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Verksamhetsplan

VP1 Klimat
Klimatfrågan utgör en av partiets prioriterade frågor. Den frågan handlar både om åtgärder mot 
klimatförändringen och om åtgärder för anpassning till de förändringar som är oundvikliga. 
Idag – med de åtgärder som beslutats och diskuteras seriöst på högsta politiska nivå – tycks en 
genomsnittlig temperaturökning på 4 grader till 2100 vara trolig. Det innebär för vår del en 
betydligt högre temperatur för och en havsytestigning på runt 1,5 m.

För att minimera klimatförändringen krävs en snabb övergång till fossilfria energikällor, vilket 
under överskådlig tid framöver innebär stigande energipriser. För att minska samhällets och 
individens kostnader och för att kunna använda energin på bästa möjliga sätt kommer energi-
sparande att bli en viktig del av den nödvändiga omställningen.

Två av de viktigaste åtgärderna i klimatomställningen är en övergång till kollektivtrafik och energi-
snålt byggande och boende. I årets satsning för Vänsterpartiet Storstockholm utgör byggande och 
boende men också trafikfrågor viktiga områden. Våra åtgärder inom dessa områden måste präglas 
av klimatsmarta lösningar. Vi föreslår därför att detta betonas i verksamhetsplanen på ett tydligare 
sätt.

Vi föreslår 

att  ordet ”klimatanpassade” införs i stycke 1 mening 2 innan ordet ”bostad”

att  ordet ”klimatsmarta” införs i stycke 5 mening 1 så att ordföljden blir ”och vår 
 klimatsmarta väg ut ur krisen”

att  sista meningen i stycke 9 blir som följer: ”genomsyra nästa års hela verksamhet. Huvud 
 fokus ska ligga på bostadsbristen som vi vill lösa på ett klimatsmart sätt och partiets 
 centrala frågor om vinster i välfärden.”

att  andra meningen i stycke 11 blir ”måste Vänsterpartiet klargöra vår unika profil. Vi pratar  
 inte bara om volym, vi pratar om hyran, om klimat och hållbarhet, men också om att skapa  
 nya hem.”

att  första uppdraget i stycke 16 blir: ”Fokusera på bostadsbristen och våra klimatsmarta 
 lösningar.”

Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck (medlemsmöte 140204)

Distriktsstyrelsens svar på motion VP1
Eftersom distriktet strävar efter att lyfta miljöperspektivet ser distriktsstyrelsen motionens förslag 
som ett välkommet förtydligande.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  bifalla motionen

VP2 Namnet på Storstockholms Distriktsårskonferens och förslag på 
verksamhetsplan 
Förslaget till verksamhetsplan för Vänsterpartiet Storstockholm har av distriktsstyrelsen fått 
rubriken ”En rättvis storstad är möjlig”. Vänsterpartiet Norrtälje är en del av distriktet Stor-
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stockholm men vill på detta vis lyfta en bild som distriktsstyrelsen verkar ha missat. 
Det är inte första gången man sett Storstockholm enbart som en storstadsregion – trots att det 
också ingår såväl landsbygd, skärgård och ren glesbygd med dess problematik. Det har hänt mer 
än en gång att vi fått uppmaningar att göra si eller så ”när vi möter folket i tunnelbanan” (trots 
att en del av distriktet inte nås av tunnelbanan). Folket som finns utanför tullarna är delat, en del 
människor vill tillhöra en storstad – andra vill det inte. En del förstår det bildliga i ”folket i 
tunnelbanan” – andra gör det inte. 

Det är vår uppfattning att det språk vi använder är viktigt, det kan attrahera eller stöta bort 
folk. I kombination med att Vänsterpartiet är ett parti som kommunicerar att vi är ett parti som 
jobbar mot olika former av diskriminering och skapande av utanförskapskänsla (bl. a. köns-
förtryck, rasism, åldersdiskriminering m.m.) känns det för oss mycket olyckligt att vi här ska 
använda ett språk som, enligt vår mening, faktiskt riskerar att stöta bort en del av ”våra invånare”
(=presumtiva väljare). Det känns också trist att vi tvingas upprepa denna påminnelse om 
Stockholms läns vidsträckta yta år efter år utan att nå fram till dem som dikterar valslogans och 
program.

I Vänsterpartiet Norrtälje vill vi därför föreslå:

att  den grupp som centralt i distriktet (distriktsstyrelsen) arbetar med valrörelsen 
 medvetandegörs om att presumtiva väljare finns även i länets yttre delar och att 
 material, valutbildningar och evenemang ska utformas så att det kan tilltala och 
 engagera och tillgodogöras även av dessa länsmedborgare.

Vänsterpartiet Norrtälje

Distriktsstyrelsens svar på motion VP2
Motionärerna föreslår att den grupp som centralt i distriktet arbetar med valrörelsen 
medvetandegörs om att presumtiva väljare finns även i länets yttre delar och att material, 
valutbildningar och evenemang ska utformas så att det kan tilltalas även av dessa läns-
medborgare. Detta med anledning av att distriktet inför årskonferensen och vid andra tillfällen 
använder uttryck såsom ”storstad” för att beskriva Storstockholm.

Distriktsstyrelsen är medveten om att distriktet består av mer än enbart storstad, både 
skärgård och glesbygd ryms inom vårt läns gränser. Glesbygden har sin egen dynamik och 
sina egna problem som måste hanteras politiskt. Vi håller också med om att det är viktigt att 
beskriva distriktet i sådana ordalag att det inte stöter bort folk. Därför är vi till exempel i vår 
kommunikation noga med att inte använda ”Stockholm” när vi avser hela distriktet, utan istället 
”Storstockholm” eller ”Stockholms län”. Vi kan givetvis också bli bättre på att använda ”buss” 
som exempel på färdmedel istället för ”tunnelbana”. 

Samtidigt går det inte att bortse från att Stockholms län är Sveriges största storstadsregion, de 
allra flesta som bor inom länets gränser lever och verkar i en storstad. Att verka politiskt i en 
storstadsregion innebär att ställas inför särskilda utmaningar såsom bostadsbrist, bristande 
kollektivtrafik och utbredd segregation. Dessa problem måste vi som distrikt kunna adressera 
och i de fallen är det lämpligt att använda just ”storstad” som begrepp.

Slutsatsen är att ibland kommer vi att behöva beskriva vårt distrikt som en storstad, och ibland 
kommer vi att behöva använda bredare begrepp som även tilltalar de som bor i länets yttre delar. 
Valledningen är väl medveten om språkets betydelse, inte minst de svårigheter som motionen tar 
upp.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  anse motionen besvarad

VP3 Klimatfrågan
Vi behöver lyfta fram klimatfrågan och förtydliga på vilket sätt Vänsterpartiet är det parti som 
verkligen tar frågan på allvar. Ett omställningsprogram håller distriktets klimat- och miljöutskott 
redan på att ta fram på uppdrag av DS. 
 
Vi yrkar

att  texten nedan bildar ett nytt stycke som sätts in i verksamhetsplanen efter stycket som heter  
 Feministiska vågen:
 
 “Vänsterpartiet – Klimatpartiet (rubrik)
 Klimatförändringarna är vår ödesfråga och Vänsterpartiet tar detta på största allvar. 
 Istället för att vänta på att någon annan ska agera väljer vi att gå före och ta ansvar. Vi gör  
 detta bland annat genom att inte låta klimatfrågan reduceras till en enskild sakfråga utan  
 istället vara något som genomsyrar våra andra prioriteringar, oavsett om vi pratar bostad,  
 välfärd eller kultur. Vi ska också under året visa att en omställning av Stockholm är möjlig,  
 bland annat genom att presentera ett regionalt omställningsprogram. Det ska stå klart för  
 väljarna att framtidens Stockholm kan vara både grönt och rättvist och att Vänsterpartiet  
 är det parti man kan räkna med i klimatfrågan.”

Lina Hjorth (Hägersten-Älvsjö), Torbjörn Vennström (Kungsholmen), Christopher Eriksson 
(Hammarby-Skarpnäck)

VP4 Klimatomställning
Klimatomställningen utgör en ödesfråga som måste lyckas om vårt framtida samhälle över-
huvudtaget ska kunna rymma den världen vi i övrigt strävar efter. Våra övriga prioriterade frågor 
måste därför alltid kombineras med åtgärder för att både motverka klimatförändringen och anpassa 
samhället till den förändring som blir resultatet efter åtgärderna.

Det innebär att vi vid byggande måste sträva efter koncentrerad bebyggelse vid kollektivtrafik-
punkter men alltid för tätbebyggda områden med bibehållna grönområden. Ny bebyggelse måste 
ha passiv-hus standard som huvudmål. Den något högre byggkostnaden mer än elimineras i hyran 
genom sänkta energikostnader. I äldre bebyggelse måste vid renovering åtgärder vidtas för att sänka 
energiförlusterna till nivåer under 80 kWhr/m2 o år. Även här innebär åtgärder en långsiktigt sett 
sänkt hyreskostnad.

Det klimatpolitiska målet för Trafikpolitiken ska vara att bygga upp ett funktionellt nät av kollektiv-
trafik inkl. sjöfart i hela länet och för cykel och gående i allas närområden. Biltrafiken ska minska 
och då i första hand i städernas centrala delar. Trafikavgifter av alla slag ska användas för utbyggnad 
av kollektivtrafiken och Förbifarten ska stoppas.

Vid all planering längs Östersjökusten ska alla former av byggande baseras på Länsstyrelsens 
förslag om 2,9 – 3, 0 m som undre gräns (mätt i RH2000).
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Vi föreslår därför en ny punkt i verksamhetsplanen för 2014 med följande lydelse.

 ”Klimatomställningen
 Klimatomställningen utgör en ödesfråga som måste lyckas om vårt framtida samhälle 
 överhuvudtaget ska kunna rymma den värden vi i övrigt strävar efter. Våra övriga 
 prioriterade frågor i valet måste därför kombineras med information om åtgärder för att  
 minska energiåtgången vid byggande och boende och för att skapa ett klimatanpassat  
 samhälle i övrigt. Allt nytt byggande inkl. infrastruktur måste anpassas till det stigande  
 havet utifrån länsstyrelsens förslag 2013. Klimatomställningen måste bli en viktig del av  
 årets valarbete.”

 Uppdrag till DS: att lyfta klimatfrågan i årets valrörelse i anslutning till frågor om 
 byggande, boende och trafik.”

Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck (medlemsmöte 140204)

VP 5 Ställ om Stockholm - Stoppa Förbifarten och bygg ut kollektivtrafiken
I distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan, under rubriken Politiska fokusfrågor, nämns 
endast två fokusfrågor: vinster i välfärden och bostadsbristen. Var finns miljöfrågan? 

I dessa tider får den absolut inte glömmas bort. Vänsterpartiet har en bra miljöpolitik, men 
den får inte stanna på papperet. Vi måste också driva miljöfrågorna. Som det nu förhåller sig, 
så förknippar väljarna miljöfrågorna med Miljöpartiet, inte med Vänsterpartiet. Det måste vi 
ändra på. 

I distriktsstyrelsens verksamhetsplan talas om miljövänligt byggande, hållbarhet och en levande 
stad. Det är bra, men det är alldeles för lite och alldeles för vagt. Våra väljare vill ha tydliga och 
konkreta vallöften.

Stockholms befolkning ökar kraftigt. Kollektivtrafiken är underdimensionerad. I en storstad 
är det mest praktiskt att åka kollektivt. I dagsläget korkar bilarna igen staden. Bilarna ska inte 
användas för persontransporter utan huvudsakligen för varutransporter. Resandet i staden måste 
underlättas och effektiviseras.

I dagsläget planerar den nu styrande Alliansen att bygga det enorma vägprojektet Förbifarten 
(tidigare namn Västerleden) som kommer att kosta ofantliga summor. Det vore bättre för 
Stockholm om detta vägprojekt stoppades och om pengarna istället användes för att bygga 
ut kollektivtrafiken. 

Vi yrkar följande

att  de politiska fokusfrågorna i Verksamhetsplanen sid 9 utökas med en på miljöområdet:  
 ”Ställ om Stockholm – Stoppa Förbifarten och bygg ut kollektivtrafiken.”

Eva-Lena Lundberg (Birka-Vasa) och Marion Sundqvist (Birka-Vasa)

Distriktsstyrelsens svar på VP 3, VP 4 och VP5
I både motion VP3 och VP4 föreslås nya stycken i verksamhetsplanen som tar upp klimatet och 
behovet av en förändrad politik på en rad områden. 
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I motion VP 3 föreslås att ett omställningsprogram för Stockholms utarbetas och i VP4 föreslås att 
klimatfrågan lyfts i anslutning till frågor om byggande, boende och trafik.

Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om klimatperspektivets betydelse, och föreslår 
årskonferensen att bifalla motion VP3 som enligt DS uppfattning har den bästa skrivningen för 
detta. Då distriktets miljö- och klimatutskott redan tagit på sig att utarbeta ett sådant omställnings-
program som beskrivs i VP3 ser vi inga hinder att genomföra det. När det gäller förslaget om att 
lyfta klimatet föreslår vi en något ändrad formulering för att tydliggöra det vi tror att motionärerna 
är ute efter, men undvika att klimatet betraktas som en egen ”fråga” i valrörelsen. 

