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Verksamhetsplanen

VP1. För in politiken i distriktets verksamhetsplan
Partiföreningarna är basen för medlemmarnas politiska medvetenhet och partiets utveck-
ling. Verksamhetsplanen liksom distriktets och partiföreningarnas arbete måste bottna i 
Vänsterpartiets ideologi och den nationella och lokala politiken måste hänga samman. Det är 
förutsättningen för att verksamhetsplanen ska uppfattas som meningsfull. 

Vi saknar ett tydligt socialistiskt perspektiv i den liggande texten likväl en tydlighet över hur 
vi rent organisatorisk ska bygga partiet för att bli ett reellt alternativ till den borgerliga politik 
övriga partier för fram. 

Vi får heller inte nöja oss med att tro att enbart Alliansens åtta år vid regeringsmakten har 
skapat de orättvisor vi ser i Stockholm och Sverige. Vi måste istället tydligare förklara hur 
det kapitalistiska systemet med massarbetslöshet, privatiserad offentlig sektor, bostadsbrist, 
låga skatter för storföretag och banker samt urholkad arbetstrygghet och demokrati står i bjärt 
kontrast till det stora flertalets intressen. Vi måste också formulera vad vi vill se i dess ställe, 
formulera en socialism för det tjugoförsta århundradet.

Därför yrkar vi, Birka-Vasa partiförening, på följande förändringar i den föreslagna 
verksamhetsplanen. (Förslag till tillägg: fetmarkerad kursiv stil. Förslag till strykningar: 
överstrukna.)

1. För ett rättvist och solidariskt samhälle
1. Under den kommande tvååriga verksamhetsperioden kommer Vänsterpartiet Storstock-
holm att fortsätta arbetet för ett rättvist och solidariskt samhälle och vara tydliga i nödvän-
digheten av det socialistiska alternativet. Vi gör det som oppositionsparti till S-MP-styret på 
riksnivå och till högerstyret i Stockholms läns landsting. I de flesta kommuner fortsätter vi i 
opposition lokalt, även om vi blivit en starkare kraft i och med de lokala valframgångarna i 
nästan alla 26 kommuner i Stockholms län. Men i flera kommuner kommer vi även att ar-
beta utifrån vår roll som en del av en styrande rödgrön majoritet. Förra mandatperioden var 
vi med och styrde i Botkyrka och Södertälje och valresultatet ledde till att vi numera deltar i 
majoritetssamarbeten även i Stockholms stad, Sundbyberg och Upplands Väsby. Det innebär 
att mer än hälften av invånarna i Stockholms län nu bor i kommuner där Vänsterpartiet är med 
och styr.

2. Under Reinfeldts två regeringsperioder I det kapitalistiska systemet ser vi har vi sett hur 
klyftorna ökar i Sverige och hur rasisterna vunnit vinner mark. Tron på girighet som drivkraft 
i välfärdssektorn har lett till vårdskandaler. Idén att skolor ska konkurrera med varandra har 
lett till segregation och konkurser. Klyftorna mellan kvinnor och män har tillåtits växa sig än 
större. Miljöhoten får växa utan effektiva åtgärder. Skillnaden mellan förort, glesbygd och 
innerstad tilltar. Det kapitalistiska systemet måste hela tiden expandera för att överleva. 
Marknader har skapats av våra tidigare samhälleliga resurser som sjukvård, äldreomsorg 
och pensionsfonderna.

3. Allt vårt arbete utgår från övertygelsen om att ett socialistiskt samhälle som byggs med 
solidaritet, rättvisa och omtanke, där välfärden är att lita på, är starkare än ett samhälle där 
marknadens girighet får råda. Omtanke är när ett barn slagit sig och besöket till läkaren är 
gratis och finns nära till hands. Rättvisa är när både Hanin från Södertälje och 

4. Hanna från Södermalm kan känna hopp inför framtiden och när både företagsledarens och 
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städerskans barn har möjlighet att flytta hemifrån. Solidaritet är när vi organiserar oss i facket 
för att förhindra lönedumpning och när vi står upp för alla människors lika värde. En viktig 
uppgift är att förklara att lönedumpningen inte har något samband till varken flyktingar, 
invandrare eller EU-migranter. 

5. Vårt arbete för ett samhälle utan klassklyftor och för ett samhälle där män och kvinnor har 
lika makt och livsvillkor fortsätter. Arbetet för en välfärd att lita på och att lyssna på röster 
från orten är Vänsterpartiet Storstockholms riktmärke för kommande verksamhetsperiod. I 
praktisk, politisk handling visar vi vilket samhälle vi vill skapa. 

FRÅGA ORTEN! 
6. I slutet av förra verksamhetsperioden påbörjades arbetet med Fråga Orten. Vi kommer nu 
att fortsätta det.  Den ideologiska utgångspunkten är Vänsterpartiets politik som på sikt ska 
leda till det alternativa socialistiska samhället. Tanken är att vara ute bland folk och fråga 
vad de tycker är bra med sin ort och vad som borde göras bättre. Det finns tre syften med att 
bedriva det här arbetet.  Syftet Det första är att ge människor en möjlighet att komma till tals 
och berätta vad de tycker är bra och dåligt i sin ort. Det andra är att stärka stödet och förtro-
endet för Vänsterpartiet genom ett utvecklat och kontinuerligt dialogarbete. Det tredje är att 
– om tillfälle uppstår – berätta om Vänsterpartiets arbete i kommunerna.

7. MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■  Förankra och utveckla former för dialogarbete i distrikt, partiföreningar, parlamentariska 
grupper och bland våra medlemmar.
■ Skapa engagemang och delaktighet bland ”vanligt folk” för hashtaggen #jagtycker i sociala 
medier.
■ Samla in och sammanställa 10 000 enkätsvar, både muntliga svar och webbsvar inräknade. 
■ Diskutera de förslag som kommer in i förhållande till partiets politik och ta ställning till 
om vi kan ta med oss det när vi formulerar majoritetsförslag eller lägger motioner i kom-
munen.
■ Återkoppling till orten om resultatet av enkätfrågorna och svar på vad vi avser göra av dem.

2. Politiska fokusfrågor
8. Huvuduppgiften är att utveckla politiken och kunskapen om politikens ideologiska bas, 
både hos medlemmar och hos invånare. I länet finns stora och viktiga politikområden 
där vi kan visa att Vänsterpartiets är den enda rättvisa alternativet. Inte minst gäller det 
sjukvård, bostäder, miljö, kollektivtrafik. Parallellt med Fråga Orten kommer distriktet att 
fokusera på att föra ut vår sjukvårds- och bostadspolitik.

HEM FÖR ALLA
9. Vänsterpartiet arbetar för att alla ska ha ett hem att trivas, med hyror vi alla har råd med. En 
högerpolitik som konsekvent har valt marknaden framför människan har gjort att det byggts 
för lite och för dyrt. I de kommuner där vi är med och styr påverkar vi politiken så att hyrorna 
pressas ned hos de kommunala bostadsbolagen, det byggs fler klimatsmarta hyresrätter 
samt ser till att föra ut politiken för invånarna. I opposition blir uppgiften istället att göra oss 
kända och skapa opinion för vår politik.

SJUKVÅRD ATT LITA PÅ
10. Riskkapitalisterna vill tjäna pengar och använder sjukvården som en marknadsplats. 
I Stockholms län är sjukvårdsresurserna är ojämnt fördelade. Vänsterpartiet arbetar för 
att en sjukvård att lita på. En sjukvård som fördelas efter behov, inte var det privata vård-
företaget finner det mest lönsamt. När vi blir sjuka eller när våra barn eller föräldrar får ont 
i kroppen, ska någon finnas där för att lyssna på oss och hjälpa till. Vi behöver göra något åt 
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den ojämnt fördelade tillgången och konsumtionen av sjukvård i länet, bristen på vårdplat-
ser och larmrapporterna om överbeläggningar. En verklig utmaning är personalrekryteringen, 
akutsjukhusen behöver såväl resurser som höjda löner för sjuksköterskor för att klara det. 
Eftersom det handlar om kvinnodominerade arbetsplatser är detta i hög grad en feministisk 
fråga. Landstingsfrågor ska bör få en tydligare roll i distriktets politiska arbete. Vår sjukvård-
spolitik bör bäras av såväl distrikt, landstingsgrupp och partiföreningar.

11. MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ Vänsterpartiet ska vara viktig aktör i den bostadspolitiska och sjukvårdspolitiska parlamen-
tariska och utomparlamentariska debatten runtom i länet.

3. Viktiga perspektiv
Vänsterpartiets grundläggande perspektiv ska vara systemkritiskt. Vår uppgift är att tydlig-
göra varför ojämlika levnadsförhållanden utvecklas, varför miljöhoten och rasismen inte 
tas på allvar och varför ett skillnadstänkande gentemot flyktingar och invandrare upprät-
thålls.

LOKALA FRÅGOR
12. De partiföreningar som hellre vill fokusera på en annan lokal fråga uppmuntras att göra 
detta. Vänsterpartiet bör ha en god lokal förankring och vara pådrivande i frågor som är vik-
tiga för människor på plats. 

KLIMATPERSPEKTIV
13. Vår miljö- och klimatpolitik är inte skild från andra politikområden. Tvärtom bör det 
framhållas att våra förslag vad gäller välfärd, fördelningspolitik, kollektivtrafik och stad-
splanering både direkt och indirekt har betydelse för att minska klimatpåverkan.

ANTIRASISTISKT ARBETE
14. Arbetet mot den strukturella rasismen och för en human flyktingpolitik fortsätter. Vi ska 
bemöta rasistiska och nazistiska gruppers propaganda och vi behöver bevaka andra partier 
så att de aldrig samarbetar med Sverigedemokraterna. En viktig uppgift är att upprätthålla 
vänster-högerkonflikten i svensk politik och se till att vänstern blir de som kanaliserar frustra-
tionen över orättvisor.  Vi ska också vara tydliga med att det är den borgerliga politiken och 
den otyglade kapitalismen som innebär att sammhället slits sönder vilket är grogrunden 
för rasism. Mot vilken vi ska föra fram vår socialistiska samhällsvision. 

DEMOKRATI
Vänsterpartiet främsta perspektiv är den demokratiska. Demokrati är en förutsättning för 
och i ett framtida socialistiskt samhälle. I den demokrati som vi vill ha har alla invånare 
lika värde och alla väljares röster har lika värde, oberoende inkomst, bostadsort och ställn-
ing i samhället. Demokratin måste diskuteras, värnas och utvecklas. Det är bara Vänster-
partiet som har en syn på demokratin som även innefattar ekonomiska och sociala hänsyn-
stagande. En allmän, vardaglig känsla av maktlöshet och brist på inflytande som inneburit 
att endast 40 procent i vissa valkretsar ansåg att det är en god idé att gå och rösta i 2014 års 
val. Mer demokrati, inte mindre, är målsättningen för alla politiska ställningstaganden. 
En av de viktigaste uppgifter som vi i Vänsterpartiet har är att försvara och utveckla de-
mokratin. 

15. MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ De föreningar som vill driva egna lokala kampanjer ska få stöd från distriktet att lägga upp 
det arbetet.
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■ Distriktets politik ska genomsyras av ett feministiskt perspektiv och även ett klimat-
perspektiv.
■ Alla distriktets ställningstagande ska utgå från att utöka det demokratiska inflytandet på 
politiken, ekonomin och samhället i stort.

4. Vänsterpartiet styr!

16. Vänsterpartiet gick fram i kommunalvalet och ingår nu i kommunledningarna i fem kom-
muner: Stockholms stad, Södertälje, Botkyrka, Sundbyberg och Upplands Väsby. Att vara 
med och styra en kommun innebär både möjligheter och utmaningar. Framförallt innebär 
det att vi kan vara med och genomföra reformer och bidra till samhällsförändringar i riktning 
mot ett mer solidariskt och rättvist samhälle. Vi kan visa att Vänsterpartiet gör skillnad. Men 
vårt deltagande kan också skapa förväntningar som är svåra att motsvara, dels för att vi måste 
kompromissa med andra partier, dels för att de ekonomiska ramarna, som till största delen 
bestäms av faktorer som vi inte kan påverka, inte motsvarar de faktiska behoven och våra 
ambitioner. 

17. När Vänsterpartiet tar det politiska ansvar som väljarna gett oss gör vi det helhjärtat och 
seriöst. När vi ingår i en kommunledning så gör vi det fullt ut och med självförtroende. Vi 
samarbetar med andra partier på grundval av ömsesidig respekt och ett gemensamt uppdrag. 
Vi är pådrivande och konstruktiva och vi tar ansvar för hela den politik som vi är med och ut-
formar. Men det innebär också begränsningar i att driva Vänsterpartiets politik fullt ut. Det 
måste förklaras för våra väljare som i annat fall kan uppfatta oss som svekfulla.  

18. Vänsterpartiet får aldrig bli ett parti som bara förvaltar. Vi måste hela tiden, såväl i kom-
munpolitiken som i allt annat politiskt arbete, visa på en väg bortom dagens bristfälliga 
välfärd – att ett samhälle som fullt ut präglas av solidaritet, rättvisa och omtanke är möjligt. 
I de beslut som Vänsterpartiet är med om att ta ska alltid övervägas hur beslutet innebär 
feministiskt, klimatpåverkande, demokratiskt och på sikt kan verka för det socialistiska 
samhället. 

19. Kommuner och landsting ansvarar för större delen av den gemensamma välfärden. Det är 
där vi kan visa att politiken behövs och att marknadstänkandet leder fel. Vi kan se till att det 
byggs bostäder, vi kan öka personaltätheten i skolor och förskolor, vi kan bygga bra kommu-
nala äldreboenden, vi kan garantera rätten till heltid och ersätta osäkra visstidsanställningar 
med fasta jobb, vi kan bygga klimatsmart och minska fossilbränsleanvändningen, vi kan satsa 
på kultur och bibliotek, vi kan minska klyftorna mellan kvinnor och män och motverka segre-
gationen – kort sagt: vi kan bygga ett bättre samhälle! Och det finns ingen bättre propaganda 
för vårt partis idéer än att visa hur de fungerar i verkligheten!

20. Inför valet 2018 kommer de kommuner vi är med och styr att granskas noga, inte minst 
Sveriges största kommun, Stockholms stad. Framgångar i dessa kommuner kommer att vara 
betydelsefulla för valresultatet, inte bara i Stockholmsregionen utan i hela landet. Därför ar 
det viktigt att vårt parlamentariska arbete i majoritet samspelar väl med hela distriktets arbete.

21. Distriktet ska stödja och noga följa Vänsterpartiets arbete i de kommuner som vi är med 
och styr. Genom regelbundna träffar för kommunalråd och gruppledare kan erfarenheter 
utbytas och gemensamma problem diskuteras. Framgångsrika satsningar kan fungera som 
inspiration för en effektiv oppositionspolitik i andra kommuner. Distriktet ska arbeta aktivt 
med att lyfta fram det arbete Vänsterpartistiska kommunalråd, borgarråd och alla andra för-
troendevalda gör.
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Organisatoriska utmaningar

22. För att bygga ett starkare distrikt, där partiföreningar på ett enkelt och engagerande sätt 
kan mobilisera sina medlemmar för att nå ut med vår politik till väljarna och för att driva vår 
politik i de förtroendevalda församlingarna föreslår vi följande organisatoriska utveckling-
sarbete de kommande två åren. 

FORTSATT POLITISKT STÖD
23. Vi fortsätter att implementera rekommendationerna från organisationsutredningen 2012.*

MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ Eftersträva en balans mellan det politiska stödet och det organisatoriska stödet från distrikt 
till partiföreningar.

STARKA PARTIFÖRENINGAR
24. Partiföreningarna är den viktigaste delen i vårt politiska arbete och för att ge möjligheter 
för fler medlemmar att bli aktiva behöver vi ha starka partiföreningar, vilket är särskilt vik-
tigt nu efter medlemstillströmningen som skett under valåret. Distriktet har ett stort ansvar i 
att stödja partiföreningar och föreningsstyrelser. Särskilt i de områden där föreningen eft-
erfrågar mer stöd och där befolkningen till stor del består av rödgröna väljare. Utbildningar 
såsom Kurs för Nya och Kurs för föreningsstyrelser är självklara delar av vår verksamhet. 
Partiföreningarna ska även ha möjligheten och de organisatoriska förutsättningarna 
att snabbare och tydligare agera i lokala eller andra aktuella frågor. För att åstadkomma 
denna lokala förankring och aktivism ska distriktet ge stöd med material, utrustning och 
organistatorisk vägledning. 

