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Vänsterpartiet Storstockholm

Verksamhetsplan och valstrategi
VP1. Ekonomiska klyftor
I stycke 2 i Verksamhetsplanen står det att ”Vi känner ett ansvar för att se till att de ekonomiska klyftorna ska minska…”, vilket är en väldigt lågt liggande vision. Som socialister och feminister måste
vi verka för att de ekonomiska klyftorna ska bort.
Vi yrkar
att

ordet ”minska” på rad 4 i stycke 2 på sida 3 i Verksamhetsplanen ersätts med
”försvinna”.

Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten
VP2. Tydliggör att vi också är ett klimatparti
I sitt förslag till verksamhetsplan inför valrörelsen 2018 tycks DS konsekvent ha rensat bort miljöoch klimatarbetet i distriktet som fanns med i den verksamhetsplan som antogs 2015. Det är en
anmärkningsvärd inkonsekvens, särskilt med tanke på att partiets kongress 2016 flyttade fram
positionerna med ett ekologiskt ekonomiskt punktprogram och med tydliga markeringar om att
Vänsterpartiet ska vara klimatpartiet nummer ett i svensk politik.
Verksamhetsplanen lyfter fram att vi är ett parti som idémässigt vilar på fyra grundläggande perspektiv; klasskamp, feminism, ekologiskt förhållningssätt och antirasism. För att detta ska vara
trovärdigt är det viktigt att perspektiven lyser igenom i verksamhetsplanen och i det arbete som
föreslås.
För att tydliggöra partiets roll som klimatparti föreslår vi i denna motion några förtydliganden i
inledningsavsnittet (p 1 – 5)
Vi yrkar
att

punkt 2 skrivs om i enlighet med nedanstående förslag (ändringar understrukna):
Våra visioner är tydliga och klara. Vi har en bild av hur ett rättvist och hållbart samhälle 		
utan förtryck skulle kunna se ut och vi arbetar ständigt mot det målet, oavsett om vi sitter
i en partiföreningsstyrelse, en kommunal nämnd eller om vi delar ut flygblad på torget om
lördagarna. Vi känner ett ansvar att se till att de ekonomiska klyftorna ska minska, att
människor ska få skydd undan krig och förföljelse, att ingen ska behöva bli utsatt för sexism
och rasism, samt att samhället blir klimathållbart så snart som möjligt. Det är stora och 		
viktiga uppgifter vi tar på oss.

att

punkt 5 skrivs om i enlighet med nedanstående förslag (ändringar understrukna):
För bostäder åt alla, oavsett storlek på plånboken, för en sjukvård och omsorg att lita på, 		
för att alla skolor ska vara bra skolor. För en välfärd för alla, utan vinstintresse.
För en fungerande kollektivtrafik och hållbara samhällen där människor sätts före bilar 		
och miljö före profit. Det är våra mål.

Vänsterpartiet Årsta, Vänsterpartiet Haninge, Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck, Torbjörn
Vennström, Kungsholmen, Rikard Warlenius, Liljeholmen-Hägersten, Lina Hjorth, Älvsjö -Hägersten, Göran Jacobsson, Västra Södermalm, Gunnar Blomquist, Täby-Danderyd, EvaLena Varhelyi,
Kungsholmen, Millaray Rubilar, Huddinge, Anna Bång, Järfälla, Frans van Don, Järfälla, Kerstin
Österberg, Järfälla, Kristina Lindgren, Järfälla, Naile Aras, Järfälla, Peter Bloch, Järfälla, Thomas
Stenholm, Järfälla, Tove Persson, Solna, Kristina Boréus, Solna, Peter Forsberg, Farsta
VP3. Feministisk bostadspolitik är framtiden
I och med de långa bostadsköerna har alternativa bostadsförmedlingar växt fram i Sverige på grund
av bostadskrisen. Resultatet av bostadskrisen är att många kvinnor far illa och den grupp som det
slår hårdast mot är ensamstående kvinnor med barn, kvinnor som utsätts för våld i nära relationer
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och kvinnor med skyddade boenden. Den ekonomiska otryggheten med stigande hyror, inkomstskillnader och bostadskris tvingar kvinnor att återvända till destruktiva relationer och leva i en
outhärdlig livssituation. Den outhärdliga livssituationen och ekonomiska svårigheter på grund av
de växande hyrorna med bostadskrisen borde det finnas ett feministiskt perspektiv i bostadspolitiken som lyfter utsatta kvinnors boendesituation och kvinnorättsfrågor i bostadsfrågan. Med en
feministisk bostadspolitik öppnar vi upp debatten för att lyfta kvinnor med våld i nära relationer,
kvinnor med skyddade boenden och ensamstående kvinnor med barn. En feministisk bostadspolitik
är en bra plattform för att lyfta kvinnor som har ett stort behov av ett boende och befinner sig i en
outhärdlig livssituation.
Vi yrkar
att

i stycke 13 lägga till en text om feministisk bostadspolitik som politisk prioritering som
lyder ”Den bostadspolitik som finns behöver ett feministiskt perspektiv. Feministiska per
spektivet är viktigt för att tydligt lyfta utsatta kvinnors boendesituation och framföra en 		
bostadspolitik som främjar kvinnorättsfrågor i bostadsfrågan och öka jämställdheten”

att

vår feministiska bostadspolitik blir en plattform för att öka jämlikheten inom
bostadspolitiken.

att

vår feministiska bostadspolitik lyfter behovet av att prioritera kvinnor som utsätts
för våld i nära relationer.

att

vår feministiska bostadspolitik lyfter behovet av att prioritera ensamstående
kvinnor med barn.

att

vår feministiska bostadspolitik lyfter behovet av att prioritera kvinnor med skyddade
boenden.

Joakim Envall, Botkyrka, Marit Strand Pettersen, Botkyrka
VP4. Hyresgästinflytande över bostadsrenoveringar
13. Hem för alla
Stycket behandlar huvudsakligen frågan om nyproduktion, men det mest hotfulla för de boende upprustningarna, behandlas inte.
Staden måste vid markanvisningar ställa villkor på byggherren, både om att det ska vara nästan bara
hyresrätter och att bygget ska slutföras inom en kortare tid, annars förfaller rätten till marken. De ska
inte kunna hålla en tomt och vänta på högre hyror innan de bygger.
Ett ökat byggande kan visserligen på sikt pressa ner hyrorna någon procent om efterfrågan på
bostäder verkligen kommer att minska. Men det akuta hotet mot hyresgästerna många år framöver
är upprustningarna, som successivt pressar upp den generella hyresnivån genom att hyror i enskilda
hus höjs med 40 - 100 procent.
Upprustningsvågen som nu väller över distriktet betyder en katastrofal bortträngning av hyresgäster
med små och måttliga inkomster. Det medför en systematisk segregering i område efter område,
både ekonomiskt och socialt, när hyresgäster inte har råd att bo kvar, utan vuxna och barn rycks upp
ur sin boendemiljö, skola och nätverk.
Det pågår också en miljöförstöring när bra utrustning i badrum och kök rivs ut i onödan. Miljövänliga träkök av god kvalitet med kallskafferier utan elförbrukning, samt stadiga diskbänkar, rivs ut och
ersätts av nytt av sämre kvalitet, mindre volym och utan kallskafferier. Hyresgästen får därmed en
standardsänkning i köket, ändå får hen betala ca 800 kr extra i månaden för. Oavsett kvaliteten sätts
hyran efter den högsta hyran på orten, efter hot om strandning.
Som hyresförhandlare, mot Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag, ser jag hur klima-
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tet hårdnat väsentligt på senare år. Inflytandet för hyresgästen är mycket svagt, när hyreslagen,
ägardirektiv och avtal om boinflytande inte alltid följs, utan i praktiken begränsas till det trivsel- och trygghetsarbete som de lokala hyresgästföreningarna utför, vilket främst gynnar bolaget.
Att upprustning ska uppnå hög kvalitet och hyresgästen ska ”garanteras inflytande över grad av
standardhöjning”, måste återinföras i ägardirektiven.
Ett Klimatsmart Stockholm får inte omfatta onödig materialförstöring, och att energieffektivisering
genom fasadrenovering med tilläggsisolering betyder ökad elförbrukningen för hyresgästen när
uppvärmningskostnaden minskar för bolaget. T ex när hyresgästen måste köpa en sval som ersättning för kallskafferiet, när uteventilerna sätts igen utan bevisad anledning och utan hyresgästens
kännedom eller tillstånd, trots att det betyder en väsentlig försämring av kökets utrustning.
Yrkande
att

texten i stycke 13 kompletteras med ovanstående innebörd.

Inga Allard, Älvsjö-Hägersten
VP5. Ett feministiskt perspektiv på de politiska fokusfrågorna i verksamhetsplanen
Sedan 1996 har Vänsterpartiet varit ett feministiskt och socialistiskt parti, vilket innebär att vi ska
lägga ett feministiskt och socialistiskt perspektiv på det arbete vi bedriver genom våra förslag till
verksamhetsplaner. Det räcker inte att citera partiprogrammets avsnitt om patriarkatet, ett feministiskt perspektiv måste också finnas med i t.ex. avsnitten om de politiska fokusfrågorna och den
ideologiska fördjupningen.
Politiska fokusfrågor
Ett hem för alla är en bra och aktuell politisk fråga som distriktsstyrelsen föreslår ska bli en fokusfråga. Jag delar den uppfattningen. Distriktsstyrelsens förhoppning är att Vänsterpartiet därmed ska
framstå som bostadsbyggandets och hyresrättens parti. Men vi borde också framstå som hyresgästens parti och lyfta fram att hyresrätten idag är det dyraste boendet idag och att det är fler kvinnor än
män som bor i hyresrätter och att gruppen ensamstående kvinnor, många pensionärer, betalar störst
andel av sin inkomst på hyran.
Sjukvård för alla är också den en bra fokusfråga. Vårdcentralerna runt om i länet behöver ett
politiskt byte i landstinget! Att Vänsterpartiet lyfter fram sex timmars arbetsdag på förlossningsavdelningarna är ett bra och rimligt krav. Men det är inte enbart det faktum att det är många kvinnor
som arbetar inom vården som gör frågan till en kvinnofråga. Det är också vem verksamheten riktar
sig till, t.ex. i det här exemplet födande kvinnor. Det är t.ex. flest kvinnor som blir utbrända. Många
kvinnor lider av endometrios och får inte den hjälp de behöver. Att lyfta ett feministiskt perspektiv
är att också arbeta för att kvinnors sjukdomar lyfts och satsas på.
Jag yrkar
att

följande stycke läggs till under rubriken Hem för alla:
Hyresrätten är idag det dyraste boendet och det är fler kvinnor än män som bor i hyresrätter. Ensamstående kvinnor, varav många är fattigpensionärer, betalar störst andel av
sin inkomst i hyra. Vänsterpartiet är också hyresgästernas parti och vi vill därför
att allmännyttan ska bygga billigare genom att pressa priserna utan att göra avkall
på kvaliteten för att därmed förbättra den ekonomiska situationen för bland andra
ensamstående kvinnor och fattigpensionärer.

att

följande stycke läggs till under rubriken Sjukvård för alla
En sjukvård för alla innebär också att kvinnor och män får lika bemötande och att kvinnors
sjukdomar tas på samma allvar som männens. Kvinnor har rätt till en säker och trygg 		
förlossning med utvilade barnmorskor. Många kvinnor lider t.ex. av endometrios men
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får inte den hjälp de behöver. Alla inom vården måste veta att kvinnors och mäns s.k. 		
normalvärden kan skilja sig åt och att kvinnor ofta ger uttryck för sina symptom på ett
annat sätt än männen.
Vänsterpartiet Tyresö
VP6. Hälso- och sjukvård i allmän regi
”Vänsterpartiet menar att den offentliga sektorns andel av ekonomin måste få växa. Välfärden
behöver mer resurser för att kunna fylla den roll som vi vill att den ska spela. Så länge det privata
ägandet dominerar i produktionssfären, är det genom en gradvis ökad beskattning som detta kan
åstadkommas. Vi vill att välfärden avkommersialiseras, att det är människors behov och inte privata
företags vinstintressen som ska stå i centrum. Det är av strategiskt stor betydelse att dräneringen av
skattemedel till privata intressen inom välfärden stoppas. ”
Ur Vänsterpartiets partiprogram
Vänsterpartiet vill ha en jämlik och rättvis hälso- och sjukvård utan vinstintressen. Människors
behov ska styra hur välfärdens resurser ska användas. Med privata vinstintressen görs ojämlika
prioriteringar. Detta vill vi förhindra.
Vi föreslår
att

”det långsiktiga målet ska var att all hälso- och sjukvård ska drivas i allmän regi” t
illfogas till punkt 14.

