst i
partiarbete är det bra om partiet kan erbjuda olika former av engagemang. Handlar det då om att en
tidigare aktiv medlem som under några år fokuserat på arbete eller familjebildning försiktigt kan
återknytas till partiet genom att t.ex. besätta ett ledigt nämndemannauppdrag ser distriktsstyrelsen
det som utmärkt, även om personen i det läget inte har tid eller ork till andra engagemang.
Om partiföreningen är nyfiken på det arbete som nämndemannen utför är det givetvis välkommet
att bjuda in nämndemannen till ett föreningsmöte för att presentera sig själv och berätta om arbetet i
domstolen.
Frågan om nämndemännens lämplighet ser distriktsstyrelsen som en annan. Som motionärerna
påpekar är det viktigt att nämndemän är lämpliga för sina uppdrag, då ett misskött uppdrag, utöver
att riskera att skada den person som möter domstolen, i förlängningen kan skada partiet. Distriktsstyrelsen tror dock inte att ett remissystem är rätt sätt att hantera detta. Det är varken lämpligt
eller möjligt eller för partiföreningarna att ta fram utdrag ur brottsregistret för personer som är
aktuella för nämndemannauppdrag. Distriktsstyrelsen vill inte heller ha ett system som innebär att
partikamrater ska skriva utlåtanden om andra partikamraters lämplighet. Ansvaret för kontroll av
nämndemännens lämplighet ligger på de instanser som utser nämndemännen och det är också dessa
instanser som har att utveckla metoder för en sådan kontroll.
Däremot kan en partiförening med fördel vara aktiv i nomineringsprocessen genom att göra egna
nomineringar och skriva utförliga motiveringar. Detta skulle underlätta distriktsstyrelsens arbete
med att ta fram de bäst lämpade kamraterna.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

A7 Teknik för tillgänglighet
Förutsättningarna för att aktivt delta i partidistriktets arbete ser för invånarna i länet mycket
annorlunda ut. Mycket av det grundläggande och övergripande arbetet bygger på fysisk närvaro vid
träffar som oftast anordnas i Stockholms innerstad. För medlemmar som bor långt utanför
innerstan, är funktionshindrade, äldre eller har familj med små barn, kan det vara svårt att fysiskt
delta i träffar på kvällstid inne i Stockholm. Detta tycker vi i Vänsterpartiets nordostföreningar ger
dåliga förutsättningar för ett demokratiskt arbete och ett demokratiskt parti. Vi vill därför med tanke
på all ny teknik som finns idag och som inte kräver fysisk närvaro vid alla möten föreslå:
att

distriktet tar fram en strategi för att med hjälp av ny teknik möjliggöra deltagande
demokrati för fler av distriktets medlemmar.

att

distriktet stöttar partiföreningar som behöver hjälp med att använda den nya tekniken i sitt
lokala arbete.
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Nordostföreningarna på Nordostträff på Syninge den 26 januari 2013. Närvarande var
representanter från Vänsterpartiet Norrtälje, Täby/Danderyd, Österåker, Vallentuna och Vaxholm.
Distriktsstyrelsens svar på motion A7
Motionärerna pekar på att få mötena mer tillgängliga genom att använda ny teknik, för att på så sätt
underlätta att vara aktiv utan att vara fysiskt aktiv.
Att så många medlemmar som möjligt ska kunna vara aktiva och delaktiga i partiets arbete är en
förutsättning för att partiet ska kunna driva sin politik med förankring och på ett demokratiskt sätt.
Ny teknik skulle underlätta inte bara att medlemmar skulle kunna vara närvarande trots geografiskt
avstånd, men underlättar också för personer med olika funktionsförmågor att verka inom partiet.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