Distriktet ska även verka för att partiföreningarna för diskussion och studier i relevanta 
frågor och samordna detta så att distriktet håller ihop politiskt där alla medlemmar har 
möjlighet att deltaga i ett gemensamt politiskt samtal. 

25. MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ Ha starka partiföreningar som lyckas organisera nya medlemmar, planera och bedriva 
relevant opinionsarbete samt ha en god lokal förankring. 
■ Ha föreningsstyrelser med god kunskap om rollen som politisk och organisatorisk ledare.
■ Nya medlemmar uppmanas ska ha fått möjlighet att gå på Kurs för Nya medlemmar.
■ Ha kunskap om hur andra stora distrikt/föreningar har gjort för att mobilisera medlemmar 
och arbeta lokalt.
■ Distriktet ska bygga upp en organistatorisk förberedelse för lokal aktivism i 
aktuella frågor.
■ Distriktet ska ha gemensamma diskussioner och studier i föreningarna.

INTERNFEMINISTISKT ARBETE
26. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och det ska genomsyra all vår verksamhet. Vi ska 
därför alltid ha ett internfeministiskt perspektiv när vi fördelar arbetsuppgifter, tillsätter 
utskott och arbetsgrupper, väljer personer till förtroendeuppdrag och planerar verksam-
heten. De senaste åren har det pågått ett arbete för att implementera den internfeministiska 
handboken och planlagt arbete ger resultat. Efter valet 2014 är vi det första parti som lyckats 
uppnå minst 50 procent kvinnor i landets samtliga parlamentariska församlingar; kommuner, 
landsting, riksdag. Men självklart finns fortfarande många utmaningar. Till exempel är två 
tredjedelar av distriktets gruppledare fortfarande män. Vi är medvetna om att det internfemi-
nistiska arbetet måste pågå kontinuerligt och att det fortfarande finns svårigheter för kvinnor 
att få utrymme på ställen i partiet samt att kvinnor generellt sett lämnar sina politiska uppdrag 
tidigare än män. 
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MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
27.■ Alla partiföreningar och grupper i distriktet använder internfeministiska metoder vid 
exempelvis möten, arbetsfördelning och valberedning, samt att alla partiföreningar ska ha en 
feministiskt ansvarig.
■ Att stärka kvinnor i partiet genom att arrangera retorikutbildning för kvinnor, andra separat-
istiska studier samt separatistiska träffar för kvinnliga ordföranden och parlamentariker. 
■ Ha god kunskap om hur det ser ut med representation i distriktet ut ur jämställdhetsperspe-
ktiv på olika förtroendevalda poster i parlamentariska församlingar och i föreningarna, samt 
hur det internfeministiska läget upplevs.

ETT MER REPRESENTATIVT PARTIDISTRIKT
28. Under 2014 har fokus i arbetet med ett mer representativt partidistrikt avseende utländsk 
bakgrund legat på att tillsammans med valberedningarna arbeta för en bred representation 
i parlamentariska församlingar. Detta arbete bör fortsätta och nu omfatta hela partiförenin-
garna. För att minska strukturella hinder bör ett arbete föras med partiföreningar så att det 
finns en medvetenhet om hur vi ska skapa ett mer representativt partidistrikt, men för att hitta 
effektiva metoder behövs också ett planlagt och strukturerat arbete. Vi behöver fråga oss 
vilka som finns i vår organisation, och vilka som inte finns. Speglar vi våra medlemmar och 
väljare? Och hur ser förutsättningarna för de som finns i organisationen och de som vill in i 
organisationen ut? 

MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
29. ■ Vara en organisation där våra politiska företrädare också återspeglar våra medlemmar, 
vilket innebär att vi bör driva ett aktivt arbete med att få till en representation som återspeglar 
vår medlems- och väljarbas bättre. Det innebär att vi vill ta tillvara våra medlemmars erfaren-
heter utifrån kön, klass, funktionalitet, sexuell läggning och etnisk bakgrund.
■ Vi ska ha en handlingsplan för partiföreningar att tillämpa i arbetet för ett mer representativt 
partidistrikt.

FACKLIG-POLITISK ORGANISERING OCH SAMVERKAN
30. Under de senaste åren har vi fått fler branschorganisationer vilket vi välkomnar. Våra 
medlemmar finns inom alla yrkesområden och vår arbetsrättsliga politik är progressiv och 
uppskattad av många fackförbunds medlemmar, särskilt inom LO-kollektivet. Det är därför 
viktigt att vi stärker våra branschorganisationer samt våra medlemmars aktiva närvaro på 
arbetsplatser och uppmuntra att fler medlemmar är fackligt aktiva på sina arbetsplatser. 

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN
31. ■ Att anordna en facklig-politisk konferens för erfarenhetsutbyte om facklig-politisk 
organisering men också om formerna att prata politik på arbetet, riktad mot i huvudsak våra 
branschorganisationer och fackligt aktiva partimedlemmar.
■ Det ska finnas en tydlig koppling och samverkan mellan våra branschföreningar och det 
fackliga utskottet.
■ Våra medlemmar ska veta om möjligheten till dubbelanslutning i en geografisk förening 
och i någon av våra branschföreningar.
■ Distriktet ska bistå branschorganisationerna med stöd rent praktiskt i arbetet med att ordna 
utbildningar och seminarietillfällen.

UTSKOTTSARBETET
32. För att kunna kanalisera våra medlemmars engagemang på bästa sätt, samt ge distrikts-
styrelsen en möjlighet att delegera uppgifter och ansvar till de som är bäst lämpade att hantera 
frågan, behövs utskott och nätverk med ansvar för olika politiska områden. Dessa behöver 
vara kompletterande till DS arbete, dess antal och politiska inriktning behöver vara flexi-
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belt för att möta utmaningar som Vänsterpartiet i Stockholms län möter. Samtidigt behöver 
arbetet inom utskotten vara enkelt, mötes- och rapporteringsformer klara och tydliga, utskot-
tens sammansättning behöver vara transparent och demokratisk. Arbetsformerna för utskot-
ten behöver ses över, såväl till sakinnehåll som till organisering. 

33. En del utskott bör kompletteras med, eller kanske övergå till, nätverk. Arbetet med tydliga 
direktiv – såväl politiska som organisatoriska – och enkla kommunikationsvägar mellan uts-
kott och distriktsstyrelsen bör fortsätta. Ett exempel på ett sådant steg som har tagits under det 
gångna året är att påbörja arbetet med en studieplan för distriktet, där även utskottens ansvar 
och arbetsuppgifter förtydligas och konkretiseras. 

MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
34. ■ Att fortsätta arbetet med en tydlig och konkret studieplan.
 ■ Se över vilka utskott och nätverk som det finns behov av. Det ska finnas tydliga direktiv för 
arbetet i utskotten.
■ Att utveckla ett samarbete mellan utskott och nätverk där ett sådant behov finns.

Spännande år framför oss! 
35. Vi vill vara ett parti som snackar så att det berör och väcker känslor. Fakta och argumenta-
tion behöver i större utsträckning varvas med berättelser om till exempel varför vi själva är 
vänster och feminister. 

Under verksamhetsåret 2015-2016 kommer vi att stärka Vänsterpartiets organisation och 
politik. Vi kommer att bli en starkare lokal kraft för politisk förändring. Det är några spän-
nande år som vi har framför oss!

Vänsterpartiet Birka Vasa

VP2. Lyft klassfrågan och feminismen till de viktiga frågorna 
Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti och det borde vara självklart. Vi tycker 
tyvärr inte att det perspektivet lyfts tillräckligt starkt i DS förslag till verksamhetsplan. När 
tre viktiga frågor radas upp nämns den lokala profilen, klimatfrågan och det antirasistiska 
arbetet. Vi menar att detta bör kompletteras med att vi i alla sammanhang ska lyfta ett femi-
nistiskt perspektiv och ett klassperspektiv. Detta förutsätter vi är en självklarhet för vänster-
partister men det bör därmed även slås fast i verksamhetsplanen som är ett tungt dokument för 
arbetet under kommande period.

Det feministiska arbetet handlar inte enbart om feminism som sådan utan även om att pro-
filera Vänsterpartiet som feministiskt parti och återta rollen som det tydligaste feministiska 
partiet i Sverige och i Stockholms län. Feminismen är, precis som antirasismen och klimatfrå-
gan ett perspektiv vi inte har råd att bortse från vare sig i vår politik i EU-parlamentet, riks-
dagen, landstinget, kommunerna eller i vårt partidistrikts verksamhetsplan. Vi tror också att 
det är viktigare än någonsin att vi i Vänsterpartiet lyfter klassperspektivet och vågar prata om 
klass. I ett samhälle som slits isär av egennytta och marknadstänkande är det vår uppgift som 
socialister att sätta klassperspektivet på dagordningen och våga prata om det destruktiva i att 
människor varken föds eller dör som jämlika.

Vi yrkar

att  mellan punkterna 14 och 15 lägga till en punkt med rubriken "Feminism"
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att  under rubriken ”Feminism” föra in följande text: "Feminismen är 
	 grundläggande	för	vårt	parti.	I	alla	sammanhang	finns	en	över-	och	
	 underordning	som	baseras	på	kön.	För	oss	är	den	över-	och	underordningen	
 oacceptabel. Därför ska feminismen genomsyra hela partidistriktets verksamhet".

 att  mellan punkterna 14 och 15 även lägga in ett stycke med rubriken "Klassfrågan" samt

att  under rubriken ”Klassfrågan” föra in följande text: "Klassamhället består. Det 
	 är	vår	uppgift	att	i	alla	sammanhang	där	Vänsterpartiet	syns	också	lyfta	klass-
 perspektivet och arbeta för ett mer jämlikt samhälle".

Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby
Antagen vid styrelsemöte 2015-04-12

VP3. För få perspektiv

Vi yrkar 

att  på sidan 4 stycke 15 stryka andra punkten och ersätta med följande text: 
 ”Distriktets politik ska genomsyras av socialism, feminism, antirasism samt ha 
 ett klimatperspektiv”

Vänsterpartiet Solna

Distriktsstyrelsens svar på motion VP1, VP2 och VP3
I motion VP1 från Birka Vasa föreslås ett stort antal ändringar i förslaget till verksamhetsplan. 
I motion VP2 från Hässelby-Vällingby föreslås att två nya stycken som tillför de feministiska 
och socialistiska perspektiven. VP3 från Solna föreslår en ny formulering av den andra punk-
ten i stycke 15. 

Ändringarna i VP1 innebär genomgående att textens karaktär ändras i riktning mot mer 
traditionell vänsterretorik med ett flitigare användande av ett antal ideologiska ”signalord”. 
Distriktsstyrelsen har i de flesta fall inga invändningar i sak, men menar att det som motion-
ärerna vill tillföra snarare hör hemma i ett studiematerial eller en utredande artikel. Vi tycker 
att det är viktigt att vi även i interna dokument som en verksamhetsplan uttrycker oss på ett 
sätt som känns naturligt och begripligt för de flesta medlemmar. Vi föreslår därför att flertalet 
ändringsförslag avslås eller anses besvarade med en annan formulering.
På en punkt pekar motionärerna på en brist i distriktsstyrelsens förslag. Avsnittet ”Viktiga 
perspektiv” behöver omformuleras. Det kan i sin nuvarande form tolkas som att vi förbiser 
såväl feminismen som det socialistiska klassperspektivet och Birka Vasa har rätt i att också 
demokratin är ett viktigt perspektiv för oss. Dessutom är inte ”Lokala frågor” ett perspektiv 
på samma sätt som de övriga. Distriktsstyrelsen föreslår att avsnitt 3. Viktiga perspektiv for-
muleras om och att motionen med detta anses besvaras  i denna del.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen

att  motion VP1:s förslag rörande stycke 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 18, nytt stycke 
 efter stycke 24 samt stycke 25 avslås.

att  stycke 9 i verksamhetsplanen ändras enligt följande:
 ”Vänsterpartiet arbetar för (…) I de kommuner där vi är med och styr påverkar 
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	 vi	politiken	så	att	hyrorna	hålls	nere	och	det	byggs	fler	klimatsmarta	hyresrätter.	
 Vi ser alltid till att föra ut vår politik till invånarna. I opposition (…) vår politik.”

att  motionens förslag rörande stycke 9 därmed anses besvarat.

att 	 stycke	12	Lokala	frågor	flyttas	till	avsnitt	2,	efter	stycke	10.

att		 första	punkten	i	stycke	15	(”De	föreningar…”)	flyttas	till	stycke	11.

att		 stycke	12-14	ersätts	av	följande	text:
 ”Grundläggande långsiktiga perspektiv
 Vänsterpartiets politik är systemkritisk. Vi vill förändra samhället här och nu. 
 Inget steg framåt är för litet för att avfärdas. Men vi vill också långsiktigt 
 förändra samhället i grunden. Därför måste vi alltid ha med oss ett antal 
 grundläggande, strategiska perspektiv på politiken.

 Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti och vi är en del av såväl 
 arbetarrörelsen som kvinnorörelsen, i världen och här i Sverige. Vårt mål är 
 ”ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle 
	 befriat	från	klass-,	köns-	och	etniskt	förtryck,	ett	rättvist	och	ekologiskt	hållbart	
 samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.” 
 (ur Vänsterpartiets partiprogram).

 Ett socialistiskt klassperspektiv tar fasta på ojämlikheten i samhället vad 
 gäller makt och resurser, en ojämlikhet som grundas i kapitalismen: några få 
	 äger	kapitalet,	de	flesta	måste	sälja	sin	arbetskraft		eller	tvingas	till	arbetslöshet.	
 Vi politik syftar till att minska klassklyftorna och stärka de arbetandes ställning 
 i ekonomin och i samhället i stort.Vårt feministiska perspektiv utgår från insikten 
 att män som grupp är överordnad kvinnor som grupp – och att detta både kan och 
 ska förändras. Vi vill bryta kvinnors underordning. 
 
 Vår feministiska politik genomsyrar allt politiskt arbete. 

	 Klimat-	och	miljöperspektivet	handlar	om	nödvändigheten	att	bygga	ett	klimat-	
 och miljömässigt hållbart samhälle. Det kommer att innebära en 
 genomgripande förändring av vårt sätt att producera och konsumera och det 
 kräver att vi utmanar mäktiga ekonomiska intressen. Det handlar om vår 
 framtid, men också om vad vi gör här och nu.

 Principen om alla människors lika värde och lika rättigheter är ständigt hotad. 
	 Arbetet	mot	den	strukturella	rasismen	och	för	en	human	flyktingpolitik	är	en	
 bärande del i vårt arbete för ett rättvist och demokratiskt samhälle. Vi bemöter 
 rasistiska och fascistiska gruppers och partiers propaganda och vi minskar deras 
	 politiska	utrymme	genom	att	upprätthålla	höger-vänsterkonflikten	i	svensk	politik.	
 Vi markerar hårt mot varje tendens i andra partier att närma sig rasisterna eller 
 ta över deras dagordning.

 Demokratin, folkstyret, är kanske det mest övergripande politiska perspektivet. 
 Vårt mål är ett samhälle där folket styr, inte bara över de politiska 
 institutionerna utan över hela samhället. Därför försvarar vi den politiska 
 demokrati som arbetarrörelsen tillkämpat sig, vi bekämpar varje inskränkning 
 i demokratin och vi arbetar för att fördjupa demokratin varhelst det är möjligt.”
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att  stycke 15 ändras enligt följande:
	 ”-	Distriktets	politik	ska	genomsyras	av	ett	feministiskt	perspektiv,	ett	
	 socialistiskt	klassperspektiv,	ett	antirasistiskt	perspektiv	och	ett	klimat-	och	
 miljöperspektiv. Alla våra ställningstaganden ska utgå från partiets strävan 
 att fördjupa demokratin på samhällslivets alla områden.

att  motion VP1:s förslag rörande nytt stycke under rubriken 3.Viktiga perspektiv 
 (före stycke 12), nytt stycke efter stycke 14 och ny punkt sist i stycke 15, VP2 samt 
 VP3 anses besvarade.

VP4. ANGÅENDE VERKSAMHETSPLAN 2015-2016
Verksamhetsplanen som DS har tagit fram lyfter fram de perspektiv, politiska ställningsta-
ganden, projekt och förutsättningar som är gällande för verksamhetsperioden. Om det finns 
föga att anmärka. 