När det gäller motion VP5 vill DS betona att våra ställningstaganden i de frågor motionen tar upp är 
klara och självfallet kommer de att föras fram också i valrörelsen. DS anser dock att det tillägg som 
görs genom bifall på motion VP3 utgör en god och tillräcklig grund för den politiken i verksamhets-
planen.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  bifalla motion VP 3

att  efter det nya stycket lägga till: ”Uppdrag till DS – att bevaka att frågor om byggande, 
 boende och trafik ses ur ett klimatperspektiv”.

att  därmed anse motion VP4 besvarad

att  därmed anse motion VP5 besvarad

VP6 Förskolor, fritidshem och skolor med mycket hög kvalitet är en förutsättning 
för ett välfungerande samhälle
De senaste årens skolpolitik har lett till minskad kvalitet inom utbildningssektorn. Den svenska 
skolan är inte längre likvärdig, sammanhållen och kompensatorisk. Skillnaderna i resultat ökar 
i snabb takt mellan elever, mellan skolor och mellan olika kommuner. Alliansens skolpolitik har 
varit bakåtsträvande och misslyckad. Företag med privata vinstintressen har fått breda ut sig på ett 
häpnadsväckande sätt och fungerar som motor för skolsegregationen. Samtidigt har var fjärde av 
Sveriges 50 mest segregerade kommuner ingen som helst kompensatorisk resursfördelning 
grundad på socioekonomisk struktur och utländsk bakgrund.

De pedagogiska utbildningarna har nedmonterats ytterligare och har historiskt få sökande. 
Pedagoger, skolledare och alla andra personalgrupper har fått orimligt hög arbetsbörda och 
minskad fortbildning. Särskilt allvarligt är det att elevhälsopersonalen har reducerats kraftigt. 

Barn- och elevgruppernas storlek har ökat samtidigt som märkliga hyresavtal har lett till alltför 
trånga lokaler. Många barn och ungdomar har fått problem med stress och olust att alls gå till sin 
skola. Andelen elever som slutar grundskolan utan att vara behöriga till de nationella gymnasie-
programmen växer. På gymnasieskolan har de estetiska ämnena fått minskat utrymme. 

Hur ska vi lösa det här? Vi bör prioritera utbildningsfrågorna högt! För att få ett solidariskt samhälle 
där alla människor känner sig lika mycket värda behöver vi en förskola och skola som är av mycket 
hög kvalitet.

Vänsterpartiet har ett utmärkt utbildningspolitiskt program. På några punkter behöver det dock 
uppdateras. Det duger ändå tillsammans med skollagen och andra offentliga dokument bra som 
underlag för en progressiv skolpolitik. Staten bör säkerställa:
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Att alla förskolor, fritidshem och skolor bedriver en högkvalitativ verksamhet och att den sven-
ska skolan är likvärdig, sammanhållen och kompensatorisk. Likvärdighet ska råda både inom 
kommuner och mellan kommuner, liksom likvärdighet mellan offentligt ägd verksamhet och 
andra icke-vinstdrivna driftsformer.

Att pedagogernas utbildning och fortbildning uppgraderas till en nivå som gör att lärar-
legitimationen och pedagogyrkena får en hög status i samhället. Lärarlegitimation ingår i 
examen.

Att betydligt mer resurser satsas på skolledning och elevhälsopersonal.

Att resurser styrs till små barngrupper och klasser särskilt i förskolan och grundskolans 
tidigare år.

Att RUT-avdrag för läxhjälp avskaffas.

Att estetiska ämnen ges en större roll i utbildningarna och att stora satsningar görs på kultur i 
barnomsorg och skola.

Att även elever som läser yrkesprogram på gymnasieskolan får möjlighet till undervisning i de 
gymnasiegemensamma ämnena för att bli behöriga att läsa vidare på högskolor och universitet.

Att ett rikt samarbete mellan skolenheter, högskolor, organisationer och företag underlättas och 
att nationella och internationella samarbeten, lägerskolor, studiebesök och utbyten finansieras 
på ett likvärdigt sätt.

Att arbetsmiljön förbättras med rimlig arbetsbelastning, välfungerande lokaler och modern 
utrustning.

Att all undervisning och pedagogik ska utgå från modern forskning och bygga på vetenskaplig 
grund. Skolinspektionen ska säkerställa att så sker. 

Att elever och föräldrar ska ges möjlighet att få full insyn i hur verksamheterna bedrivs, samt 
kunna vara med och utveckla.

Att all skattefinansierad pedagogisk verksamhet bedrivs utan vinstintresse. Eventuella överskott 
ska återinvesteras i verksamheten och får inte heller gå till extra pensionsavtal, orimliga löner 
eller andra oskäliga personalförmåner.

Att det fria skolvalet begränsas och på sikt avskaffas samtidigt som de skolor som har blivit 
förlorare i skolvalet får ordentliga resurser för att bli bra skolor som det inte finns anledning 
att välja bort.

Att begreppet likvärdighet definieras i Skollagen och på så sätt inte kan svepas undan och fyllas 
med olika innebörd beroende på beslutsfattarens ideologiska bakgrund. Likvärdigheten kan på 
så sätt bli ett perspektiv att ta hänsyn till vid beslut på alla nivåer, från nationella skolpolitiska 
beslut till beslut på den enskilda skolan.

Debatten om skolfrågor kommer att bli en viktig del i valrörelsen 2014. Vänsterpartiet har hittills 
varit för osynliga när det gäller frågan om kvalitet och likvärdighet i förskola och skola. Vi har 
ett trovärdigt alternativ som bygger på att privata vinster och övriga marknadskrafter inte tillåts 
styra skolan. 
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Vi föreslår

att  Storstockholmsdistriktet i valrörelsen 2014 prioriterar skol- och utbildningsfrågor högt

Lärarvänstern Storstockholmsdistriktet och Vänsterpartiet Tyresö

Distriktsstyrelses svar på motion VP6 
Motionärerna föreslår att Storstockholmsdistriktet i valrörelsen 2014 prioriterar skol- och 
utbildningsfrågor högt. Motionärerna målar på ett korrekt sätt upp en dyster bild av den svenska 
skolan idag; utbredd segregation, större elevgrupper och hög arbetsbörda för pedagoger. Som 
motionärerna skriver har Vänsterpartiet en skolpolitik som skulle åtgärda flera av de problem vi 
ser idag.

För ett år sedan antog Vänsterpartiet Storstockholms årskonferens en valstrategi som pekade ut 
stopp för vinster i välfärden och klimatsmarta hyresrätter som två av våra viktigaste frågor i valet. 
Det var en långsiktig strategi som skulle hålla ända till valet. Vi valde bostadsbyggande på grund 
av den extrema bostadsbristen som drabbar vår storstad, och för att Vänsterpartiet har möjlighet 
att få genomslag för vår profil. Medan högern låter bostadsföretagen bygga lyxvåningar för rika, 
vill Vänsterpartiet ha bra hem för alla. Vi valde frågan om vinster i välfärden eftersom det är partiets 
viktigaste fråga och den visat sig få bra genomslag. Strategin har varit ett framgångsrecept. 
Vänsterpartiet ökar i alla opinionsmätningar. Det går bra nu för oss. Därför vore det olyckligt att i 
detta skede ändra ett lyckat koncept. 

Samtidigt stämmer det som motionärerna skriver att skolfrågor kommer att bli viktiga delar av val-
rörelsen, de senaste opinionsundersökningarna visar till och med att den frågan för tillfället toppar 
andra frågor. Men pendeln kan snabbt svänga beroende på vilka frågor som hamnar i hetluften för 
tillfället. Självklart kommer vi att få många tillfällen under valet att diskutera skolfrågor, särskilt 
flitigt kommer vi att påtala hur skolan är ett skolexempel på välfärdsområde där privata vinst-
intressen inte hör hemma. Däremot anser vi att skolfrågan inte bör få högsta dignitet denna 
valrörelse.
 
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionentoppar andra frågor.  bli viktiga delar av valrörelsen, de senaste 
 opinionsundersökningarna visar att den frågan för tillfället

VP7 Större distriktsstyrelse
I verksamhetsplanens avsnitt 20 står det att distriktsstyrelsen ska bestå av nio ledamöter. Vi tycker 
att det är för få och att det bör utökas till 13.

Stockholmsdistriktet är ett stort distrikt och det krävs mycket arbete från styrelsen för att verksam-
heten ska fungera. Mindre arbetsbelastning på varje ledamot gör att fler får möjlighet att kandidera. 
Styrelsen blir också mindre sårbar för avhopp, sjukdom osv. Det blir också svårt att uppfylla 
verksamhetsplanens mål om representation i styrelsen om den är för liten.

Vi yrkar

att  texten ”nio ledamöter” ersätts med ”tretton ledamöter” i andra punkten i avsnitt 20

Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten (medlemsmöte 140123)
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VP8 Ersättare i distriktsstyrelsen
Nästa distriktsstyrelse föreslås väljas på tvåårig mandatperiod, jag tror detta är riktigt bra. 
Det ger distriktsstyrelsen mer tid att arbeta med de förslag som kommer antas på distriktsårs-
konferensen. Däremot är jag lite kritisk till att det inte ska väljas några ersättare i distrikts-
styrelsen. Under de åren som jag satt i distriktsstyrelsen var det några som föll bort under åren. 
Att inte ha några ersättare medför att det kanske behöver fyllnadsväljas under de två åren. Det 
skulle räcka med att ha t.ex. 3 st. ersättare som trygghet så vi slipper genomföra fyllnadsval 
under dessa två år.

Jag yrkar

att  på sidan 7, stycke 20, ändra punkt nr två till ”Ge valberedningen i uppdrag att för  
 bereda valet av ny distriktsstyrelse utifrån att nästkommande styrelse ska bestå av nio  
 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.”
 
Samuel Sandberg (Vänsterpartiet Södertälje)

Distriktsstyrelsens svar på motion VP7 och VP8
I motionVP7 föreslås att antalet ledamöter i distriktsstyrelsen från och med nästa årskonferens 
bestäms till 13 istället för 9, som DS och förra årskonferensen beslutade. Motion VP8 föreslår att 
DS utöver 9 ledamöter ska bestå av 3 ersättare.

Förslagen i verksamhetsplanen angående framtida DS storlek grundas på den organisation-
sutredning som behandlades 2013 och de förslag som årskonferensen då ställde sig bakom. 
För- och nackdelar med en större eller en mindre distriktsstyrelse, liksom med användandet av 
suppleanter, har vägts mot varandra i den tidigare diskussionen. DS menar att det sedan dess inte 
framkommit något nytt, som ger anledning till omprövning. 

Distriktsstyrelsen anser tvärtom att det är viktigt att koncentrera distriktsstyrelsens arbete i en 
mindre grupp och göra arbetsfördelningen mindre spretig och uppdelad för att därmed effektiv-
isera arbetet.

Den uppmärksammade sårbarheten som uppstår finns i alla organisationer, oberoende av storlek, 
och är något vi alltid måste ta med i beräkningarna och handskas med.

När det kommer till representation är det en fråga som valberedningen måste ta med sig när de 
utarbetar sitt förslag.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionerna VP7 och VP8

VP9 Närvaro i förorter
Av egen erfarenhet av valstugearbete i bl.a. Rinkeby och andra invandrartäta förorter vet jag 
att många nya bosättare i Sverige inte har en aning om vad Vänsterpartiet står för och därför 
inte röstar på oss, men också att många av dem delar våra värderingar. Jag tror starkt på att det 
är dessa vänstersympatisörer vi ska vända oss till och bland dem förklara våra värderingar och 
politiska prioriteringar.
 
Jag yrkar 
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att denna punkt läggs till i verksamhetsplanen sid 9 under rubriken Åtaganden till 
 Distriktsstyrelsen: ”Prioritera resurser och personlig närvaro i våra invandrartäta 
 förorter under valkampanjen i syfte att nå många potentiella väljare.”

Eva Lena Lundberg (Birka-Vasa)

Distriktsstyrelsens svar på motion VP9
Motionären vill i verksamhetsplanen betona betydelsen av att prioritera resurser och personlig 
närvaro i ”invandrartäta förorter” under valkampanjen.

Distriktsstyrelsen delar helt motionärens syn på betydelsen av detta, och har redan i valplaneringen 
för avsikt att göra sådana prioriteringar. Därför välkomnar vi motionärens förslag om ett förtyd-
ligande av detta också i verksamhetsplanen. Dock föreslår vi en något annan formulering för att 
undvika begreppet ”våra invandrartäta förorter” som vi anser kan formuleras bättre.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  följande punkt läggs till i verksamhetsplanen på sid. 5, sist i stycke 16 under rubriken 
 Uppdrag till distriktsstyrelsen: ”Att prioritera resurser och personlig närvaro i förorterna  
 under valkampanjen”

att  därmed anse motionen besvarad

VP10 Lägg ner Bromma flygplats! Bygg lägenheter, hälften hyreslägenheter!
I distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan, under rubriken Politiska fokusfrågor, nämns 
endast två fokusfrågor: vinster i välfärden och bostadsbristen. Var finns miljöfrågan? 

I dessa tider får den absolut inte glömmas bort. Vänsterpartiet har en bra miljöpolitik, men den får 
inte stanna på pappret och vi måste också med kraft driva miljöfrågorna. Som det nu förhåller sig, så 
förknippar väljarna klimat -och miljöfrågorna med Miljöpartiet, inte med Vänsterpartiet. Just för att 
människor inte litar på vårt miljöengagemang är det viktigt att vi gör oss trovärdiga och visar att vi 
har en genomtänkt politik i frågan. I distriktsstyrelsens verksamhetsplan talas om miljövänligt 
byggande, hållbarhet och en levande stad. Det är bra, men det är alldeles för lite och alldeles för 
vagt. Våra väljare vill ha tydliga och konkreta vallöften.