bifalla motionen

A8 Föreningslokaler
Egna lokaler är alltid önskvärt. För styrelsemöten, för möjligheten att kunna besöka oss och ställa
frågor eller sitta och prata, för att kunna lagra material, så vi inte alltid måste åka in till distriktsexpeditionen hur hjälpsamma de än är.
Det är ju också så att vissa områden är det särskilt angeläget. I invandrartäta områden Kista och
Skärholmen kan det vara extra viktigt för människor att ha ett ställe att vända sig till. Vi vet att
många människor som är födda utanför Sverige eller andra generationens invandrare gärna vänder
sig till oss när man har frågor om samhället eller känner förtvivlan över sin situation och behöver
någon som lyssnar. Föreningar vill ibland ha samarbete runt något och då är det lättare att gå till ett
områdeskontor och lägga fram sin ide.
När ett parti finns synligt i ett område, växer förtroendet. Man börjar lära känna oss och det blir
naturligt att ta kontakt i olika ärenden.
Vi i Kista och Skärholmen har båda tankar på att ordna en partilokal i våra respektive områden. Vi
tycker att det skulle vara en investering och anser därför att distriktet borde vara intresserat av att
stötta en sådan satsning på olika sätt. Man kan se det som en form av ”regionkontor” där man kan
kan hålla kurser, öppna möten m m. Närliggande partiföreningar skulle kunna hyra in sig. Men
”regionkontoret” drivs av den partiförening som finns i området. På så sätt blir det också ömsesidigt.
Partiföreningarna stöttar distriktet. Är det inte så samarbete ska fungera?
Vi yrkar
att

distriktsårsmötet ger uppdrag åt distriktsstyrelsen att kontakta partiföreningarna Kista och
Skärholmen för att skissa upp tänkbara möjligheter att skaffa partilokal i respektive
område.

Vänsterpartiet Kista och Vänsterpartiet Skärholmen
Distriktsstyrelsens svar på motion A8
Distriktsstyrelsen håller med om det motionärerna skriver om fördelarna av att ha en lokal att samlas
och mötas i. Skärholmen och Kista är mycket riktigt också några av våra prioriterade områden i
distriktet. Partiföreningarna är alltid välkomna att bolla idéer om verksamheten eller andra saker
med ombudsmännen på distriktet. Dock ser vi att under rådande ekonomiska läge i distriktet så är
det svårt att hitta finansiering till ytterligare lokaler i Stockholms stad. En eventuell framgång i valen
2014 skulle såklart kunna ge nya förutsättningar. Då vill vi dock mer förutsättningslöst utreda om
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det är fler lokaler (och i så fall var dessa ska ligga), mer personal, större valfondering eller dyrare
kampanjer vi vill satsa på.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

anse motionen besvarad

A9 Antirasism i vardagen
Sen september 2010, då Sverige blev nästa europeiska land att få ett främlingsfientligt och rasistiskt
parti i sitt parlament, har Vänsterpartiet ökat avsevärt i medlemskap. Det talades mycket veckorna
därpå om det. Alla var överens om att vi måste ta vara på detta intresse. Men som så ofta så blir teorin
inte alltid praktik.
En av medlemmarna i V Skärholmen satt i distriktsstyrelsen under 2010 och minns de engagerade
diskussionerna om hur vi måste ta hand om nya hungriga medlemmar och öka möjligheterna att bli
aktiv på ett enklare sätt än tidigare. Vi skulle ställa frågan: ”vad vill du göra?, vad har du för ideer?”
i stället för ”vilket utskott vill du gå med i?” Men där stannade det. Istället sades det att rasismen
faktiskt hade minskat. Det har den kanske gjort beroende på hur man presenterar statistiken.
Men nu är det kött och blod som det handlar om när det gäller rasismen. Varje fall av våld, diskriminering eller nedsättande kommentarer på jobbet, i tunnelbanan, i krogkön eller i andra situationer
är unikt. Precis som det är när situationen inte gäller etnicitet utan kvinnor, hbtq-personer eller
funktionshindrade.
Det är därför viktigt att denna skamfläck tas upp på ett mer handfast sätt. På samma sätt som
distriktet lyfter upp Internationella Kvinnodagen (8 mars) och Pride så borde rasismen få något
liknande. T ex att 9 november används för seminarier m m. Det har skett då och då, men i väldigt
liten skala.
Det är bestämt att distriktsexpeditionen bara ställer upp med fysiska resurser på Första maj och 8:e
mars. Problemet med rasism och främlingsfientlighet i samhället är dock så angeläget, så vi anser
att en större antirasistisk aktivitet måste ha möjligt till personellt stöd från ’expen’ även om
samordningen sker i Antirasistutskottet som på motsvarande sätt i Feministutskottet och
Första Maj-gruppen.
Vi yrkar
att

årsmötet beslutar att distriktsstyrelsen möjliggör för distriktsexpeditionen att bistå med
personella resurser vid ett (1) stort antirasistiskt arrangemang.