Vänsterpartiet Birka-Vasa
VP7. Vänsterpartiet mot det patriarkala våldet
Det patriarkala våldet skapar ett samhälle där kvinnor är rädda och också har all anledning att vara
det. Det patriarkala våldet kränker kvinnors frihet och integritet och fråntar kvinnorna rätten till sin
kropp och sin sexualitet. Genom det patriarkala våldet upprätthålls en systematisk underordning av
kvinnor som kön. Det är politiskt och därför ska det bekämpas med politiska medel. Ett samhälle
fritt från patriarkalt och sexualiserat våld är en mänsklig rättighet och ett grundläggande kvinnopolitiskt krav. Det är också förutsättningen för ett jämställt och demokratiskt samhälle.
Det patriarkala våldet, som inkluderar såväl s.k. hedersrelaterat våld, våld mot HBT-personer som
våld i nära relationer, tar sig många uttryck och måste därför bemötas på olika sätt.
Till skillnad från det våld som utövas mot män, som oftast sker utanför hemmet, utövas det patriarkala våldet oftast i hemmet och inom familjen vilket gör att det många gånger blir - och förblir osynligt.
Enligt Brottsförebyggande rådets statistik från 2012 polisanmäldes 28 400 fall av misshandel av
kvinnor över 18 år och i 12 903 av fallen var kvinnan i en nära relation med förövaren. Dessutom anmäldes 2 470 fall av grov kvinnofridskränkning som är det lagrum brottet faller under.. En stor andel
våldsutsatta anmäler dock aldrig de övergrepp som de utsätts för i den nära relationen, vilket innebär
att mörkertalet är stort. Omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer uppskattas aldrig
komma till polisens kännedom.
Enligt BRÅ mördas i snitt 13 kvinnor per år i nära relationer. Siffran ska, enligt BRÅ, tolkas så att
där ingår de belagda fallen där kvinnor fallit offer för s.k. hedersrelaterat våld. Mörkertalet vad
gäller kvinnorna som blir offer för s.k. hedersrelaterat våld är dock större än för övrigt våld i nära relationer. I flera fall avskrivs de s.k. hedersrelaterade morden som självmord genom att unga kvinnor
tvingas till det av sina familjer. Andra kvinnor kastas över balkongräcken.
Arbetet för att stoppa våldet och ge våldsutsatta skydd och stöd måste ske utifrån insikten om att
våldet har sina rötter i den rådande patriarkala samhällsstrukturen. För att stärka kvinnors rättsskydd
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måste rättsväsendets kompetens förbättras när det gäller sexualiserat våld. Finansieringsansvaret för
kvinnojourer ska vila på hela samhället, inte bara på frivilligorganisationer och ideellt arbete, står att
läsa i Vänsterpartiets feministiska plattform.
Vänsterpartiet har länge drivit frågan om kvinnors rätt till sin egen kropp och vi har gjort det både i
ord och i handling. Det är därför märkligt att distriktsstyrelsen inte lyfter upp frågan om hur Vänsterpartiet ska arbeta för att motarbeta det patriarkala våldet i länet i verksamhetsplanen.
Enligt Vänsterpartiet i Tyresö bör distriktsstyrelsen få i uppdrag av distriktårskonferensen att arbeta
fram en handlingsplan för hur det patriarkala våldet ska motarbetas för att försvinna. Eftersom detta
våld tar sig olika uttryck måste det också bemötas på olika sätt och handlingsplanen bör därför ange
hur Vänsterpartiet i Storstockholm vill motarbeta de olika formerna av patriarkalt våld. Det är också
viktigt att en sådan plan tas fram i samarbete med dem som utsätts för det patriarkala våldets olika
former. Eftersom minst 13 kvinnor mördas årligen enligt statistiken brådskar det.
Vänsterpartiet i Tyresö yrkar
att

distriktsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för hur det patriarkala
våldet ska motarbetas för att försvinna

att

handlingsplanen anger hur Vänsterpartiet i Storstockholm vill motarbeta de olika
formerna av patriarkalt våld

att

handlingsplanen blir en del av distriktets verksamhetsplan och förs in under
Politiska fokusfrågor.

Vänsterpartiet Tyresö
VP8. Klimat och miljö
Vi föreslår
att

Klimat och miljö skall vara en politisk fokusfråga för distriktet i valrörelsen 2018, utöver
de av distriktsstyrelsen föreslagna två fokusfrågorna Hem för alla resp. Sjukvård för alla

Vänsterpartiet Bromma
VP9. Nolltaxa
Vi yrkar
att

ett nytt stycke, 13,5 införs mellan 13 och 14 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. Avancerade försök med noll
taxa genomförs nu på en rad orter i landet. Nu är det dags för Stockholm.

Vänsterpartiet Birka-Vasa
VP10. Lägg till kollektivtrafik som fokusfråga
Motionen föreslår att kollektivtrafik och nolltaxa ska vara en tredje fokusfråga under kommande
verksamhetsperiod. Det finns tydliga anvisningar i verksamhetsplanen från 2015 som siktar mot valåret 2018, och där ett grundläggande arbete påbörjats. Det är viktigt att distriktet har en konsekvens
i sin strategi och tydligare vilar på viktiga beslut från kongressen 2016.
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Partiet behöver dessutom ta fasta på att kollektivtrafiken är en fråga av central betydelse för hela
länet och landstingspolitiken, samt att den engagerar många också utanför vårt parti.
Bakgrund
Efter viss diskussion vid distriktsårskonferensen 2015 antogs ett tillägg till de politiska fokusfrågorna för distriktet. Det lyder som följer:
”ETT KLIMATVÄNLIGT OCH SÄKERT RESANDE
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.
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!”
Till detta fanns ett antal målsättningar för verksamhetsperioden:
”■Verka för att den regionala cykelplanen och kommunala kompletteringar blir finansierade så att
cykelanvändningen för arbetsresor i regionen kan öka från 5 till 20-30 %.
Att utreda olika finansieringsalternativ inklusive det franska systemet att låta kommuner få ersättning av företagen för att de får hjälp med persontransporterna.
■Vänsterpartiet Storstockholm aktivt ska driva frågan om nolltaxa i kollektivtrafiken.
■ Vänsterpartiet Storstockholm ska fortsätta att driva frågan om utveckling av en klimatsmart kollektivtrafik med samtidigt fler avgångar och tätare trafik där det behövs.”
Nuläge
På flera olika sätt drivs ett arbete i länet, i partiföreningar och i kommunpolitiken för att skapa en
politik för en hållbar storstad med effektiv och klimatsmart kollektivtrafik, och för en hållbar klimatomställning.
Landstingsgruppen och distriktet har en arbetsgrupp som är på god väg att ta fram ett hållbart
material för hur nolltaxa kan genomföras och finansieras. Arbetsgruppen siktar på att ett trovärdigt
idéprogram i frågan ska kunna presenteras inför valrörelsen 2018.
Distriktets miljö- och klimatutskott arbetar för en uppdatering av distriktet Omställningsplan för
Stockholms län (vilken presenterades inför valet 2014) med sikte på en aktualiserad plan som kan
presenteras inför valrörelsen 2018. I omställningsplanen integreras den viktiga bostadsfrågan med
klimat- och hållbarhetsperspektiv.
Distriktet är i färd med att ta fram ett landsbygdspolitiskt program som har ett stort fokus på hållbarhet och klimatomställning.
I flera av länets kommuner driver Vänsterpartiet på för att kommunerna ska få så bra klimatpolitiska
strategier som möjligt. I Stockholms stad där vi är en del av majoriteten har en ny strategi tagits fram
som driver på utvecklingen.
Den föreslagna verksamhetsplanen
I den verksamhetsplan som nu föreslås av DS lyser allt det som beskrivs ovan med sin frånvaro.
Verksamhetsplanen föreslår två fokusfrågor: Hem för alla och sjukvård för alla. Det är bra priorite-
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ringar, men distriktet kan inte förbigå den strategiskt viktiga kollektivtrafiken i en verksamhetsplan
som siktar mot en valrörelse. Det är som att det arbete som sattes igång i planen 2015 med sikte på
valrörelsen 2018 kastas i papperskorgen.
Kollektivtrafiken hänger nära samman med klimat- och hållbarhetsfrågor som blir alltmer närvarande i människors medvetande. Det är särskilt viktigt att vi tydligt visar att Vänsterpartiet står upp i
dessa frågor i en tid när Miljöpartiet sviker.
Vi yrkar
att

verksamhetsplanen ska kompletteras med en tredje politisk fokusfråga, enligt
nedanstående förslag:
Kollektivtrafik för alla
Vänsterpartiet arbetar för att det ska vara möjligt att resa i Stockholm på ett säkert
och miljövänligt sätt. En fungerande väl utbyggd och förmånlig kollektivtrafik är
avgörande för att ett storstadsområde som Stockholms län ska kunna ställa om till klimathållbarhet, kunna minska segregationen och klara folkhälsan. Fortfarande satsas
för mycket resurser på infrastruktur som leder till ökat bilåkande, ökad trängsel och
ökade utsläpp. Högermajoriteten i Stockholms läns landsting har konsekvent
hanterat kollektivtrafikens ekonomiska problem med höjda avgifter och minskad
turtäthet, särskilt i ytterområdena. Vänsterpartiet vill bygga storstaden på ett mer
kollektivt resande, på cykelfrämjande åtgärder och på människovänliga stadsmiljöer. Vi
tar därför fram ett långsiktigt idéprogram för nolltaxa i kollektivtrafiken. Vi arbetar för
att finansiella resurser ska gå till en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafikens
infrastruktur istället för till motorvägar. Vi arbetar för att den regionala cykelplanen 		
med kommunala kompletteringar får en hållbar finansiering så att arbetsresorna med cykel
kan öka mångdubbelt. Vi verkar för kreativa lösningar när det gäller personbilsanvändningen med samåkning och bilpooler. Distriktet verkar för att det blir en samverkan
nationellt, regional och lokalt, när det gäller kollektivtrafik och transportfrågor.

Vänsterpartiet Årsta, Vänsterpartiet Haninge, Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck, Torbjörn
Vennström, Kungsholmen, Rikard Warlenius, Liljeholmen-Hägersten, Lina Hjorth, Älvsjö-Hägersten, Göran Jacobsson, Västra Södermalm, Gunnar Blomquist, Täby-Danderyd, Tove Persson,
Solna, Kristina Boréus, Solna, EvaLena Varhelyi, Kungsholmen, Millaray Rubilar, Huddinge,
Anna Bång, Järfälla, Frans van Don, Järfälla, Kerstin Österberg, Järfälla, Kristina Lindgren, Järfälla, Naile Aras, Järfälla, Peter Bloch, Järfälla, Thomas Stenholm, Järfälla, Peter Forsberg, Farsta
VP11. 6 timmars arbetsdag, en fokusfråga för distriktet
”Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Ett
delmål är att normalarbetstiden ska kortas till sex timmar med bibehållen lön. Ett strategiskt verktyg
för att komma framåt i frågan är att i de kommuner och landsting där vi ingår i majoriteter arbeta
för att få till stånd fler konkreta försök med arbetstidsförkortningar, som sedan kan tjäna som goda
exempel.”						
								Ur Vänsterpartiets partiprogram
6 timmars arbetsdag är en tydlig fråga som vänsterpartiet måste profilera sig mer i. Vänsterpartiet
arbetar för en generell arbetstidsförkortning särskilt i de parlamentariska församlingarna där vi är
representerade. Men utgångspunkten för arbetstidsförkortning är ett jämlikt samhälle, därför måste
vi aktivt driva frågan för att få med oss människor i kamp för detta. Vi måste aktivt driva frågan
politiskt, på gator och torg samt i de parlamentariska församlingarna.
Arbetstidsförkortning kommer att bli en viktig fråga i kommande valrörelsen, enligt Jonas Sjöstedt i
ETC 30 januari. Därför måste vi i stockholmsdistriktet starta arbetet redan nu.
Vi föreslår
att

ytterligare en rubrik under politiska fokusfrågor tillförs: ”Sex timmars arbetsdag”
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att

redaktionskommitén får i uppdrag att formulera text utifrån partiprogrammets krav om
sex timmars arbetsdag och om motionens mening om en aktiv kampanj.

Vänsterpartiet Birka-Vasa
VP12. Ta med omställningsplanen och eko-ekoprogrammet i studieplanen
Verksamhetsplanen lyfter fram ett välkommet förslag om en idéhistorisk utbildningssatsning i C H
Hermanssons anda.
Idéhistorisk fördjupning var viktigt för CH Hermansson och lika viktigt var idémässig utveckling
utifrån de utmaningar som samtid, framtid och ekonomisk-politiska förhållanden ställer oss inför.
Och då står tveklöst frågan, om hur vi utformar ett rättvist och gott samhälle under de ovillkorliga
ekologiska och klimatmässiga villkor som planeten nu ställer, som en idémässig, och politisk utmaning för oss som parti på alla nivåer.
Partiet har uppfattat detta bland annat genom arbetet med ett ekologiskt-ekonomiskt program som
ledde till en programskrift antagen av kongressen 2016. Det sker också ett idémässigt utvecklingsarbete utanför partiet som kan vara av stor betydelse för utvecklingen av en socialistisk feministisk samhällssyn på ekologisk grund. så som ekomarxism, ekofeminism, alternativa ekonomiska
utvecklingsmodeller, med mera.
Eko-ekoprogrammet har potentialen att visa hur ekologi och hållbarhet hänger ihop med andra viktiga politikområden som kortare arbetsdag, hälsa, ekonomisk jämlikhet och rättvisa. Ett studiearbete hjälper partimedlemmar att skapa dessa förbindelser mellan olika politikområden.
Det är nu partiet behöver ett studiearbete för att det ekologisk-ekonomiska programmet ska få genomslag i vår politikutveckling inför valrörelsen 2018. Studiearbetet bör kopplas till en vidareutveckling av distriktets egen omställningsplan som en del av partiets regionala plattform inför valet
2018.
Därför yrkar vi på följande

10

att

rubriken ”Ideologisk fördjupning” ändras till ”Ideologisk fördjupning och utveckling”

att

verksamhetsplanen tillförs en ny punkt 17 med nedanstående lydelse
”17. Partiet har antagit ett ekologiskt ekonomiskt punktprogram som behöver integreras 		
i partiets långsiktiga politiska visioner och strategier inför valet 2018 och även tiden
därefter. Distriktet har en egen omställningsplan för Stockholms regionen med sikte mot 		
2030. Som ett led i studiearbetet kan omställningsplanen diskuteras och utvecklas med
sikte på valet 2018. Under den kommande verksamhetsperioden är det viktigt att
medlemmar och förtroendevalda erbjuds möjligheter att studera eko-ekoprogrammet kopplat till en utveckling av den regionala omställningsplanen och partiets politik
på regional och lokal nivå men också i relation till ekologiskt medveten teoriutveckling 		
inom de perspektiv som är centrala för partiet. ”

att

ytterligare en målsättning tillförs för studiearbetet med nedanstående lydelse:
”Att genomföra en studiesatsning utifrån partiets ekologiska-ekonomiska punktprogram
och den regionala omställningsplanen, samt relaterade teoretiska resurser med sikte
på distriktets utveckling av en sammanhållen politik för en rättvis ekologisk omställning
av stockholmsregionen.”