Bromma flygplats ligger alltför centralt i Stockholms stad. Borgarna har dessutom låtit utöka 
flygtrafiken. Vi har nu en flygbullermatta över stora delar av staden. Till detta kommer alla luft-
föroreningar och CO2-utsläpp. Det finns planer på att ytterligare utöka flygtrafiken. Vänsterpartiet 
är ett miljövänligt parti. Med tanke på klimathotet och all miljöförstöring så måste vi sträva efter att 
minska flygtrafiken. Storstockholm klarar sig med Arlanda och Skavsta flygplatser. Inrikestrafiken 
kan till stora delar ersättas av utbyggd tågtrafik.

Om flygplatsen läggs ner så har Stockholms stad en stor yta att bygga bostäder på. Då kan vi kraftigt 
minska bostadsbristen. Merparten ska vara hyreslägenheter, där alla har råd att bo. 

Vi yrkar följande

att  de politiska fokusfrågorna i Verksamhetsplanen utökas med denna mening under rubriken  
 Hem för alla sid 9:”Bromma flygplats läggs ner. Området bebyggs med lägenheter. 
 Merparten ska vara hyreslägenheter.”

Eva-Lena Lundberg (Birka-Vasa) och Marion Sundqvist (Birka-Vasa)
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Distriktsstyrelsens svar på motion VP10
Motionärerna föreslår att i stycket om politiska fokusfrågor lägga till meningarna ”Bromma 
flygplats läggs ner. Området bebyggs med lägenheter. Merparten ska vara hyreslägenheter” i 
verksamhetsplanen.

Distriktsstyrelsen ser, liksom motionärerna, också vikten av att få in tydligare skrivningar 
om miljö i verksamhetsplanen. Därför föreslår vi bifall till motion VP1 och VP3, som på ett 
betydande sätt stärker det generella klimatperspektivet i verksamhetsplanen. Utöver dessa till-
lägg ser vi inte behovet av att göra ytterligare exemplifieringar på klimatbovar. Sådana exempli-
fieringar kommer att göras i den omställningsplan som miljö – och klimatutskottet arbetar med 
att ta fram. Givetvis kommer vi att fortsätta driva frågan om att lägga ner Bromma flygplats och 
bygga klimatsmarta hyresrätter där, men det behöver inte särskilt beröras i vår verksamhetsplan 
som syftar till att staka ut organisatoriska och politiska prioriteringar inför valåret. 

Flera distriktsårskonferenser har gjort tydliga prioriteringar och i den valstrategi som slogs fast 
av årskonferensen 2013 ingick det av partiet centralt prioriterade frågor samt bostadsfrågan. 

Det innebär att vi också sagt nej till många andra viktiga frågor. Just för att vi anser att partiet 
måste bli bättre på att prioritera i syfte att bli förknippade med och äga enskilda frågor. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen

VP 11 Hem för alla och bostadslöshet  
Bakgrund: Storstockholm är ett område där den sociala misären blir synlig för alla 
medborgare. Här möter vi dagligen människor i fattigdom och utanförskap utanför våra 
närbutiker, tunnel- och pendeltågstationer, på gator och torg. Dessa människor har en historia 
som ofta präglas av orättvisa, diskriminering och utanförskap. Ett av de tydligaste tecknen på 
detta utanförskap är bostadslöshet. Den senaste tiden har vi kunnat följa rapporter om EU-
migranter boendes i kåkstads-liknande förhållanden runt om i Stockholmsregionen. Detta är 
bara ett exempel på människor som idag inte innefattas av det sociala skyddsnätet. Människor 
vars öde lämnas i händerna av välvilliga välgörare. Vi älskar “hem för alla”-kampanjen, men 
anser att de bostadslösas perspektiv och den socialpolitiska dimensionen inte lyfts fram till-
räckligt. Vi vill se att Vänsterpartiet Storstockholm tar denna fråga på allvar och visar hur 
konkreta politiska lösningar på detta utanförskap kan se ut.  Med det kommande EU-valet 
aktualiseras frågan om bostadslösa EU-migranter ytterligare och vi ser att Vänsterpartiet har 
en unik chans att visa på en konkret politik för rättvisa och solidaritet mot socialt utanförskap.    

Med detta som bakgrund föreslår vi

att  distriktsstyrelsen tar fram (eller lyfter fram befintliga) förslag på konkreta politiska 
 lösningar på EU-migranternas sociala bostadsproblematik, på kort och lång sikt i 
 Stockholmsregionen. Detta i syfte att lyfta rättighetsaspekten och den socialpolitiska  
 dimensionen vad gäller bostadslöshet tydligare under valåret och specifikt inför 
 EU-valet.    

att  lägga till ett stycke efter stycke 11 i verksamhetsplanen som ska lyda: Rätten till 
 bostad  och värdiga levnadsförhållanden är en mänsklig rättighet enligt internationella  
 konventioner som Sverige förbundit sig att respektera och uppfylla. Vi har under den 
 senaste tiden kunnat följa rapporter om EU-migranter boendes i kåkstadsliknande 
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 förhållanden runt om i Stockholmsregionen. Detta är bara ett exempel på hur bostadslöshet  
 brutalt drabbar dem som inte inkluderas i samhället och vars rättigheter inte garanteras i  
 praktiken. 

Therese Jonasson (Hammarby-Skarpnäck), Erik Hanberger (Hammarby-Skarpnäck), Josefin 
Morge (Hammarby-Skarpnäck), Stellan Hamrin (Hammarby-Skarpnäck), Christopher Eriks-
son (Hammarby-Skarpnäck), Ulrika Fritz (Hammarby-Skarpnäck), Sanna Olsson (Hammarby-
Skarpnäck), Birthe Karlsson (Hammarby-Skarpnäck), Johanna Westeson (Hammarby-Skarpnäck), 
Malin Skiöld (Hammarby-Skarpnäck), Rodrigo Arce (Hammarby-Skarpnäck), Cecilia Karlén 
(Hammarby-Skarpnäck)

Distriktsstyrelsens svar på motion VP11
Motionärerna lyfter fram den sociala utsatthet som många i Stockholm upplever, och pekar särskilt 
på problemen som en del EU-migranter möter. Man vill betona den socialpolitiska dimensionen på 
bostadsfrågan tydligare, och lämnar förslag på ett längre stycke till verksamhetsplanen. Man efter-
lyser också konkreta politiska lösningar för EU-migranternas sociala bostadsproblematik.

Distriktsstyrelsen instämmer helt i betydelsen av att ha ett socialpolitiskt perspektiv också på 
bostadsfrågan. Vi ser också behov av att särskilt uppmärksamma EU-migranters situation i 
Stockholmsområdet. Dock tycker DS att den föreslagna texten från motionärerna är lite för lång 
och föreslår därför en annan skrivning. Med en skrivning vi föreslår tilldelas också DS en uppgift 
under i enlighet med vad motionärerna anför i sin första att-sats. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  sist i stycke 11 i verksamhetsplanen tillföra följande: ” Den nuvarande situationen är akut  
 och oacceptabel. Bostadsfrågan är socialpolitik och en fråga om mänskliga rättigheter –  
 bland annat för EU-migranter. Vänsterpartiet ska visa hur konkreta politiska lösningar kan  
 förändra bostadssituationen i vårt distrikt, även ur ett socialpolitiskt perspektiv. ” 

att  därmed anse motionen besvarad

VP 12 Bygg Slussen plan B – korta byggtiden, spara pengar, skona kulturmiljön
I distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan, under rubriken Politiska fokusfrågor, nämns 
endast två fokusfrågor: vinster i välfärden och bostadsbristen. Var finns miljöfrågan? 

I dessa tider får den absolut inte glömmas bort. Vänsterpartiet har en bra miljöpolitik, men den får 
inte stanna på papperet och vi måste också med kraft driva miljöfrågorna. Som det nu förhåller sig, 
så förknippar väljarna klimat -och miljöfrågorna med Miljöpartiet, inte med Vänsterpartiet. Just för 
att människor inte litar på vårt miljöengagemang är det viktigt att vi gör oss trovärdiga och visar att 
vi har en genomtänkt politik i frågan. I distriktsstyrelsens verksamhetsplan talas om miljövänligt 
byggande, hållbarhet och en levande stad. Det är bra, men det är alldeles för lite och alldeles för 
vagt. Våra väljare vill ha tydliga och konkreta vallöften.

Slussenfrågan har blivit en långdragen och dyr historia för Stockholms stad. Alliansens förslag 
kommer att innebära stor negativ påverkan på våra kulturmiljöer, med sort utrymme för biltrafiken 
och ett olyckligt tilltäppande av den underbara öppna vattenvyn. Under 40 års tid har Slussen inte 
fått någon renovering eller något underhåll. Därför är den ursprungligen vackra funkisbyggna-
tionen i så dåligt skick. I vårt land är vi dåliga på att vårda, värna och underhålla våra byggnader. Vi 
låter de hellre förfalla och så river vi och bygger nytt. Och då bygger vi stort och högt utan hänsyn 
till omgivande bebyggelse. Det håller på att ske ännu en gång.
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Gamla Stan och bebyggelsen på Södermalm i anslutning till Slussen är en tämligen 
sammanhållen kulturhistorisk bebyggelse med dess unika vattenläge. Den ska vi bevara.

Det finns ett alternativt förslag: Slussen plan B. Då bygger man ett nytt Slussen liknande den 
befintliga, men med förbättringar. Då behövs inga nya planprocesser utan byggnationerna 
kan starta tämligen omgående. Byggtiden kommer att förkortas med flera år och kostnaderna 
kommer att halveras. Och vi slipper negativ påverkan på kulturmiljön.

Vi yrkar följande

att  de politiska fokusfrågorna i Verksamhetsplanen sid 9 utökas med rubriken ”Miljö” 
 under rubriken meningen: ”Vi bygger Slussen plan B”

Eva-Lena Lundberg (Birka-Vasa) och Marion Sundqvist (Birka-Vasa)

Distriktsstyrelsens svar på motion VP 12
I motion VP 12 vill motionären att distriktsårskonferensen skall ta beslut att det i verksamhets-
planen skall skrivas in som prioriterad valfråga att ”Vi bygger Slussen plan B”. Partiet har på 
kongressen bestämt att vi skall gå till val på vinster i välfärden samt Storstockholmsdistriktet 
har bestämt att vi också skall gå till val på att bygga billiga hyresrätter. I inget av dessa politik-
områden passar Slussen plan B in som en prioriterad valfråga. Distriktets upptagningsområde 
omfattas av hela länet, Slussen är en lokal fråga för tre kommuner. Att ta in varje het lokal fråga 
som prioriterad skulle innebära att vårt budskap återigen blir alltför splittrat.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen
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Motioner om tvååriga konferens- och mandatperioder 

M1 Tvååriga konferens- och mandatperioder 
Distriktsstyrelsen föreslår att distriktsstyrelsen från och med distriktsårskonferensen 2015 väljs 
på tvååriga mandat och att distriktsårskonferenser därmed hålls vartannat år från och med 2015. 
Mellanliggande år föreslås hållas en allmän politisk konferens. Det finns stora poänger med att ge 
den valda distriktsstyrelsen ökad arbetsro mellan de ordinarie årskonferenserna. Men detta medför 
även en risk, eftersom revisorerna inte kommer att kunna granska distriktsstyrelsens arbete varje år, 
utan endast vartannat. 

I partistyrelsens senare bordlagda förslag till stadgeändringar till 2014 års kongress föreslogs s.k. 
differentierade kongresser, med fokus på valfrågor vid valår och programfrågor vid mellanliggande 
kongresser. I detta förslag ingick även fyraåriga mandatperioder för partistyrelsen, med parti-
styrelseval vid varannan kongress. 

Partistyrelsen valde dock att föreslå kongressen bifalla en motion, som föreslog att varje kongress 
oavsett typ på sin dagordning skulle uppta revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet. 
Detta delvis för att kunna utkräva ansvar av partistyrelsen i sin helhet i det fall någon ledamot avgått 
och ersatts under mandatperioden. Om nu Storstockholmsdistriktet genomför en liknande förlän-
gning av mandatperioden, bör revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet på liknande sätt 
upptas till beslut vid varje årlig konferens, inte bara vartannat år.

Jag yrkar

att  det till distriktsstyrelsens förslag om tvååriga konferens- och mandatperioder tillfogas  
 följande: ”De år då distriktsårskonferens inte hålls anordas istället någon annan typ av  
 politisk konferens. Denna upptar på sin dagordning revisorernas berättelse och beslut om  
 ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.”

Kalle Jansson (Birka-Vasa)

Distriktsstyrelsens svar på motion M1
I motionen föreslås att DS förslag om tvååriga mandatperioder för distriktsstyrelsen kompletteras 
med ett beslut om att det de år då distriktsårskonferens inte hålls istället anordnas någon annan typ 
av politisk konferens. Denna ska på sin dagordning ta upp revisorernas berättelse och beslut om 
ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

Motionen utgår från det stadgeändringsförslag som PS lade fram till den senaste partikongressen. 
Förslaget gick i korthet ut på att kongress skulle hållas vart annat år även i fortsättningen men att PS 
skulle få en fyraårig mandatperiod. I sitt svar på en motion föreslog dock PS att frågan om ansvars-
frihet skulle behandlas även på de kongresser som inte valde ny PS.