Vad som dock finns att anmärka på är strukturen och vissa formuleringar och antaganden.
1. Punkt 1 till 6 avser inget pågående eller projekterat arbete. Utöver definition av rättvisa och 
solidaritet är det till summan en lägesrapport, 
därmed yrkar jag på att punkterna 1-6 ska placeras före punktlistan och användas som en 
regelrätt inledning.

2. Under punkt 7 återfinns meningen "Skapa engagemang och delaktighet bland ”vanligt 
folk” för hashtaggen #jagtycker i sociala medier" Formulering gör i sig ingen värdering mel-
lan det positiva och negativa utan lyfter endast fram räckvidden som mätpunkt. I enighet med 
skrivelsen är då inte ett lyckat projekt förenat med en positiv utveckling.
Därtill så gäller att arbetsinsatsen mot det valda mediet har en låg säkerhet vilket innebär att 
utfallet inte kan antas stå i proportion till arbetsinsatsen.
Jag föreslår således att meningen stryks och den explicita innebörden stryks men att det i 
föreningens allmänna medvetande återförs som en (om än något esoterisk) mätpunkt i den 
bemärkelse att den i framtida resonemang används som grund för beslutandet om framtida 
manöver utrymme gentemot sociala medier.

3. Punkt 7 till 11 är alla politiska fokusfrågor och bör således inkluderas under samma över-
skrift.
 Jag föreslår att de inkluderas under överskriften: "Politiska Projekt" för att tydliggöra att det 
rör sig om löpande insatser snarare än passiva konstateranden.

4. Punkt 15 innehåller följande mening: 
"De föreningar som vill driva egna lokala kampanjer ska få stöd från distriktet att lägga upp 
det arbetet."
Jag antar att intentionen är att möjliggöra stöd från distriktet och föreslår således att det än-
dras till:
"De föreningar som vill driva egna lokala kampanjer ska erbjudas stöd från distriktet att lägga 
upp det arbetet".

5. I Distriktsstyrelsens förslag så är inte feminism en separat punkt utan en del av Punkt 15. 
Vikten av feminismen för det politiska sammanhanget är i min mening lika stor som det 
miljöpolitiska. 
Jag föreslår således att Feminismen får en egen punkt med motsvarande text och mening som 
punkt "Klimatperspektiv" (Punkt 13).
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6. I andra meningen under punkt 13, klimatperspektiv återfinns följande formulering: "Tvär-
tom bör det framhållas"
Då nyttan med att framhålla något måste ställas mot åhörarens mottaglighet om intentionen är 
positiv respons så är "bör" en bristande formulering, vad som bör framhållas varierar i mötet 
med väljare. 
Således föreslår jag att "bör" byts ut mot "kan".

7. Formuleringen och strukturen för punkterna 22-34 i DS förslag till VP 2015-2016 är svår 
att överblicka och svårtydd. 
Jag föreslår att överskrifterna förändras till benämningen på de delar av organisations struktur 
de avser.

8. I punkt 33-34 återfinns begreppen nätverk som en organisationsform, nätverk är inte en 
organisationsform annat än i sin funktion. Visserligen finns här ett informellt bruk av ordet 
att hänvisa till men det står ändå i strid med den övergripande intentionen att få klara och 
effektiva kommunikationsvägar samt en fungerande och effektiv organisationsstruktur. Det 
är möjligt att det finns faktiska strukturen som i enighet med det organisationsteoretiska kan 
beskrivas som nätverk, men detta är en observerad struktur, inte skapad. Om det i organisa-
tion finns nätverk är det lämpligt att man under perioden utreder om dessa kan formaliseras 
till arbetsgrupper för att behandla specifika långsiktiga frågor för att avlasta utskotten.
Jag föreslår således att användningen av begreppet stryks och att de specifika punkter som 
syftar till att "öka" eller "skapa nätverk" stryks. 

9. Punkt 35 är förhållandevis meningslös, det är en avslutning på dokumentet med en ostyrkt 
och felaktig uppfattning om att berättelser om varför medlemmarna är vänster och feminister 
behövs.
Logiskt samband följer inte: Om de orsaker som lett till vänster och feministiska åsikter hos 
medlemmarna är överförbara så är det givetvis så att de som har de relevanta förutsättnin-
garna för att förändras i enighet redan har gjort detta. Vad som behövs är förmågan att locka 
väljare som ligger bortom den inom Vänsterpartiet normativa bevekelsegrunden: dvs. att 
bredda partiets väljarbas. Detta görs genom budskapsformulering i syfte att nå mottagaren: 
inte att berätta om varför man själv var mottaglig.
Jag föreslår att punkt 35 stryks.

10.  Då jag personligen har agerat ostrukturerat och valt att skriva om DS förslag till VP 
2015-2016 för att ligga i linje med den formulering, struktur och nytta som jag själv söker och 
finner önskvärd så inkluderar jag följande att sats:

Jag föreslår att DS förslag till VP 2015-2016 förändras i enighet med bifogat förslag:

Se bilaga 1

Distriktsstyrelsens svar på motion VP4
Vi tackar motionären för en gedigen genomgång av verksamhetsplanen! När det gäller mo-
tionärens första att-sats vill distriktsstyrelsen börja med att påpeka att de siffror som finns i 
dokumentet, på vänster sida, ej ska uppfattas som något annat än stycke-numrering. Siffrorna 
betecknar alltså inte vad som är av vikt och inte, utan finns för att underlätta motionsförfaran-
det för medlemmar. Således är det precis som motionären vill att det ska vara. 

När det gäller motionärens andra att-sats så håller vi inte med. Vi menar att det är en positiv 
utveckling om fler människor får ta del av vår kampanj #jagtycker via sociala medier. Således 
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vill vi att den ska vara kvar. 

Motionärens tredje att-sats går ut på att definiera vad som är politiska sakfrågor och inte. 
Distriktsstyrelsen menar att Fråga Orten! är det övergripande arbetssättet och projektet för 
den kommande verksamhetsperioden och förtjänar därför en egen plats under det kapitel i 
verksamhetsplanen som heter 1. För ett rättvist och solidariskt samhälle.  

I motionärens fjärde att-sats vill motionären byta ut ”ska få stöd” till ”ska erbjudas stöd”. Dis-
triktsstyrelsen menar att det är viktigt för partiföreningarna i distriktet att kunna räkna med 
att få hjälp med att layouta en kampanj, får stöd och råd med hur man lägger upp en kampanj-
plan osv. ”Erbjuda” är en något mindre ”tvingande” formulering än ”få”, därför vill vi att den 
formulering som mest gynnar partiföreningen ska bifallas. 

Motionären vill i sin femte att-sats ge feminismen en egen rubrik. Detta vill även motionär-
erna till motionerna VP2 och VP3. Se distriktsstyrelsens svar på dessa motioner.

I sin sjätte att-sats vill motionären byta ut ”bör” mot ”kan”. Distriktsstyrelsen menar att bör är 
rätt ord och håller inte med om att skillnaden om vad som bör framhållas är så stor beroende 
på vem man möter på gator och torg. Poängen här är att framhäva att Vänsterpartiets fördeln-
ingspolitiska profil också är miljö- och klimatvänlig. 

I sin sjunde att-sats menar motionären att ”formuleringen och strukturen för punkterna 22-
32” är svåra att överblicka och svårtydd. Distriktsstyrelsen påminner här om att siffrorna på 
vänsterkanten endast finns till för att lättare kunna skriva motioner på. Vi menar att de texter 
som finns under respektive underrubrik passar där de är.  

Motionärens åttonde att-sats tolkar distriktsstyrelsen som en kritik av nätverksformen för ak-
tivism. I distriktet finns både arbetsgrupper och utskott, som har en betydligt starkare och mer 
formell koppling till distriktsstyrelsen än vad det är tänkt att nätverken ska ha. Nätverken har 
framförallt funktionen av att aktivera medlemmar i de frågor som de brinner för och därför 
är det mycket upp till dem som är aktiva i nätverken att bestämma vad nätverket ska göra och 
på vilket sätt. Distriktsstyrelsen ser inte att det finns någon anledning att ändra på denna lösa 
form i dagsläget. 

Motionären menar i sin nionde att-sats att det stycke som avslutar verksamhetsplanen är 
onödigt och felaktigt. Distriktsstyrelsen håller med motionären om att det är viktigt att bredda 
partiets medlems- och väljarbas. Men vår analys av hur breddning går till är att förmå folk 
som ännu inte är medlemmar att se sig själva som vänsterpartister, och genom att visa på vad 
som är ens egen berättelse om varför vi är vänster kan få fler att se att det är att vara som folk 
är mest. 

Motionärens tionde att-sats är ett helhetsförslag till ny verksamhetsplan och innefattar de 
ändringar som tidigare föreslagits i motionen. Vi menar att det är bättre att behandla förslagen 
var för sig än att behandla alla tillsammans.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen

att		 anse	att-sats	1	besvarad.	

att		 avslå	att-sats	2.	

att 	 avslå	att-sats	3.	
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att	 avslå	att-sats	4.	

att	 anse	att-sats	5	besvarad	med	hänvisning	till	svaret	på	motion	VP2	och	3.	

att 	 avslå	att-sats	6

att	 avslå	att-sats	7

att 	 avslå	att-sats	8

att		 avslå	att-sats	9

att 	 avslå	att-sats	10

VP5. En tydligare klimat- och miljöpolitik i Verksamhetsplanen 2015-2016
2015 är ett viktigt klimatpolitiskt år, och Vänsterpartiet är den politiska kraft som tydligast 
förenar ett rättvise- och hållbarhetsperspektiv. Det är viktigt att detta integrerade perspektiv 
omsätts också i distriktets politik under verksamhetsperioden. Det ger stöd för miljö- och 
klimatutskottets arbete och även inspiration och vägledning för det aktiva miljönätverk med 
ca 130 medlemmar som finns i distriktet idag.

Denna motion föreslår konkret att distriktet anger ett tredje fokusområde som lyfter fram 
kollektivtrafiken och några förtydliganden av klimatperspektivet i verksamhetsplanen. 
Kollektivtrafiken med de problem som SL uppvisar är och kommer att vara en brännande 
politisk fråga de närmaste åren, och det är nödvändigt att partiet är aktivt och synligt i frågan.

Våren 2014 lanserade distriktet en plan för klimatomställning av Stockholmsregionen. Den 
tar ett helhetsgrepp på frågorna om bostäder, trafik, energiförsörjning, livsmedel och kon-
sumtion och innehåller mängder av idéer som kan drivas vidarekommunalt, landstingspoli-
tiskt och utomparlamentariskt. Planen kan ligga till grund för lokalt och regionalt politiskt 
arbete inom många politikområden och behöver därför synliggöras i planen. 

Verksamhetsplanen framhåller på ett förtjänstfullt sätt att vårt politiska arbete ska genomsyr-
as av några centrala perspektiv; lokala frågor, klimatperspektiv och antirasism. I konsekvens 
därmed bör den inledande portaltexten bli mer komplett där de olika perspektiven blir mer 
synliga. Vi föreslår därför ett tillägg med ordet ”hållbart” i styckets första mening.

Styckena 2 – 5 i inledningsavsnittet visar på ett bra sätt partiets grundläggande hållning i 
frågor om solidaritet, välfärd och antirasism. Avsnittet bör på samma sätt ge en grundläg-
gande ingång till vårt arbete med miljö- och klimatfrågor i distriktet. Vi föreslår därför ett nytt 
stycke 5 i inledningsavsnittet, samt att första meningen i nuvarande stycke fem får ett tillägg.

Vi vill också ge begreppet Klimatperspektiv en tydligare innebörd där det exempelvis 
framgår hur olika politikområden ges ett klimatperspektiv.

Vi yrkar 

att  Stycke 1 inleds med meningen: 
 Under den kommande tvååriga verksamhetsperioden kommer Vänsterpartiet 
 Storstockholm att fortsätta arbetet för ett rättvist, solidariskt och hållbart samhälle.
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att  ett nytt stycke 5 med nedanstående lydelse läggs till kapitel 1:
	 Människors	oro	växer	inför	de	grundläggande	miljö-	och	klimathoten.	Det	
 nuvarande ekonomiska systemet saknar svar på hur en rättvis omställning ska 
 genomföras. Den omställningsplan för länet som Vänsterpartiet Storstockholm 
 tagit fram visar att vi är en pådrivande kraft för rättvisa lösningar.  Tillsammans
  med andra vill vi omsätta den i konkreta förslag

att  första meningen i nuvarande stycke 5 får följande lydelse: 
 Vårt arbete för ett hållbart samhälle utan klassklyftor, och för ett samhälle 
 där män och kvinnor har lika makt och livsvillkor, fortsätter.

att  ett nytt stycke 11 läggs till kapitel 2 med följande lydelse:
 EN KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA
 Vänsterpartiet arbetar för en jämlik och jämställd stad. Vi vill minska beroendet 
	 av	bilen	och	istället	driva	på	för	en	gemensamt	finansierad	kollektivtrafik	samt	
 göra det möjligt för alla att cykla säkert. I samarbete med andra rörelser kämpar 
	 vi	för	att	trängselskatten	omdestineras	till	kollektivtrafik	och	cykel	samt	att	
	 ”Förbifarten”	läggs	i	malpåse.	På	så	vis	visar	distriktet	hur	en	kollektivtrafik	för	
 en framtidsinriktad storstadsregion kan förverkligas 

att  nuvarande stycke 11 (punkt 1) får följande lydelse: 
	 -	Vänsterpartiet	ska	vara	en	viktig	parlamentarisk	och	utomparlamentarisk	
	 aktör	i	den	bostadspolitiska,	sjukvårdspolitiska,	samt	klimat-	och	miljöpolitiska	
 debatten i hela länet.

att  nuvarande stycke 13 får följande lydelse:
	 Vår	klimat-	och	miljöpolitik	är	tydligt	integrerad	i	övriga	politikområden.	Detta	
	 sker	genom	en	kraftigt	utbyggd	kollektivtrafik	med	kontinuerligt	sänkt	taxa,	
 genom ökat byggande av klimatsmarta hyreslägenheter, genom minskad 
 privatbilism, och genom en regional samhällsplanering där lokala 
 grönområden tillförsäkras och större bostadssatsningar i länets kranskommuner.

Vänsterpartiet Farsta, Torbjörn Vennström (Kungsholmen), Gunnar Blomquist (Täby/
Danderyd), Göran Johansson (Haninge), Ellen Skånberg (Haninge), John Lind (Haninge), 
Vendela Engström (Haninge), Nils Ryding Abelli (Huddinge), Stellan Hamrin (Hammarby 
–Skarpnäck), Anders Erixon (Tyresö), Oscar Magnusson (Hammarby-Skarpnäck), Per Ohlin 
(Vita Bergen), Jan Strömdahl (Västra Södermalm), Veronica Stiernborg (Kista), Christopher 
Eriksson (Hammarby-Skarpnäck), Nike Dahlskog (Vantör), Hans Rosén (Haninge) och 
Anne-Catrin Eneroth (Haninge)

VP6. Fokus på infrastruktursatsningar för ett klimatvänligare Stockholm
Den borgerliga majoriteten i Stockholms landsting ser ökat bilåkande som lösning på proble-
men med trängsel i Stockholmstrafiken. Tvärt om är lösningen på både trängsel i trafiken och 
klimatpåverkan att planera för mer kollektivtrafik och ökad framkomlighet för cyklister.

Att bilismen prioriteras blir tydligt när landstinget nu beslutar om att höja priset för att resa 
med SL. Något som kommer att drabba många resenärer. Detta samtidigt som landstinget 
öronmärker nästan alla intäkter från trängselskatten för att finansiera Förbifart Stockholm. 
Argumenten för Förbifarten är få och kostnaden för att bygga den börjar redan bli kännbar 
för stockholmare som åker med kollektivtrafiken. Höjda priser har fått en hel del utrymme i 
media och är en fråga som engagerar många. 
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Det finns all anledning för Vänsterpartiet att föra fram att vi vill driva politik för en grön stad 
där kollektiva lösningar prioriteras framför ökad bilism. Även om just frågan om Förbifart 
Stockholm tycks vara förlorad bör Vänsterpartiet ta alla tillfällen att peka på alternativa lös-
ningar och driva politik för en grönare stad med mindre bilar men med mer cyklar och bättre 
kollektivtrafik.