Vänsterpartiet Skärholmen
Distriktsstyrelsens svar på motion A9
Antirasistiskt arbete är en av våra viktigaste uppgifter för att bemöta de främlingsfientliga
krafter som hittat väg ända in i riksdagen. Motionärerna pekar på väldigt viktiga frågor: att
diskriminering, hot och hat mot olika grupper i samhället måste bekämpas med alla medel. När
det gäller Distriktsexpeditionens möjligheter att hjälpa utskotten vid större arrangemang så handlar
det om en prioritering i samband med personalneddragningar 2011 för att klara fonderingen av
tillräckliga medel till valrörelserna. Då beslutades distriktets utskott i större grad måste stå på egna
ben vid respektive arrangemang och vi ser ingen anledning att ändra på de prioriteringarna då det i
sin tur skulle innebära att något annat måste strykas.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen

A10 Utveckla vår interna demokrati
En organisations valberedning är ett alltför ofta underskattat organ. Det sägs ibland vid
rekryteringen. ”Du kan väl ställa upp. Det är inte särskilt mycket jobb med det.” En
valberedning har ett lika stort ansvar som styrelsen eller revisorerna. Planering av arbetet med en
god framförhållning är väldigt viktigt.
Men inte minst angeläget är hur valet av valberedning görs. Det anges i utskick till lokalgrupper att
man kan skicka in nomineringar till distriktsexpeditionen. Vällovligt, men hur ofta sker detta? Och,
i så fall, vem sätter ihop ett förslag till ny valberedning?
I praktiken görs arbetet under innevarande distriktsårsmöte. Det har hänt att personer i den avgående
styrelsen har gått runt och frågat folk. Det blir lätt att man frågar kompisar vilket ur demokratisk
aspekt inte är helt optimalt. Faktum är att det är under all kritik att rafsa ihop ett förslag i all hast
under innevarande årsmöte. Det är inget personligt mot någon, utan principen som sådan som inte är
acceptabel.
I många föreningar och organisationer har man en valberedning för valberedningen. I exempelvis
svenska Amnesty väljs några distriktsombud till denna funktion. De lägger, i sin tur, ett förslag på
en ny valberedning på årsmötet. Man kan tänka sig att ett antal medlemmar i partiföreningarna kan
vara motsvarande funktion hos oss. Alla partiföreningar är kanske inte intresserade, men vi är
övertygade om att tillräckligt många är det. Det skulle räcka med en grupp på 4-5 kloka personer.
En bra valberedningsgrupp (eller vad vi kallar det) som är grunden för en bra valberedning som
grunden för en stark och dynamisk distriktsstyrelse. Denna valberedningsgrupp på 4-6 personer
föreslås väljas på ett representantskap.
Vi yrkar
att

distriktsårsmötet ger uppdrag åt distriktsstyrelsen att kontakta partiföreningarna för att
efterfråga intresse hos medlemmar att ingå i en valberedningsgrupp som lägger förslag på
valberedning för distriktsstyrelsen.

Vänsterpartiet Skärholmen
Distriktsstyrelsens svar på motion A10
I motionen framhålls valberedningarnas betydelse och vikten av att valet av dem bereds på ett bra
sätt. Motionen föreslår att distriktsstyrelsen ska kontakta partiföreningarna för att efterfråga intresse
hos medlemmar att ingå i en valberedningsgrupp som lägger förslag på valberedning för distriktsstyrelsen.
I dag tillsätts valberedning för val av ny DS m.m. på följande sätt. Partiföreningar och medlemmar
uppmanas inför årskonferensen att nominera ledamöter till den nya valberedningen. I regel
inkommer ett fåtal förhandsnomineringar och resten inkommer under årskonferensen innan
nomineringarna avslutas. Årskonferensen väljer på DS förslag en valkommitté som under
årskonferensen tar fram ett förslag till ny valberedning som väljs i slutet av årskonferensen.
Som vi förstår motionen ska DS, efter nomineringar från partiföreningarna, tillsätta valkommittén
en tid innan årskonferensen för att ge den bättre möjligheter att bereda valet av ny valberedning.
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DS instämmer helt i värderingen av valberedningarnas betydelse. Därför föreslår vi en särskild
utbildning för valberedningar och alla partiföreningsstyrelser har fått den handledning för
valberedningar som tagits fram centralt. Vi håller också med om att de nuvarande formerna för
beredning av valet av ny valberedning inte är optimalt och att motionens förslag är värt att pröva.
Skälet till att vill anse motionen besvarad istället för att bifalla den är att vi föreslår en annan
formulering av uppdraget till DS.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