Denna modell är dock inte att möjlig att använda om distriktet utnyttjar den nu införda möjligheten 
till tvååriga mandatperioder för DS. Den bygger, till skillnad från PS-förslaget ovan, på att tiden 
mellan årskonferenserna även i fortsättningen ska sammanfalla med DS mandatperiod, men att det 
blir möjligt att hålla årskonferens vartannat år. Partiets stadgar tillåter inte att något annat organ 
än årskonferensen (och extra årskonferens) beslutar om ansvarsfrihet. DS ser heller inget problem 
med att den period som revisionen omfattar förlängs. Revisorerna har även i fortsättningen möj-
lighet att löpande följa verksamhet, bokföring och redovisning och i den händelse att något skulle 
inträffa som kräver ett snabbt prövande av ansvarsfrihet för DS så finns möjligheten att inkalla en 
extra årskonferens.



16

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen
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Allmänna motioner

A1 Bostad är en mänsklig rättighet
Det slås inte bara fast i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (Artikel 25), och i 1966 års 
FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter utan också i en av våra tre 
svenska grundlagar. Så här står det i en av Regeringsformens inledande paragrafer:

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 
offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning 
samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

Här har rättigheten till bostad och de andra fått karaktären av målstadganden, alltså något som det 
allmänna kontinuerligt ska sträva efter att uppfylla. De ger inte möjlighet för en enskild att väcka 
talan mot staten för bristande uppfyllelse av målen. Grundlagen blir därför inte juridiskt bindande i 
enskilda fall. 

Trots att denna rättighet givits en framträdande plats i grundlagen ser vi att frågan inte tas på fullt 
allvar eller är av stor vikt för den offentliga förvaltningen inom kommuner och nuvarande regering.
Då denna fråga drabbar särskilt storstäderna och i vårt fall Stockholm anser vi, motionärerna, att 
frågan måste även drivas kommunalt för att ”lagstadga” rätten till bostad på kommunal nivå för att 
börja med. 

Denna möjlighet finns då man tar till vara Kommunallagen, 2 kap. Kommunernas och landstingens 
befogenheter.

Under de allmänna befogenheterna står bland annat: 

1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som 
har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall 
handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Vi har tidigare hört argumenten att denna fråga är av nationell karaktär och borde drivas nationellt 
av partiet vilket är sant, men detta utesluter inte att frågan kan drivas på kommunal nivå i samklang 
med partiet nationellt.

Vi yrkar

att  distriktsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen ges i uppdrag att undersöka hur 
 kommunen, juridiskt kan förbinda sig för att uppfylla den enskildes, kommunens 
 medlemmens rättighet till en bostad

att  under valet driva denna fråga som en del på vad Vänsterpartiet i Stockholm tänker 
 åstadkomma under kommande valperiod

Stellan Hamrin (Hammarby-Skarpnäck), Christopher Eriksson (Hammarby-Skarpnäck), Rodrigo 
Arce (Hammarby-Skarpnäck)

Distriktsstyrelsens svar på motion A1
I motion A1 föreslås att årskonferensen ger i uppdrag till både distriktsstyrelsen och kommun-
fullmäktigegruppen att undersöka möjligheterna att juridiskt binda kommunen till att försörja 
kommunens invånare med bostäder.
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Styrelsen vill till att börja med fastslå att årskonferensen inte har några befogenheter att ge uppdrag 
till en eller flera kommunfullmäktigegrupper.

Med själva förslaget hamnar vi i en diskussion om juridifiering av politiken. Skulle en dylik 
lagstiftning, om den blev verklighet, främja våra bostadspolitiska mål? Sverige har en på goda 
grunder etablerad tradition av folksuveränitet där juridikens makt underställs den politiska 
majoriteten. Det är en tradition som gynnar vänstern vars vilja bättre speglas av folkflertalet 
än några enstaka jurister.

En tvingande lagstiftning på ett område så komplicerat som bostadsförsörjning skulle dessutom 
riskera att bli ett slag i luften. Ska en medborgare som inte får bostad kunna stämma kommunen? 
Och hur ska vi mäta det, förstahandskontrakt inom en månads tid efter att ha ställt sig i kön? Oavsett 
majoritet skulle det leda till gigantiska kostnader för kommunen, alternativt att domstolarnas praxis 
skulle fila ner lagen till oigenkännlighet. 

Bostadsförsörjningen löser vi genom att vinna val och genomdriva vår konkreta politik för ökad 
nyproduktionstakt, bättre markförsörjning och kortare processer från idé till spade i marken. Inte 
genom att skriva lokal lagstiftning.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen 

A2 Arbetslöshet, sjukförsäkring och ohälsa
Motion angående att arbetslöshetsfrågorna och sjukförsäkringsfrågorna och därmed tillhörande 
frågor som hela psykiska ohälsofrågorna ska lyftas upp till en valfrågenivå som vi ska driva 
tillsammans med tidigare valfrågor vi har beslutat. 

Partiet har för närvarande ett helt nytt intresse bland stockholmare, och stödet för partiet ökar 
kraftigt. Nya partimedlemmar kommer till oss i våra föreningar, vilket är en stor inspirationskälla 
för oss gamla kämpar, som vill att vi också ska driva motionens frågor och inte lämna över dessa 
frågor till socialdemokraterna. Jag har drivit detta de senaste åren på årskonferenserna och vet att 
det finns stort stöd för dessa frågor. Det har skrivits om detta i Flamman, ofta den senaste tiden. Det 
är tid för oss att träda fram och ta över denna, för så många människor, viktiga fråga. 

Yrkande

att  dessa frågor förs över till ett utskott omedelbart efter ds. årskonferens avslutande. Att 
 motionsställare får vara ordförande för detta arbete och samla de partikamrater som 
 behövs och har kunskap i området.

Lars-Göran Karlsson (Liljeholmen-Hägersten)

Distriktsstyrelsens svar på motion A2
Motionären vill att frågor som rör arbetslöshet och sjukförsäkring lyfts till valfrågor, och betonar 
frågornas vikt och betydelse för många människor. Motionären vill konkret att distriktet tillsätter ett 
utskott som arbetar vidare, och vill själv vara ordförande för det utskottet.

Distriktsstyrelsen instämmer i vikten av förändringar i de frågor motionären tar upp. Såväl 
arbetslösheten som de både korta och långa sjukskrivningarna medför ökad ohälsa och riskerar att 
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öka utslagningen i samhället. Det kommer också at vara viktigt för partiet i hela landet, inklusive i 
Stockholms län, att ha en konkret och tydlig politik som bryter med den människosyn och 
förödande högerpolitik som nuvarande majoritet i riksdags, landsting och en mängd kommuner 
står för.

Vi tror däremot inte att det är i ett utskott på distriktsnivå som detta arbete bäst utförs. Det är en 
nationell fråga, och partiets nationella företrädare bör vara de som i första hand lyfter frågorna för 
debatt och påverkan. I distriktet finns ett aktivt socialpolitiskt nätverk som driver en del av dessa 
frågor, och DS ser ingen anledning till att förändra den strukturen. Dessutom ställer allt arbete i 
distriktet nu om till valrörelse, varför dessa frågor naturligt kommer att presenteras också i vår 
valrörelse, utan behov av ett särskilt utskott. Distriktsårskonferensen bör för övrigt inte besluta om 
hur DS organiserar sitt arbete i form av utskott och arbetsgrupper.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen

A3 Slussen - ska vi fullfölja stadens dåliga förslag eller utreda alternativ 
Slussen utgör trafiknavet för både SL, Stockholm stad och flera angränsande kommuner vad avser 
tunnelbana, bussar och framöver också båtar. Det som sker där berör hela regionen. Slussen är nu så 
sliten att den måste rivas och något nytt byggas upp i dess ställe. Alliansen försöker med allt större 
juridiska och politiska besvär driva igenom sitt förslag – Nya Slussen – som V reserverat sig mot. 
Själva bygget förutsätter allvarliga skador på vattenmiljön.

När vi vunnit valet (allt tyder på det) ärver vi inte bara projektet utan hela den juridiska processen 
som inkluderar nya stora kostnader (> 1.000 miljoner), allvarliga miljöskador och bristande 
underlag (enligt domstolen). 

Ska vi fortsätta driva en dålig process som efter 2 år till kan leda till ett NEJ. I ”bästa” fall kan Nya 
Slussen enligt stadens förslag stå klar runt 2025. 

Eller ska vi snabbt utreda möjligheter till någon annan lösning?

Alliansens förslag bryter mot nuvarande, skyddade kulturhistoriska värden. Trafiktekniskt är 
förslaget ett stort steg bakåt med kö-skapande T-korsningar istället för moderna ”rondell”
-lösningar. Tunnlarna saknar EU:s tunneldirektivs krav på nödutgångar och luftkvalitén blir 
skadlig med värden långt över EU:s luftkvalitetsdirektiv.  Framkomligheten för gående, barn-
vagnar och handikappade är starkt försämrad och lutningen större än gällande norm. Förslaget 
klarar inte av den stigande havsytan enligt IPCC:s senaste bedömning, vilket kan förstöra Mälarens 
som vattentäkt. Utsikten från torget förstörs genom höga glasbyggnader mitt på torget och genom 
stora kontorsskrapor.  Man bygger avsiktligt med brister för att tjäna pengar.

Inte heller bussterminalen, med en enda gemensam utgång/ingång uppfyller EU:s tunnel eller 
luftdirektiv och ingen myndighet har granskat och godkänt förslaget. Biogas och etanol – mycket 
explosiva och brandfarliga drivmedel – blir bränsle för bussarna. I Helsingfors liknande buss-
terminal är sådana bussar förbjudna. Luften i bussterminalens påstigningsdel får skadliga halter 
av partiklar och kväveoxider och väntrummets glasskiva skyddar inte mot en biogasexplosion. 
Förslaget innebär fördubblade bytestiderna för Nacka/Värmdöbo-resenärer. Under den 6-åriga 
byggtiden blir förseningarna mycket större.
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För att kunna bygga nya Slussen måste 4 olika och juridiskt komplicerade processer (detaljplan 
Slussen, detaljplan bussterminalen, Miljöbalken Slussen + Bussterminal, Ny 3-D fastighetsbild-
ning plus expropriation) passera alla instanser. Detaljplanen för nya Slussen är klar efter stora 
besvär, men detaljplanen för bussterminalen har stoppats av domstolen före huvudförhandling 
p.g.a. bristande underlag– en mycket ovanlig åtgärd.

Det tar minst 2 år till innan dessa processer är över och risken att det då slutar med avslag blir allt 
större. Då står vi med en ny detaljplan men inget projekt. En mycket allvarlig situation med klar 
risk för att Nacka/Värmdö-bussarna inte blir kvar vid Slussen. Men det finns principiellt andra 
sätt att skapa en ny Slussen.

Man kan ex. bygga en tillfällig bilväg under nuvarande Slussen, riva nuvarande Slussen och 
bygga upp en helt ny och modern Slussen baserad på nuvarande trafiklösning med klöverblad (3 
rondeller) och där gående, cyklar och kollektivtrafik prioriteras. En sådan lösning kan utformas 
på olika sätt, men ett genomarbetat och kostnadsberäknat exempel med bussterminalen på nu-
varande plats finns på nätet (Slussen plan B), som exempel på vad som skulle kunna göras. Den 
typen av lösningar byggs dubbelt så fort (4 år), kostar hälften så mycket (5 miljarder) och kan 
byggas trots att den nya detaljplanen är fastställd (se nedan). Men andra utformningar är möjliga.
Ska vi fortsätta driva ett dåligt förslag vi redan sagt nej till eller ska vi undersöka alternativa 
lösningar?

Vi föreslår 

att  DS får i uppdrag att omedelbart tillsätta en arbetsgrupp med representanter från 
 DS, Landstingsgruppen, Stockholms stad och övriga berörda kommuner för att helt   
 förutsättningslöst föreslå nästa års DÅK den lämpligaste vägen framåt. Härvid bör bl.a.  
 processtid, byggtid, byggkostnad, bytestider för bussresenärer, luftkvalitén i tunnlar och  
 bussterminal och säkerhetsfrågor ingå i analysen.

att  arbetsgruppen får i uppdrag att före valet ge förslag på ställningstagande för den 
 juridiska processen (ex. ”bordläggning för vidare analys”) vid ett ev. maktskifte.

Stellan F. Hamrin (Hammarby-Skarpnäck), Marion Sundquist (Birka-Vasa), Dick-Urban Vest-
bro (Vita Bergen), Torbjörn Wennström (Kungsholmen)

A4 Rädda Slussen!
Ännu har inte grävskoporna på allvar börjat tugga i sig Slussenbygget. Och efter en rödgrön 
valseger i höst, finns det möjlighet att överväga om vi verkligen vill vara med och riva detta 
byggnadsminne som borde ha haft ett kulturskydd värt namnet.

Två faktorer har tillkommit det senaste året, som ändrar förutsättningarna. Det ska bli 
tunnelbana till Nacka. Till att börja med, och sedan troligen även längre ut.

Och ett alternativ till rivningen av Slussen har tagit form, kallat ”Slussen plan B”.  Denna plan 
B, bygger på befintlig detaljplan och går ut på att bevara Slussen karusellen. Med tunnelbana 
österut kan behovet av bussar från Slussen minskas, och därmed kan vi även slippa det om-
diskuterade bussgaraget som ska sprängas in i Katarinaberget.

Berggaraget har kostnadsberäknats till minst 1,3 miljarder kronor, en ansenlig summa som kan 
användas bättre i kollektivtrafiken. Plan B beräknas kosta hälften av dom 8 miljarder som den 
planerade Slussen omdaningen går på. Dessutom halveras byggtiden med plan B, 4-5 år mot 8-9 
år.