Vi yrkar:

att  under rubrik 2. Politiska fokusfrågor lägga till ytterligare en rubrik och ett stycke.

att  rubriken ska lyda: 
 ”Ett klimatvänligt och säkert resande”

att  stycket ska lyda: 
 ”Vänsterpartiet arbetar för att det ska vara möjligt att resa i Stockholm på ett 
 säkert och miljövänligt sätt. Högermajoriteten i Stockholms landsting har 
 prioriterat infrastruktursatsningar som kommer att leda till ett ökat bilåkande, 
 en ökad trängsel och ökade utsläpp. Vänsterpartiet vill istället se lösningar på 
	 bilköer	och	trängsel	i	Stockholmstrafiken	som	bygger	på	ett	mer	kollektivt
  resande och bättre framkomlighet för cyklister. Distriktet kommer i samarbete
  med lokalföreningarna att i olika sammanhang driva opinion för satsningar 
 som möjliggör för människor att ha råd att åka kollektivt, kunna förlita sig på 
	 att	kollektivtrafiken	fungerar	bra	samt	känna	sig	trygga	när	de	cyklar.”

att  målsättningen för stycke 11 ändras till: ”Vänsterpartiet ska vara en viktig aktör, 
 både parlamentariskt och utomparlamentariskt, i debatten om bostad, sjukvård 
	 och	kollektivtrafik	runt	om	i	länet.”

Vänsterpartiet Västra Södermalm
Antagen av medlemsmöte 2015-04-14

VP7. Nolltaxa

Jag föreslår

att ett nytt stycke, 10,5  mellan 10 och 11 förs in i förslaget till verksamhetsplan.
 Med rubriken:
 Nolltaxa
	 Med	sikte	på	valet	2018	börjar	vi	redan	nu	kampanja	för	en	skattefinansierad	
	 kollektivtrafik	i	Stockholms	län.	Vi	börjar	en	resa	mot	nolltaxa;	av	jämlikhetsskäl		 	
 och av klimatskäl. Även om landstingsskatten höjs, så tjänar majoriteten på 
 nolltaxan. En beräkning säger att alla som tjänar under 40 000 i månaden är 
 vinnare med nolltaxa. Avancerade försök med nolltaxa genomförs nu på en rad 
 orter i landet från Avesta till Kiruna. Nu är det dags för Stockholm!

Lars-Erik Backman, Birka-Vasa

VP8. Vi skall kämpa för schyssta villkor för alla arbetare
En av den nyliberala politikens viktigaste framgångar har varit att skapa en stor och växande 
grupp människor med mycket otrygga - och ofta dåligt betalda - villkor på arbetsmarknaden. 
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Det kan vara Rut-städare som har timanställningar som kan upphöra från den ena dagen till 
den andra, bemanningsanställda på lager eller telefonförsäljare utan det mest grundläggande 
anställningsskydd.

För Vänsterpartiet och arbetarrörelsen som helhet är detta både ett av de stora misslyckan-
dena på senare år OCH en av våra viktigaste utmaningar om vi skall klara av att vända den 
nyliberala trenden. Vi förslår därför att Vänsterpartiet inleder en kampanj kring Rätten till 
schyssta villkor på arbetsmarknaden - rätten till kollektivavtal.

Detta skall vi göra dels genom att i alla de parlamentariska församlingar vi finns ständigt och 
jämnt kräva att t.ex. att kommunens pengar bara skall gå till företag som har tecknat kollek-
tivavtal. Detta skall vi göra också - och kanske än mer ihärdigt - när olika EU-direktiv eller 
andra förordningar formellt förhindrar en sådan "särbehandling".

Men vi skall naturligtvis inte stanna där; i varje offentlig diskussion om vinster i välfärden 
skall vi föra in rätten för de som arbetar i den privatiserade välfärden att ha schyssta villkor. 
När vi argumenterar mot Rut-avdrag skall vi peka på de orimliga förhållanden som den stora 
majoriteten arbetare lever under.

Att kämpa för dessa arbetare är den mest grundläggande delen i en socialistisk strategi som 
har målet att ifrågasätta det nuvarande ekonomiska systemets drivkrafter.

Vi yrkar

att  under ”Politiska prioriteringar” lägga till ett stycke efter stycke 10 med följande text:
 ”Schyssta villkor på jobbet
 Under en längre tid har otrygga villkor brett ut sig på arbetsmarknaden och 
	 idag	är	de	norm	i	de	flesta	branscher.	Att	kämpa	för	allas	rätt	till	schyssta	villkor	
 på jobbet är en kamp där Vänsterpartiet måste ta mer ansvar. Vi skall därför under   
 den kommande verksamhetsperioden driva en långsiktig kampanj för schyssta villkor  
	 i	arbetslivet	och	arbeta	för	att	alla	kommuner	där	vi	finns	representerade	endast	
 anlitar företag som har tecknat kollektivavtal.”

att  ändra stycke 11 till ”Vänsterpartiet ska vara en viktig aktör den parlamentariska 
	 och	utomparlamentariska	debatten	kring	bostads-,	sjukvårds-	och	
 arbetsmarknadspolitik.”

Vänsterpartiet Kista

VP9. Inför valet 2018 vill vi att skolan ska vara en av Vänsterpartiets 
fokusfrågor
Mot denna bakgrund är det med besvikelse vi ser att skolfrågan inte är en fokusfråga i distrik-
tets verksamhetsplan för 2015-16. I Stockholmsområdet är det mycket tydligt vilka negativa 
konsekvenser det marknadsstyrda och för Sverige helt unika skolsystemet får. 

Det finns i regionen ett mycket stort utbud av förskolor och skolor. Den stora valfriheten 
leder till

- mycket stor konkurrens, vilket i sin tur leder till otrygghet för barn, elever och personal. Det 
går inte att planera långsiktigt eftersom ingen kan veta om tillräckligt många väljer skolan. 
Det finns bostadsområden som står helt utan kommunala alternativ. 
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- segregation. Skolor blir alltmer homogena och är långt ifrån den mötesplats som läroplanen 
talar om. Dessutom gör segregationen att det blir svårt att fullfölja skolans kompensatoriska 
uppdrag.

- likvärdigheten är satt ur spel.  Klassklyftor och inkomstklyftor ökar igen.

- valfriheten ökar genomströmningen av barn i förskolan. Föräldrar byter förskola om de inte 
får sitt förstahandsval, vilket leder till ökad arbetsbelastning i form av inskolningar året runt. 
Det råder redan brist på behöriga förskollärare, och ökad arbetsbelastning avskräcker många 
från yrket.

- platsgarantin inom förskolan gör barngrupperna i förskolan stora, eller leder att det sätts 
upp barackförskolor som kortsiktiga lösningar, vilket gör det svårt att planera verksamheten 
långsiktigt. 

Skolfrågan är inte en lokal fråga som kan drivas i respektive kommun eller stadsdel. Stock-
holmsdistriktet måste istället ta ett samlat grepp och sätta skolfrågan mycket högt på dagord-
ningen, inte minst mot bakgrund av att det byggs väldigt mycket i regionen. Dessutom berör 
frågan väldigt många människor. På riksplanet har vi en skolpolitik som är ett alternativ till de 
övriga partiernas. Vi tycker inte likadant i en rad frågor som rör skolan, exempelvis betyg från 
årskurs fyra. Det här är frågor där vi har opinionen med oss.

Yrkande

att  Stockholmsdistriktet gör skolan till en av sina fokusfrågor

att  Distriktet via KSL verkar för en radikal förändring av skolpolitiken i 
 Stockholms län

Lärarvänstern

Distriktsstyrelsens svar på motion VP5, VP6, VP7, VP8 och VP9
VP5, VP6 och VP7 föreslår att vi lägger till en tredje fokusfråga om kollektivtrafik. VP5 och 
VP6 lyfter fram flera aspekter såsom utbyggd kollektivtrafik, medan VP7 fokuserar på kravet 
om nolltaxa. VP8 föreslår också en tredje fokusfråga men då om schyssta villkor och vikten 
av kollektivavtal inom kommunens verksamhet. VP9 föreslår att skolan ska göras till en av 
våra fokusfrågor.

Innan vi började arbetet med verksamhetsplanen beställde vi från distriktsstyrelsen in en No-
vus-undersökning där vi frågade omkring 800 rödgrönrosa vilken fråga de tycker att politiker 
bör prioritera högst. Först kom bristen på hyresrätter och därefter sjukvårdens kvalité. Svaren 
var värdefulla för oss då vi redan tidigare funderat på att lyfta just dessa två frågor. 

Att så många nämner bostadsbristen är inte så konstigt eftersom det tar i snitt åtta år att få ett 
förstahandskontrakt i det här länet. Vi som väntar i kö eller vi som någon gjort det vet att utan 
ett eget hem har du ingen stabil punkt i vardagen. Alltför länge har marknaden fått bestämma 
hur mycket och vad som ska byggas. I kommuner där Vänsterpartiet sitter vid majoritet är 
det viktigt att vi är ute och försvarar den politik vi lyckats få igenom på bostadsområdet. I de 
kommuner vi sitter i opposition bör vi fortsätta lyfta frågan om fler klimatsmarta hyresrätter.
 
Att sjukvårdens kvalité nämns av många är inte heller förvånande. Sjukvården går på många 
håll på knä. Vårdplatser står tomma på grund av bristen på sjuksköterskor och barnmorskor. 
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Anställda inom vården har inte tillräckligt bra löner och deras arbetsförhållanden är under all 
kritik. Vänsterpartiet har ett förhållandevis gott förtroende i sjukvårdsfrågor, vilket gör att det 
lämpar sig extra bra för oss att driva de frågorna. Om distriktet fokuserar på sjukvårdsfrågor 
de kommande åren tror vi dessutom att fler medlemmar får möjlighet att engagera sig i landst-
ingspolitik – något som varit eftertraktat från flera håll.

Nu föreslår förvisso inte motionärerna att varken sjukvård eller bostad ska bytas ut mot kolle-
ktivtrafik eller schyssta villkor, utan vill föra in en tredje fråga. Distriktsstyrelsen instämmer 
givetvis i att Stockholms län behöver ställas om till en grönare region. Det är därför vi i land-
stinget lagt flera förslag på utbyggnader, till exempel tunnelbaneförlängning Skarpnäck-Älta, 
pendeltågsstation vid Rågsved och tunnelbanelinje vid Älvsjö, Västberga industriområde, 
Liljeholmen, Fridhemsplan med förlängning nordost eller nordväst. Däremot är bedömnin-
gen att det de närmaste åren inte aktivt går att lyfta frågan om nolltaxa då det först måste till 
en ekonomisk lösning, vilket talar emot VP7. Att införa nolltaxa i Stockholms läns landsting 
motsvarar en kostnad som vi bedömer inte går att lägga på landstingsskatten. Det handlar 
bland annat om skatteutjämningssystemet mellan landstingen där Stockholms läns landsting i 
princip är det enda landstinget som betalar till systemet och står för över hälften av de statliga 
skatteinkomsterna. För varje öre vi höjer skatten får vi bara behålla en mindre del att inves-
tera i exempelvis kollektivtrafik. Vänsterpartiet har på nationell nivå budgeterat för statliga 
anslag för försök med gratis kollektivtrafik på större orter och det förslaget vill vi vara med att 
vidareutveckla. Istället föreslår vi skattereformer som ökar tillgängligheten för resenärer, till 
exempel utvecklad barnrabatt samt fria resor för pensionärer i lågtrafik.

Distriktsstyrelsen välkomnar ambitionen i VP9 att lyfta skolfrågorna till en regional nivå. Det 
stämmer som motionärerna skriver att vi har stora problem med segregationen och att elever-
nas utbildning idag tyvärr inte är likvärdig. Vänsterpartiet har flera förslag som skulle ge fler 
lärare till skolan och öka likvärdigheten. 

Vi ser också behovet av att göra något åt de otrygga anställningarna och att kommunerna en-
bart ska anlita företag med kollektivavtal. Det är bland annat därför vi i maj samlar grupple-
dare i länet för att diskutera hur vi kan göra så bra upphandlingar som möjligt. Vi behöver bli 
mer aktiva för att söka upp olika arbetsplatser och prata med personalen, men det bör göras 
oavsett vad vi prioriterar för fokusfrågor för tillfället.

Problemet med att fokusera på alltför många frågor samtidigt är att det inte blir någon fokuse-
ring alls. Ju fler frågor vi jobbar med samtidigt – ju mindre tid för vart och ett av dem kom-
mer vi att få. Parallellt med fokusfrågorna kommer en del föreningar dessutom att driva egna 
lokala frågor och andra kommer att arbeta med Fråga Orten. Dessutom arbetar partiet centralt 
aktivt med att få igenom förändrad lagstiftning inom arbetsmarknadsområdet för att minska 
problem med visstider och deltider och våra landstingspolitiker jobbar aktivt för att kollek-
tivtrafiken ska byggas ut och för att SL-kortet inte ska höjas.

Slutligen. VP5 föreslår också några andra förändringar i verksamhetsplanen. Första att-satsen 
vill lägga till ”hållbart” efter ”rättvist” och ”solidariskt” samhälle, det instämmer vi i. Andra 
att-satsen vill lägga till ett helt stycke om klimat i inledningen. Bra att väva in klimatperspe-
ktiv, men eftersom vi skrivit en kort och övergripande inledning ser vi gärna att motionärer-
nas textförslag kortas och föreslår en ny formulering. Fjärde och femte att-satsen föreslår vi 
avslag på med hänvisning till argumentationen ovan om fokusfrågor. Sista att-satsen föreslår 
en annan formulering av stycket ”klimatperspektiv” med exemplifiering av politiska åt-
gärder. DS har inga invändningar i sak (bortsett från att vi inte anser att större bostadssatsnin-
gar ska begränsas till kranskommunerna), men vi föreslår i svaret till motion VP1 m.fl. att 
hela avsnittet 3. Viktiga perspektiv skrivs om på ett sätt som gör att motionens formulering 
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inte passar in i sammanhanget.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen

att  avslå VP6, VP7, VP8 och VP9

att		 bifalla	VP5	att-sats	ett

att  lägga till följande mening i Verksamhetsplanen stycke 4: ”Människors oro växer 
	 inför	de	grundläggande	miljö-	och	klimathoten	och	det	är	vår	uppgift	att	ge	svar	
 på hur en rättvis omställning ska genomföras.”

att 	 därmed	andra	VP5	att-sats	två	besvarad

att		 bifalla	VP5	att-sats	tre

att		 avslå	VP5	att-sats	fyra,	fem	och	sex

VP10. Motion Solna

Vi yrkar: 

att  stycke 2 stryks och ersätts med: 
 "Vår vision är ett klasslöst samhälle. De senaste åtta åren har den förda 
 politiken istället fördjupat klasskillnaderna och motsättningarna. Vår 
 gemensamt ägda välfärd som ska motverka detta har utnyttjats för vinstintressen 
 och resultaten har blivit ökad ojämlikhet och segregation. De svaga gruppernas 
	 position	i	samhället	har	flyttat	bakåt	på	bekostnad	av	de	som	redan	har	stora	
 resurser." 

V Solna

VP11. Skippa gnället – håll fram vår egen politik!
I förslaget till verksamhetsplan under punkt 2, som inleds med ”Under Reinfeldts två reger-
ingsperioder...”, tycker vi att texten andas gnäll och försvagar snarare än förstärker vårt partis 
politik. Till exempel: ”Tron på girighet som drivkraft i välfärdssektorn har lett till vårds-
kandaler”. Även om vissa kan ha girighet som drivkraft är det för det stora flertalet en annan 
politisk ideologi och tron på en annan politisk lösning av välfärdens olika utmaningar som 
är drivkraften. Likaså inledningen på stycket, med omnämnande av Reinfeldt, tycker vi inte 
hör hemma i en framåtsyftande, konstruktiv verksamhetsplan för Vänsterpartiet. Dels ska vi 
inte nämna personer vid namn, dels var han verkligen inte ensam om att driva den borgerliga 
politiken.

I sin nuvarande utformning tillför inte texten i punkt 2 något väsentligt som kan ligga till 
grund till verksamhetsplan för 2015.

Vi yrkar:

att  stycke 2, sidan 3, stryks helt
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Vänsterpartiet Västra Södermalm
Antagen av medlemsmöte 2015-04-14

Distriktsstyrelsens svar på motion VP10 och VP11
Motionärerna till VP10 vill byta ut hela stycke 2 mot ett eget stycke där texten fokuserar mer 
på att förklara verkligheten utifrån en retorik som är betydligt mer formell. Distriktsstyrelsen 
håller med motionärerna om hela sin text, men har valt att gestalta det på ett annat, något mer 
lättillgängligt sätt. 