uppdra till DS att, efter nomineringar från partiföreningar och enskilda, utse valkommitté
för beredning av valet av ny valberedning

att

därmed anse motionen besvarad

A11 Distriktet ska stötta partiföreningarna i arbetsgivarskap
I förra valrörelsen var det första gången som distriktet inte ställde upp att administrera
arbetsgivarskap åt en förening, Nacka-föreningen. Det tycker vi var en dålig bedömning av
vad föreningar ska lägga resurser på.
Konsekvensen var att en kassör på ideell basis fick ägna väldigt många timmar till att bygga upp
en administrativ apparat för att kunna klara det löpande och att starta upp en anställning. Det är
en ganska avancerad profession, att vara personaladministratör. Saker som fick göras var att söka
medlemskap i arbetsgivarorganisationen KFO, söka rätt på de försäkringar som behövs, skriva
arbetsgivarintyg som är korrekta för att den anställde efter anställningen skulle kunna söka a-kassa
baserat på den anställningen.
En outbildad/ otränad ideell person gör detta kanske tio gånger så långsamt som en som sköter detta
dagligdags. Det är ny avancerad kunskap som tar mycket tid att bara läsa in sig på. Vi har inte
outtömliga resurser på ideell arbetskraft i partiföreningarna under valrörelserna, vilket då gör att det
känns ännu dummare att man ska lägga mycket tid på något som man en kort tid behöver kunna. Det
kanske till och med kan förta nyttan för föreningen av att anställa en valombudsman.
Dessutom är vi ju angelägna om att vi uppträder korrekt som arbetsgivare, vi vill inte ge våra
anställda dåliga anställningsvillkor. Det kan allt för lätt ske misstag om man inte är van arbetsgivare,
det sker även hos vana arbetsgivare.
Vi kan se att det är rimligt att ta ut en avgift för den servicen, det tycker vi att en distriktsledningen
kan besluta om utan att tillfråga DÅKen om. Vi kan så här spontant se att det finns två typer av extra
kostnader, en initial för att registrera in att man har en ny anställd, en löpande för löneadministration.
Och självklart så är det ju så att föreningen ska bekosta själva kostnaden för lön, arbetsgivaravgift,
försäkringar, sjuklön mm som det innebär att ha en anställd.
Som vi ser det är det dock så att det är föreningen som ska sköta arbetsledning och ta det ansvar för
personen som det innebär.
Vi yrkar
att

distriktet ska åta sig att administrera tillfälliga anställningar partiföreningar behöver göra
om de så önskar under de förutsättningar som anges i motionens brödtext, om det inte
föreligger några här oförutsedda och speciella omständigheter som kan vara rimliga för
distriktet att neka till det

Handelsvänstern
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A12 Anställning av ombudsmän under valrörelser
Några partiföreningar i vårt partidistrikt har ekonomiska resurser att anställa ombudsmän tillfälligt
under valrörelser. Det är dock en krånglig procedur för en partiförening att anställa en person och
agera arbetsgivare. Det handlar om att ha kunskap om en hel del procedurer som att ordna med
kollektivavtal, se till så att den anställde är försäkrad, får rätt lön, registrera sig som arbetsgivare,
betala in arbetsgivaravgifter och skatt och ytterligare några saker att hålla rätt på.
Förutom att det är stor risk för att man begår fel som arbetsgivare, så åtgår det en hel del tid för den
eller de i partiföreningen som ska sköta detta, mer tid än vad som behövs för en van arbetsgivare.
Det är tid som skulle kunna användas på bättre sätt i valrörelsen. Tyvärr så kanske denna nödvändiga
byråkrati leder till att man avstår från att anställa en resurs som kan bidra till en bra valrörelse.
Jag yrkar därför
att

partidistriktet bör stå för dessa tillfälliga anställningar av ombudsmän för partiföreningar
under valrörelser.