21

Vi bör alltså tänka om, och på alla sätt försöka rädda Slussen!

Jag yrkar

att  distriktsårskonferensen beslutar att vi i fortsättningen arbetar för en omprövning av 
 Slussenbygget till förmån för principerna i plan B

att  vi säger nej till bussgaraget i Katarinaberget

Lars- Erik Backman (Birka-Vasa)

Distriktsstyrelsens svar på motionerna A3 och A4 
Dessa motioner handlar om ombyggnationen av Slussen, där motion A4 vill att distriktsårs-
konferensen beslutar att den s.k. plan B skall förordas samt att årskonferensen ska säga nej till 
bussterminalen i Katarinaberget.

Motionärerna i A3 vill att distriktsstyrelsen får i uppdrag att omedelbart tillsätta en arbetsgrupp 
med representanter från DS, landstingsgrupp, Stockholms stad samt berörda kommuner för att helt 
förutsättningslöst föreslå nästa års DÅK den lämpligaste vägen framåt. Härvid bör bl.a. processtid, 
byggtid, byggkostnader, bytestider för bussresenärer, luftkvalitén i tunnlar och bussterminal och 
säkerhetsfrågor ingå i analysen. Arbetsgruppen föreslås också få i uppdrag att före valet ge förslag 
på ställningstagande för den juridiska processen (ex. ”bordläggning för vidare analys”) vid ett 
maktskifte.

Distriktårskonferensen äger ingen rådighet över stadsplaneringsfrågor, som att förorda ett av 
förslagen om Slussen som Plan B, detta är en fråga som faller under kommunalt självstyre. 
Vad gäller bussterminalen i Katarinaberget har denna under flera års tid processats internt både 
inom Stockholms stads kommunfullmäktigegrupp samt processats i samarbete mellan Vänster-
partiet i Stockholms läns landsting, Vänsterpartiet i Nacka kommun, Värmdö kommun samt 
Stockholms stad.  Även distriktsstyrelsen har tillfrågats och fattat beslut i frågan. Det finns idag 
därför ingen ny anledning att ge detta ärende ytterligare processer än de som skett och som kommer 
att ske mellan dessa grupper. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionerna A3 och A4

A5 Grunda hemgårdar!
För omkring hundra år sedan startade prästen Natanael Beskow den första hemgården i Sverige, 
Birkagården, efter modell från de s.k. settlements i Londons East End. En hemgård är en förenings-
driven fritidsgård för alla åldrar. Den utgör ett bildnings- och kulturcentrum för en kommun, eller 
en stadsdel i en storstad. 

Hemgårdstanken har, vad jag vet, inte på ett medvetet sätt odlats och understötts av politiska partier 
på senare år. Det är skada. För den som är intresserad av att främja stadens sociala liv på lokalplanet 
behövs egentligen ingen argumentation för hemgården. 

Den borde vara en självklarhet tycker jag och hemställer därför:

att  årskonferensen uppdrar åt distriktsstyrelsen att arbeta för inrättandet av en 
 föreningsdriven hemgård i varje kommun i länet och varje stadsdel i Stockholm
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Hakon Malmborg (Bromma)

Distriktsstyrelsens svar motion A5
Motionären vill att distriktet arbetar för upprättandet av ”hemgårdar” i varje kommun i länet och 
varje stadsdel i Stockholm. Dessa skall fungera som kultur- och bildningscentrum.

Distriktsstyrelsen sympatiserar med tanken på lokala samlingsplatser i varje kommun och stads-
del, men vill påminna om alla de Folkets hus och medborgarhus som redan finns och fungerar 
på ett likartat sätt som motionären efterlyser. Det finns definitivt behov av fler samlingsplatser, 
men DS menar att det måste vara upp till varje kommun att avgöra hur de behoven bäst skall 
uppfyllas. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen
    

A6 Stockholms stads mark för nybyggande
Stockholmsregionen växer. Men för Stockholms stad gäller ofrånkomligen att vissa värden 
måste tas till vara. Om Stockholm inte längre ska vara en stad i världsklass, då ska det byggas 
sådana hus och på sådana platser som nu föreslås på löpande band. Nobelkolossen på Blasie-
holmen är det senaste skräckexemplet.

Jag tycker att Vänsterpartiet, för innerstadens del (stadsdelarna Kungsholmen, Vasastaden, 
Norrmalm, Gamla Stan och Södermalm) ska kräva totalt byggstopp för

1. Alla parker, stora som små.
2. Öppna landskap som Slussen och Blasieholmen.
3. Samtliga kajer, bortsett från låga byggnader för hamn- eller fartygsbehov.
4. Höghus (mer än 6-10 våningar), med något enstaka undantag.

Kan vi alls bygga mera i Stockholms stad?  Ja! 

1. I kommunens förorter finns det enstaka mindre parkavsnitt där miljön och stadsbilden vinner 
klart på att bebyggas med flerbostadshus. Stor försiktighet måste dock iakttas. Grönkilar och 
stadslungor får inte skadas.
2.  Det finns vissa överdäckningsmöjligheter (t.ex. Nynäsvägen genom Enskede och 
Drottningholmsvägen mellan Alvik och Ulvsundaplan) där vägtrafiken fått sådan utbredning 
att möjligheten till kontakt mellan stadsdelarna har blivit mycket försämrad. Här kan bostäder 
byggas över vägen och staden åter fås att hänga ihop.
3.  Områden som inte längre behövs som industrimark eller liknande kan klassas om till bostads-
mark. Flygplatsen blir rimligen ledig ganska snart, då flyget måste minska av klimatskäl. Stor 
hänsyn måste tas till friluftslivets och vildfaunans behov (gröna kilar) när en bygger på sådana 
områden.
4.  De villaområden som byggdes i kommunen under mellankrigstiden omfattar lika mycket 
mark som hela innerstaden sammanlagt. De är nu stora kulturöknar med mycket dyr infra-
struktur och ensidig befolkningssammansättning – tvärtemot de avsikter som fanns från början. 
I dessa massiva villadistrikt finns mycket få bostäder för ungdomar och äldre. Genom inlösen 
av i princip två villor i varje kvarter kan mark vinnas för uppförande av stadsvillor med 8-12 
smålägenheter för ungdomar och äldre. Givetvis måste omvandlingen ske med stor respekt för 
trädgårdsstadens karaktär. Men villaområdena får genom en sådan omdisponering ett helt nytt 
underlag för kultur och affärer.
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Jag hemställer

att  årskonferensen med instämmande ger distriktsstyrelsen till känna vad som anförts i 
 motionen

Hakon Malmborg (Bromma)

Distriktsstyrelsens svar på motion A6
Motionären föreslår i motion A6 att årskonferensen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att staka ut 
vägen för var det ska och inte ska byggas i Stockholms stad.

Vi välkomnar den tankeverksamhet som pågått och pågår runtom i distriktet vad gäller att ta 
fram förslag på platser där V kan föreslå nybyggnation av klimatsmarta hyresrätter. Dock är
 stadsplanering i en enskild kommun inom distriktet inte en fråga för årskonferensen att besluta om. 
Det är istället en diskussion som ska föras mellan partiföreningarna i Stockholms stad och partiets 
ledamöter i kommunfullmäktige.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen

A7 Yttre Tvärbana över Mälaren och Snabbspårväg Ekerö-Solna
Klimatkatastrofen ställer krav på snabba åtgärder för hushållning med jordens resurser. Att minska 
bilismen hör till de åtgärder som måste vidtas utan dröjsmål, oavsett hur mycket bilen släpper ut. 
Massbilismen är klimatkatastrofens kärna. 

Många känner inte till att den motorväg som planeras över Mälaren inte primärt är en förbifart utan 
bara ett sätt att ge plats för mera biltrafik. Bara två procent av biltrafiken på Essingeleden är verklig 
förbifart. 

Men det finns behov av en ny led mellan länets södra och norra delar. En ny kollektivtrafikled över 
Mälaren kan byggas ovan jord på spår. Lovöns natur störs inte nämnvärt av ett dubbelspår med tyst-
gående snabbtåg. Detta kan lämpligen börja med anslutning till Spårväg Syd vid Skärholmen, dras 
över högbro (26 m) från Sätraberget till Kungshatts södra berg, vidare på lågbro till Lovön, längs 
landsvägen från Lindö till Orangeriet och Sötvattenslaboratoriet för att sedan fortsätta på högbro 
(18 m) till Blackeberg och vidare till Spånga, Kista och Sollentuna.

En sådan yttre tvärbana kan dela spår med en ny lösning för Ekeröbornas arbetsresor till Stockholm. 
Från Ekerö Centrum dras banan längs landsvägen till Lindö, därifrån på gemensamt spår till 
Orangeriet, varifrån banan dras över breddade broar till Nockeby och Brommaplan för att ansluta 
till Tvärbanan vid hpl Ulvsunda Norra.

Vi föreslår att dessa två spårlösningar, tillsammans med Spårväg Syd och fortsatt utbyggnad av 
Tvärbanan till Universitetet, Värtastaden och Loudden lyfts fram i valrörelsen som ett samlat 
alternativ till den s.k. Förbifarten. Den enkla affischtexten kan då bli: ”Motorvägar eller spår – du 
väljer”

Vi hemställer 

att  årskonferensen med gillande ger distriktsstyrelsen till känna vad som anförts i motionen
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Vänsterpartiet Bromma

Distriktsstyrelsens svar på motion A7
I motion A7 föreslås att årskonferensen med gillande ger distriktsstyrelsen till känna vad som 
anförts i motionen. 

Vänsterpartiet har anslutit sig till gällande RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholms län) 
2010 och att denna skall bestämma hur Stockholms län växer, både vad gäller bostads-
bebyggelse, arbetsplatser men också annan samhällelig service. Genom att bygga ut Stockholm 
enligt denna plan kan behovet av resor minska. Ett stort problem idag är att kommunerna inte 
bygger enligt RUFS utan låter marknadskrafter och exploateringsvinster bestämma var bygg-
rätter ges. De stora exploateringsvinsterna finns där spårbunden trafik finns.  I RUFS utpekas 
regionala kärnor där tillväxten skall ske bl.a. Skärholmen och Flemingsberg men inte Ekerö.

Nya och befintliga kollektivtrafikdragningar innebär att stor exploatering kan ske. Idag har 
norra Stockholms län betydligt bättre infrastruktur både vad gäller vägar och spårbunden trafik 
mot vad den södra länsdelen har. Partiet har därför prioriterat Spårväg Syd och att denna skall 
byggas med etapp ett mellan Skärholmen och Flemingsberg samt etapp två mellan Skärholmen 
och Älvsjö. Diskussioner har också förts inom partiet om en vidare förlängning från Flemings-
berg mot Botkyrka. 

Det är mycket tveksamt till om en yttre tvärbana som motionären föreslår skulle ge de 
restids- och samhällsekonomiska vinster som är ekonomiskt försvarbara. Förslaget synes 
som en mycket dyr infrastrukturinvestering som inte skulle avhjälpa där den största trängseln 
finns genom att avlasta tunnelbanans gröna och röda linjer.

Ekeröborna har bristande infrastruktur med långa bilköer. En ny planering av RUFS kommer 
att beslutas under våren 2014. Då bör det analyseras vad som kan göras för att underlätta för 
Ekeröborna att kunna åka kollektivt, här har motionärerna idéer som kan bära lösningar inför 
framtiden.

Vi i Vänsterpartiet är kända motståndare till Förbifart Stockholm. Precis som motionären skriver 
finns det istället ett stort behov av kollektivtrafiklösningar som går över Saltsjö – Mälarsnittet, 
men idag är den största trängseln mot innerstadssnittet. Stadshusgruppen i Stockholms stad och 
landstingsgruppen arbetar med frågan ”Motorvägar eller spår – du väljer”, precis som motion-
ären vill. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen

A8 Material till 1:a maj!
Inför 1:a maj 2013 fanns inget material vare sig från partiet centralt eller från distriktsstyrelsen 
att dela ut, vilket förvånade oss i Birka-Vasa.

Vi satte därför ihop en egen uppmanande text men kunde inte trycka ut den och dela ut då det 
visade sig att kostnaderna för att trycka upp våra alster på distriktets tryckeri blev vansinnigt 
dyrt. Vi hade helt enkelt inte råd.

Vi uppmanar därför årskonferensen 
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att  ge kommande distriktsstyrelse i uppdrag att ta fram en mobiliserande text tas fram 
 och trycks upp för att utdelas till allmänheten inför 1:a maj. I år med direkt koppling till 
 EU-parlamentsvalet.  Materialet skall vara kraftigt subventionerat för föreningarna.

att  distriktsstyrelsen kraftigt sänker kostnaderna för föreningar att trycka alster via distriktets  
 tryckeri.

Marianne Eriksson (Birka-Vasa) och Mattias Enroth (Birka-Vasa)

Distriktsstyrelsens svar på motion A8
Motionärerna vill att vi tar fram bättre, mobiliserande material till 1 maj 2014 och att kostnaderna 
för att trycka hos distriktet generellt ska sänkas. Vi har idag en prismodell för tryck på distriktets 
maskin som utgår från en självkostnadsprincip när det gäller papper och klickpris per kopia. Detta 
är redan idag något subventionerat per kopia och vi bjuder på den arbetstid som läggs ner.