Motionärerna som skrivit VP11 vill helt och hållet stryka stycke 2 med motiveringen att det 
är en gnällig text. Distriktsstyrelsen menar att det är viktigt att titta framåt och framförallt 
framhäva den egna politiken. Men till skillnad från motionärerna så vill distriktsstyrelsen ha 
någon slags historieskrivning med i verksamhetsplanen som bakgrund till stycket som kom-
mer efter. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen

att  avslå VP10 

att  avslå VP11

VP12. Förslag till ändringar i VP, kapitel 1
Punkt 3, 3:e meningen. (Liten miss i numreringen, men punkt 4 bortses ifrån i fortsättningen).
Vi tycker inte att det ska framställas som att personer som har utländskt klingande namn bor i 
Södertälje och de som har skandinaviska namn bor på Södermalm eller att namn kan kopplas 
ihop med yrkesroller som städerska och företagsledare.

Punkt 3 (4), sista meningen. Människors lika värde bör prioriteras före facklig organisation. 
Förutom lönedumpningspolitik har även arbetsmiljöfrågor kommit i skymundan av avkast-
nings och lönsamhetskrav.

Fråga orten är en viktig kampanj där vi syns bland folk och som ger feedback till frågor vi bör 
prioritera. Texten och målen för det arbetet är bra, förutom det Hägglundska uttrycket ”van-
ligt folk” i punkt 2. 

Vi yrkar:

att  namnen Hanna och Hanin samt Södertälje och Södermalm stryks ur texten i 
 punkt 3, 3:e så att meningen lyder: ”Rättvisa är när unga människor kan känna 
	 hopp	inför	framtiden	och	ha	möjlighet	att	flytta	hemifrån	oavsett	social,	etnisk	
	 eller	geografisk	bakgrund.”

att  texten i pkt. 3 (4) sista meningen ändras och delas så att meningen lyder: ”Vi 
 står solidariskt upp för alla människors lika värde och möjligheter. Vi driver 
 aktiv politik samt organiserar oss i fackligt för att förhindra lönedumpning och 
 stärka arbetsmiljön.”

att  orden ”[...] bland ”vanligt folk” […]” i målsättningen punkt 2 stryks

att	 punktnumreringen	3-5	justeras
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Vänsterpartiet Västra Södermalm
Antagen av medlemsmöte 2015-04-14

VP13. Även Hanna kan ha sociala problem
Inga plåster på såren, rättvisa är när klassamhället är när klassamhället är avskaffat kort och 
gott. Hanna och Hanin kanske passar in i valpropaganda men internt behöver vi inte stereo-
typisera. 

Vi yrkar 

att 	 På	sidan	3	stycke	3-4	stryka	meningen	som	börjar	med	”Rättvisa…”	och	ersätta	
 med följande text: ”Rättvisa är när alla människor oavsett kön, klass och 
 bakgrund kan känna hopp inför framtiden och när alla ungdomar har möjlighet 
	 att	flytta	hemifrån.”

V Solna

Distriktsstyrelsens svar på motion VP12 och VP13
Motionärerna anser i både VP12 och VP13 att vi genom att använda namnen ”Hanna” och 
”Hanin” bidrar till att ytterligare befästa de stereotyper som finns i samhället.
Vidare tycker motionärerna i VP12 att vi mer bör framhålla kampen för människors lika 
värde samt lägga till arbetsmiljöfrågor som prioriterade.

Distriktsstyrelsen är förstås medveten om att det finns stereotypa föreställningar av män-
niskor i samhället och att det i den bästa av världar skulle gå att helt bortse ifrån detta. Tyvärr 
finns det en tydlig segregation och maktstruktur i samhället. Det är större chans att vi hittar 
”Hanna” på Södermalm och ”Hanin” i Södertälje. Vi tror inte att det går att bekämpa ojämlika 
strukturer utan att beskriva dem på ett tydligt sätt. Därför tycker vi att det är bra att synliggöra 
det.

Facklig organisation är en mycket viktig del i kampen för människors lika värde och 
självklart håller vi med om att arbetsmiljöfrågor är en viktig del.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen

att 	 avslå	VP12	att-sats	ett

att 	 bifalla	VP12	att-sats	två

att 	 avslå	VP12	att-sats	tre

att		 bifalla	VP12	att-sats	fyra

att  avslå VP13

VP14. RÄTTVISEBEGREPPET
Rättvisa är ett inom Vänsterpartiet återkommande begrepp, det faller naturligt med den ideol-
ogiska linje och de praktiska politiska ställningstaganden som Vänsterpartiet har gjort. Under 
våren har jag stött på två skilda definitioner på begreppet, den ena explicit i distriktsstyrelsens 
förslag till verksamhetsplan 2015-2016 samt en implicit i den elektroniska anmälningsblan-
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ketten till vänsterdagarna i höst.

Dessa två står i kontrast till varandra, där DS förslag till VP 15-16 definierar rättvisa utifrån 
ett vad jag uppfattar utfalls perspektiv som i sig syftar till att minska skillnader så är den 
implicita definitionen som återfinns i resekostnadsutjämningen i blanketten för anmälan till 
Vänsterdagarna av ett mer liberalt perspektiv snarlikt för att inte säga ett faksimil av rättvisa i 
frågor såsom plattskatt; resonemang där rättvisa inte har något med utfall eller förutsättningar 
att göra utan helt sonika handlar om att alla oavsett vilket eller vad skall bidra lika mycket. 
Detta perspektiv är i min mening oförenligt med ett vänsterperspektiv.

Jag föreslår således 

att  distriktet med hänsyn av begreppet rättvisas tolkningsutrymme slår fast att 
	 den	gällande	definitionen	av	rättvisa	grundas	i	den	definition	som	återfinns	i	
	 distriktsstyrelsens	förslag	till	verksamhetsplan	2015-2016	det	vill	säga:

 Rättvisa är när både Hanin från Södertälje och Hanna från Södermalm kan 
 känna hopp inför framtiden och när både företagsledarens och städerskans barn
	 	har	möjlighet	att	flytta	hemifrån.

Anton Spåre

VP15. DEFINITION AV RÄTTVISA
I Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan återfinns under punkt 3 och 4 en definition 
av rättvisa som lyder som följer:

Rättvisa är när både Hanin från Södertälje och Hanna från Södermalm kan känna hopp inför 
framtiden och när både företagsledarens och städerskans barn har möjlighet att flytta hemi-
från.

Centralt för definitionen av rättvisa i resonemanget så är begreppet möjlighet. I den tolkning 
som görs av mig och sannolikt majoriteten av medlemmarna, jag inkluderar även distrikts-
styrelsen här lite förmätet så syftar möjlighet inte på avsaknaden av juridiska hinder utan att 
sannolikheten för de två individernas flytt hemifrån är lika stor. 

Med den ideologiska och praktiska politiska linje samt ställningstaganden i åtanke som Vän-
sterpartiet gör så finner jag det rimligt 

att  innebörden av ovanstående text ska utläsas som att: Rättvisa i perspektivet av 
 möjlighet är inte bara avsaknaden av diskriminerande hinder eller lagar utan 
 även transfereringar av socialt och ekonomiskt kapital för att uppnå rättvisa utfall.

Anton Spåre.

Distriktsstyrelsens svar på motion VP14 och VP15
Motionären vill i sina båda motioner att distriktet ska fastställa en definition av begreppet 
rättvisa.  Vilka ord vi använder har stor betydelse när vi vill förmedla ett budskap. I vissa sam-
manhang såsom inom juridiken är det mycket viktigt att begrepp förklaras för att lagstiftning 
ska kunna förstås och tolkas.  Av den anledningen kompletteras ofta ett lagstiftningsdoku-
ments rena bestämmelser med ett avsnitt där olika begrepp definieras.
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Inom politiken har det hela tiden funnits begrepp som kan ha flera olika betydelser beroende 
på sammanhang och avsändare. Exempel på begrepp som ofta har haft flera olika definitioner 
inom vänstern är exempelvis revisionism och materialism. Likaså skulle en person från 
Vänsterpartiet och en person från en bokstavsvänster-organisation med största sannolikhet 
definiera begreppet socialism väldigt olika. 

Distriktsstyrelsen anser att det skulle vara olyckligt att använda en definition på begreppet 
rättvisa oavsett sammanhang. Rättvisa är ett filosofiskt begrepp och det är därför mest lämp-
ligt att man i varje enskilt fall definierar vad man menar med begreppet. Begreppen ”lika lön 
för lika arbete” och ”arbete efter förmåga, lön efter behov” skulle båda kunna definieras som 
utryck för rättvisa. Trots detta står de båda principerna i en form av motsatsförhållande till 
varandra.  Distriktsstyrelsen yrkar därför att motionerna VP14 och VP15 avslås.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen

att avslå motion VP14

att  avslå motion VP15

VP16. Personer oavsett kön eller könsuttryck
Vänsterpartiet har en tydlig och bred feministisk politik och därför vill vi påpeka om en för 
oss för snäv formulering i verksamhetsplanen på sidan 3 stycke nr 5. Det finns personer som 
inte vill välja könstillhörighet och kalla sig man eller kvinna. Införandet av ett tredje juridiskt 
kön är en viktig fråga som Vänsterpartiet har drivit och därför vore det bra att även partiets in-
terna texter återspeglades denna bredare och inkluderande syn som Vänsterpartiet har. Därför 
föreslår vi att Vänsterpartiet Storstockholms verksamhetsplan i stället för det snäva binomet 
"man och kvinna" använder ordet "personer oavsett kön eller könsuttryck".

Det är viktigt att Vänsterpartiet fortsätter synliggöra och motverka könsmaktsordningen i 
samhället. Men denna kamp bör inkludera alla även språkligt. Uttrycket "man och kvinna" 
vill synliggöra könsmaktsordningen men osynliggör tyvärr alla de som inte identifierar sig 
med dessa två snäva kategorier.

Ordet "person" betyder "människa" men är bredare och mer flexibel eftersom dess etymologi 
hänvisar till rollbegreppet (medan ordet "människa/-or" är besläktad med maskulint man-/
män-). Vi vet idag att kön inte är något rent biologiskt utan konstrueras i det sociala samspe-
let. En och samma person kan dessutom spela flera könsroller och ha fler än en könsidentitet. 

I väntan på att ett tredje juridiskt kön införs i lagen föreslår vi att Vänsterpartiet Storstock-
holms verksamhetsplan använder ordet "person/personer" istället för det snäva binomet "man 
och kvinna" när den vill prata om alla oavsett kön.

Vi yrkar

att  ändra stycke 5 i verksamhetsplanen från män och kvinnor till "personer oavsett 
 kön eller könsuttryck" 

Vänsterpartiet Västra Södermalm
Antagen av medlemsmöte 2015-04-14
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Distriktsstyrelsens svar på motion VP16
Motionärerna till VP16 föreslår att byta ut ”män och kvinnor” till ”personer oavsett kön eller 
könsuttryck”. Distriktsstyrelsen är väl bekant med att det finns personer som inte vill välja 
könstillhörighet. Självklart har alla rätt till sin könsidentitet och det är därför vi driver kravet 
om ett tredje kön som juridiskt sätt är jämställt med man och kvinna. Det är oacceptabelt att 
många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för att de lever med någon av samma kön 
eller har normbrytande könsuttryck.

Men för ett feministiskt parti som Vänsterpartiet är det avgörande att kunna synliggöra och 
benämna maktstrukturer just mellan gruppen män och gruppen kvinnor. Män som grupp 
har makt över kvinnors kroppar och arbete, detta finns skrivet i en rad olika dokument från 
Vänsterpartiet, bland annat vårt principprogram. När det handlar om texter som inte avser att 
belysa just denna maktstruktur eller specifikt könen man eller kvinna uppmuntrar distrikts-
styrelsen till användandet av könsneutrala begrepp. Men formuleringen i verksamhetsplanen 
”för ett samhälle där män och kvinnor har lika makt och livsvillkor” syftar till att utjämna 
maktförhållanden mellan män och kvinnor och därför vore det olycklig om det skrevs om i 
enlighet med motionärernas förslag.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen

att  avslå VP16

VP17. Social bostadspolitik
Förslag till ny text som ersätter hela stycke 9 i förslaget till verksamhetsplan:
Vänsterpartiet arbetar för en social bostadspolitik. Det betyder ett omfattande byggande av 
klimatsmarta hyresrätter. Och det betyder hyresrätter som alla har råd med. Vi satsar på dom 
allmännyttiga bostadsbolagen som blir navet i en kommunal bostadspolitik som bygger bort 
bostadsbristen. Vänsterpartiet verkar för en bostadsplanering som motverkar segregering och 
gentrifiering.

Lars-Erik Backman, Birka-Vasa

VP18. Det bortglömda folket

Vi yrkar 

att  på sida 4 stycke 9 efter ordet ”invånarna” lägga till: ”Vänsterpartiet ska 
	 synliggöra	och	motverka	gentrifieringen	som	pågår	i	orterna”

V Solna

Distriktsstyrelsens svar på motion VP17 och VP18
Motionären i VP17 vill ersätta stycke 9 i verksamhetsplanen till en text med mer traditionell 
stil, som i sig inte ändrar innehållet i sak. DS tycker att texten som den är skriven har ett natur-
ligare flöde och är lättare att ta till sig. 

Men både VP17 och VP18 lyfter en viktig aspekt som texten inte tydliggör ordentligt: att vi 
verkar för en bostadsplanering som motverkar social segregering (i motionen används även 
begreppet ”gentrifiering”, men vi menar att det inte tillför något och kan vara svårt att förstå.)
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen

att  följande läggs till i stycke 9:
 ”Vänsterpartiet verkar för en bostadsplanering som motverkar social segregering.”  
	 (Se	även	svar	på	motion	VP1	m.fl.)

att  motionerna VP17 och VP18 därmed anses besvarade.

VP19.  Rätten att bo handlar inte bara om nybyggnad
Vår politik kommer inte bara skapa fler bostäder än vad de borgerliga partiernas politik gör, 
den innebär också ett stopp för åderlåtningen av vårt gemensamt ägda bostadsbestånd. Detta 
kan inte nog betonas när många kommuner i vårt distrikt fortsätter att sälja ut och ombilda.

Vi yrkar 

att  i stycke 9 ändra andra meningen så att den lyder: 
 ”En högerpolitik som konsekvent har valt marknaden framför människan 
 har gjort att tillgången till hyresrätter minskat kraftigt och att det byggts för lite 
 och för dyrt.” samt ändra tredje meningen så att den lyder ”I de kommuner där vi 
 är med och styr påverkar vi politiken så att ombildningar och utförsäljningar 
	 stoppas	och	att	det	byggs	fler	klimatsmarta	hyresrätter	samt	ser	till	att	föra	ut	
 politiken för invånarna.”

Vänsterpartiet Sollentuna

Distriktsstyrelsens svar på motion VP19
Distriktsstyrelsen delar motionärernas övergripande uppfattning men anser inte att budskapet 
blir tydligare med motionärernas text.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen

att  avslå motion VP19

VP20. Rött är det nya grönt
Vänsterpartiet är den viktigaste kraften för att minska klimathoten. Genom en socialistiskt, 
feministisk politik på ekologisk grund kan vi skapa det hållbara samhället. Detta måste vi visa 
i ord och handling. 

Genom att vi tydligare profilerar oss, för fram vår klimatpolitik och tydlig anlägger ett klimat-
perspektiv inom alla politikområden kan vi visa att rött är det nya grönt.

Ord och handling hänger ihop. Genom att också agera rätt förändrar vi samhället. Vänster-
partiet bör därför föregå med gott exempel och göra medvetna konsumentval för aktiviteter i 
partiet.  

Jag yrkar:

att  stycke 13 ersätts med:
  ”Rött är det nya grönt, Vänsterpartiet är det parti som har bäst förmåga att 
 minska klimathoten. Vår klimatpolitik är den vassaste och vi anlägger ett 
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 klimatperspektiv på alla politikområden våra förslag vad gäller välfärd, 
	 fördelningspolitik,	kollektivtrafik	och	stadsplanering	har	både	direkt	och
	 indirekt	betydelse	för	att	minska	klimatpåverkan.	Genom	att	tydligare	profilera	
 oss i både ord och handling har vi större möjlighet att nå ut med vår klimatpolitik. ”

att  lägga till målsättningen: att distriktet i gör medvetna konsumentval och i första 
 hand väljer fairtrade och kravmärkta produkter för inköp till samtliga aktiviteter.

Eva Sintring (Västra Södermalm)

VP21. En mer systemkritisk klimatpolitik
Det nuvarande ekonomiska systemet, kapitalismen, sätter endast en sak i fokus – vinsten. 
Vinstjakten blir det överordnade målet i samhällets alla områden och allt annat får anpassa sig 
efter det. Det är på så sätt kapitalismen som är grunden för dagens klimatproblem, den förhin-
drar vår möjlighet att göra upp med såväl överkonsumtionen som oljeberoendet.