Vänsterpartiet Årsta, Vänsterpartiet Haninge, Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck, Torbjörn
Vennström, Kungsholmen, Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck, Eva-Maria Häusner, Årsta,
Magnus Ivarsson, Årsta, Stellan Hamrin, Hammarby-Skarpnäck, Rikard Warlenius, Liljeholmen-Hägersten, Lina Hjorth, Hägersten-Älvsjö, Anders Djerf, Årsta, Tove Persson, Solna, Kristina
Boréus, Solna, Göran Jacobsson, Västra Södermalm, Gunnar Blomquist, Täby-Danderyd, EvaLena
Varhelyi, Kungsholmen, Millaray Rubilar, Huddinge, Anna Bång, Järfälla, Frans van Don, Järfälla,
Kerstin Österberg, Järfälla, Kristina Lindgren, Järfälla, Naile Aras, Järfälla, Peter Bloch, Järfälla,
Thomas Stenholm, Järfälla, Peter Forsberg, Farsta

VP13. Ideologisk fördjupning
Det är viktigt att utveckla vårt partis politik. Detta görs bland annat genom denna viktiga studiesatsning. Genom ideologiska kunskaper ges en tyngd och förståelse för politiska skeenden.
Medlemmarna måste också kunna koppla den ideologiska kunskapen till det dagliga politiska
arbetet. Genom att sätta studierna i ett sakpolitisk sammanhang fördjupas förståelsen och tyngden
i argumentationen. Samtidigt som medlemmarna ges möjlighet att påverka partiets utveckling. Vi
måste förstå dagens utmaningar för att få en relevant politik. Därför måste våra studier kopplas till
de frågor som är avgörande idag.
Vi föreslår
att

i sista meningen i punkt 16 tillfoga raden ”För att utveckla vår politik och” innan
”för att hedra hans minne...”

Vänsterpartiet Birka-Vasa
VP14. Ett feministiskt perspektiv på avsnittet om ideologisk fördjupning i
verksamhetsplanen
Sedan 1996 har Vänsterpartiet varit ett feministiskt och socialistiskt parti, vilket innebär att vi ska
lägga ett feministiskt och socialistiskt perspektiv på det arbete vi bedriver genom våra förslag till
verksamhetsplaner. Det räcker inte att citera partiprogrammets avsnitt om patriarkatet, ett feministiskt perspektiv måste också finnas med i t.ex. avsnittet om den ideologiska fördjupningen.
Ideologisk fördjupning
Att feminismen ständigt måste återerövras är tyvärr en sanning. Vi säger i partiprogrammet att
klass och kön är två jämbördiga perspektiv och inget är överordnat - eller underordnat - det andra.
Socialistisk feminism är lika viktig som feministisk socialism. För att de ska vara jämbördiga krävs
ideologiska studier i både socialism och feminism och hur de ska samverka med varandra.
Vi yrkar
att

det i stycke 17 läggs till “i både socialism och feminism” efter ... fördjupning och före
...till så att meningen lyder: Att genomföra en studiesatsning i ideologisk fördjupning i både
socialism och feminism till C.H. Hermanssons minne i samarbete med CMS och/eller ABF.

Vänsterpartiet Tyresö
VP15. Ett feministiskt perspektiv på avsnittet om organisatoriska utmaningar i verksamhetsplanen
Sedan 1996 har Vänsterpartiet varit ett feministiskt och socialistiskt parti, vilket innebär att vi ska
lägga ett feministiskt och socialistiskt perspektiv på det arbete vi bedriver genom våra förslag till
verksamhetsplaner. Det räcker inte att citera partiprogrammets avsnitt om patriarkatet, ett feministiskt perspektiv måste också finnas med i t.ex. avsnittet om de organisatoriska utmaningarna.
Organisatoriska utmaningar
Kvinnor och män bedriver politik på olika sätt och har olika politiska prioriteringar vilket bland
annat Varannan Damernas från slutet av 90-talet visade. Därför är distriktets satsning på internfeminism för att behålla kvinnorna på politiska uppdrag i Vänsterpartiet mycket viktigt. Det är också
viktigt att det anordnas separata - men knappast separatistiska - utbildningar för både kvinnor och
män. Män måste t.ex. bli varse de härskartekniker som används för att underordna kvinnor.
Vi yrkar
att
stycke 20 punkt 3 ändras till att lyda: Fortsätta arrangera separata utbildningar för
kvinnor och män, både parlamentariker och medlemmar.
Vänsterpartiet Tyresö
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VP16. Målsättningar för verksamhetsperioden. Stärk våra medlemmar
Vi behöver ”utrusta” medlemmar föra att våga ta på sig uppdrag inom den fackliga rörelsen. Vi
måste bli en starkare röst på våra fackliga möten. Ett konkret sätt att göra det på är att erbjuda
medlemmar i branschföreningarna utbildning inom tex mötesteknik, svensk arbetsmarknad samt
lönebildning och avtalsrörelse.
Vi yrkar
att

följande stycke läggs in som en punkt under målsättningar i stycke 22:
”Distriktsstyrelsen får i uppdrag att införa ett utbildningspaket med facklig inriktning,
som inkluderar bland annat mötesteknik och föreningsarbete.”

Kommunalvänstern
VP17. Låt parlamentariska grupper utbilda nya parlamentariker
Distriktsstyrelsen vill i sitt förslag till verksamhetsplan genomföra utbildningar av parlamentariker.
Man pekar framförallt på att Vänsterpartiet efter valet 2018 kommer att ha ett stort antal nya parlamentariska företrädare. I ett sådant läge är utbildning av nya parlamentariker viktigt.
Storstockholm är ett stort och på många sätt mångfasetterat distrikt. Det innebär att förhållandena
för att arbeta parlamentariskt som vänsterpartist är vitt skilda beroende på vilken parlamentarisk
församling det är fråga om. Förutsättningarna skiljer sig beroende på om partiet har få eller många
representanter. Det är olika saker att sitta i majoritet och i opposition och det skiljer sig också en hel
del hur förhållandena ser ut från kommun till kommun.
Risken att centralt arrangerade utbildningar ger en missvisande bild av hur det parlamentariska
arbetet ser ut är stor. Lokala företrädare vet i regel vad som fungerar och vad som inte fungerar, hur
man ska förhålla sig till de andra partierna i de lokala församlingarna och inte, vilket kommunalråd
som är medgörligt och vilket som är omöjligt och så vidare. Risken när en utbildning för parlamentariker arrangeras från centralt håll är att man utgår ifrån hur det fungerar i de större parlamentariska
församlingar eller parlamentariska församlingar där Vänsterpartiet är starka och därmed ger en
vrångbild av hur arbetet fungerar på de orter där parlamentarikerna faktiskt kommer att verka.
Med bakgrund av ovan vore det bättre om varje partiförening själva ordnade utbildningar för sina
parlamentariker. Samtidigt vet vi att detta i vissa fall inte skulle vara möjligt i eftersom vissa länsföreningar som erhåller kommunala mandat är små och har begränsade möjligheter. Därför är det
rimligt att en samordning kan sek mellan mindre parlamentariska grupper som ligger geografiskt
nära varandra, exempelvis inom samma kretsar som dem som idag fungerar för att bland annat välja
ombud till partikongresserna, i en sådan samordning kan distriktet fylla en viktig funktion.
En annan sak som bör prioriteras i distriktet är erfarenhetsutbyte för att stärka den vänsterpartistiska
representationen i alla parlamentariska församlingar. Detta skulle kunna vara forum för att utbyta
tips på motioner att lägga, förhållningssätt att ha till andra partier, men också om hur man arbetar
internt i de olika parlamentariska grupperna runt om i länet med frågor som interndemokrati, internfeminism och stöd till varandra.
Vi yrkar:
att

meningarna 3-4 i stycke 23 stryks och ersätts med följande: ”För att se till att så många
som
möjligt har tillgång till den samlade erfarenhet som finns i partiet vill vi att alla
partiföreningar tar ansvar för att ordna utbildningar för sina parlamentariker. I de fall 		
en partiförening inte själva har möjlighet att ordna sådana utbildningar kan samordning 		
ske med andra med assistans från distriktet.”,
		
att
lydelsen under stycke 24, första punkten, ersätts med följande: ”För att stärka
parlamentariker i sina uppdrag ska kommunala partigrupper ordna kurser för nya
parlamentariker. I detta ska distriktet vara behjälpliga.” samt

12

att

en andra punkt läggs till under stycke 24 med följande text: För att främja
erfarenhetsutbyte, underlätta samarbete och utveckla det parlamentariska arbete
kommer distriktet att arrangera minst en parlamentarikerträff per år. Programmet för
dessa parlamentarikerträffar bestäms i samråd med gruppledarna i länets kommuner
samt landstinget.

Jonas Lundgren, Älvsjö-Hägersten, Gunilla Roxby Cromvall, Älvsjö-Hägersten
VP18. Utbildning i arbetsrätt för gruppledare
Vänsterpartiet Storstockholm har runt om i landstinget och i kommunerna förmodligen tusentals
förtroendevalda på olika poster gruppledare, kommunalråd, nämndemän, revisorer, bolagsrepresentanter osv. Utöver det finns det också många med ett anställningsförhållande till partiet. I många
partiföreningar eller kommungrupper faller det på gruppledaren att antingen vara arbetsledare eller
arbetsgivare till de politiska sekreterarna. Det är ett stort ansvar och ställer krav på kunskap om
arbetsrätt så väl som personalledning på ett mer allmänt plan. För att våra anställda ska ha en rimlig
arbetsmiljö, för att undvika pinsamheter där vänsterpartiets förtroendevalda hamnar i arbetsrättsliga
konflikter till följd av ren okunskap och för att kunna ge våra anställda och förtroendevalda möjlighet att fokusera på sina uppdrag är det därför grundläggande att förtroendevalda vänsterpartister
med arbetsgivar- eller arbetsledaransvar har grundläggande kunskaper i arbetsrätt och arbetsledning.
Vi yrkar
att

Det i verksamhetsplanens stycke 24, infogas en andra punkt: ”För att stärka partiets
organisation anordna en utbildning i arbetsrätt och arbetsledning som vänder sig till
förtroendevalda med olika former av personalansvar”

Jesper Wiklund, Moises Ubeira, Solveig Olsson, Veronica Kallander, Karl Pearsson, Tobias Tengström, Christer Bengtsson, samtliga Sundbyberg, Sofia Kuno, Kungsholmen
VP19. Samverkan mellan kommungrupper och landstingsgrupp
Vänsterpartiet är representerat i de flesta, om inte alla kommuner, i Stockholms län. I flera av dessa
har vi kommunalråd eller gruppledare som är arvoderade på hel eller deltid för att föra fram vänsterpartiets politik. I några kommuner har vi dessutom politiska sekreterare anställda som jobbar med
partiföreningen och/ eller kommungruppen för att stärka organisationen och utveckla politiken.
Trots att många ärenden som aktualiseras i kommunerna är aktuella för hela eller delar av länet så
finns inget samordnat arbete i att ta framställningstaganden till dessa. Våra förtroendevalda och
anställda jobbar parallellt för att yttra sig om remissvar, planförslag och uppdrag till olika mellankommunala bolag och organ. En betydande del av Vänsterpartiets politikutveckling sker helt enkelt
isolerat runt om i kommunerna.
Dels är det här ett uppenbart slöseri med personalresurser och våra förtroendevaldas engagemang.
Dessutom riskerar vi att driva olika linjer i olika kommuner i länsövergripande frågor.
En närmare samverkan mellan kommunalråd eller gruppledare i kommunerna skulle dels kunna
minska den totala tidsåtgången för att behandla länsövergripande frågor, dels bidra till att vår politik
samordnas och bra initiativ sprids lättare mellan våra kommunala grupper. Det här kan göras genom
regelbundna möten (som tex de gruppledarmöten som hållits ca 2ggr per termin), genom mailinglista eller genom att olika kommuner ansvarar för att ta fram remissvar som sedan sprids till samtliga,
för att nämna några sätt.
Vi yrkar därför på
att

Det i verksamhetsplanens stycke 24, infogas en tredje punkt: ”För att samordna vår
politik och sprida politiska initiativ sätta upp en funktion för utbyte mellan gruppledare, 		
eller annan funktion, i de kommunala grupperna samt landstingsgruppen”.
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Jesper Wiklund, Moises Ubeira, Solveig Olsson, Veronica Kallander, Karl Pearsson, Tobias Tengström, Christer Bengtsson, samtliga Sundbyberg, Sofia Kuno, Kungsholmen
VP20. Inför ett faddersystem i distriktsstyrelsen
För att stärka kontakterna mellan distriktet och föreningarna tycker jag att det vore en god idé att
inrätta ett faddersystem i distriktsstyrelsen, där varje ledamot ansvarar för att hålla kontakten med
några av partiföreningarna i Storstockholm.
Särskilt när det gäller effektiviteten i vårt kampanjarbete kan det finnas mycket att vinna på ett
sådant system. Idag upplever jag en brist i att såväl centrala kampanjer som distriktets kampanjer i
alltför liten utsträckning sipprar ner till att bli aktiviteter i föreningarna (med undantag för den senaste valrörelsen som jag tycker fungerade bra). Vi skulle kunna bli starkare genom att vi är många som
med ett gemensamt budskap kampanjar om samma sak samtidigt.
Ett faddersystem skulle kunna bidra med viktig information till båda nivåer. DS får på ett naturligt
sätt tillgång till information om vad som är på gång och hur diskussionerna går i en viss förening.
Samtidigt ökar distriktets möjlighet att samordna föreningarnas verksamhet, genom att kunna berätta om vad som är på gång i distriktet vad gäller kampanjer och aktiviteter och genom att kunna peppa
föreningarna att delta i kampanjandet.
Ett faddersystem skulle också kunna bidra till att de ombudsmän som har ansvar för föreningskontakter i en viss del av distriktet får naturliga samarbetsparters i DS i arbetet med att stärka de aktuella
föreningarnas verksamhet.
Jag yrkar:
att

följande mening läggs till i stycke nummer 26 efter meningen som slutar med ”starta
upp fler partiföreningar”: ”Ett faddersystem, där varje ledamot ges ansvar för att stödja
några av distriktets föreningar, inrättas i distriktsstyrelsen”.