Vi håller just nu på med en översyn av tryckpriserna för att kunna erbjuda billigare priser för 
valmaterial och det är rimligt att detta också kommer att gälla 1 maj-materialet i år. Någon generell 
sänkning kommer vi dock inte att genomföra. Tanken är istället att aktivt subventionera utåtriktat 
material till föreningarna. Tanken är istället att aktivt subventionera utåtriktat material till förenin-
garna för att möjliggöra för alla föreningar att bedriva en bra valrörelse. Det skulle exempelvis 
kunna innebära att vi bara tar betalt för papper vilket skulle sänka priset med ca 50 % vid normal-
tryck.

1 maj-gruppen kommer också ta fram ett bra mobiliserande material och detta kommer också 
på något vis att kopplas till EUP-valet såväl som höstens valrörelse.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  anse motionen besvarad

A9 Stockholm driver på sex timmars arbetsdag
Sex timmars arbetsdag är något som har diskuterats i Vänsterpartiet under lång tid, men i praktiken 
har inte mycket hänt. Vi är därför glada att frågan har fått större tyngd inom partiet de senaste åren, 
speciellt med den senaste nationella kongressen i åtanke där vi bland annat beslutade att vara den 
drivande och offensiva politiska kraften i denna viktiga samhällsfråga.

Argumenten är redan kända. Det handlar bland annat om jämställdhet, hälsa och miljö. Framför allt 
handlar det om ett steg mot människans frigörelse.

Vi menar därför att vi i Vänsterpartiet Storstockholm så snart som möjligt bör flytta fram våra 
positioner och visa vägar framåt. Initialt tror vi att det är viktigt att fler medlemmar får möjlighet 
att fördjupa sig i frågan så att vi blir fler som har tyngd i våra argument. Dessutom bör vi föra ett 
utåtriktat arbete för att driva på opinionen.

Vi yrkar

att  DS åtar sig att starta kurser, studiecirklar eller föreläsningar om sex timmars arbetsdag

att  DS tar initiativ till ett utåtriktat forum om sex timmar arbetsdag

Christopher Eriksson (Hammarby Skarpnäck), Elin Agnemo (Hammarby Skarpnäck), Malin 
Skiöld (Hammarby Skarpnäck), Sanna Olsson (Hammarby Skarpnäck), Otto Rimfors 
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(Hammarby Skarpnäck), Erik Hanberger (Hammarby Skarpnäck), Therese Jonasson (Hammar-
by Skarpnäck), Rodrigo Arce (Hammarby Skarpnäck), Josefin Morge (Hammarby Skarpnäck), 
Erik Nordblad (Hammarby Skarpnäck), Sofia Larsson (Västra Södermalm), Lina Hjorth (Häger-
sten Älvsjö), Nike Dahlskog (Vantör)

Distriktsstyrelsens svar på motion A9 
Motionärerna föreslår att Vänsterpartiet Storstockholm ska påbörja ett utåtriktat arbete för 
att driva på opinion för sex timmars arbetsdag genom att starta kurser, studiecirklar eller före-
läsningar om sex timmars arbetsdag. Motionärerna föreslår även att distriktsstyrelsen tar 
initiativ till ett utåtriktat forum om sex timmars arbetsdag.

Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att distriktet redan det här verksamhets-
året kan påbörja studier om förkortad arbetstid för att driva på och för att ge medlemmar 
möjlighet att fördjupa sig i frågan. Ett av distriktets valstudietillfällen skulle kunna handla om 
sextimmarsdagen. Att arrangera ett forum är däremot ett betydligt större arbete som vi gärna vill 
åta oss, men som vi förmodligen behöver vänta med till andra halvan av verksamhetsåret. Sex 
timmars arbetsdag är helt klart en viktig reform som skulle ge oss mer makt över våra liv och mer 
tid till sådant som är viktigt för oss.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  bifalla motionen

A10 Ta ställning i Syrienkonflikten
I samband med den s.k. arabiska våren, när regimerna i Tunisien och Egypten föll, började oron 
även märkas i Syrien. Det är ett land många trodde inte skulle känna av nämnda ”vårkänslor”. 
Idag har vi vad man kan beteckna som inbördeskrig.

Under lång tid har en osäkerhet rått för många, huruvida det finns en syrisk rebellarmé. Det 
hävdas att regimens antagonister styrs utifrån, av islamister som Al-Qaida och även av 
amerikanska intressen. Vid tidpunkten för Obamas besök hölls en demonstration mot ett 
eventuellt anfall mot Syrien. Risken med att betrakta allt som USA gör som ondskefullt, vilket 
har skett i denna fråga, är att man kan hamna sida vid sida med anhängare till en bloddrypande 
regim som den syriska under Bashar al-Assad. 

Idag står det klart att det finns en fri syrisk opposition som slåss både mot Assadregimen och 
de islamistiska styrkorna. I Schweiz har förhandlingar om fred nu påbörjats. Samtidigt med 
samtalen har Assads bombplan fortsatt att attackera den fria oppositionens fästen och vi har sett 
bilder lemlästade barn och civila. 

Vänsterpartiet har legat lågt under alltför lång tid. Kanske brända av kritiken efter, det av 
västmakterna ledda, anfallet mot Libyen, vilket V-ledningen stödde och som orsakade mycket 
kritik från partimedlemmar. Men här kan vi inte längre vända bort blicken. Bashar al-Assad är en 
barnamördare. Han är brutalare än sin far Hafez al-Assad och det vill inte säga lite. 

Det syriska folket (de som inte är islamister, inte fascister eller något annat) behöver stöd. Den 
svenska utrikespolitiken är obefintlig. Men det är hög tid att återigen våga kalla en regeringschef 
för ”satans mördare” när detta är vad personen faktiskt är. Vänsterpartiet måste gå före i ett 
arbete att återigen göra Sverige till ett föredöme i kampen för folkrätt, mänskliga rättigheter och 
demokrati.  
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Vi yrkar på

att  Stockholmsdistriktet trycker på för att Vänsterpartiet ska ta öppen ställning för Syriens 
 folk och vara en stark röst för att krigsförbrytaren Bashir ställs inför rätta i Haag.

att  Stockholmsdistriktet trycker på för att Vänsterpartiet ska bli en starkare röst i Sveriges  
 utrikespolitik och ta parti i alla lägen för att mänskliga rättigheter och demokrati aldrig  
 förhandlas bort till förmån för ekonomiska eller andra intressen.

Vänsterpartiet Skärholmen

Distriktsstyrelsens svar på motion A10
Motionärerna vill att Vänsterpartiet tar ställning i Syrienkonflikten, och beskriver kriget och de 
krigshandlingar som utförts. Vidare hävdar motionärerna att Vänsterpartiet har legat lågt, ”kanske 
brända av kritiken” från agerande i tidigare konflikter.

Distriktsstyrelsen vill här redogöra för Vänsterpartiets position i den pågående konflikten i Syrien, 
även om frågan i första hand hör hemma på kongressens och partistyrelsens bord. Distriktsstyrelsen 
menar att motionärerna ger en obalanserad bild av den komplicerade konflikten i Syrien och en 
direkt felaktig bild av Vänsterpartiets position och djupa engagemang i frågan. Vi ger här en något 
bredare bild än vad motionärerna egentligen påtalar behov av, men tror för tydlighets skull att det 
blir bättre. Vi vill dock nogsamt påpeka att alla de delar vi här tar upp i motionssvaret inte direkt 
riktar sig till vad motionärerna anfört i sin motionstext, och avser inte tillskriva dem åsikter de inte 
har.

Internationell rätt behöver försvaras principiellt och konsekvent. Vänsterpartiet fördömer tydligt 
och skarpt den syriska regimens förbrytelser. Vi stöder också krav på demokratisering i landet. Vi 
är på samma skarpa sätt entydiga i kritiken av de brott delar av oppositionen har stått för. Det är 
orimligt att tro att stormakter som själva står för systematiska krigsförbrytelser och tortyr skulle 
göra något bättre med ytterligare ett nykolonialt krig. Det är också djupt allvarligt att Saudiarabien 
kanaliserar vapen till de värsta reaktionärerna i oppositionen, utan någon verklig kritik från sina 
allierade i väst.

Som antiimperialister har vi inga fromma förhoppningar om att USA vill bidra till verklig demo-
kratisering i Syrien. Krigshoten mot Iran och den militära kapprustningen som även Sverige stödjer 
med sitt samarbete med Saudiarabien är ett stort hinder för en fredlig lösning i Syrien och en demo-
kratisk utveckling i hela regionen. Men det är lika självklart att både Ryssland och Kina agerar 
utifrån sina egna intressen när de blockerar fördömanden av den syriska regimen.

Vi måste peka ut bättre vägar än militär intervention ur den väpnade konflikten, för en demo-
kratisering i Syrien. Stormakterna kommer naturligtvis att agera för sina egna strategiska intressen, 
men det går att påverka vilka vägar som är framkomliga för dem. Till exempel spelar det roll om 
omvärlden talar klarspråk om vad som händer: Vänsterpartiet har förespråkat en FN-resolution som 
tydligt fördömer både regimens och andras förbrytelser. Samtidigt har vi kritiserat tillbaka-
dragandet av diplomater från Syrien, eftersom det försvårar en förhandlingslösning.

Vi har aktivt förespråkat flera sorters sanktioner riktade mot regimen, för att begränsa dess möj-
ligheter till repression och sätta press på den att börja förhandla. De EU-sanktioner som finns på 
plats gäller bland annat militär utrustning, övervakningsutrustning, den finansiella sektorn, el-
produktionen, oljeindustrin och vissa lyxartiklar. Ett antal personer och företag i och kring den 
syriska regimen har också fått sina tillgångar frysta.
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Vad vi kan se är det en rimlig nivå, givet situationen, men vi behöver naturligtvis följa kon-
sekvenserna noga. En del av sanktionerna har gett följder för t ex energi- och matförsörjningen 
som behöver tas på allvar. Det är en sak att sätta press på den syriska regimen med ett tillfälligt 
exportförbud för olja i ett kritiskt skede av konflikten, men sanktioner får inte innebära att en 
redan hårt prövad befolkning får en ännu svårare vardag.

Till sist: vi delar inte den uppfattning som ibland ges uttryck för inom vänstern av att upproret i 
allt väsentligt skulle vara marionetter i USA:s händer. Motståndet mot regimen i Damaskus är, 
som motionärerna riktigt påpekar, brett och brokigt, och går inte att avfärda genom generaliser-
ingar och svartmålning.

Vänstern måste stödja de demokratiska och progressiva krafterna inom oppositionen mot 
regimen. Det finns krafter i upproret som står långt ifrån oss politiskt och som själva begått 
övergrepp. Men det får inte hindra oss att se att upproret bottnar i ett genuint folkligt missnöje 
och legitima krav på Al-Assads avgång. Vi måste vara tydliga med att det i första hand är 
regimens brutala förtryck som är orsaken till det upptrappade våldet i landet, och att bara en 
genuin demokratisering kan rädda Syrien från ett utdraget inbördeskrig. Partiet centralt har 
också flera gånger lyft kravet på att de ansvariga för krigsförbrytelser bör ställas inför rätta i 
Haag, vilket torde besvara motionärerna i denna del.

Det är framförallt två teman som återkommer i de kontakter vi haft sekulära vänsterkrafter 
i Syrien: krav på regimens avgång och stopp för varje försök till militär intervention. 
Vänsterpartiet stöder båda de kraven.

Motionärerna vill i sina hemställans-punkter att Vänsterpartiets Storstockholm skall trycka på 
partiet ytterligare för att dels ta ställning för Syriens folk och dels för att Vänsterpartiet skall bli 
en starkare röst för de mänskliga rättigheterna. Att bifalla de punkterna skulle vara att under-
känna partiets hittillsvarande arbete i dessa frågor, vilket DS inte ser någon anledning att göra. 
Inte heller bör de anses besvarade, eftersom det bara kan göras om man faktiskt ser behov av att 
”trycka på” för att uppnå något slags förändring av nuvarande situation, varför DS förespråkar 
avslag på motionerna mot bakgrund av vad ovan anförts i sak. Det skall dock inte uppfattas som 
att vi i alla delar motsätter oss innehållet i motionen eller att vi inte anser att Vänsterpartiet bör 
vara den starka kraft för mänskliga rättigheter och det syriska folkets sak som vi idag redan är.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen

A11 Öppna Vänsterpartiet-kontor i förorterna
De flesta i vårt parti är nog ense om att vi ser ökande klassklyftor och en utveckling som pressar 
de fattiga längre och längre ut från stadskärnan.

Vi vet också att den borgerliga politiken präglas av en arrogans mot förorten. Det finns en 
ekonomisk segregation som skapar sociala spänningar och en stigande ilska hos unga som 
varken har utbildning eller arbete och heller ingen chans att få det. Att de dessutom blir inlåsta 
i sin förort gör dem ännu mer stigmatiserade. Vänsterpartiet är det enda parti som i sin politik 
visar att man bryr sig om områden i utkanten av vår huvudstad. 2011 lanserade Vänsterpartiet 
Stockholms stad sin budget ”Förorten i centrum” en budget som la stor vikt på förorten.  2013 
krävde Vänsterpartiet t.ex. julbelysning även i förorterna och detta är bara några av många ex-
empel om vad 
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Vänsterpartiet vill för våra förorter.