Vi ser att det är omöjligt att ställa om till ett hållbart samhälle inom kapitalismens ramar, så 
för att kunna bedriva en seriös klimatpolitik behöver vi driva en tydlig socialistisk politik som 
vågar ifrågasätta kapitalismen i sig. Det är därför viktigt att vi framhäver kapitalismen som 
orsaken för klimatproblemen i vår verksamhetsplan.

Vi yrkar

att  byta ut stycke 13 med följande text:
 ”Grunden till dagens klimatproblem är det kapitalistiska systemet och dess 
 vinstjakt. Svaret på klimatproblemen är därför en socialistisk politik, då det är 
 den enda politiken som kan luckra upp kapitalismen. Det bör därför framhållas
	 	att	våra	socialistiska	frågor	vad	gäller	välfärd,	fördelningspolitik,	kollektivtrafik	
 och stadsplanering både direkt och indirekt har betydelse för att minska 
 samhällets klimatpåverkan.”

Vänsterpartiet Kista

Distriktsstyrelsens svar på motion VP20 och VP21
De båda motionerna yrkar på att stycke nr 13 ska ersättas med stycken som tydligare betonar 
behovet av socialistiska lösningar i klimatpolitiken. I motion 20 yrkas också att i stycke 15 ska 
ytterligare en målsättning fogas i raden. Målsättningens lydelse är ”att distriktet i gör med-
vetna konsumentval och i första hand väljer Fairtrade och kravmärkta produkter för inköp till 
samtliga aktiviteter”

Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i distriktet 
under den kommande verksamhetsperioden. För att dokumentet ska inte ska bli allt för omfat-
tande kan inte allt för långa resonemang samt upprepande av ståndpunkter och andemeningar 
som redan återfinns i partiprogram, övriga program och beslut i partiets olika organ få plats i 
verksamhetsplanen. I partiprogrammet finns följande stycke: ”En omvälvande förändring i 
vårt förhållningssätt till naturen kräver en grundläggande och frigörande omvandling av det 
sociala och ekonomiska livet. Utan en sådan omvandling riskerar talet om en hållbar utveck-
ling att bli en tom fras. Den ekonomiska tillväxten måste underställas en utveckling som är 
ekologiskt hållbar, vilket inte kan ske inom ramen för en kapitalistisk ekonomi. Frågan om 
tillväxt måste kombineras med frågan om vad samhället ska använda tillväxten till och på 
vilket sätt tillväxten skapas. En jakt på produktionsökningar kan i sig aldrig vara ett självän-
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damål. En tillväxt som sker i kombination med effektiviseringar och begränsade naturresur-
suttag är ett samhälle att sträva mot. I annat fall riskerar vi en utarmning av den biologiska 
mångfalden och ett hot mot människans framtid.”

Av citatet ovan framgår att ett tydliggörande om behovet av socialistiska lösningar i verksam-
hetsplanen i sig inte skulle ändra partiets ståndpunkt i frågan. Det skulle snare kunna ses 
som ett upprepande av andemeningen i partiprogrammet. Dock bedömer distriktsstyrelsen 
det förslag som återfinns i VP20 vara en bättre formulering än DS ursprungliga förslag. DS 
yrkar därför bifall till VP20 första att-sats. I motion 20 andra att-sats föreslås att distriktet ska 
göra medvetna konsumentval och i första hand väljer Fairtrade och kravmärkta produkter för 
inköp till samtliga aktiviteter. 

I många kommuner har Vänsterpartiet varit pådrivande för att den egna kommunen ska sträva 
mot att leva upp till de kriterier som ger möjlighet att bli en Fairtrade City. För att partiet självt 
ska kunna visa trovärdighet i frågorna är det viktigt att partiet försöker leva som vi lär. Sam-
tidigt måste en rimlighetsavvägning göras där nyttan vägs mot den merkostnad det innebär i 
form av tid och pengar att alltid välja Fairtrade och kravmärkta produkter. DS föreslår därför 
att en ny punkt läggs till under stycke 15 med följande lydelse: att när det är ekonomiskt och 
praktiskt försvarbart ska distriktet eftersträva att välja Fairtrademärkta, ekologiska och/eller 
miljömärkta produkter. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen 

att  bifalla motion VP20 första attsats

att  avslå motion VP21

att  utöka under stycke 15 lägga med följande punkt: att när det är ekonomiskt och 
 praktiskt försvarbart ska distriktet eftersträva att välja Fairtrademärkta, 
 ekologiska och/eller miljömärkta produkter.

att  anse motion VP20 andra attsats besvarad 

VP22. Klasskamp förebygger rasistisk framfart
Det är vår övertygelse att en grundförutsättning för rasisternas framfart är det hårda kl-
assamhälle som vuxit fram som en konsekvens av de senaste decenniernas och borgerliga 
klasspolitik. Arbetarklassens livsvillkor – ekonomiskt och socialt – har strategiskt försäm-
rats till förmån för den härskande klassens ekonomiska vinningskull likaså har välfärden 
antingen dränerats på resurser eller sålts ut till privata näringsidkare med vinstintressen. 
Denna samhällsutveckling utnyttjar rasisterna genom att skylla på invandrare och flyktingar. 
Vänsterpartiet Skärholmen menar att en text bör införas om hur klasskamp och socialistisk 
välfärdspolitik, inte bara bär på ett ändamål i sig, utan också är en antirasistisk strategi som 
förebygger rasistiska partiers framväxt.

Vi yrkar 

att  ett nytt stycke införs i verksamhetsplanen under rubriken ”Antirasistiskt arbete” 
 på sidan 4 och stycke 14.

att  stycket ska lyda 
 ”De senaste decenniernas nedskärningspolitik och borgerliga klasspolitik har 
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 inneburit ett allt råare klassamhälle. Arbetarklassens livsvillkor – ekonomiskt 
 och socialt – har strategiskt försämrats till förmån för den härskande klassens 
 ekonomiska vinnings skull och likaså har välfärden antingen dränerats på resurser   
 eller sålts ut till privata näringsidkare med vinstintressen. Detta har lett till ett 
 polariserat samhällsklimat med utbrett folkligt missnöje som rasister utnyttjar för 
	 att	hetsa	mot	invandrare	och	flyktingar.	Det	är	därför	avgörande	att	
 Vänsterpartiet  blir den politiska kraft som genom klasskamp och socialistisk 
 välfärdspolitik kan kanalisera människors missnöje och uppgivenhet till 
 någonting progressivt”.

Vänsterpartiet Skärholmen

Distriktsstyrelsens svar på motion VP22
Motionärerna pekar på sambandet mellan ökande klassklyftor och att rasismen sprider sig 
och tycker att det även ska framgå i verksamhetsplanens avsnitt om antirasistiskt arbete på ett 
tydligare sätt.

Distriktsstyrelsen håller med om att det är viktigt att vi har ett klassperspektiv i det antira-
sistiska arbetet men anser att det redan finns med i formuleringen: ”En viktig uppgift är att 
upprätthålla vänster-högerkonflikten i svensk politik …”

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 

att  avslå motion VP22

VP23. Fokusera på oss själva!
I förslaget till verksamhetsplan, punkt 14, sidan 4, om Antirasistiskt arbete tycker vi att det är 
viktigt att fokusera på vårt partis antirasistiska arbete. Vi ska i verksamhetsplanen inte peka 
ut andra personer eller partier utan fokusera på att beskriva hur vi, under verksamhetsåret, ska 
arbeta antirasistiskt.

Vi yrkar

att  stycket ska lyda: Arbetet mot strukturell rasism och för en human 
	 flyktingpolitik	fortsätter.	Vi	ska	bemöta	rasistiska	och	nazistiska	gruppers	
	 propaganda.	En	viktig	uppgift	är	att	upprätthålla	vänster-högerkonflikten	i	
 svensk politik och se till att vänstern blir de som kanaliserar frustrationen över 
 orättvisor.

Vänsterpartiet Västra Södermalm
Antagen av medlemsmöte 2015-04-14

Distriktsstyrelsens svar på motion VP23
Motionärerna beskriver att de tycker att vi i Vänsterpartiet ska fokusera på vårt eget antira-
sistiska arbete istället för att bevaka andra partier så att de inte samarbetar med SD eller att 
politiken i de andra partierna börjar likna SD.

I Vänsterpartiets antirasistiska strategi står det: ”Kampen mot rasism är en kamp mot struk-
turell diskriminering och statlig rasism, mot uttalat rasistiska grupper och partier, mot rasis-
tiska tendenser i etablerade partiers politik, mot ökande klasskillnader och för en generell 
välfärdspolitik som omfattar alla kvinnor och män – invandrade som infödda”. Detta innebär 
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att en av våra uppgifter är att just bevaka andra partier och påpeka när de går över gränsen.

I kampen om väljarna är det ofta frestande att vara rasistiskt populistisk och det har vi sett 
flera exempel på efter valet. Då ska vi vara där och ifrågasätta det.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 

att  avslå motion VP23

VP24. Vi ska inte bemöta nazister
I förslaget till verksamhetsplan står det att vi ska bemöta rasistisk och nazistisk propaganda. 
Vi tycker att detta är ett olyckligt ordval, vi bör istället motverka nazisters propaganda.

Vi yrkar

att  i stycke 14 ändra andra meningen till ”Vi ska motverka rasistiska och...”.

Vänsterpartiet Kista

Distriktsstyrelsens svar på motion VP24
Motionärerna tycker att det är ett olyckligt ordval i avsnittet om antirasistiskt arbete (s. 4, 
punkt 14) att skriva ”bemöta rasistiska och nazistiska gruppers propaganda..” och vill istället 
byta ut ”bemöta” mot ”motverka”.

I Vänsterpartiets antirasistiska strategi står det: ” Vår strategi handlar om att aldrig låta rasis-
ter och rasistiska partiers propaganda stå oemotsagda. Det är vi som tar kampen. Målsättnin-
gen är att finnas på plats, varhelst Sverigedemokraterna eller andra rasister propagerar. När de 
delar flygblad eller använder sig av nätet för att propagera och sprida lögner är vi där för att ge 
motargument, avslöja deras lögner och visa på ett annat konfliktperspektiv.”

Detta är väldigt tydligt formulerat: vi ska aldrig låta rasistisk propaganda stå oemotsagd, vi 
ska bemöta den på olika sätt och i olika forum.

”Motverka” är enligt distriktsstyrelsen en otydligare formulering.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 

att  avslå motionen.

VP25. En antirasistisk strategi på vetenskaplig grund
Många av oss har försökt ”ta debatten” med SD och deras väljare – och märkt att det inte går 
att diskutera med dem på samma sätt som med andra. De lever i sin egen värld, läser bara sin 
egen media och förkastar allt annat som lögner. Faktaargument och logiska resonemang som 
motbevisar dem verkar snarast få motsatt effekt.

Så hur ska vi bemöta dem när våra vanliga metoder inte fungerar? Som tur är finns det mycket 
forskning på området. Allt ifrån hur man hjälper någon att lämna en sekt till hur man effekti-
vast motbevisar myter. Om vi på allvar vill begränsa SD:s framfart och omvända deras väljare 
så bör vi läsa på och ta till oss av den här forskningen, och anpassa vår antirasistiska strategi 
därefter.
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Det här betyder inte att vi ska sluta kalla SD rasister eller gå dem till mötes i deras problem-
beskrivning. I stället kan det handla om enkla tekniker som att alltid presentera en alternativ 
förklaring innan man motsäger en myt, eller att förstärka fakta med grafik. Saker som vi ofta 
reda gör – men som vi ofta också glömmer bort eller gör fel.

Vi yrkar

att  Följande stycke läggs till sist i punkt VP 14 om Antirasistiskt arbete:
 ”Vi ska också dra nytta av den forskning inom psykologin som beskriver hur man 
 bäst kan bemöta meningsmotståndare när traditionell faktaargumentering 
 inte fungerar.”

Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten
Antagen av medlemsmöte 2015-04-14

Distriktsstyrelsens svar på motion VP25
Motionärerna beskriver att det kan vara svårt att debattera med SD och deras väljare eftersom 
de upplever att de inte tar till sig saklig argumentation som andra människor.
De vill därför att vi i vårt antirasistiska arbete tar hjälp av aktuell forskning i psykologi för att 
bättre kunna nå fram till våra meningsmotståndare.

Distriktsstyrelsen håller med om att det kan vara svårt att nå fram till SD och deras sym-
patisörer med fakta. Det kan dock vara svårt att skriva in i verksamhetsplanen att vi ska 
”dra nytta av den forskning inom psykologin som beskriver hur man bäst kan bemöta me-
ningsmotståndare…” helt enkelt därför att det förmodligen inte finns någon sådan entydig 
forskning som vi alla kan ta till oss.

Den psykologi som vi rekommenderar är den strategi som bl.a Christina Höj Larsen brukar 
berätta om; att använda sin egen historia om varför en är vänsterpartist, feminist och antira-
sist. Strategin finns också formulerad i ett dokument som tagits fram av partiet centralt med 
namnet ”Antirasistiska metoder - Att argumentera mot SD och SD:s väljare” och finns att titta 
på här: http://www.vansterpartiet.se/assets/Antirasistiska-metoder.pdf

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 

att  avslå motionen.

VP26.  Vi får inte vika ner oss
Vänsterpartiet Skärholmen ser självklart med glädje och stora förhoppningar på de stockhol-
mskommuner som Vänsterpartiet är med och styr i. Vi får däremot inte, precis som verksam-
hetsplanen också påpekar, överdriva vad vi kan åstadkomma med detta och passa oss för 
en ”guld och gröna skogar”-retorik. Med det sagt så är det också avgörande att vi inte vik-
er ner oss för att bedriva och förespråka en radikal vänsterpolitik på grund av exempelvis de 
parlamentariska begränsningarna, budgetmål och kompromissande med andra partier. Även 
i majoritet så är det viktigt för ett socialistiskt parti att vara i opposition om det ska ha någon 
folklig trovärdighet.

Vi yrkar 

att 	 följande	text	från	4:e	sidan,	16:e	stycket	stryks	-	”Men	vårt	deltagande	kan	
 också skapa förväntningar som är svåra att motsvara, dels för att vi måste
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 kompromissa med andra partier, dels för att de ekonomiska ramarna, som till 
 största delen bestäms av faktorer som vi inte kan påverka, inte motsvarar de 
 faktiska behoven och våra ambitioner.”

att  stycket istället ersätts med – ”Men vårt deltagande kan också skapa 
 förväntningar som är svåra att leva upp till. Förutsättningar som kompromisser 
 och ekonomiska budgetramar innebär begränsningar för vad som är möjligt 
 att åstadkomma i kommunpolitiken och kan sätta käppar i hjulet för en radikal 
 vänsterpolitik. Dessa parlamentariska förutsättningar får dock aldrig tas 
 förgivna utan bör kritiseras och utmanas”

Vänsterpartiet Skärholmen

Distriktsstyrelsens svar motion VP26
Motionärerna menar att vi bör kritisera de parlamentariska ramarna som gör att vi inte alltid 
kan genomföra allt vi vill när vi kommer till makten. Distriktsstyrelsen instämmer vi att vi 
kan kritisera de ekonomiska ramarna för kommunerna, det gör vi på riksplan där vi föreslår 
mer pengar till kommunerna och ifrågasätter en rad faktorer såsom överskottsmålen. Däre-
mot ser vi att det är svårare att kritisera det faktum att vi behöver samarbeta med andra partier. 
Så länge vi inte lyckas leverera ett valresultat som ger oss över 50 % kommer vi vara tvungna 
att kompromissa i parlamenten. Däremot kompromissar vi givetvis inte till vilket pris, utan 
väger alltid fördelarna med att sitta med vid majoritet och ha inflytande med nackdelarna vad 
gäller kompromisser i olika sakfrågor. Vi vill gärna behålla vår ursprungliga formulering men 
lägger till en mening om de ekonomiska ramarna.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 

att  lägga till meningen ”Men givetvis arbetar vi långsiktigt för att förändra de 
 ekonomiska ramverken så att det ska bli möjligt att genomföra en mer 
 progressiv vänsterpolitik”

att  därmed anse motion VP26 besvarad

VP27. Vad är ett bättre samhälle?
Under stycke 19 står det att vi ska bygga ett bättre samhälle, vad menas egentligen med det? 
Vilka vill inte bygga ett bättre samhälle? Problemet med denna formulering är att den säger 
absolut ingenting. Vi bör vara mycket tydligare kring vårt konkreta mål – ett jämlikt och jäm-
ställt samhälle.