Fredrik Andersson, Botkyrka
VP21. Var kan vi långsiktigt växa oss starka? Motion om prioriterade områden.
Starka partiföreningar är en självklar förutsättning för ett framgångsrikt Vänsterparti, under och
utanför valrörelser. Därför är det mycket viktigt att distriktet prioriterar att använda sina resurser för
att stärka och bygga upp en fungerande partiorganisation runt om i länet. Men på lång sikt duger det
inte som riktning att fokusera på områden ”där befolkningen består av rödgröna väljare” i största
allmänhet. En sådan beskrivning kan förstås som att vi ska satsa på områden där vi dels redan har en
stark partiorganisation och som dessutom främst befolkas av grupper där vi redan är starka – exempelvis på Södermalm eller i Hägersten. Istället bör vi långsiktigt bygga upp en starkare partiorganisation i områden där vi borde ha många väljare och medlemmar, men inte har det idag. Vi behöver
bli mycket bättre på att organisera människor i områden med lågt valdeltagande och låga inkomster.
I många fall röstar de som faktiskt röstar rödgrönt i dessa områden, men betydligt fler röster, och
medlemmar, finns att vinna bland de som idag varken röstar eller är organiserade. Tappar vi dessa
områden är risken stor att många istället vänder sig till fascisterna.
Vi yrkar
att

ändra sista meningen under punkt 26 till:
”Stöd ska ges särskilt i områden med lågt valdeltagande och/eller låga medelinkomster”

Vänsterpartiet Skärholmen
VP22. Bättre stöd till mindre och svaga partiföreningar
Styrelsen i Vänsterpartiet Vallentuna anser att de mindre och svaga partiföreningarna i länet måste
få större inflytande och bättre stöd i valarbetet än vad som framkommer i Verksamhetsplanen och
Valstrategin.
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Vi yrkar på följande tillägg (understruket) i Verksamhetsplanen:
26. Distriktet ska fortsätta stödja partiföreningar och partiföreningsstyrelser och
hjälpa till att starta upp fler partiföreningar. Stöd ska ges särskilt i de områden där
föreningen efterfrågar mer stöd och där befolkningen består av rödgröna väljare.
I mindre och svaga föreningar ska stöd ges i den form som föreningen önskar.
Vi yrkar på följande ändringar och tillägg (understrukna) i Valstrategin:
51. Distriktets valkampanj styrs av en valledning, som tillsätts av Distriktsstyrelsen. 		
Valledningen leds av distriktsordföranden och består av en representant vardera från
Distriktsstyrelsen, landstinget, Stockholms stad och två kranskommuner, en större och
en mindre.
61.   Det traditionella utskicket till flertalet hushåll med info och valsedlar från
såväl riksdag, landsting och kommun kommer inte att göras till valet 2018. Istället
kommer ett eller flera utskick att gå till de målgrupper som definieras centralt.
Distriktet kommer också att kunna hjälpa de föreningar som vill med ytterligare
lokala utskick, även ekonomiskt.
63.   Det ska vara enkelt att identifiera Vänsterpartiet där vi är. Enhetliga profilkläder
och andra produkter som skapar igenkänning ska vara meningsfulla och av god kvalitet
och vara lätta att beställa.
Styrelsen i Vänsterpartiet Vallentuna
VP23. Se mångfalden bland partiföreningarna samt behovet av samarbete
Distriktets partiföreningar delar förstås de mesta av de problem som uppstår i ett kapitalistiskt
samhälle samtidigt som det finns problem som är mer kännbara för den arbetande befolkningen på
landsbygden.
För landsbygdsbefolkningen innebär det till exempel att stora avstånd till livsnödvändig samhällsservice kombinerat med indragningar av kollektivtrafikturer har lett till isolation och bilberoende.
Olikheterna ställer höga krav på Distriktsstyrelsen vad gäller att se mångfalden i behoven runtom
i distriktet. Samtidigt finns stora behov av erfarenhetsutbyte och samarbete mellan distriktets partiföreningar.
Vi yrkar
att

som avslutning till stycke 26 i förslaget till Verksamhetsplan läggs följande text till:
”För att kunna stödja alla partiföreningar ska distriktet också beakta mångfalden vad 		
gäller de olika förutsättningar och behov som finns bland partiföreningarna. Samarbetet
mellan distriktet och partiföreningarna samt mellan partiföreningarna ska utvecklas, t.ex.
via träffar utifrån partiuppdrag.”

Vänsterpartiet Norrtälje, Antagen av årsmötet 2017-01-29
VP24. God framförhållning i distriktets planering
Vänsterpartiet Norrtälje har med glädje tagit emot riksdagsledamöter de senaste åren - som talare
vid Första maj, som föredragshållare på möten och som besökare på arbetsplatser. Besöken har varit
värdefulla för oss och förhoppningsvis även för riksdagsledamöterna.
Den 3:e oktober förra året fick Norrtälje partiförening genom Veckobrevet vetskap om att partiets
riksdagsledamöter var tillgängliga för arbetsplatsbesök och öppna möten v. 44, d.v.s. ungefär en
månad efter beskedet.
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Norrtälje partiförening har höga ambitioner, och för att säkra bra kvalitet planerar vi våra aktiviteter
grundligt och i god tid. Därför hade vi redan beslutat om höstens ”stora” aktiviteter. Att klämma in
ett öppet möte och arbetsplatsbesök med 1 månads varsel skulle innebära att vi måste prioritera om
resten av höstens aktiviteter. Den enda möjligheten skulle i så fall vara att flytta årsmötet bort från
januari till ett senare tillfälle. Detta skulle få som konsekvens att den styrelse som väljs på årsmötet
2017 inte kan vara med från början vad gäller Partiföreningsskolan 2017. Därför tvingas Vänsterpartiet Norrtälje avstå från besöket.
Partiföreningsstyrelsen har konstaterat att vi gärna vill ta emot riksdagsledamöter även i fortsättningen, men för att vi ska kunna göra det på ett seriöst sätt måste vi få vetskap om detta och kunna
planera mycket tidigare än 1 månad innan. Vi upplever inte distriktets skrivning i Veckobrevet som
seriös när man ger oss så kort tid att ställa om våra planer. Om distriktsstyrelsen verkligen vill ge
oss möjligheter att ta del av de olika arrangemang som ordnas måste framförhållningen fungera och
information ges mycket tidigare.
Vi yrkar
att

efter ”rödgröna väljare” sist under 26. i Förslag till Verksamhetsplan lägga till
”Information om aktiviteter där partiföreningarna förväntas deltaga ges i god tid i en
årsplanering”

Vänsterpartiet Norrtälje, Antagen av årsmötet 2017-01-29
VP25. Motion om landstingspolitikens förankring
I Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan (punkt 28) vill man hitta lösningar på landstingspolitikens dåliga förankring. Målet är att distriktets medlemmar ska känna att de kan vara med att
påverka partiets politik på den landstingspolitiska arenan.
Distriktsstyrelsens erbjudande till medlemmarna är att man vart fjärde år ska få vara med att ta fram
ett landstingspolitiskt program. Från ingen möjlighet att påverka till vart fjärde år är naturligtvis en
enorm förbättring. Men det är fortfarande ett sämre erbjudande till medlemmarna än vad som gäller
för rikspolitiken och kommunalpolitiken.
Partiföreningarnas ordföranden erbjuds att agera referensgrupp i landstingspolitiska frågor. Det är
bra, men det löser inte frågan om hur medlemmarna ska göra om det vill påverka. Och referensgrupper kan lätt reduceras till en grupp som man lyssnar till när det passar.
Medlemsdemokrati bygger på att det finns strukturer som är beslutsmässiga, för dessa måste man
lyssna på och de kan också besluta om förändringar om de inte blir lyssnade på.
Vänsterpartiets kommunala organisation är klockren. Medlemmarna kan påverka den kommunala politiken på snart när varje föreningsmöte om de vill. Särskilt enkelt är det för medlemmar i en
kommun med en partiförening (som är det vanligaste förekommande). Vänsterpartiets medlemmar
kan också påverka rikspolitiken genom kongressen vartannat år. Också här är Vänsterpartiet mer
medlemsdemokratisk än något annat parti. Men hur påverkar medlemmarna landstingspolitiken?
Och omvänt; vilka är landstingspolitikerna redovisningsskyldiga inför?
Riksdagsgruppen måste följa kongressens beslut. Kommunala gruppen måste följa medlemsmötets
beslut och landstingsgruppen måste följa...... ja, vad då? DS? Ja, i löpande frågor, på samma sätt som
kommunala gruppen förhåller sig till partiföreningens styrelse. DÅK:en? Nja, den avhandlar ju inte
landstingsfrågor. Partiföreningarnas ordföranden? Nja, en referensgrupps råd tar man ju om man
vill. Varför krångla till det? Titta på hur man gjort i alla andra partier och inom fackföreningsrörelsen.
Vänsterpartiets distriktsorganisation saknar en medlemsdemokratisk aspekt som finns i andra
partier och som finns även på avdelningsnivå i de flesta fackförbund. De flesta partier har på regional
nivå ett representantskap (även om det kan heta lite olika i olika partier). Även fackförbund har på
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regional nivå representantskap. Socialdemokraternas stadgar anger att man har ”distriktskongress”
varje år och därutöver ett ”förtroenderåd” (representantskap) i partidistriktet minst en gång om året.
Miljöpartiet har inga ”distriktskongresser” eller distriktsårskonferens i stadgarna. Det är upp till
varje partidistrikt att hantera. Däremot är varje partidistrikt skyldigt att ha ett representantskap: ”Det
högsta beslutande organet i partidistrikt som omfattar mer än en lokalavdelning (partiförening) ska
vara ett representantskap”.
Av ovanstående anledning yrkar vi på att följande beslut skrivs in under punkt 28 i verksamhetsplanen.
att

DS kallar till extra årskonferens 2018 i syfte att besluta om ett landstingspolitiskt
program och i förekommande fall andra med landstinget hörande frågor.

att

DS tillsätter en utredning om hur formerna för medlemsdemokratin på regional nivå ska 		
utformas för att tillförsäkra medlemmarna en större möjlighet att faktisk påverka 			
den regionala politiken och verksamheten.

att

DS särskilt uppmärksammar behovet av att partiets förslag till landstingsbudget
årligen förankras bland medlemmarna i distriktet.

att

ovan nämnda utredning ska vara klar 2018.

Vänsterpartiet Haninge
VP26. Motion förankring av landstingspolitik
Förra Dåken, för två år sedan skrev bl.a. vår förening under en motion om att landstingspolitiken
behöver diskuteras och förankras inom Storstockholms partiorganisation. I svaret på denna kan vi
utläsa enligt föreslagen verksamhetsplan att det är distriktet som ska fastställa nomineringar till de
olika landstingspolitiska uppdragen. Vi ställer oss frågande till vad detta har med politisk förankring
att göra? Vilka kriterier ska gälla för detta? Vi anser vidare att detta och det andra som föreslås inte är
ett tillräckligt svar på vår motion. Vi saknar svar på motionens intentioner, varför kan vi inte inrätta
ett regionråd eller om vi hellre vill kalla det ett repskap för Stockholms läns landsting?
Sedan förra Dåken har mycket hänt, sjukvården i landstinget har accelererade allvarliga ekonomiska problem så även med ett stort antal stängda vårdplatser, i skrivandes stund 485 vilket motsvarar
all slutenvård som sker på hela S:t Görans sjukhus och större delen av Södertälje sjukhus om man
försöker ge en bild av denna vårdkris. Det största problemet är att sjukvården saknar sjuksköterskor,
trots att det finns många utbildade i vårt län. Vi möts av att akutmottagningarna är överfulla och att
många äldre får tillbringa sina sista timmar i livet i en korridor. Skandalerna susar tätt mellan NKS,
upphandling av extremt dyra strumpor, tjänstemän som utan insyn gjort upphandling för 10 miljarder m.m. Kollektivtrafiken har stora utmaningar, mer än 800 000 resenärer varje dag. Busslinjer har
dragits ner, SL kortet och enstaka resor har blivit dyrare samtidigt som otryggheten och trängseln
kraftigt ökat. Mer än 800 000 människor reser varje dag med vår kollektiva trafik.
Men, det är för medborgarna inte klart att det är en minoritet som styr landstinget under ledning
av moderater och med stöd av Sverigedemokrater. Många tror att felet med vår sjukvård beror på
Lövén eller på den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset. Vi har alltså ett stort problem att hantera i
det mediebrus som finns i vår region.
Landstingsgruppen kommer inte själva att kunna hantera hela valrörelsen. De är för få till antalet
för detta. Därför var vår intention med motionen att våra föreningar och partimedlemmar ska kunna
bära även landstingspolitiska frågor samtidigt som de enligt den motionens intention även mellan
distriktsårskonferenserna ska kunna påverka och vara medbestämmande i landstingspolitiken.
Det som hänt är också att partiet troligtvis kommer att lyfta sjukvårdsfrågor som en mycket prioriterad fråga. En värdering som vi helt delar men för att denna ska kunna bäras behövs landstingsfrågorna lyftas tydligare. Ett rep skap kan möjliggöra detta och dessa viktiga frågor vitaliseras och bärs av
hela partiet i Storstockholm. Detta är av yttersta vikt för att möjliggöra ett maktskifte i Stockholms
läns landsting. Om inte detta sker kommer all vård att vara privatiserad.
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Landstinget har nu också beslutat att ansöka om att bilda region från och med 1/1 2018. Detta ställer
också krav på partiorganisation. Nästa val kommer att bli ett landstingsval men indirekt väljs ett regionfullmäktige. I andra landsting som ombildats till regioner har partiorganisationen förändrats. Vi
är det överlägset största distriktet med antalet medlemmar vilket ställer extra höga krav på en fungerande interndemokrati och forum för våra medlemmar mellan distriktsårskonferenserna. Att det är
en liten distriktsstyrelse som har ensamt detta mandat är inte en väl fungerande intern demokrati.
Förslag till beslut:
att

avslå DS attsatser att det är DS som ska fastställa nomineringarna till de olika
förtroendeuppdragen i landstinget, detta eftersom det i underlaget helt saknas kriterier
och riktlinjer för hur dessa personer ska utses.

att

uppdra till landstingsgruppen att återkomma med ett förslag hur ett rep-skap/regionråd
ska inrättas samt hur föreningarna ska representeras i detta. Landstingsgruppens förslag 		
skall framläggas på en extra konferens till hösten 2017 där beslut skall fattas om bildandet
av ett repskap/regionråd och föreningarnas representation i detta.

Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten
VP27. Motion på VP Förankring av de landstingspolitiska frågorna punkt 28.
Landstinget ansvarar för stora och viktiga frågor som sjukvård och kollektivtrafik. Det är frågor
som en stor del av våra medborgare rankar högst. Vänsterpartiet har sedan länge ett generellt stort
förtroende i dessa frågor, även utanför partiets vanliga valkretsar och vi har länge haft en relativt
starkt ställning och en stor parlamentarisk grupp i Stockholms läns landsting, Sveriges näst största
parlament.
Till följd av detta inkom till Distriktsårskonferensen 2014 en motion om att förankra vår uppskattade landstingspolitik bland alla distriktets medlemmar. Att göra en stark och förtroendeingivande politik mer känd kan bara vara av nytta för partiet. Andemeningen i motionen som bifölls av
Distriktsårskonferensen 2014 var att det skulle skapas en direktingång till landstingsgruppen från
medlemmarna och en direktdialog mellan medlemmar och landstingsgruppen, både inför beslut i
parlamentet, men också för att göra landstingspolitiken mer känd inom partiet som en valstrategi för
en valvinst 2018.
Efter förra distriktsårskonferensen 2014 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda den bifallna motionen och nu ser vi förslagen till förändringar i punkt 28 i handlingarna till VP.
Vi förvånas över att förslaget som nu ligger på bordet innehåller en hel del omotiverade förändringar, som t ex förändringar i landstingsgruppens arbetsordning samt att distriktsstyrelsen, i stället för
landstingsgruppen själva, föreslås utse representanter i parlamentariska organ i landstinget.
Trots en mycket lång utredningstid på två år har dessa förslag inte diskuterats eller förankrats vare
sig med landstingsgrupp, gruppledning eller dess gruppstyrelse. Det färdiga förslaget presenterades
vid ett tillfälle i december 2016 för landstingsgruppens gruppstyrelse. Vi finner detta anmärkningsvärt. Andemeningen i motionen har helt tappats bort.
Vad tänker Distriktsstyrelsen göra och vad är syftet med att det är distriktsstyrelsen som fastställer
nomineringar till landstingets olika uppdrag? Vilka kriterier kommer man låta gälla och vilken kunskap har man om de parlamentariska platser som finns och hur de som besitter dessa platser sköter
om sitt uppdrag. Vad är det som distriktsstyrelsen anser vara problemet med dagens ordning?
Varför ska landstingsgruppens arbetsordning ändras och till vad? Dessa är fastställda av distriktsstyrelsen ( och ett direkt plagiat av distriktsstyrelsens arbetsordning) så sent som våren 2015 med
vad är problemet? Detta framgår inte i vare sig det utskick som gjorts eller i det underlag som finns i
utredningen.
Vi ser att det finns ett antal sätt att förstärka landstingspolitikens förankring i hela distriktet, ett av
de sätten var att inrätta ett repskap, vilket arbetsgruppen avfärdar som kostsamt och arbetsamt.
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Det hade varit bra med ett underlag för att kunna ta ställning till vad som anses för kostsamt och
arbetsamt. För oss är det väldigt viktigt att det finns mötesplatser och kommunikationsvägar mellan
landstingsgruppen och medlemmarna i distriktet.
Distriktsstyrelsen är sedan många år tillbaka de som fastställer landstingsgruppens förslag till
budget och skattesats, men trots detta har inga distriktsstyrelseledamöter deltagit i landstingsgruppens möten och diskussioner i budgetprocessen. Det visar att det måste till nya arenor för att göra
distriktets medlemmar delaktiga i landstingspolitiken.
Vi har nu erfarit att denna utredning samt den reservationstext som finns från när detta beslutades i
distriktsstyrelsen kommer att sändas ut först tillsammans med verksamhetsberättelsen den 10 mars
och till detta kan man inte skriva motioner eller begära ändringar. Att distriktsstyrelsen väljer att
göra på detta sätt är för oss helt oförklarligt.
Hela Storstockholmsdistriktet skulle ha mycket att vinna på att få en stark uppslutning och en
välförankrad landstingspolitik. Detta ärende borde förstås redan från början ha gått på remiss till
landstingsgruppen för att få en utformning som känns bra för alla parter. I stället har distriktsstyrelsen valt att själva fatta detta beslut utan inspel från berörda parter.
Vi anser att Distriktsstyrelsen har hanterat svaret på motionen ickedemokratiskt och fört in andra
aspekter än vad motionen handlade om och detta utan att motivera varför. Vi anser inte att förslaget
som det ser ut idag leder till att landstingspolitiken får en starkare förankring bland distriktets
medlemmar. Distriktsstyrelsen har inte heller tagit med i beaktande att Stockholms län ansökt om
regionbildning. Detta bedömer vi fordrar en omorganisation av distriktet, vilket tex västra Götaland
gjorde då de regionbildades. Eftersom Storstockholmsdistriktet har ett så stor antal medlemmar fodrar detta också ytterligare demokratiska forum för våra medlemmar. Vi anser att för att förbereda
bildandet av en region behöver distriktet omorganiseras och redan nu inrätta ett regionråd,
Med detta yrkar vi:
Avslag på föreslagen förändring.
att

landstingsgruppen får distriktsårskonferensens uppdrag 2017 att utreda och komma med 		
förslag till hur ett regionråd skulle kunna bildas, hur föreningarnas representation bör se ut
samt förslag till stadgar, (vilka ska utgå från modell stadgar för repskap Stockholms stad).

att

en extra konferens skall ta beslut om detta under hösten 2017.

Håkan Jörnehed, Västra Södermalm, Gunilla Roxby Cromvall, Älvsjö-Hägersten,Catarina Wahlgren, Norrtälje
VP28. Ett formellt representantskap även för landstingspolitiken
Av distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan framgår bland annat att ”landstingsfrågor bör få
en tydligare roll i distriktets politiska arbete.” För att förverkliga detta lägger DS fram ett antal förslag för att ”distriktets medlemmar ska känna att de kan vara med och påverka partiets politik på den
landstingspolitiska arenan.” Förslagen är att distriktet ska anta ett program för V:s landstingspolitik.
Olika träffar ska också användas bättre som referensgrupp till landstingsgruppen. Ansvarsfördelningen mellan DS och landstingsgruppen ska ses över. DS ska nominera kandidater till förtroendeposter inom landstinget.
Farsta partiförening stödjer denna ambition. Ju närmre distriktets arbete knyts till de reella politiska
sakfrågorna desto bättre. Landstingsfullmäktige utses i allmänna val och har en egen administration
och beslutsprocess. Det är oklart från dessa utgångspunkter hur mycket distriktet kan påverka partiets landstingspolitik med de föreslagna ändringarna och översynen som presenteras i verksamhetsplanen.
Farsta partiförening anser att det behövs ett tydligare formellt mandat för distriktet om ambitio-
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nen i förslagen ska kunna bli verklighet. Distriktet behöver ha formell rättighet att i dialog med
landstingsgruppen påverka politikens innehåll och inriktning. Detta motsvarar Representantskapets
position och mandat i Stockholms kommun.
Vi yrkar
att

texten under p.28 i DS förslag till verksamhetsplan ändras enligt följande:
”För att förbättra samarbetet och dialogen ska ansvarsfördelningen mellan DS och
landstingsgruppen tydliggöras med målsättningen att introducera en förtroendevald
gruppering med representanter från partiföreningarna i länet som motsvarar det så
kallade representantskapet i Stockholmskommun.”

Vänsterpartiet Farsta, antagen på medlemsmöte 2017-01-22
VP29. Landstingsgruppens styrning
En föreslagen ändring är att distriktsstyrelsen ska få nominera förtroendeuppdrag i landstingsgruppen. Vi anser att den förändringen riskerar att leda till en intressekonflikt mellan landstingsgruppen
och ds om vilka som ska leda arbetet.
Vi föreslår
att

meningarna i verksamhetsplanen under punkt 28 ”En annan förändring är att DS på 		
förslag av landstingsgruppen nominerar kandidat(er) till landstingsråd, ledamöter
och ersättare i landstingsstyrelsen samt övriga förtroendeuppdrag. DS kan delegera
beslut om nominering till enskilda uppdrag till landstingsgruppen. Förändringen ska
gälla från och med valdagen 2018 ” lyfts ut och ingår i en utredning om hur distriktet
ska vara organiserat.

Vänsterpartiet Birka-Vasa
VP30. Starkare nätverk
De allra flesta av Vänsterpartiets medlemmar har några politikområden som de brinner extra mycket
för. För många är dessa politiska frågor minst lika viktiga som att engagera sig i stadsdelens lokalpolitik.
Vänsterpartiet Storstockholms nätverk fyller här en viktig funktion. Dessa gör det möjligt för medlemmarna att engagera sig tvärs över partiföreningarnas gränser och samlas kring brännande politiska frågor. Det är positivt att verksamhetsplanen innehåller skrivningar om att stärka och synliggöra
nätverken och utskotten, men skrivningarna är för otydliga och målsättningarna för lågt satta.
Nätverken och utskotten bör stärkas ytterligare och samverkan med partiföreningarna bör formaliseras på frivillig basis. Varje partiförening bör uppmanas att välja en eller flera ansvariga för
samverkan med nätverken och utskotten.
På detta sätt kan gräsrotsarbetet i Vänsterpartiet Storstockholms nätverk lyftas från en svagt organiserad individuell nivå till en starkare organiserad kollektiv nivå.
Vi yrkar
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att

Punkt 32 i verksamhetsplanen ändras till följande: “Utskotten och nätverken
behöver mer stöd för att stärka sin verksamhet. Detta blir en viktig målsättning för
verksamhetsperioden.”

att

Följande läggs till under punkt 33: “Uppmana partiföreningarna att välja en eller
flera kontaktpersoner som ansvarar för partiföreningens samverkan med Vänsterpartiet
Storstockholms nätverk och utskott.”

Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten

VP31. Gör klimatomställning och grön välfärd till en strategisk fråga i valrörelsen
I vårt partiprogram definierar vi oss som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.
Dessa tre grundpelare ska genomsyra all vår politik och verksamhet. De ska självklart inkluderas
och integreras även i valstrategin, så att vi på ett tydligt sätt kommunicerar att Vänsterns politik är
lösningen både till de ökande klyftorna, den krisande vården och den eskalerande miljökatastrofen.
Vänsterpartiet står för politiken som utvecklar välfärden på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt
hållbart sätt. Grunden till detta är en rättvis fördelningspolitik, den traditionella vänsterpolitiken.
Detta innebär frågan om vinster i välfärden och det enorma slöseri som dränerar de offentliga verksamheterna på skattepengar genom privatiseringar och usla upphandlingar. De sociala aspekterna är
också en självklar del av vänsterpolitiken: vi vill bygga välfärden så att de som arbetar med den har
bra arbetsvillkor och –miljö och en bra lön. De ekologiska aspekterna ska vara lika självklara. Att
se kollektivtrafiken som en del av välfärden är ett exempel. Bostäder är ett annat: när vi bygger och
renoverar bostäder ska de vara energisnåla och resurseffektiva under hela livscykeln. Insikten om
att det röda och det gröna går hand i hand ska återspeglas i valstrategin på ett tydligare sätt.
Allt detta är välförankrat både i vårt partiprogram och i ekoeko-programmet som antogs i partikongressen 2016. Vänsterpartiet Storstockholm var också första med att lansera en omställningsplan
för hela länet inför valrörelsen 2014. Planen visade att vi har ett genomtänkt program för att göra
Stockholmsregionen hållbar på riktigt.
Efter valet har den politiska omvärlden ändrats mycket, och inte till det bättre. Normaliseringen
av högerextremismen har fortskridit i samma takt som klimatkatastrofen. Det finns dock även
ljuspunkter; att Parisavtalet överhuvudtaget blev till och skrevs på är trots allt en liten framgång.
Samtidigt planerar den S+MP-regeringen för flera motorvägsbyggen och den miljöblinda tillväxtideologin styr de politiska besluten. Miljöpartiet har misslyckats med att genomföra sin politik i
regeringen och har i landstinget tillsammans med Alliansen höjt priset på SL-kortet. Vi som är engagerade i Vänsterpartiet vet att vi har den bästa miljöpolitiken. Därför är av stor strategisk betydelse
att kommunicera detta till väljarna, och därför behöver våra lösningar tydliggöras i valstrategin.
För att tydliggöra att vi står för en grön välfärd föreslår vi i denna motion några förtydliganden i valstrategin. Bland annat föreslår vi ytterligare en fokusfråga – en Hållbar Stockholmsregion, förutom
Hyresrätter med rimliga hyror, En välfärd att lita på och trygga jobb
Vi yrkar
att

punkt 38 skrivs om i enlighet med nedanstående förslag (ändringar understrukna):
Det är omöjligt för väljarna att veta var Vänsterpartiet står i alla frågor; därför är det
av yttersta vikt att vi profilerar oss i de frågor där vi dels utgör ett tydligt alternativ till
andra partier och dels vet att vi har stöd av väljarna. Vi ska verka för att valrörelsen dominerande konflikter blir konflikter i makt- och fördelningspolitiska höger-vänster-frågor.
Vi ska visa att miljö och klimat är en sådan höger-vänster-fråga.