Att vi inom Vänsterpartiet tar fram en politik som är riktad till de svenska förorterna är bra, men 
detta räcker tyvärr inte.  Förortsborna måste få komma till tals och vara inkluderade när vi fattar 
våra beslut som i slutändan hamnar på deras köksbord. De som bor i förorten stängs ute från 
politiken det duger inte att åka dit en gång för att skaka hand och tro att vi har deras stöd och vet 
vad de känner eller upplever. Våra förorter präglas av stort engagemang och ett rikt föreningsliv, 
där människor går samman för att lyfta sina bostadsområden. Dock upplever många att viktiga 
beslut fattas över deras huvuden. Vi inom Vänsterpartiet måste ta ett steg närmare och ge dessa 
medborgare ett inflytande över politiska beslut och bygga ett långsiktigt förtonade mellan 
vänsterpartiet och våra förorter.  

Med stöd av ovanstående yrkar vi

att  Vänsterpartiet aktivt stödjer sina lokala föreningar ute i förorterna så dessa minst 1 
 gång per halvår ordnar ett öppet medborgarsamtal och lyssnar av medborgarnas idéer och  
 behov.

att  Vänsterpartiet samlar in förslagen och röster från medborgarsamtalen för att kunna 
 använda dessa som grund för sin framtida politik

Vänsterpartiet Enskede

Distriktsstyrelsens svar på motion A11
Motionärerna föreslår att Vänsterpartiet aktivt ska stödja sina lokala föreningar ute i förorterna så 
att dessa minst 1 gång per halvår ordnar ett öppet medborgarsamtal och lyssnar av medborgarnas 
idéer och behov, samt att vi samlar in förslag och röster från medborgarsamtalen för att kunna an-
vända dessa som grund för vår framtida politik.

Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att medborgare bör ha ett större inflytande över 
de beslut som påverkar dem själva. Om Vänsterpartiet bildar majoritet efter valet blir det en 
uppgift för Vänsterpartiet i den kommunen att diskutera hur sådan dialog ska se ut mellan politiker 
och medborgare. Men partiföreningar kan givetvis arrangera egna medborgardialoger redan idag. 
Antingen i form av öppna möten där allmänheten bjuds in, eller genom enkäter och diskussioner på 
gatan. Det ger ett varmt intryck av vårt parti att vi lyssnar på vad folk har att säga. Till viss del sker 
detta redan idag i vårt vardagliga utåtriktade arbete.

Distriktet arbetar redan idag på olika sätt stödja föreningar i förorten. Vår uppgift är att vägleda 
och engagera, vi kan däremot inte bestämma vad föreningarna ska göra. Vi hjälper gärna de 
föreningar som vill komma igång med den här typen av medborgardialog. Vi kan också ta på oss 
att tipsa föreningarna om att det här är ett möjligt sätt att jobba på för att skapa förtroende mellan 
parti och medborgare.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  distriktet sprider information i partiföreningarna om hur de kan arbeta med 
 medborgardialog

att  därmed anse motionen besvarad

A12 Stopp för avloppsslam på åkrarna
Spannmål som växer på åkrar som gödslas med avloppsslam som gödsel är en klassfråga. En klass-
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fråga eftersom de lågavlönade familjeförsörjarna, de arbetslösa, sjukskrivna och utslagna endast 
har råd med att köpa det billigaste mjölet till mat och bak. Detta gäller även för oljor, spannmåls-
produkter och bröd som köps i affären.

De flesta kvarnar i Sverige tar inte emot grödor som har vuxit upp på åkrar som har gödslats 
med avloppsslam men våra bönder som får betalt för att sprida det giftiga slammet på sina åkrar 
”glömmer” att ange detta när dom levererar sina produkter till spannmålsuppköparna eftersom 
priset de får ut blir mycket lägre. Även om vi köper vårt mjöl från en kvarn som nekar att ta emot 
denna spannmål så är det mycket troligt att vi inte får rent mjöl i påsen i alla fall.

Experter, senast Göran Petersson Senior Professor i Kemisk Miljövetenskap, Kemi- och 
Bioteknik på Chalmers skriver i januari 2014 

Slam och Miljö i Europa 
Förbränning ersätter deponering på odlingsmark 
Sverige i botten – snabb omställning krävs 
Stopp för slamspridning omgående 
Slam styrs snarast till avfallsförbränning 
Missriktade slammål korrigeras

Avloppsslam även rötat innehåller medicinrester, tungmetaller, nanopartiklar och andra gifter. 
Bevisat genom forskning är främst att fiskar blir tvåkönade av p-pillerrester och att fiskar får sina 
gälar igentäppta av nanopartiklar. 

Ca 50 % av invånarna i Håbo-Tibble, Upplands-Bro kommun, har skrivit på en miljööverklagan 
till Mark- och Miljödomstolen på att Länsstyrelsen i sin miljöprövning tillåter Käppalaverket 
att anlägga ett mellanlager av rötslam i vårt närområde. Detta trots protester och överklagan från 
boende och från kommunens Mark- och Miljönämnd. Slamlagret kommer att innebära att våra 
storjordbrukare kommer att kraftigt öka sin användning av avloppsslam. Information och 
dokumentation finns på hemsidan http://håbo-tibble.se/

Det finns metoder sedan 1990-talet som på ett oskadligt sätt kan rena slam och återvinna dess in-
nehåll. Detta gäller även för de näringsämnen som kan vara till gagn för jordbruket.

Vänsterpartiets partiavdelning i Upplands-Bro yrkar

att  distriktet verkar för att spridning av avloppsslam omedelbart stoppas i vårt län samt

att  de avloppsreningsverk som finns i länet krävs att ta hand om avloppsslammet och rena  
 detta med ett för vår miljö och vår natur med så oskadliga metoder som finns att tillgå  
 samt

att  återvinning av slammets innehåll skall ske i så stor utsträckning som möjligt

Upplands-Bro (140202)

Distriktsstyrelsens svar på motion A12
Motionärerna tar upp den viktiga frågan om hur avfall hanteras och hur gödsling av åkrar bör 
ske, ur ett miljöperspektiv. Kritik riktas mot användandet av avloppssslam inom vårt län, och en 
rad förslag till beslut för att förhindra och minska användandet föreslås.

Distriktsstyrelsen delar uppfattningen i det olämpliga i hur avloppsslam idag används för att 
gödsla åkrar i länet. Det finns all anledning att ifrågasätta detta, och verka för ett minskat an-
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vändande. Dock är frågan inte bara en fråga för vårt län, utan har nationell bäring, och bör därför 
hanteras på nationell nivå. Därför föreslår DS att motionen hänskjuts till riksdagsgruppen för vidare 
hantering.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  motionen hänskjuts till riksdagsgruppen för ställningstagande

A13 Motion om Minnesmärke 
Det är inte många av den svenska befolkningen som den 9 oktober kommer ihåg att komma ihåg 
Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln. Datumet sammanhänger med att de sista slavarna 
just denna dag, 1847, frigavs på den karibiska svenska kolonin Saint-Barthélemy. På sätt och vis 
är det inte märkligt att människor inte känner till detta då det har suddats ut från våra skolböcker. 
Drottning Kristinas intresse för slavhandeln grundade sig i att Portugal hade ett behov av 600 slavar 
årligen till plantagen på den västafrikanska ön, São Tomé. Portugiserna hade inte skepp som var 
konstruerade för människofrakt vilket ledde till arbetsbrist på plantagen. Där såg Louis de Geer 
och Drottning Kristina sin chans att genom tillhandahålla slavar få in en fot på den lukrativa slav-
marknaden. Denna berättelse om vår folkkära drottning finns inte med i den Svenska historieun-
dervisningen. Tystnaden kring den svenska inblandningen i transatlantiska slavhandeln har till 
effekt att det är svårt att prata om rasism i vår samtid och att förklara den sociala och ekonomiska 
underordning som drabbar afrosvenskar ännu idag. Den transatlantiska slavhandeln är historiens 
kanske enskilt största brott mot mänskligheten och det var i Stockholm som dess svenska del organ-
iserades. I vår huvudstad finns en rad minnesmärken och monument resta för att minnas och hedra 
offren som varit utsatta för andra oförrätter som begåtts i Sveriges historia.

Med stöd av ovanstående yrkar vi

att  Vänsterpartiet driver aktivt på för att Stockholms stad skall upprätta ett värdigt 
 monument/minnesmärke för att hedra offren som drabbats av det transatlantiska 
 slaveriet och påminna om Sveriges deltagande i detta.  

att  Vänsterpartiet driver aktivt på för att Stockholms stad skall initiera en upplysningskampanj  
 som riktar sig till Stockholms skolor för att stärka dessas vetskap om den transatlantiska  
 slavhandeln och Sveriges roll i detta.

att  Vänsterpartiet driver aktivt på för att Stockholms stad samarbetar med de afrosvenska  
 organisationer som jobbar med denna fråga om utformningen och placeringen av 
 monumentet och att upplysningens-kampanjen görs i samråd med dessa.

Vänsterpartiet Enskede

Distriktsstyrelsens svar på motion A13
Motionärerna uppmärksammar den transatlantiska slavhanden genom en historisk tillbakablick, 
och vill att Vänsterpartiet verkar dels för ett minnesmonument, dels en upplysningskampanj och 
aktivt arbetar för ett samarbete med afrosvenska organisationer Stockholms stad.

Distriktsstyrelsen anser, liksom motionärerna, att frågan är väl värd att uppmärksamma. 
Den transatlantiska slavhandeln är ett mörkt kapitel i mänsklighetens historia och bör uppmärksam-
mas mer än idag – inte minst gäller det Sveriges medverkan. Distriktsstyrelsen 
vill också påminna om att partikongressen biföll en rad förslag om hur partiet nationellt kommer att 
arbeta vidare i den riktningen.
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Dock är inte distriktsårskonferensen rätt instans för att ta ställning till frågor som uttryckligen 
handlar om Stockholms stad. Därför bör motionen hänskjutas till Vänsterpartiet i Stockholms 
stadshus.

Distriksstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  motion A13 hänskjuts till Vänsterpartiet i Stockholms stadshus
att  avslå motionen
 

A14 Motion om hemtjänst utan biståndsbedömning
Den som behöver och vill ha hjälp med städning, handling och andra hushållsgöromål kan 
idag köpa denna hjälp. Du bestämmer själv vad du vill ha hjälp med och köper den tjänsten. Ett 
särskilt bidrag, RUT, har skapats för att uppmuntra till sådana köp. Det är konstruerat så att det 
framför allt gynnar människor med höga inkomster. Alla undersökningar visar också att nästan 
inga låginkomsttagare utnyttjar detta bidrag.  Men behovet av hjälp är förstås lika stort bland 
människor med låga inkomster. 

Vi vet också att detta behov ökar med åldern. När vi passerat 75 år behöver allt fler av oss hjälp 
med dessa hushållsgöromål. Då finns förstås den kommunala hemtjänsten. Men nu bestämmer 
du inte längre själv vad du vill ha hjälp med. En detaljerad biståndsbedömning ska göras av ditt 
hjälpbehov av särskilt utbildade biståndsbedömare. En byråkratisk apparat dras igång och du 
kan nu mot betalning få den hjälp som biståndsbedömaren anser att du behöver. För de flesta 
äldre som behöver hjälp med enkla hushållsgöromål är detta en både förnedrande och onödigt 
byråkratisk ordning. 

Vårt förslag är därför att denna hjälp i hemmet, i regel begränsad till några timmar i månaden 
och till samma kostnad för den sökande som idag, tillhandahålls av hemtjänsten utan bistånds-
bedömning. Äldre människor görs myndiga. Vi litar på att de själva vet vilka behov av hjälp de 
har.  Vad vill du ha hjälp med idag, är den fråga som hemtjänstens personal ska ställa. 

Men öppnar inte en sådan ordning för ett stort missbruk? Nej, erfarenheterna visar att systemet 
som prövats i flera kommuner, bland annat i Linköping, fungerar väl. Varför skulle den som inte 
behöver hjälp frivilligt betala för en hjälp som inte behövs? Hjälpen är ju inte gratis. Men till 
skillnad från RUT är denna hjälp inte konstruerad så att den speciellt gynnar de med höga 
inkomster, utan tvärtom är de med lägst inkomster ofta gynnade genom lägre taxa.  

Vi yrkar

att  Vänsterpartiet Storstockholm verkar för att denna typ av hemtjänst införs i länets 
 kommuner

Vänsterpartiet Vantörs styrelse

Distriktsstyrelsens svar på motion A14
Motionären vill att hemtjänst skall kunna ges utan biståndsbedömning. En likartad motion 
(kongresshandlingarna motion A13) avslogs av Vänsterpartiets kongress för två månader 
sedan. Ur motionssvaret: ”För att äldre skall få kommunal äldreomsorg genomförs en bistånds-
bedömning. Den ser olika ut i olika delar av landet. Biståndsbedömningen är en formell process 
som skall se till att den äldre får de insatser som hen har behov av och rätt till. Många äldre vet 
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inte vad de har rätt till eller vad de kan få hjälp med. Biståndsbedömningen är för många svår att 
förstå och den äldre är i det sammanhanget i ett underläge. Utifrån perspektivet att alla äldre inte har 
möjlighet att själva ta till vara alla sina intressen bör målet för Vänsterpartiets politik inte vara att 
avskaffa biståndsbedömningen utan att förändra och förbättra den. Vi har också konkreta förslag på 
hur detta skall ske.” DS anser, oavsett uppfattning i sakfrågan, att det vore orimligt av års-
konferensen att gå emot ett nyligen fattat kongressbeslut.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motion A14

A15 Trådlös teknik kostar hälsan
Vår myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), försäkrar att det inte finns några hälsorisker 
med exponering för trådlös teknik. Detsamma sade berörda myndigheter och industri om asbest 
och tobak, vi vet alltför väl vilka tragiska följder bristen på initiativ och åtgärder det förde med sig. 
SSM:s trovärdighet ökar inte av att medlemmar i myndighetens expertgrupp erhåller stora for-
skningsbidrag från telekomindustrin och förtiger forskning som visar allvarliga hälsoeffekter av 
exponering för elektromagnetiska fält. Förtroendet stärks inte heller av att medlemmarna är med i, 
eller uttalat anhängare av ICNIRP; en privat tysk stiftelse som fastställt de gränsvärden som hän-
visas till i Sverige. Gränsvärden som är av enorm ekonomisk betydelse för telekomindustrin. Det 
framkommer sällan att dessa gränsvärden gäller enbart korttidsexponering, 6 min, och enbart akuta 
termiska effekter, medan vi i dag är ständigt exponerade. Säg den lektion eller skoldag som varar i 
sex minuter. Skall vi säga till våra barn att ”gå ni lugnt till skolan, det kanske är ofarligt, du kanske 
inte drabbas”. Är det en risk vi skall ta/tvingas ta? Föräldranätverket för elöverkänsliga barn kan ge 
detaljinformation.