Gunnar Friberger, Vänsterpartiet Nacka
Distriktsstyrelsens svar på motion A11 och A12
Motionärerna vill att distriktet ska ikläda sig rollen som arbetsgivare för ombudsmän som har
tillfälliga anställningar hos partiföreningar under valrörelse.
DS har full förståelse och insikt om den arbetsbörda det innebär att vara arbetsgivare.
DS anser att arbetsgivaransvaret är och ska vara mycket stort och långtgående. Det gäller allt från
juridiska aspekter till ansvar i rekrytering, medarbetarstöd, arbetsmiljöfrågor, arbetsledning etc.
Distriktexpeditionen kan i den utsträckning det är möjligt bistå partiföreningar med kunskaper om
arbetsledning och arbetsgivarskap. Men det är inte för distriktet lämpligt, eller förenligt med ett
gott arbetsgivaransvar, att vara formell arbetsgivare åt någon som i praktiken inte har något med
distriktets organisation att göra och som varken i rekrytering, arbete eller vid anställningens
upphörande har en anknytning till arbetsledningen på expeditionen.
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet
att

avslå motionerna A11och A12

A13 Stärk utredarkompetensen
Vänsterpartiet Storstockholm har en utmärkt distriktsorganisation. De senaste åren har
distriktsexpeditionen främst fyllt den funktionen att den agerar ett relativt direkt stöd till
partiföreningarna samt en samordnande funktion för partiets utåtriktade arbete i regionen. Men
distriktsorganisationen borde kunna stärka sitt utåtriktade och politikutvecklande arbete utan att för
den skull tappa någon av dess nuvarande funktioner i praktiken.
Distriktet borde därför se över möjligheterna att på sikt göra om en av de nuvarande
heltidstjänsterna till en tjänst med mer fokus på politisk utredning/skribent/rapportförfattare.
Denna tjänst bör kräva någon relevant kompetens, såsom färdigheter i att ta fram och tolka
relevant statistik, söka upp och ta till sig tidigare forskning inom till exempel statsvetenskap,
nationalekonomi och sociologi samt förklara komplexa samband på lättförståeliga och
kärnfulla sätt i text och tal.
Med en utredartjänst skulle distriktsorganisationen stärka sitt utåtriktade arbete samt även
utbildningssatsningar. Dessutom skulle detta kunna bidra till att arbeta fram starka och väl
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underbyggda argument för den politik som partikongresser och distriktsårskonferenser beslutar.
Alltså en något förändrad kampanjorganisation och med ungefär som en partitrogen tankesmedja.
Den stora nackdelen med detta förslag är att det skulle innebära att partiföreningarna i regionen får
mindre service av distriktet centralt, såtillvida att partiet inte får ökade resurser. Men i gengäld skulle
partiet i hela regionen kunna tala med en starkare röst och få större möjligheter att höras i media.
Detta kommer i längden även att gynna partiföreningarna som idag i regel inte har några som helst
möjligheter att bedriva denna typ av arbete själva.
Detta behöver inte betyda att någon på expeditionen förlorar jobbet. Det handlar främst om att
använda den kompetens som partiet redan har på ett annorlunda sätt.
Vi föreslår
att

distriktsstyrelsen får i uppdrag att utreda hur partiet kan göra om en av nuvarande tjänster
på distriktsexpeditionen till en utredartjänst i enlighet med ovanstående snarast möjligast.

Erik Hegelund och Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten
Distriktsstyrelsens svar på motion A13
Motionärerna vill omarbeta expeditionen så att den kan rymma en utredarresurs som kan stärka
distriktets politiska arbete.
DS håller med motionärerna om behovet av en resurs som kan stärka distriktets politiska och
utåtriktade arbete samt utbildningar distriktet arrangerar. DS menar att expeditionens roll behöver
ses över ytterligare för att kunna tillgodose så många som möjligt av de behov distriktets samlade
organisation upplever. Just detta föreslår DS genom att tillgodose förslag från distriktets nyss
genomförda organisationsutredning. Utredningen pekar mycket på behovet av att stärka partiets
utveckling och synliggörande av politik.
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att

anse motionen besvarad

A14 Fest 14 september 2013
(stycke 46)
Vi föreslår
att

Nya distriktsstyrelsen ser till att vi på ett kraftfullt sätt firar segern i folkomröstningen i den
14 september 2003 om att säga nej till EMU.

Vänsterpartiet Västra Södermalm
Distriktsstyrelsens svar på motion A14
Motionen syftar till att DS får i uppdrag att anordna ett firande av 10årsjublieet av segern i EMUomröstningen. Detta är i ett förslag som ligger i linje med vad såväl distriktet som partiet centralt
har poängterat. Det är viktigt att fira våra segrar och samtidigt få upp EU-frågorna i debatten, dock
menar DS att det är upp till kommande DS och VU att ta beslut hur detta ska göras.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta
att

avslå motionen
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