Vi yrkar

att  i stycke 19 ändra ”ett bättre samhälle” till ”ett jämlikt och jämställt samhälle!”.

Vänsterpartiet Kista

Distriktsstyrelsens svar på motion VP27
Alla vill ha ett bättre samhälle. Men vi instämmer i att formuleringen blir bättre med motion-
ärernas skrivning ”ett jämlikt och jämställt samhälle!”.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen

att  bifalla motionen

VP28. Lyft även framgångar i opposition
Självfallet kommer de kommuner vårt parti är delaktiga i att styra granskas hårt, och självklart 
ska vi lyfta fram de segrar vi kämpat oss till i dessa kommuner. Men även i opposition är vi 
framgångsrika. V Haninge har fått igenom kolloverksamhet i kommunal regi och V Sollentu-
na har fått igenom bibliotekskort för personer utan giltiga ID-handlingar (främst papperslösa). 
Alla framgångar är bra framgångar, lyft fram dem!

Vi yrkar 

att  i stycke 20 ändra första meningen till ”Inför valet 2018 kommer vårt partis 
 parlamentariska arbete att granskas noga. Detta gäller främst i de kommuner 
 vi är med och styr, inte minst Sveriges största kommun, Stockholms kommun.” samt 

att  i andra meningar ändra till ”Våra parlamentariska framgångar kommer att 
 vara betydelsefulla...” 

att i tredje meningen ändra till ”Då de kommuner vi är med och styr kommer 
 granskas hårdare är det av vikt att vårt parlamentariska arbete...”

Vänsterpartiet Sollentuna

Distriktsstyrelsens svar på motion VP28
Motionärerna har naturligtvis rätt i att vi bör lyfta fram de segrar som sker i oppositionsläge 
också. Det är fantastiskt att Sollentuna fått igenom bibliotekskort för personer utan ID-
handlingar och att Haninge fått igenom kolloverksamhet. Det är reformer som spelar roll i 
folks vardag. Finns ju många fler exempel också, bland annat Vänsterpartiet Nynäshamn som 
arrangerat boende för EU-migranter och lyckats se till att behålla den lokala kvinnojouren. 
Mycket viktigt att även dessa exempel lyfts. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 

att  bifalla motionen  

VP29. Vi kan bredda vänstern
För att åstadkomma bestående förändring behöver vänstern vara en bred och inkluderande 
rörelse. Vänsterpartiet kan spela en viktig roll i Stockholm i att samla till samarbete och ge-
mensam aktivitet med många olika organisationer som står oss nära. Det kan handla om såväl 
etablerade stora föreningar som små lokala nätverk. Vi vill knyta ihop vänstern genom att 
tydligt signalera samarbetsvilja. På så vis kan vi dels öka möjligheterna till framgång i viktiga 
frågor, dels öka Vänsterpartiets synlighet.

Vi yrkar

 att till Verksamhetsplanen läggs följande stycke under rubriken Organisatoriska 
 utmaningar: ”Vänsterpartiet är inte bara ett parti utan också en organisation i 
 den breda vänsterrörelsen. Under kommande år arbetar vi för att bredda 
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 samarbetet med organisationer som står oss nära ideologiskt eller har samma 
 ställningstaganden i en viss fråga. Vi söker aktivt upp andra grupper för att bjuda 
 in till gemensamma initiativ och kampanjer. Istället för att peka på olikheter ska 
 vi fokusera på det som förenar och sträva efter att skapa en ökad gemenskap”.

Vänsterpartiet i Farsta 
Motionen utarbetad och antagen på medlemsmöte 2015-04-09 som föreningens egen

Distriktsstyrelsens svar på motion VP29
Motionärerna föreslår att vi under kommande år arbetar mer aktivt för att söka upp organ-
isationer som vi kan samarbeta med generellt eller i vissa specifika frågor. Det tycker vi från 
Distriktsstyrelsen är ett utmärkt förslag! Det stämmer att Vänsterpartiet är en del av en större 
rörelse där vi samarbetar med facket, feministiska organisationer, klimatrörelsen, antirasis-
tiska organisationer och lokala initiativ. Att initiera formella samarbeten, eller att finnas med 
i dessa organisationer som vänsterpartister, är viktigt för oss. Vi har mycket att vinna på att 
knyta närmare bland annat Hyresgästföreningen, Megafonen, Street Gäris, Linje 17, Mitt127, 
Klimataktion, Somaliska föräldraföreningen i Skärholmen med flera… Det här passar också 
bra in i arbetet med ”Fråga Orten” då tanken är att vi kan besöka dotterns fotbollsklubb eller 
mammas latinamerikaförening och höra oss för vad de tycker är viktigt och visa att vi är det 
parti som företräder deras intressen.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 

att  bifalla motion VP29 

VP30.  Organisatoriska utmaningar
Det är bra att lära och inspireras av varandra men det är inte alltid vi i vårt stora distrikt har 
möjlighet att träffas eller ha kontakt på andra sätt. Därför skulle det vara bra om distriktet 
hade en ”motionsbank” där vi kan lägga in motioner som fullmäktigegrupper har lämnat in i 
sina respektive kommunfullmäktige.

Detta för att slippa uppfinna hjulet varje gång samt att vi därigenom kan få bra idéer av 
varandra.

Om man gör detta på ett sätt där vi själva kan lägga in motionerna (med kontaktuppgifter), 
sorterade under olika politikområden så att det blir lätt överskådligt, blir den administrativa 
bördan inte stor. Det enda som behövs är en länk på distriktets hemsida.

Vi yrkar

att  distriktet på sin hemsida upplåter plats för en motionsbank där exempel på 
 motioner kan läggas upp.

Vänsterpartiet Nacka och Vänsterpartiet Nynäshamn

Distriktsstyrelsens svar på motion VP30
Motionärerna föreslår att distriktet ska upprätta en motionsbank och vill (har distrikts-
styrelsen tolkat det som) föra in ett uppdrag till distriktsstyrelsen i punktlistan i stycke 23 i 
verksamhetsplanen. Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till idén och förstår vad dess funk-
tion skulle vara. På partikongressen 2014 bifölls en motion som innebar att partiet centralt 
ska ta fram en motionsbank för hela Sveriges vänsterpartiföreningar. Det arbetet har under 
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våren 2015 intensifierats och nu är det möjligt att ladda upp motioner och annat användbart 
på det som på den centrala hemsidan kallas för Resursbanken. I samband med detta arbete ses 
struktur och övrig möjlighet till fler arkivfunktioner över ytterligare. Distriktsstyrelsen tror 
därför att de behov som motionärerna synliggjort kommer att tillfredsställas med hjälp av den 
centrala Resursbanken. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 

att  anse VP30 besvarad

VP31. Plats för nya medlemmar i fler partiföreningar
Precis som det står i stycke 24 ”Starka partiföreningar” i verksamhetsplaneförslaget, är par-
tiföreningarna centrala för vår styrka som parti. Det är i huvudsak i den lokala partiföreningen 
som vi medlemmar kan vara aktiva och det är i lokalsamhället man kan mobilisera människor 
för politisk förändring. Vi har under de senaste åren vuxit mycket kraftigt i medlemsantal. 
För att vi ska kunna dra nytta av den stora medlemstillströmningen, bli ett större och starkare 
parti och behålla alla de nya socialister och feminister som valt att också vara vänsterpartister, 
borde medlemsutvecklingen åtföljas av att vi startar fler partiföreningar. 

Med fler partiföreningar, får fler medlemmar plats i vår organisation. Fler partiföreningar gör 
att de nya medlemmarna inte bara blir en ny person på en allt längre medlemslista, utan någon 
som behövs och kan få en uppgift. Ju närmare man har till sin förening desto enklare är det 
att engagera sig. Långa resvägar till partiföreningens möten och aktiviteter är ett hinder för 
engagemang för många. Likaså är det ett hinder när en partiförening blir så medlemsmässigt 
stor, att det inte finns en självklar uppgift för varje tillkommande ny medlem. 

Det finns knappast något bättre tillfälle att utveckla distriktet genom uppstartandet av nya 
föreningar än nu, när vi vuxit så markant. Vi behöver anpassa organisationen efter att vi idag 
är en större medlemsskara. Utan organisatorisk utveckling riskerar vi att inte dra nytta av 
medlemsutvecklingen. Därför har också partistyrelsen skrivit in i sin verksamhetsplan att 
grundandet av nya partiföreningar ska vara en del av organisationsutvecklingen i partiet de 
kommande åren. Vi bör bidra till att förverkliga partistyrelsens ambition och dra vårt strå till 
stacken i utvecklingen av Vänsterpartiet.

Det är ganska enkelt att starta nya partiföreningar. Men man måste naturligtvis göra det på ett 
genomtänkt och klokt sätt. Det passar dåligt att starta en ny förening i en kommun där vi bara 
har någon handfull medlemmar, medan det passar bra där vi sett en stark medlemsutveckling 
och det finns kamrater som kan väljas till ny styrelse och andra uppdrag. Distriktsstyrelsen 
bör göra en analys av vilka stadsdelar eller kommuner vi skulle kunna ha fler föreningar i, 
och under det kommande verksamhetsåret hjälpa till att planera och arrangera uppstartande 
årsmöten för de nya föreningarna. Det borde finnas potential – givet vårt kraftigt ökade 
medlemsantal – att starta åtminstone ett tiotal nya partiföreningar i distriktet innan nästa val. 
Distriktsstyrelsen bör också vara behjälplig med att utforma en modell för hur vi hanterar en 
större organisation med fler än en partiförening per kommunal grupp. 

Jag yrkar

att 	 i	första	meningen	i	stycke	24	lägga	till	”fler	och”	mellan	”vi	ha”	och	
 ”starka partiföreningar”

att 	 i	andra	meningen	i	stycke	24	lägga	till	”och	att	hjälpa	till	att	starta	upp	fler	



37

 partiföreningar” efter ”stödja partiföreningar och föreningsstyrelser”

att  i stycke 25 lägga till som ny punkt två: ”Att starta minst fem nya partiföreningar 
 i distriktet”

Elisabeth Biström, Vänsterpartiet Solna

Distriktsstyrelsens svar på motion VP31
Distriktsstyrelsen delar i stort den beskrivning som motionären ger i brödtexten. Vår storlek 
är vår styrka och vår framtid och storlek kommer att avgöras av hur många vi lyckas aktivera 
i vårt partis arbete. Vi tycker att de förändringar och den metodik som motionären förordar 
skulle gynna vårt arbete med att få fler medlemmar att bli aktiva. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta

att  bifalla VP31

VP32. Böra eller göra? 

Vi yrkar 

att  sida 6 stycke 28 och 29 byta ut ”bör” mot ”ska” där ordet bör används

att  ”nu” ska styrkas och istället läsas ”omfatta hela partiföreningarna”

att  ”vill” på sidan 6, stycke 29 stryks och ersätts med ”ska”.

Vänsterpartiet Solna

Distriktsstyrelsens svar på motion VP32
Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att det hårdare ”ska” passar bättre än ”bör”. Vi 
håller också med om motionärernas andra att-sats, men väljer att omformulera så att det låter 
lite bättre språkligt. Motionärernas tredje att-sats vill omformulera en mening som går ut på 
att beskriva vad vi vill och strävar. Här menar distriktsstyrelsen att det är svårare att bifalla på 
grund av att det är svårare att mäta huruvida vi tagit tillvara på alla medlemmars erfarenheter. 
Meningen finns där för att beskriva en vägledande arbetssätt. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 

att		 bifalla	att-sats	ett

att	 i	andra	meningen	i	stycke	28	byta	ut	”bör	fortsätta	och	nu	omfatta	hela	parti-
 föreningarna” mot ”ska fortsätta och omfatta alla partiföreningar i distriktet”, 
	 och	med	det	anse	att-sats	två	besvarad.	

att	 avslå	att-sats	tre

VP33. När marknaden får råda
Ingen avstår frivilligt från dator, TV, mobiltelefon, resor, nöjen, nära relationer med familj 
och vänner, samhälls- och kulturliv. Men många invånare i vårt distrikt tvingas till att göra 
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just det. Man tål inte den exponering för elektromagnetiska fält och mikrovågor från den 
moderna tekniken man utsätts för i det dagliga livet och som samhället i allt större utsträck-
ning bygger på.

Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan säger att vi ska bygga ett samhälle grundat i 
solidaritet, rättvisa och omtanke, ett sådant samhälle är starkare än det, där marknadens och 
girighet får råda. Detta måste självklart också inkludera frågor som är avgörande för männis-
kors hela tillvaro, men som samtidigt är kontroversiella.

Det finns inga bevis, det är inte en fråga för politiker, det är inte vetenskapligt belagt, är 
påståenden som upprepas år efter år; som om ingenting hade hänt inom forskningen de 
senaste tio åren. Den redan stora gruppen växer, som berättar om svåra negativa reaktioner 
i miljöer med trådlös teknik och att reaktionerna inte uppstår eller försvinner i miljöer utan 
denna teknik. Det är ett faktum. Bevisat eller inte. Man oroar sig över vart man skall ta vägen 
och vad man skall göra för att komma undan, eller åtminstone minimera, exponeringen för 
radiofrekvent strålning, vad som skall hända den dagen man behöver sjuk- eller äldrevård, 
var och hur man skall kunna få hjälp med att skapa uthärdliga levnadsvillkor.

Ingen lämnar frivilligt ett omtyckt arbete/arbetsplats, flyr sin bostad/bostadsområde, avstår 
från läkarvård eller låter sina barn allt oftare stanna hemma från skolan, för att man tycker det 
är kul. Det är ett beslut man tvingas ta därför att alternativet är att utsätta sig för elektromag-
netiskt/radiofrekvent strålning som man inte klarar av. Under de senaste åren har de kommit 
flera tusen rapporter som presenterar de risker strålningen medför. Forskningen bygger på 
vetenskapliga fakta, men förtigs eller förnekas av en girig marknad.

Det är inte godtagbart att bortse från vetenskapligt belagda risker med trådlös teknik och inte 
heller att förneka alla de människor som berättar om sin svåra och konkreta ohälsa. Allt fler 
och större samhällssektorer byggs på den nya tekniken och beroendet av den ökar i mots-
varande grad. Det finns ett politiskt ansvar för att tillgång och tillgänglighet skall gälla för att 
alla distriktets invånare när det kommer till bostäder, skolor, vårdinrättningar, kommunika-
tion och samhällsaktiviteter. Det finns ett politiskt ansvar för att människor inte skall skadas. 

Politikerna inklusive de vänsterpartistiska, i distriktets kommuner och landsting väljer av att 
döma, att sätta sin tilltro till den riskförnekande forskningen och lämna den omfattande och 
oberoende riskvisande forskningen utan avseende. Ingen hjälp står att få någonstans för dem 
med strålningsrelaterade negativa hälsotillstånd. Människorna lämnas helt åt sitt öde och 
avfärdas med att det inte finns bevis. Vilket underlag (och vems?) är det våra valda företrädare 
grundar sitt ställningstagande på i den här frågan, är en berättigad fråga. Vilka är de vetens-
kapliga fakta som bevisar att hela den riskvisande forskningen är så alltgenom felaktig, att 
inte ens Försiktighetsprincipen skall tillämpas?

En bra teknik än må vara, finns det fram- och en baksida. Det är lätt att glömma risker, när det 
är som roligast. Mot bakgrund av utbyggnaden av 4G och med 5G på ingång samt rådande 
mycket svåra situationen för dem som drabbats/drabbas av elöverkänslighet, 
föreslår jag att Storstockholms distriktsårskonferens beslutar

att		 i	distriktets	verksamhetsplan	inkludera	ett	arbete	med	att	definiera	hur	och	var	vi	
 vill att den nya tekniken skall användas i distriktets kommuner och landsting.

att  snarast tillsätta en grupp bestående av representanter från distriktsstyrelsen 
 och berörda intresseorganisationer för detta ändamål
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Yvonne Chan (Sollentuna)

Distriktsstyrelsens svar på motion VP33
Motionären vill i sin motion att distriktet att ska påbörja ett arbete med att definiera hur och var 
partiet vill att ny teknik skall användas i distriktets kommuner och landsting. Vidare vill motionären 
att en arbetsgrupp med representanter från distriktsstyrelsen och berörda intresseorganisationer ska 
tillsättas för att arbeta med frågan. 