Det finns idag flera tusen människor i vårt land som inte kan röra sig fritt i samhället pga. elöverkän-
slighet (erkänd funktionsnedsättning). Antalet ökar i takt med utbyggnaden och ökande användning 
av trådlös teknik inom alla samhällsområden. Det handlar om att inte kunna införskaffa livsmedel 
och medicin, inte kunna gå på teater eller bio, inte besöka bibliotek eller utställningar, inte kunna 
delta i föreningsliv eller konferenser, inte kunna hämta ut ett rekommenderat brev på posten. Det 
handlar också om att inte kunna vistas på sin arbetsplats, inte vara i skolan, bli tvungen att avstå från 
läkarbesök och vård, inte kunna bo på äldreboende, inte kunna kontakta ambulans, polis och brand-
kår liksom myndigheter, kommun anhöriga och vänner, inte kunna nyttja allmänna färdmedel. Man 
ställs utanför allt, där lösningen är trådlös. Isolering och utanförskap blir till slut totala.

Det finns ett politiskt ansvar för att tillräckliga åtgärder vidtas för att människor inte skall skadas 
av strålningen i samhället. Samma ansvar för dem som redan är skadade/funktionsnedsatta som en 
följd av den ofrivilliga exponeringen för elektromagnetiska fält och mikrovågor. Det är inte 
längre godtagbart att i kommuner och landsting agera som om den trådlösa tekniken vore riskfri och 
samtidigt motivera sin medverkan med att forskningen är motsägelsefull. När så är fallet, skall den 
lagfästa Försiktighetsprincipen hävdas. Man bör också beakta att det är den industrifinansierade 
forskningen som inte finner någon hälsopåverkan av elektromagnetiska fält. Oberoende forskare 
har länge visat på allvarliga hälsoeffekter och varnat för den trådlösa teknikens konsekvenser. 
Frågan om hur vi i distriktet skall förhålla oss till den pågående (oöverskådliga) utbyggnaden av 
trådlös teknik, när allt fler människor drabbas av en viss typ av hälsoeffekter i miljöer med denna 
teknik, måste lyftas. Om vi använder dagens kunskap rätt, kan vi hjälpa dem som redan är drabbade 
och förhindra att fler drabbas.
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Med anledning av ovanstående, yrkar jag att Stockholmsdistriktets årskonferens 2014 beslutar

att  efter valet men före årets slut, tillsätta en grupp med uppdrag att ta fram ett 
 underlag för hur vi i vårt distrikt skall förhålla oss till införande och utbyggnad 
 av trådlös teknik och den därmed ökande exponeringen för elektromagnetiska fält   
 och mikrovågor

att  i gruppen skall ingå representanter från såväl distriktsstyrelsen som personer från   
 organisationer med erfarenheter av och kunskap om riskerna med den snabbt   
 tilltagande elsmogen

att  inhämta kunskap om vilka hjälpmedel/åtgärder drabbade behöver för att kunna   
 klara av sin livssituation

Yvonne Chan (Sollentuna)

Distriktsstyrelsens svar på motion A15 
I motion A15 föreslås att årskonferensen efter valet, men före årets slut, tillsätter en grupp med 
uppdrag att ta fram ett underlag för hur vi i vårt distrikt skall förhålla oss till införande och ut-
byggnad av trådlös teknik och den därmed ökande exponeringen för elektromagnetiska fält och 
mikrovågor, att det i gruppen ska ingå representanter från såväl distriktsstyrelsen som personer 
från organisationer med erfarenheter av och kunskap om riskerna med den tilltagande elsmogen 
samt att inhämta kunskap om vilka hjälpmedel/åtgärder drabbade behöver för att kunna klara av 
sin livssituation.

En motion om de påstådda riskerna med elektromagnetiska fält och trådlös kommunikation 
behandlades av Vänsterpartiets kongress i januari i år. Partistyrelsen konstaterade i sitt svar, som 
kongressen ställde sig bakom, bl.a. att ”elöverkänslighet är ett omdiskuterat fenomen. Att de 
drabbade har verkliga och ofta mycket besvärande symptom (huvudvärk, nervositet, allmän
 trötthet, koncentrationssvårigheter, öronsusningar, svindel, irriterad hud samt smärtor i leder 
och hjärta) är inte ifrågasatt. Den övervägande bilden av forskningsläget talar dock för att det 
inte går att visa på negativa effekter i samband med exponering för svaga elektromagnetiska 
fält från t.ex. elledningar eller mobiltelefoner. […] Vänsterpartiet respekterar att människor 
känner oro inför den snabba teknikutvecklingen och att enskilda individer upplever att den 
trådlösa tekniken har negativa effekter på deras hälsa. Men politiska beslut behöver grunda sig i 
”vetenskap och beprövad erfarenhet”, som vi uttrycker det i Sjukvårdspolitiska programmet. 
Vi ser också stora möjligheter med trådlös teknik. Genom en fortsatt utbyggnad av mobilnätet 
kan vi garantera bra mobiltäckning i hela landet och därigenom förbättra möjligheterna för 
människor och bo och arbeta i hela Sverige. Vi tycker också det i grunden är positivt om 
offentliga platser kan ha öppna trådlösa nätverk, det bidrar till att göra den nya tekniken till-
gänglig för fler. […] Vänsterpartiet stödjer därför inte heller krav på strålningsfria zoner. När det 
gäller förslagen om var man ska kräva kabelbunden kommunikation istället för trådlös så inne-
bär de långtgående omställningar i samhället och skulle kunna innebära stora kostnader 
för det offentliga. För en sådan omställning skulle dem krävas forskningsresultat som på ett 
betydligt mer övertygande sätt än hittills påvisar nödvändigheten i sådana åtgärder.”

Distriktsstyrelsen delar partistyrelsens och kongressens bedömning och ser därför inget skäl att 
bifalla motion A15.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen
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A16 Anpassa valmaterial och valstugor till personer med funktionsnedsättning
Det är oerhört viktigt att vårt valmaterial och valstugor är anpassat för personer med funktions-
nedsättning. Det är till exempel valmaterial som läses in och tas fram i punktskrift och på storstil till 
personer med synnedsättning. Det är också viktigt att vår hemsida och andra elektroniska dokument 
blir lättillgängliga för alla. 

För att ovan nämnda anpassningar skall bli så bra som möjligt är det lämpligt att personer ur de 
olika målgrupperna får testa dessa.

Vi yrkar på att Vänsterpartiet Storstockholm till valen 2014 gör följande

att  det finns valmaterial på lätt svenska

att  det finns ramper till våra valstugor så att personer med rörelsehinder får tillgång till dem.

att  ta fram valmaterial på för synskadade läsbart media

att  ta fram valmaterial på lätt svenska

att  valstugor görs tillgängliga för personer med rörelsehinder

att  personer med funktionsnedsättning tillfrågas som rådgivare gällande ovanstående

Vänsterpartiet Farsta och Vänsterpartiet Sundbyberg 

Distriktsstyrelsens svar på motion A16
Motionärerna lyfter mycket viktiga frågor om tillgänglighet till valstugor och valmaterial. 
Distriktsstyrelsen delar helt motionärernas ambitioner om detta och vi ser också behovet av 
rådgivning i frågorna från personer med funktionsnedsättning.

När det gäller valstugorna så finns det ramper och breda dörrar på de som vi beställt. När det gäller 
valmaterialet så har vi en dialog med partikansliet om det centrala materialet och det brukar finnas 
tillgängligt i någon form för synskadade. Om det blir inläst, punktskrift eller digitalt är ännu inte 
klart. Även material på lättläst svenska tas fram av partikansliet, men vi ska också försöka att skriva 
allt utåtriktat material utan att krångla till språket.

När det gäller internet så tar vi tacksamt emot synpunkter kring hur de plattformar vi har kan göras 
mer tillgängliga. Där begränsas vi dock i stor grad av det handlingsutrymme som finns i den webb-
plattform som erbjuds av partikansliet.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  anse motionen besvarad

A17 Ljudanläggningen Kafé Marx
En av de organisationer som utnyttjar partiets möteslokal Kafé Marx allra mest är 
Vänsterpartiets pensionärsklubb. Vi har under en lång rad av år haft klagomål på ljudet i lokalen. 
Hösten -13 verkade det som att bekymren var över. Härolden, partiets fastighetsförening, 
hade installerat en förstärkare med anslutning till hörselslinga. Men det visade sig att den nya ljud-
anläggningen var behäftad med brister. Det fanns till exempel ingen bruksanvisning i 
anslutning till apparaten. Kamrater från distriktet visade några av oss i klubben hur det var tänkt att 
fungera. För nästan med detsamma började den trådlösa mikrofonen och dess mottagare att konstra. 
Många i vår klubb har problem med hörseln, en del lämnar möten eftersom de blir frustrerade över 



att inte höra vad som sägs. Detta är exempel på bristande tillgänglighet, en del människor ut-
estängs helt enkelt från att delta i debatter och kulturinslag.

Vänsterpartiets pensionärsklubb yrkar 

att  kommande distriktsstyrelse bearbetar Härolden så att Kafé Marx blir en bra 
 möteslokal även för äldre med hörselnedsättning.

Styrelsen för Vänsterpartiets pensionärsklubb i Storstockholm

Distriktsstyrelsens svar på motion A17
Motionärerna påtalar de brister som finns i ljudanläggningen och hörslingan på Kafé Marx. 
Distriktsstyrelsen och framförallt Distriktsexpeditionen är väl medvetna om bristerna och vi har 
bearbetat Härolden (Vänsterpartiets fastighetsförening som förvaltar fastigheten på Kungsgatan 
84) under lång tid för att få det åtgärdat och precis som pensionärsklubben så var vi optimistiska 
när det nya systemet till slut var installerat.

Då vi delar motionärernas besvikelse så lovar vi att fortsätta att bearbeta Härolden för att Kafé 
Marx ska kunna fortsätta fylla dess viktiga syfte som mötesplats för oss alla.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  bifalla motionen

A18 Gratis trådlöst internet på tunnelbana
Många länder i världen har gratis internet lite här och där i staden. I London har man haft ett 
försök med wifi på stationen Charing Cross vilket blev en succé. Nu har man bestämt att hela 
Londons tunnelbana skall ha trådlöst internet vilket gör det möjligt för alla med smarta tele-
foner att söka information på nätet om öppettider, kartor, restauranger och annat man kan tänkas 
behöva veta när man besöker huvudstaden. När hösten och vintern gör intåg är det inte ovanligt 
med stopp i Stockholms tunnelbana trafiken. Då kan mobiltelefonen vara en tröst, för den som 
vill fördriva tiden med film eller musik. 

En kartläggning av surfhastigheten i Stockholms tunnelbana visar att hastigheterna skiljer sig 
mycket åt beroende på station, och operatör. Under jord finns det i dag inget 4G-nät, men ovan 
jord går det ibland att nå riktigt höga hastigheter. Snabbast går det vid Gullmarsplan och Örns-
berg, med hastigheter på över 80 Mbit per sekund. Den sistnämnda stationen hamnar dock även 
i botten av mätningen, för den som har Telia som operatör. De står dessutom för mätningens allra 
sämsta resultat. I Hammarbyhöjden går det inte snabbare än 3,2 Mbit per sekund.

Att öppna upp gratis wifi i tunnelbana skulle underlätta för många människor som pendlar i 
denna anläggning.  Stockholm var tidigt ute med att erbjuda 3G-nät i princip i hela sitt tunnel-
banesystem och nu är det dags att erbjuda gratis wifi.
Med stöd av ovanstående yrkar vi

att  Vänsterpartiet ska aktivt arbeta för att SL erbjuder gratis wifi i Stockholms 
 tunnelbanestationer och inte nödvändigtvis i tågets vagnar

 Vänsterpartiet Enskede

Distriktsstyrelsens svar på motion A18
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I motion A18 föreslås att Vänsterpartiet aktivt ska verka för att SL erbjuder gratis wifi i Stockholms 
tunnelbanestationer och inte nödvändigtvis i tågets vagnar. Vi instämmer i att det är angeläget att nätet 
görs tillgängligt i kollektivtrafiken och på andra offentliga platser och Vänsterpartiet i Stockholms läns 
landsting driver redan denna fråga.  Dock bör de slutliga prioriteringarna av vilka krav som ska drivas i 
landstingsfullmäktige göras av landstingsgruppen.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  motionen anses besvarad
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