att

punkt 41 får en ny lydelse enligt nedan:
Bostadsfrågan kommer även fortsatt att vara central i Stockholmsregionen och nu har
vi konkreta exempel att visa upp vad resultatet blir när Vänsterpartiet är med och styr. Vi 		
har även en solid och genomtänkt bostadspolitik på Riksplanet. Vi ska tydligt visa att vår 		
bostadspolitik förenar satsningar på fler bostäder med låga hyror och minskad segregation
och med ett klimatsmart och grönt byggande.

att

en ny punkt 43 formuleras enlighet med nedanstående förslag
En hållbar Stockholmsregion
Omställningen av Stockholms län till nollutsläpp, hållbara konsumtionsmönster och 		
resursförbrukning är en strategisk fråga som vi ska lyfta fram som lika viktig som dagspolitiska frågor som gärna dominerar en valrörelse. Vi ska visa att en välutvecklad
kollektivtrafik är en del av den gemensamma välfärden och att vi på sikt strävar efter en
gemensamt finansierad avgiftsfri kollektivtrafik som erbjuder hållbar mobilitet till alla
oavsett inkomster eller bostadsort.

Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck, Torbjörn Vennstöm, Kungsholmen, Tove Pehrsson, Solna
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VP32. En välfärd att lita på.
DS har rätt i att välfärden är viktig och ska prioriteras. Därför behöver stycket utvecklas och göras
mer konkret.
Vi yrkar
att

stycke 42 ändras till: ”Trygga välfärdssystem är avgörande för ett rättvist samhälle. I 		
valrörelsen 2014 fokuserade vi mycket på problemet med vinster i välfärden och det
är troligt att den frågan ännu lever helt eller delvis även 2018. Länets skolor ska hålla 		
samma kvalitet oavsett vilken sida staden de ligger. Personalen på förskolan och fritids ska
ha bra villkor och säker arbetsmiljö med små barngrupper. Bra arbetsvillkor är viktigt 		
inom vård och omsorg för att skapa bra välfärd. Våra anhöriga ska må bra på äldreboen		
det. Personliga assistansföretagen måste gå att lita på. Välfärdens kvalitet och personalens
villkor är centralt i Vänsterpartiets politik.”

Kommunalvänstern
VP33. Trygga jobb
Det är många som är utsatta på dagens arbetsmarknad på grund dåliga anställningsförhållanden.
Kollektivavtal är en viktig grund för att kunna skapa bättre villkor.
Vi yrkar
att

stycke 44 ändras till: ”Vi vill också lyfta upp villkoren i arbetslivet som en viktig fråga. 		
Missbruk av anställningsformer och utnyttjande av bemanningsanställda och
migrantarbetare är några exempel på missförhållanden på dagens arbetsmarknad.
Kollektivavtal ska vara utgångspunkten vid upphandlingar.”

Kommunalvänstern
VP34. Skarpare skrivning kring tryggare jobb i valstrategin
Under punkt 44 i valstrategin tar distriktet upp vad man ska göra mot otrygga anställningar och
dåliga arbetsförhållanden rent allmänt. Det saknas däremot en mer konkret formulering om vad
distriktet specifikt vill göra åt problemet. Ett exempel som man skulle kunna lyfta upp i valstrategin
är problemet med såkallade ”hyvlingar”, där arbetsgivaren går runt LAS. Distriktet borde ämna att
förstärka LAS så att även den anställdes timmar skyddas genom lagen.
Vi yrkar
att

en förstärkning av LAS skrivs in som mål i valstrategin under punkt 44 trygga jobb

att

hyvlingar tas upp som ett specifikt exempel på ett problem som distriktet ska jobba för
att komma åt.

Björn Pettersson, Botkyrka,Nahom Endale, Botkyrka, Marit Strand Petersen, Botkyrka, Joakim
Envall, Botkyrka, Anna Kristoffersson, Botkyrka, Fredrik Andersson, Botkyrka, Yrsa Rasmussen,
Botkyrka, Jenny Karinsdotter, Botkyrka
VP35. Det sekulära samhället
Vänsterpartiet värnar det sekulära samhället. I valstrategin är det särskilt viktigt att framhålla detta
och driva frågan om att skolor och förskolor ska var fria från religiös påverkan.
Vi föreslår
att
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i punkt 45, efter ”vi är också ett antirasistiskt parti” tillfoga ”som verkar för det

sekulära samhället.”
Vänsterpartiet Birka-Vasa
VP36. Kulturen som en central del av valrörelsen 2018
Valrörelsen 2018 är den viktigaste på mycket länge. Vänstern ha en avgörande roll för att förhindra den bakåtsträvande konservatism och populism som vi nu ser bre ut sig i omvärlden och även i
Sverige.
Vänsterpartiet har en stark tradition av att använda kulturen som vapen i kampen för ett bättre
samhälle. Kulturens uttrycksmedel talar oftast direkt till människors empati och emotioner på ett
mycket mer effektivt sätt än de flesta program och tal. Många artister och konstnärer bidrar till att
förmedla vision av en annan och bättre värld.
Kulturen och konsten är viktiga ideologiska slagfält. Det har blivit tydligare under de senaste åren,
då t ex Sverigedemokraterna ger kulturpolitiken stor betydelse och en stark ideologisk laddning i
riktning mot och en farlig nationalism Vi måste möte detta med en stark motoffensiv till försvar för
en fri och obunden kultur.
Vi som parti alltid slagits för kulturens plats i samhället och sett dess förändrande kraft.
Vårt kulturengagemang har inneburit att vi utformat kulturpolitiska program och bedrivit en aktiv
kulturpolitik men också utformning av valaffischer och användning av kulturinslag vid våra utåtriktade aktiviteter. Vi anser att detta är en framgångsrik strategi som partiet bör stärka.
Det vore naturligt för Vänsterpartiet att som en del av sin valrörelse lyfta kulturfrågorna och prioritera att använda sig av konstnärliga uttrycksmedel. Detta är också ett sätt att skilja ut våra möten från
andra partiers evenemang och göra våra utåtriktade evenemang mer tillgängliga och attraktiva för
väljarna.
Vi yrkar
att

det i dokumentet “Valstrategi inför valet 2018 - distriktsstyrelsens förslag” under
punkten 51 efter tredje meningen följande lydelse infogas:
“I gruppen ingår även en av distriktsstyrelsen utsedd person med ansvar för att
arrangera och samordna kulturarrangemang i valrörelsen.”

Vänsterpartiet Vita Bergen. Jonas Lundgren, Älvsjö-Liljeholmen
VP37. Låt fler få chansen att krossa Alliansen
Nuvarande skrivning kring vilka på föreningsnivå som kan bli valansvarig är mycket snäv. Det är
inte nödvändigtvis folk som sitter i föreningsstyrelsen som har erfarenheten att driva en valrörelse, ej heller kanske de inte har tid, de har ju det ordinarie styrelsearbetet att sköta. Flera föreningar
kommer anställa särskilda valombudsmän och det är inte osannolikt att dessa avses tilldelas hela det
övergripande valansvaret. Minska risken för trassel kring detta närmare valet och stryk den nu snäva
formuleringen.
Jag yrkar
att

I punkt 52 ändra ”från föreningsstyrelsen. Valansvarige är” till ”som blir”.

Samuel Scherman, Sollentuna
VP38. Medlemskap via swish
För att Vänsterpartiet ska växa som parti måste det inte bara vara lätt att engagera sig, det bör också
vara lätt att bli medlem. Att en person som är intresserad först får en talong som den ska fylla i och
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sedan posta är flera steg helt i onödan. Att göra det möjligt att bli medlem via swish skulle underlätta
värvning i samband med offentliga möten och samtal med sympatisörer. Möjligheten att bli ny medlem via swish finns redan i andra partier. Den intresserade skickar helt enkelt en swishbetalning med
medlemsavgiften (eller mer) samt anger sina kontaktuppgifter (namn, mejl, kommun).
Distriktet ansvarar inte självt för partiets medlemsregister och kan därför inte på eget bevåg möjliggöra swishmedlemskap. Däremot har distriktet i egenskap av sina många medlemmar och potentiella medlemmar inflytande i partistyrelsen.
Vi yrkar därför på
att

följande stycke infogas i Valstrategin under stycke 55 ”För att Vänsterpartiet ska växa
som parti måste det vara lätt att bli medlem. Att möjliggöra medlemskap via swish
skulle underlätta värvning i samband med offentliga möten och samtal med sympatisörer.		
Distriktsstyrelsen ska därför verka för att medlemskap via swishbetalning möjliggörs
senast till valrörelsen 2018.”

Jesper Wiklund, Moises Ubeira, Solveig Olsson, Veronica Kallander, Karl Pearsson, Tobias Tengström, Christer Bengtsson, samtliga Sundbyberg, Sofia Kuno, Kungsholmen
VP39. Fackligt aktiva
Vi behöver visa att vi är ett parti för arbetare.
Vi yrkar
att

följande text läggs in sist i stycke 58: ”Vänsterpartiet Storstockholm ska uppmuntra sina 		
medlemmar att engagera sig i sitt fackförbund. Vi ska också visa att vi är ett bra parti
för fackligt aktiva genom att driva och satsa på arbetsmarknadsfrågor.”

Kommunalvänstern
VP40. Skolklasser och andra valstuge-bördor
Så här efter valet 2014 har jag kunnat konstatera att vissa frågor återkom relativt ofta i olika valstugor. Tydligaste exemplet var alla dessa skolklasser som i regel frågade om skolpolitik, vilket det inte
fanns några flygblad om. Risken finns att alltför mycket jobb läggs på distriktsexpeditionen men i de
frågor som ofta återkommer finns en given fördel med att kunna erbjuda ett relevant flygblad.
Jag yrkar
att

I punkt 59, sist i stycket lägga till ”Distriktet ska vara lyhört och på kort tid kunna ta
fram kompletterande material efter de behov som rapporteras från de föreningar som
har valstugor.”

Samuel Scherman, Sollentuna
VP41. Shoppa loss på 84an
Det bör förtydligas varifrån. Misstänkligen åsyftas den centrala webbshopen, men under brinnande valrörelse finns en stor fördel i att inte behöva genomlida det administrativa kaos centrala
webbshopen är under den perioden.
Jag yrkar
att

I punkt 63, sist i stycket lägga till ”från distriktet.”.

Samuel Scherman, Sollentuna
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VP42. Utveckla en god ton mot varandra, ett schysst samarbetsklimat, utarbeta
etiska riktlinjer.
Det senaste åren har vi både i de s.k. gammelmedia som sociala media ett otal gånger mötts av att
både anställda och förtroendevalda agerat med förtal och hårda ord och falska anklagelser mot partikamrater. Vi har uppenbart fått problem med att vi inte talar med varandra utan om varandra, rykten
sprids och många tror att ryktena blir sanning. Många undrar vad är det som pågår inom Storstockholmsdistriktet och varför för man inte för en intern diskussion om interna angelägenheter. Utan
läcker vitt och brett till media och låter helt öppet sociala medier bli ett redskap för att inte behandla
varandra kamratligt.
Detta har blivit till politisk skada för partiets trovärdighet gentemot allmänheten men också till stor
personlig skada för många av de som förtalats, då verkligheten runt konflikter är mycket mer komplicerade än den förenklade mediabild som presenteras.
Det är också en sammanblandning av roller, en del anställda är också förtroendevalda och i vilken
egenskap man uttalar sig blir otydligt. Inom andra partier finns riktlinjer att man inte både kan vara
anställd och förtroendevald, vi har inga sådana regler men behöver uppenbart utarbeta gränssnitt
kring när man gör vad i sina olika funktioner.
För oss i Vänsterpartiet är våra grundläggande rättigheter såsom yttrandefrihet och meddelarfrihet
av yttersta vikt. Detta inte minst med de försök som pågår från USAs president att förminska dessa.
Men trots detta måste vi ändra arbeta mer med interndemokrati och en schysst samtalston oss
emellan. Vi har sedan många år både på kongresser, distriktsårskonferenser samt årsmöten i föreningarna en överenskommelse att vi talar inte mot varandra utan istället för. Den tonen saknas dock
i många utspel som förekommit i media och i synnerhet vi dock i den media som förekommit och i
synnerhet i sociala media. Vi behöver uppenbart också diskutera hur vi talar med varandra och inte
om varandra.
Vi vill med denna motion
att

det till distriktets verksamhetsplan skrivs in
• att distriktet skall arbeta fram etiska riktlinjer hur samtalstonen skall vara i
Storstockholmsdistriktet.
• att dessa etiska riktlinjer diskuteras partiinternt på föreningsmöten.
• att kanslichefen på distriktet arbetar fram en etisk riktlinje för personalen vad gäller
media och sociala media. Denna skall självklart hanteras genom MBL innan riktlinjerna 		
kan få fäste.

Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten
VP43. Möjligheter för personer 65+ att delta i politisk verksamhet
Enligt Vänsterpartiet Storstockholms Äldrepolitiska program ”kan pensionärer bidra med vunna
erfarenheter och kunnande (...) inte minst inom politiken. I föreningslivet, inom kulturen och i det
sociala livet skall alltid äldre personer/pensonärer kunna delta. Detta måste det propageras för så, att
det blir en naturlig del i människors medvetande”.
Hur avspeglas detta program i Vänsterpartiets verksamhet? Hur många personer som är 65+ finns
i Vänterpartiets partistyrelse? I Storstockholms distriktsstyrelse? Bland Vänsterpartiets riksdagsmän? Ytterst få, om några i ledningen och inte någon vänsterpartistisk riksdagsman är 65+.
Eftersom det finns 2 miljoner personer i Sverige som är 65+ och c:a 25% av valmanskåren är 65+,
borde Vänsterpartiet exempelvis ha åtminstone fyra riksdagsmän 65+ för att avspegla väljarnas
ålderssammansättning och föra fram deras speciella behov.
Vänsterpartiet borde vara ett parti där alla åldersgrupper kan känna sig representerade och välkomna. Partiet borde därför aktivt arbeta för att nå ovanstående programmål om att äldres deltagande
skall vara en naturlig del i människors medvetande. Som första åtgärd bör ett praktiskt åtgärdsprogram tas fram som visar med mål och medel hur partiet skall nå detta mål.
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”Åldersdiskriminering som enligt lag är förbjuden inom arbetslivet, borde vara förbjuden generellt.” (Vänsterpartiet Storstockholms Äldrepolitiska program)
För att nå programmålet i Vänsetrpartiet Storstockholms Äldrepolitiska program yrkar Vänsterpartiet i Bromma på
att

ett åtgärdsprogram skall tas fram som med mål och medel visar:					

•

hur Vänsterpartiet Storstockholm skall arbeta för att öka deltagandet av personer 65+
på olika nivåer inom distriktet och partiet

•

att en ökning av personer 65+ som skall representera vänsterpartiet inom statliga
och kommunala institutioner, landsting och enskilda organisationer och bolag är
nödvändigt ur jämställdhetsperspektiv för att visa att Vänsterpartiet representerar
hela befolkningen

att

distriktsårskonferensen beslutar om att åtgärdsprogrammet skall inkluderas i
Storstockholmsdistriktets verksamhetsplan.

Vänsterpartiet Bromma
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Ekonomiutredningen
E1. Återremittering av ekonomiutredningen
I Ekonomiutredningen förklaras skillnaderna på hur stor del av partistödet som länsföreningarna
respektive Stockholms stad betalar in, dock motiveras inte behovet av olika system alls. För att kunna ta ställning för eller emot olika regler för olika föreningar så måste underlag för det finnas, därför
måste utredningsgruppen ta med detta i utredningen innan distriktsårskonferensen kan ta ställning
till detta.
Vi yrkar:
att

ekonomiutredningen återremitteras för att distriktsstyrelsen får en möjlighet att
motivera varför det ska gälla olika regler för hur stor del av partistödet som ska betalas i
n till distriktet. Ett beslut baserat på det nya förslaget ska tas på en extra distriktskonferens
hösten 2017.

att

för 2017 justera grundavdraget för länsföreningarna 30 000 kr och lämna
procentsatsen orörd (på 40 %).

att

för 2017 införa ett basbelopp för aktiva länsföreningar utan mandat i fullmäktige på
15 000 kr per förening.

att

för 2017 justera fördelningsbeloppet för verksamhetsbidrag till stadsföreningarna genom
att införa ett basbelopp på 15 000 kr samt att det utgår 150 kr/medlem.

att

för 2017 justera fördelningssystemet för verksamhetsbidrag till branschföreningarna
genom att införa ett basbelopp på 3 000 kr samt att det utgår 100 kr/medlem.

Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten
E2. Avgift till distriktet
Avgiften som partiföreningar utanför Stockholm stad betalar till distriktet är 40 %. Till detta ska
föreningarna betala 10 % till ung Vänster. Detta innebär att 50 % av det kommunala partistödet som
kommuner betalar ut till politiska partier för att bedriva politisk verksamhet går till annat utanför
kommunen.
För Södertäljes del är kommunens regelverk väldigt tydligt att de kommunala pengar som anslås
endast får användas till aktiviteter i Södertälje kommun och inget annat. De generella formuleringar
som nu, genom nya lagstiftningen, redovisas för distriktstöd och köp av tjänster vet alla som är insatta i frågan sannolikt inte skulle klara en detaljgranskning. Ung Vänster har exempelvis i dagsläget
i stort sett ingen aktivitet i kommunen. Det rimliga vore att enbart konkreta fakturor över faktiskt
utförda tjänster ingår i utdebiteringen.
Kommuners former för stöd kan variera. Vissa har partistöd där lokaler, datauppkopplingar personalkostnader och annat ligger utanför partistödet. Andra får en större klumpsumma där alla kostnader ska betalas och detta gäller för Södertälje föreningen.
För Södertäljes del innebär de stora inbetalningarna till distrikt och Ung Vänster att allt mindre
medel kan avsättas till valfonden, att föreningen kommerinte att ha råd att ha kvar någon anställd på
kansliet. Organisationen avlövas. Partiets redan rejält krympta lokal tillsammans med ABF ifrågasätts allt oftare då pengar saknas. Idag görs väldigt mycket av det som krävs av en större, fungerande
kommunal organisation av eget kansli – inte av distriktet – och det är bra för alla. DS däremot blir
större och dess aktiviteter är främst fokuserade på Stockholm. Vi i Södertälje känner att vi inte får
tillräckligt stöd. Vi får gå på sparlåga och inrikta oss på punktinsatser. Avsättningar till kommunala
valfonden som på sikt är en garant för fortsatt kommunalt partistöd ligger idag långt under tidigare
nivå. Om vi på grund av bristande resurser inte kan göra en bra valrörelse finns risk för ett mindre
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bra valresultat vilket även innebär minskade anslag från kommunen och detta innebär på sikt en
ekonomisk förlust för både distriktet och Södertäljeföreningen.
Länsföreningarna i kommunerna har olika förutsättningar beroende på vilka frågor som bör prioriteras lokalt i det kommande valet. Södertäljes problem ser inte lika ut som i Täby eller Stockholms innerstad. Ska vi i Södertälje kunna nå ut till fler väljare måste vi ha en väl fungerande lokal
valorganisation som bemästrar och ser vad Södertälje behöver och når ut med detta. Vi är det parti
som kan hålla S och MP till vänster i politiken. Skulle vi minska vårt inflytande på grund av ett dåligt
val öppnar vi upp för en högerpolitik vilket skulle innebära mer försäljningar av bostäder och fler
privata aktörer inom välfärdssektorn. Ekonomiskt starka lokala Vänsterpartier är långsiktigt en
förutsättning för att politiken inte vrids höger ut.
Vänsterpartiet Södertälje föreslår:
att

avgiften till DS sänks från nuvarande 40 % till 20 % av kommunens partistöd för de
länsföreningar som så önskar och i detta även sköter sin egen administration eller köper 		
delar av denna av distriktet.

att

DS inför två budgetar en för Stockholm kommun/ Landsstinget och en för länsföreningarna

att

kostnaderna fördelas rättvist mellan länsföreningarna, Stockholms stadshus och
Stockholms läns landsting utifrån insatser som bedrivs.

att

en särskild arbetsgrupp bör tillsättas för detta med representanter för ds,
landstingsgruppen och fullmäktigegrupper i Stockholms stad och Stockholms län som
tar fram riktlinjer för hur fördelningen mellan länsföreningarna och Stockholm avseende 		
ekonomi och arbetsuppgifter för de anställda på DS samt fördelning av gemensamma
kostnader.

Vänsterpartiet Södertälje, Antagen av årsmötet 2017-01-29
E3. Tydligare omfördelning av verksamhetsbidraget i Stockholms Stad
Motionen ställs mot att-sats tre i utredningsgruppens förslag till beslut med anledning av ekonomiutredningen.
Ekonomin för våra stadsdelsföreningar ser ut som det gör i samhället i övrigt. Områden där man tjänar mer får större bidrag; förorter där man tjänar mindre får lägre. För att komma åt detta så har man
föreslagit en ny modell för beräkning av ekonomin för partiföreningarna som nu ska få 15 000kr i
basbelopp + 150kr/medlem (modell 1 i tabellen). Gapet mellan fattig och rik krymper enligt denna
modell något, men det hade kunnat göras en bättre omfördelning.
Om vi istället gör beräkningen 30 000kr i basbelopp + 50kr/medlem (modell 2 i tabellen) skulle
fördelningen bli rättvisare och skillnaden mellan rikast och fattigast blir på mindre än 20 000kr.
Modellen att man ska få bidrag per medlem bygger på uppfattningen att partiföreningar med många
medlemmar har mer aktivitet vilket skulle legitimera att man även får mer pengar. Så ser det dock
inte ut. Stora partiföreningar har snarar ett stort antal stödmedlemmar som inte har intresse av att
vara aktiva. Antalet medlemmar är endast ett tecken på att där bor en socioekonomisk klass som är
väl etablerade i samhället dels ekonomiskt och dels med ett socialt kapital och en norm av att vara
medlem i sådant som man tycker om bara för nöjes skull. Det säger ingenting om hur mycket aktivitet man har, eller för den delen hur mycket aktiviteter som skulle kunna blomma ut om man bara fick
resurser att genomföra dem.
Genom att bifalla denna motion så ger vi mer pengar till förortsföreningarna, vilket gör att vi strategiskt stärker vår verksamhet där och på så sätt kan växa och synas mer. Det är här vi behövs, det är
här vi har vår starkaste väljarbas, och det är här de flesta bor som tjänar på vår politik.
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PARTIFÖRENING
Tensta-RinkebySpånga
Kista
Enskede
Skärholmen
Hässelby-Vällingby
Bromma
Vantör
Årsta
Kungsholmen
Farsta
Älvsjö-Hägersten
Birka Vasa
Vita Bergen
Hammarby-Skarpnäck
Liljeholmen-Hägersten
Västra Södermalm

71

NUVARANDE
14 139

MODELL 1
25 650

MODELL 2
33 550

72
101
102
104
120
127
144
153
157
198
233
280
308
309

14 338
20 113
20 312
20 710
23 896
25 290
28 676
30 468
31 265
39 429
46 399
55 758
61 334
61 533

25 800
30 150
30 300
30 600
33 000
34 050
36 600
37 950
38 550
44 700
49 950
57 000
61 200
61 350

33 600
35 050
35 100
35 200
36 000
36 350
37 200
37 650
37 850
39 900
41 650
44 000
45 400
45 450

439

87 421

80 850

51 950

TOT
		
581 081		
Resultat för distriktet				
					
Skillnad mellan rikast och
73 282
fattigast

677 700
+96 619

625 900
+44 819

55 200

18 400

Yrkande:
att

justera fördelningssystemet för verksamhetsbidrag till partiföreningar i Stockholms
stad genom att införa ett basbelopp på 30 000kr/år samt att det utgår en peng på
50kr/medlem/år

att

det totala stödet till föreningarna ökas på ytterligare och att man därmed kan ge en större 		
påökning av verksamhetsbidragen till samtliga föreningar, i enlighet med den jämnare 		
fördelningsmodellen ovan.

Vänsterpartiet Vita bergen
E4. Partilokalfond
En fråga som flera lyft under åren, är behovet av att ha Vänsterpartilokaler runt om i Storstockholm.
Vi ser de goda exemplen från Hammarby-Skarpnäck och Birka Vasa. Men vi ser också föreningar
som kämpat med att hålla aktivismen levande och som har haft målet att ha lokal men inte kunnat.
Vi tror att lokaler i områden med lågt valdeltagande ger möjlighet till en annan form, mer kontinuerlig politisk organisering.
Vi tror att om distriktet tar fram en lokalstrategi, där distriktet stöttar dessa föreningar genom en
lokalfond. Det ger större möjligheter för föreningarna att växa och lättare för alla boende i områdena
att faktiskt närma sig partiet.
Frågan om lokal har alltid landat i finansieringsfrågan, för vi är ju ett parti med knappa resurser men
med mycket aktivism. Därför föreslår vi att vi höjer den partiskatt som våra kamrater i kommun och
landsting betalar på 10 % till 15 %. En mindre höjning för de arvoderade men som skulle ge en lo-
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kalfond på ca100.000kr bara i Stockholms stad beräknat på förra årets siffror. Om fonden dessutom är öppen
för att kamrater som vill stödja utöver så har vi ordentligt med finansiering.
Därför yrkar vi
att
att

distriktet skapar en lokalfond, för att stötta föreningar att hyra lokal, främst i de prioriterade
områdena.
lokalfonden finansieras genom en höjning på 5 procentenheter för politiker arvoderade inom
kommun och landsting som arvoderas mindre än 5/8 basbelopp netto.