Personer som upplever att de har en extra känslighet för elektromagnetiska fält upplever ofta stora 
påfrestningar i form av t.ex. sömnstörningar, huvudvärk, allmän trötthet, koncentrationssvårighet-
er, yrsel, irriterad hud och hjärtklappning. Samtidigt råder delade meningar inom forskningen om 
denna känslighet för elektromagnetiska fält. Enligt bl.a. Strålskyddsmyndigheten finns det inga 
säkerställda hälsorisker vid exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under den egna 
myndighetens referensvärden. Enligt myndigheten grundar sig den slutsatsen på ett flertal samman-
ställningar av olika forskningsresultat.  

Det finns en försiktighetsprincip vad gäller lågfrekventa elektriska och magnetiska fält som strål-
skyddsmyndigheten anser bör beaktas vid samhällsplanering.  Särskilt viktigt är platser där barn 
vistas under längre tid inte har onödigt starka magnetfält. Anledningen är att det finns studier som 
observerat att barn som bor i närheten av kraftledningar löper högre risk att drabbas av barnleu-
kemi. Det finns en svag misstanke om att det är kraftledningarnas magnetfält som orsakar denna 
riskökning.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi har höga ambitioner 
när det gäller att förändra samhället. Vi vill skapa hållbara lösningar för dagens och morgondagens 
generationer. Bristen på resurser i form av personer, ekonomi och tid innebär dock att vi som parti 
hela tiden måste prioritera. Att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning är 
en viktig fråga. Dock bedömer distriktsstyrelsen att distriktet måste under rådande omständigheter 
prioritera andra frågor under kommande verksamhetsperiod.   

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen 

att  avslå motionen
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Bilaga 1

INLEDNING
Vänsterpartiet för ett rättvist och solidariskt samhälle.
Under den kommande tvååriga verksamhetsperioden kommer Vänsterpartiet Storstockholm 
att fortsätta arbetet för ett rättvist och solidariskt samhälle. Vi gör det som oppositionsparti till 
S-MP-styret på riksnivå och till högerstyret i Stockholms läns landsting. I de flesta kommuner 
fortsätter vi i opposition lokalt, även om vi blivit en starkare kraft i och med de lokala val-
framgångarna i nästan alla 26 kommuner i Stockholms län. Men i flera kommuner kommer vi 
även att arbeta utifrån vår roll som en del av en styrande rödgrön majoritet. Förra mandatperi-
oden var vi med och styrde i Botkyrka och Södertälje, och valresultatet ledde till att vi numera 
deltar i majoritetssamarbeten även i Stockholms stad, Sundbyberg och Upplands Väsby. Det 
innebär att mer än hälften av invånarna i Stockholms län nu bor i kommuner där Vänsterpar-
tiet är med och styr.

Under Reinfeldts två regeringsperioder har vi sett hur klyftorna ökar i Sverige och hur rasis-
terna vunnit mark. Tron på girighet som drivkraft i välfärdssektorn har lett till vårdskandaler. 
Idén att skolor ska konkurrera med varandra har lett till segregation och konkurser. Klyftorna 
mellan kvinnor och män har tillåtits växa sig än större. Miljöhoten får växa utan effektiva 
åtgärder. Skillnaden mellan förort, glesbygd och innerstad tilltar. 

Allt vårt arbete utgår från övertygelsen om att ett samhälle som byggs med solidaritet, rättvisa 
och omtanke, där välfärden är att lita på, är starkare än ett samhälle där marknadens girighet 
får råda. Omtanke är när ett barn slagit sig och besöket till läkaren är gratis och finns nära till 
hands. Rättvisa är när både Hanin från Södertälje och Hanna från Södermalm kan känna hopp 
inför framtiden och när både företagsledarens och städerskans barn har möjlighet att flytta 
hemifrån. Solidaritet är när vi organiserar oss i facket för att förhindra lönedumpning och när 
vi står upp för alla människors lika värde. 

Vårt arbete för ett samhälle utan klassklyftor och för ett samhälle där män och kvinnor har 
lika makt och livsvillkor fortsätter. Arbetet för en välfärd att lita på och att lyssna på röster 
från orten är Vänsterpartiet Storstockholms riktmärke för kommande verksamhetsperiod. I 
praktisk, politisk handling visar vi vilket samhälle vi vill skapa. 

POLITISKA PROJEKT
Under perioden kommer tre projekt drivas parallellt: Fråga orten, Hem för alla och 
sjukvård att lita på.

Tillsamman ska de stärka vår närvaro och politik på respektive område. 

FRÅGA ORTEN
I slutet av förra verksamhetsperioden påbörjades arbetet med Fråga Orten. Vi kommer nu att 
fortsätta det. Tanken är att vara ute bland folk och fråga vad de tycker är bra med sin ort och 
vad som borde göras bättre. Det finns tre syften med att bedriva det här arbetet. Det första är 
att ge människor en möjlighet att komma till tals och berätta vad de tycker är bra och dåligt i 
sin ort. Det andra är att stärka stödet och förtroendet för Vänsterpartiet genom ett utvecklat 
och kontinuerligt dialogarbete. Det tredje är att – om tillfälle uppstår – berätta om Vänster-
partiets arbete i kommunerna.
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MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ Förankra och utveckla former för dialogarbete i distrikt, partiföreningar, parlamentariska 
grupper och bland våra medlemmar.
■ Samla in och sammanställa 10 000 enkätsvar, både muntliga svar och webbsvar inräknade.
■ Diskutera de förslag som kommer in och ta ställning till om vi kan ta med oss det när vi 
formulerar majoritetsförslag eller lägger motioner i kommunen.
■ Återkoppling till orten om resultatet av enkätfrågorna och svar på vad vi avser göra av dem.

HEM FÖR ALLA
Vänsterpartiet arbetar för att alla ska ha ett hem att trivas, med hyror vi alla har råd med. En 
högerpolitik som konsekvent har valt marknaden framför människan har gjort att det byg-
gts för lite och för dyrt. I de kommuner där vi är med och styr påverkar vi politiken så att det 
byggs fler klimatsmarta hyresrätter samt ser till att föra ut politiken för invånarna. I opposi-
tion blir uppgiften istället att göra oss kända och skapa opinion för vår politik.

MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ Att Vänsterpartiet ska vara en viktig aktör i den bostadspolitiska debatten
■ Att Vänsterpartiets bostadspolitik ska framstå som ett tydligt och önskvärt alternativ 
hos väljarna.

SJUKVÅRD ATT LITA PÅ
Vänsterpartiet arbetar för att en sjukvård att lita på. När vi blir sjuka eller när våra barn eller 
föräldrar får ont i kroppen, ska någon finnas där för att lyssna på oss och hjälpa till. Vi behöver 
göra något åt bristen på vårdplatser och larmrapportern om överbeläggningar. En verklig 
utmaning är personalrekryteringen, akutsjukhusen behöver såväl resurser som höjda löner 
för sjuksköterskor för att klara det. Eftersom det handlar om kvinnodominerade arbetsplatser 
är detta i hög grad en feministisk fråga. Landstingsfrågor bör få en tydligare roll i distriktets 
politiska arbete. Vår sjukvårdspolitik bör bäras av såväl distrikt, landstingsgrupp och par-
tiföreningar

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■  Att Vänsterpartiet ska vara en viktig aktör i den sjukvårdspolitiska debatten
■  Att Vänsterpartiets sjukvårdspolitik ska framstå som ett tydligt och önskvärt alternativ hos 
väljarna.

VIKTIGA PERSPEKTIV:
Perspektiven är övergripande politiska värderingar som vägleder det politiska arbetet både i 
process och skapande.

LOKALA FRÅGOR
De partiföreningar som vill fokusera på en lokal fråga uppmuntras att göra detta, Vänsterpar-
tiet ska ha en god lokal förankring och vara pådrivande i frågor som är viktiga för människor 
på plats.
■ De föreningar som vill driva egna lokala kampanjer ska erbjudas stöd från distriktet att 
lägga upp det arbetet.

KLIMATPERSPEKTIV
Vår miljö- och klimatpolitik är inte skild från andra politikområden. Tvärtom kan det fram-
hållas att våra förslag vad gäller välfärd, fördelningspolitik, kollektivtrafik och stadsplaner-
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ing både direkt och indirekt har betydelse för att minska klimatpåverkan.

FEMINISTISKT PERSPEKTIV
Vår jämställdhetspolitik är inte skild från andra politikområden. Tvärtom kan det framhållas 
att våra förslag vad gäller välfärd, fördelningspolitik, kollektivtrafik och stadsplanering både 
direkt och indirekt har betydelse för att öka jämställdheten.

ANTIRASISTISKT ARBETE
Arbetet mot den strukturella rasismen och för en human flyktingpolitik fortsätter. Vi ska be-
möta rasistiska och nazistiska gruppers propaganda och vi behöver bevaka andra partier så att 
de aldrig samarbetar med Sverigedemokraterna. En viktig uppgift är att upprätthålla vänster-
högerkonflikten i svensk politik och se till att vänstern blir de som kanaliserar frustrationen 
över orättvisor. 

ORGANISATORISKA UTMANINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
För att bygga ett starkare distrikt, där partiföreningar på ett enkelt och engagerande sätt kan 
mobilisera sina medlemmar för att nå ut med vår politik till väljarna och för att driva vår poli-
tik i de förtroendevalda församlingarna föreslår vi följande organisatoriska utvecklingsarbete 
de kommande två åren. 

DISTRIKTET
Vi fortsätter att implementera rekommendationerna från organisationsutredningen 2012.*

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ Eftersträva en balans mellan det politiska stödet och det organisatoriska stödet från distrikt 
till partiföreningar.
■ Distriktet ska vara en samordnande part för samverkan mellan parlamentariker i kommu-
nerna och i landstinget, och särskilt utveckla samverkansformer för erfarenhetsutbyte där 
Vänsterpartiet sitter i majoritet respektive opposition
■ Ta fram rapporter i politiska frågor som gäller Storstockholm, inkluderat handledning för 
hur de kan användas att göra politiska utspel kring, arrangera en aktivitet kring eller föra par-
lamentarisk politik kring på lokalnivå.

LOKALA FÖRENINGAR
Partiföreningarna är den viktigaste delen i vårt politiska arbete och för att ge möjligheter för 
fler medlemmar att bli aktiva behöver vi ha starka partiföreningar, vilket är särskilt viktigt 
nu efter medlemstillströmningen som skett under valåret. Distriktet har ett stort ansvar i att 
stödja partiföreningar och föreningsstyrelser. Särskilt i de områden där föreningen efterfrågar 
mer stöd och där befolkningen till stor del består av rödgröna väljare. Utbildningar såsom 
Kurs för Nya och Kurs för föreningsstyrelser är självklara delar av vår verksamhet.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN:
■ Ha starka partiföreningar som lyckas organisera nya medlemmar, planera och bedriva 
relevant opinionsarbete samt ha en god lokal förankring.
■ Ha föreningsstyrelser med god kunskap om rollen som politisk och organisatorisk ledare.
■ Nya medlemmar ska ha fått möjlighet att gå på Kurs för Nya medlemmar
■ Ha kunskap om hur andra stora distrikt/föreningar har gjort för att mobilisera medlemmar 
och arbeta lokalt
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UTSKOTTEN
För att kunna kanalisera våra medlemmars engagemang på bästa sätt, samt ge distrikts-
styrelsen en möjlighet att delegera uppgifter och ansvar till de som är bäst lämpade att hantera 
frågan, behövs utskott och nätverk med ansvar för olika politiska områden. Dessa behöver 
vara kompletterande till DS arbete, dess antal och politiska inriktning behöver vara flexi-
belt för att möta utmaningar som Vänsterpartiet i Stockholms län möter. Samtidigt behöver 
arbetet inom utskotten vara enkelt, mötes- och rapporteringsformer klara och tydliga, utskot-
tens sammansättning behöver vara transparent och demokratisk. Arbetsformerna för utskot-
ten behöver ses över, såväl till sakinnehåll som till organisering.

Arbetet med tydliga direktiv – såväl politiska som organisatoriska – och enkla kommunika-
tionsvägar mellan utskott och distriktsstyrelsen bör fortsätta. Ett exempel på ett sådant steg 
som har tagits under det gångna året är att påbörja arbetet med en studieplan för distriktet, där 
även utskottens ansvar och arbetsuppgifter förtydligas och konkretiseras.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN
■ Att fortsätta arbetet med en tydlig och konkret studieplan.
■ Se över vilka utskott och nätverk som det finns behov av. Det ska finnas tydliga direktiv för 
arbetet i utskotten.
■ Att utveckla ett samarbete mellan utskott och nätverk.

FACKLIG-POLITISK ORGANISERING OCH SAMVERKAN
Under de senaste åren har vi fått fler branschorganisationer vilket vi välkomnar. Våra medle-
mmar finns inom alla yrkesområden och vår arbetsrättsliga politik är progressiv och uppskat-
tad av många fackförbunds medlemmar, särskilt inom LO-kollektivet. Det är därför viktigt att 
vi stärker våra branschorganisationer samt våra medlemmars aktiva närvaro på arbetsplatser 
och uppmuntra att fler medlemmar är fackligt aktiva på sina arbetsplatser. 

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN
■ Att anordna en facklig-politisk konferens för erfarenhetsutbyte om facklig-politisk 
organisering men också om formerna att prata politik på arbetet, riktad mot i huvudsak våra 
branschorganisationer och fackligt aktiva partimedlemmar
■ Det ska finnas en tydlig koppling och samverkan mellan våra branschföreningar och det 
fackliga utskottet
■ Våra medlemmar ska löpande informeras om möjligheten till dubbelanslutning i en 
geografisk förening och i någon av våra branschföreningar.
■ Distriktet ska bistå branschorganisationerna med stöd rent praktiskt i arbetet med att ordna 
utbildningar och seminarietillfällen

PARTIDISTRIKTET
Under 2014 har fokus i arbetet med ett mer representativt partidistrikt avseende utländsk 
bakgrund legat på att tillsammans med valberedningarna arbeta för en bred representation 
i parlamentariska församlingar. Detta arbete bör fortsätta och nu omfatta hela partiförenin-
garna. För att minska strukturella hinder bör ett arbete föras med partiföreningar så att det 
finns en medvetenhet om hur vi ska skapa ett mer representativt partidistrikt, men för att hitta 
effektiva metoder behövs också ett planlagt och strukturerat arbete. Vi behöver fråga oss 
vilka som finns i vår organisation, och vilka som inte finns. Speglar vi våra medlemmar och 
väljare? Och hur ser förutsättningarna för de som finns i organisationen och de som vill in i 
organisationen ut?



MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPERIODEN
■ Vara en organisation där våra politiska företrädare också återspeglar våra medlemmar, 
vilket innebär att vi bör driva ett aktivt arbete med att få till en representation som återspeglar 
vår medlems- och väljarbas bättre. Det innebär att vi vill ta tillvara våra medlemmars erfaren-
heter utifrån kön, klass, funktionalitet, sexuell läggning och etnisk bakgrund.
■ Vi ska ha en handlingsplan för partiföreningar att tillämpa i arbetet för ett mer representativt 
partidistrikt.

VÄNSTERPARTIET STYR
Vänsterpartiet gick fram i kommunalvalet och ingår nu i kommunledningarna i fem kom-
muner: Stockholms stad, Södertälje, Botkyrka, Sundbyberg och Upplands Väsby. Att vara 
med och styra en kommun innebär både möjligheter och utmaningar. Framförallt innebär 
det att vi kan vara med och genomföra reformer och bidra till samhällsförändringar i riktning 
mot ett mer solidariskt och rättvist samhälle. Vi kan visa att Vänsterpartiet gör skillnad. Men 
vårt deltagande kan också skapa förväntningar som är svåra att motsvara, dels för att vi måste 
kompromissa med andra partier, dels för att de ekonomiska ramarna, som till största delen 
bestäms av faktorer som vi inte kan påverka, inte motsvarar de faktiska behoven och våra 
ambitioner.

■ Vänsterpartiet ska vara konstruktiva och pådrivande samt ta ansvar för den politik vi 
ensamma eller i samarbete utformar.
■ Föreningarnas politiska arbete ska ske i enighet och med hänsyn till distriktets helhet
■ Vänsterpartiet ska aldrig tillåtas bli ett förvaltande parti. Med hänsynstagande till väljarna 
och de politiska förutsättningar som vi gemensamt har beslutat om ska konstruktiv politik 
med välunderbyggda lösningar och förslag visa att vår vision både är önskvärd och ett verk-
ligt alternativ.

/Anton Spåre.
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