Vänsterpartiet Skärholmen
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Uppdrag till valberedningarna för riksdags- och landstingslistorna
U1. Fler listor i landstingsvalet
I de två senaste landstingsvalen har Vänsterpartiet gått fram med tre olika listor: en för valkretsarna Nord, Nordost och Nordväst, en för valkretsarna Syd, Sydost och Sydväst samt en för de sex
valkretsarna i Stockholms stad. Modellen togs fram inför valet 2010 efter en ingående utredning av
konsekvenserna av att gå fram med olika antal listor i de skilda valkretsarna. Enkelt uttryckt ger en
enda, gemensam lista störst kontroll över vilka kandidater som kan förväntas bli valda, medan olika
listor i samtliga valkretsar, dvs. 12 olika listor, ger maximalt antal ersättare. Det senare beror på att
ersättare inte dubbelvalsavvecklas; samma ersättare kan utses i flera valkretsar. Med 12 olika listor
skulle vi få 30 ersättare (3 per valkrets där vi tar mandat), med en enda lista endast 3 (med ungefär
samma valresultat som 2014).
I valet 2014 fick vi 12 ledamöter (7 i Stockholms stad, 3 i södra länet och 2 i norra länet) och 10 ersättare (3 i Stockholms stad, 4 i södra länet och 3 i norra länet – vi fick en ”extra” ersättare från de södra
valkretsarna eftersom en kandidat längre ner på listan i SV fick över 5% personröster). Det har dock
visat sig att det under den innevarande mandatperioden varit ett otillräckligt antal för att landstingsgruppen ska fungera optimalt.
Vi föreslår inte att vi ska gå fram med olika listor i var och en av valkretsarna; det skulle göra det
slutliga resultatet allt för slumpartat. Däremot finns det skäl att ha något fler listor, och därmed fler
ersättare, i valkretsarna i Stockholms stad, där flest kan förväntas bli valda. Ett lämpligt antal kan
vara tre skilda listor för de sex valkretsarna. Det skulle med samma valresultat som i förra valet (med
bortseende från ev. personröster) innebära totalt 15 ersättare på 12 ledamöter.
Vi yrkar
att

uppdraget till valberedningen för landstingslistorna ändras till:
”att valberedningen för landstingslistorna har som uppdrag att ta fram förslag på fem
listor, en för valkretsarna Nord, Nordost och Nordväst, tre för valkretsarna i Stockholms 		
stad och en för valkretsarna Ost, Sydost och Sydväst.”

Vänsterpartiet Botkyrka
U2. En lista per valkrets i landstingsvalet
Distriktsstyrelsen föreslår att vi ska gå till val till landstinget på tre listor. Argumentet är att vi har ett
antal ”toppkandidater” som ska garanteras plats i landstinget. Det argumentet är ytterst tveksamt. Vi
har inte en situation som t ex med Jonas Sjöstedt, som är respekterad långt utanför partiet, utan tvärt
om. Tittar vi på hur vi profilerat oss i landstinget sista åren har det handlat om allt annat än politik
och det har varit allt igenom destruktivt för partiets trovärdighet.
Det här är ett resultat av toppstyrning. När folk känner sig frikopplade från ansvarsutkrävande och
förtroendeskapande arbete ökar risken markant för att privata agendor tar över.
För att detta inte ska bli en följetong nästa mandatperiod krävs att kandidaterna och landstingspolitiken åter förankras hos medlemmarna i distriktet. Det är särskilt viktigt eftersom vård, omsorg,
upphandling och kollektivtrafik är så starka politikområden för Vänsterpartiet och så oerhört viktiga
för partiets trovärdighet.
Vad partiet behöver i landstinget är kandidater som är lokalt förankrade.
Vi yrkar därför att uppdraget till valberedningen är
att

uppdraget till valberedningen för landstingslistorna är att ta fram en lista per valkrets.

att

kandidaterna på respektive landstingslista bor och verkar i de valkrets de kandiderar.

Vänsterpartiet Haninge
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U3. Två riksdagslistor
Distriktsstyrelsen föreslår en lista i riksdagsvalet. Argumentet för en lista är att den blir en ”stark”
lista. Argumentet är både abstrakt och svagt. Det behövs balans mellan Stockholms stad och kranskommunerna i distriktet, för att distriktet ska utvecklas harmoniskt och för att riksdagsvalet ska
bli en angelägenhet för hela distriktet krävs större lokal förankring. Vi behöver en riksdagslista där
också kandidater utanför Stockholms stad finns representerade.
Av den anledningen yrkar vi
att

uppdraget till valberedningen för riksdagslistorna ges i uppdrag att ta fram två
riksdagslistor; en för Stockholms stad och en för övriga länet.

att

kandidaterna på respektive riksdagslista bor och verkar i de valkrets respektive lista
omfattar.

att

enda undantaget från föregående att-satser är att valberedningen skall ges rätt att
föreslå partiets ordförande på respektive listas förstaplats.

Vänsterpartiet Haninge
U4. Leave Ung Vänster alone!
I ”Uppdrag till valberedningarna inför riksdags- och landstingslistorna” är en av att-satserna att Ung
Vänster ska adjungeras till båda valberedningarna, något som inte motiveras i texten i dokumentet i
övrigt. Jag har dock förstått att detta handlar om att garantera att få in unga på vallistorna.
Efter 10 år i Ung Vänster och 7 år i partiet har jag blivit en stark anhängare av principen att våra
organisationer är av varandra oberoende. Ung Vänster är till skillnad från övriga riksdagspartiers
ungdomsförbund inte en stege att klättra i moderpartiet tror jag alla är överens om. Att Ung Vänster,
som då alltså inte på något sätt har några parlamentariska ambitioner, ska vara med att ta fram valsedlar blir då svårt att begripa.
Om det nu handlar om att få in unga så är ju ett sätt att komma åt ev problem med åldersfördelning att
sätta unga partimedlemmar i valberedningarna ifråga. Och för dem som skulle vara orolig att åldersperspektivet försvinner med punkten om Ung Vänster så föreslår jag ett tillägg i direktiven.
Jag yrkar
att
att

att-sats fem utgår.
i att-sats sex lägga till ”Spridning efter ålder är också en faktor att arbeta med.”

Samuel Scherman, Sollentuna
U5. Fördela uppdrag transparent och demokratiskt
Vi tycker att det är problematiskt när personer vi väljer som representanter handlar utanför vad
som är okej inom den rörelsen man representerar. Det kan till exempel vara hur olika individer har
handlat inom SLL. Men också hur vissa individer medveten väljer att inte betala partiskatten som
vi kommit överens om och som varje kandidat skrivit under på. När den enskilde individen eller
smågruppsmedlemmar väljer att inte följa vad vi medlemmar i partiet demokratiskt kommit överens
om, istället sätter sina egna regler. Då har vi demokratiska problem.
Ingen enskild medlem är större än partiet inte heller är någon oersättlig. Vill man bete sig eller handla hur man vill och behandla olika organisationer/kanslier som ett eget företag, då kan man faktiskt
inte få förtroende att representera ett demokratiskt partis medlemmar.
Då man väljs på ett demokratiskt sätt så måste olika individers handlingar genomsyras av demokrati, solidaritet, feminism, antirasism i varje handling.
Det måste också finnas konsekvens på avvikande handling omedelbart!
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Därför föreslår vi
att

se till olämpliga handlingar/ beteende får konsekvens i sin proportion

att

folk som väljer att medvetet bryta kontrakten de själva har skrivit under får konsekvens

att

alla positioner och uppdrag ska fördelas på ett transparent och demokratiskt sätt

att

DS ska ingå i de olika valberedningarna så att fördelningen sker på ett rättvist sätt.
Och därmed ska alla nomineringar till olika poster och uppdrag skickas till DS. För
att försäkra allting går till på ett demokratiskt sätt.

Styrelsen Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga
U6. På förekommen anledning – en uppförandekod för parlamentariker
Under 2016 påverkades många partimedlemmar i distriktet av infekterade interna konflikter. Det är
inte första gången den här typen av konflikter drabbar partiet, och troligen inte den sista. Eftersom
Vänsterpartiet Skärholmen, Amineh Kakabavehs hempartiförening, hamnade mitt i en av dem har
frågan om konflikthantering, kommunikation och respekt partikamrater emellan diskuterats mycket
under året. I början av maj skrev därför föreningsstyrelsen ett brev (som också godkändes av ett enhälligt medlemsmöte) till partiledning, distriktsstyrelse och riksdagsgrupp, där vi riktade önskemål
om förbättrad hantering av interna konflikter.
Brevet avslutades med följande sju punkter:
• Vi bedömer och diskuterar inte enskilda kamrater, vi diskuterar politik.
• Vi skiljer på sak och person.
• Vi förlöjligar inte meningsmotståndare inom partiet och använder oss aldrig av hot.
• Vi förstår att personkonflikter – men inte politiska – är livsfarliga för en organisation.
• Vi tvingar inte kamrater att välja sida i personstrider och deltar inte i drev.
• När vi diskuterar måste alla frågor vara öppna för diskussion.
• Vi sköter vår interndebatt öppet men internt, inte på sociala medier, i slutna rum, eller externa
medier
Den som är intresserad av brevet i sin helhet är välkommen att höra av sig till partiföreningen.
Vi vill fokusera på att föra ut vår politik. Vi vill att kamrater ska kunna lita på varandra, och att vår
rörelse ska bygga på att vi stärker varandra. Vi vill inte ge borgerliga medier glädjen att splittra oss.
Vi vill själva få bestämma över vår politik, i enlighet med partiets stadgar, utan att grupper utanför
partiet lägger sig i. Vi vill göra allt för att skydda oss, som parti och som människor, från uppslitande
konflikter i framtiden.
Vi föreslår därför att valberedningen, utöver att titta på partiskatt och personvalskampanjer, ska få
i uppdrag att ta fram en uppförandekod (den kan med fördel hämta inspiration i vårt brev) som alla
kandidater förväntas skriva under. Den ska inte i detalj reglera våra politiker, men den ska syfta till
att höja lägstanivån i vår kommunikation både utåt och gentemot varandra. Det handlar egentligen
om självklarheter, som att bemöta varandra respektfullt, att använda sig av våra interna kanaler för
diskussion, och att följa politiska beslut. Trots det tror vi att det skulle vara hälsosamt att lyfta dessa
frågor, och att ge valberedningarna i uppdrag att särskilt ta detta i beaktande så att de kamrater som
föreslås och förhoppningsvis väljs till parlamentariker, går in i detta med en förhöjd medvetenhet om
det ansvar det för med sig att bli ledande politiker för Vänsterpartiet.
Vi yrkar
att

följande stycke läggs till sist under rubriken ”Valberedningarnas uppdrag”:
”En förutsättning för att företräda Vänsterpartiet som vald parlamentariker bör
vara respekt för partikamrater, för gemensamt fattade beslut och för partiets
organisationsstruktur. För att säkerställa detta ska en överenskommelse om en
grundläggande uppförandekod slutas med samtliga kandidater. Uppförandekoden ska
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utgå från principer om kamratlighet och lojalitet till partiets politik och struktur, och om		
fatta sådant som offentliga politiska framträdanden eller debattinlägg samt bemötande av
partikamrater i samtal, på sociala medier och i övrig kommunikation. Valberedningen ska
i sitt arbete granska och ta hänsyn till kandidaternas tidigare uppförande och diskutera 		
kandidaternas förhållningssätt kring sådant som hanterandet av interna konflikter i partiet
eller offentliga framträdanden i egenskap av partirepresentant.”
Vänsterpartiet Skärholmen
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Allmäna motioner
A1. Förstärk aktivistnätverket
Innan valrörelsen 2010 startades aktivistnätverket upp och var mycket aktivt. De var en mycket
värdefull och uppskattad del av distriktets arbete. När vi nu närmar oss valår kan det vara en god
idé att strukturera deras roll enligt de prioriterade frågor och geografiska områden som nämns
i förslaget till valstrategi. Nätverket ska kunna sättas in och förstärka de lokala föreningarnas
arbete i dessa områden.
Det innebär bland annat att nätverket dels ska få en ordentlig budget och dels att ombudsmannastödet gentemot nätverket behöver förstärkas. Detta bör kommuniceras ut till de lokala partiföreningarna så att de som är i behov av det kan få möjlighet att förstärka sin verksamhet.
Samtidigt kan aktivistnätverket på ett mer strukturerad och aktivt sätt ta kontakt med de olika
partiföreningarna och erbjuda sin verksamhet för att få igång detta.
Vi föreslår därför:
att

DS får i uppdrag att utse en ombudsman med särskilt ansvar och tillika
sammankallande för aktivistnätverket.

att

aktivistnätverket får tillgång till en egen budget fastställd av DS för att ha e
konomiska förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.

att

aktivistnätverket fortlöpande rapporterar till Innan DS om sin verksamhet.

att

aktivistnätverket får i uppdrag att kontakta partiföreningarna om aktiviteter.

Marit Strand Pettersen, Anna Kristoffersson, Björn Pettersson, Yrsa Rasmussen, Joakim Envall,
Jenny Karinsdotter, Nahom Endale och Fredrik Andersson, samtliga Botkyrka
A2. Gemensam kampanjbuss för distriktet i valet 2018
Att kampanja inför valet 2018 är något vi ser fram emot. Valstugor kan vara viktiga på vissa utvalda ställen där det rör sig mycket folk kontinuerligt. Det vanliga är dock att valstugorna används väldigt lite. Dels för att det är svårt att bemanna dem och dels för att det är mindre meningsfullt
att ha dem öppna då det rör sig lite människor ute. Jag föreslår att distriktet köper in en mindre
buss, husbil eller mindre lastbil och använder den i hela distriktet. Fordonet kan utrustas med tv
där valfilmer kan visas. Sedvanligt kampanjmaterial, ballonger, parasoll, utemöbler finns alltid
på plats. Utsidan kan antingen få plastdekaler med V-loggor, stora bilder på våra riksdagskandidater m.m. Då kommer fordonet bli en rullande reklampelare under förflyttningar. Om fordonet
får en sådan design finns det dock en risk att det utsätts för skadegörelse, en säker parkeringsplats
behövs därför.
Om distriktet har ett gemensamt kampanjfordon kan vi enkelt stanna en timme eller två på en
plats och sen förflytta oss utan att behöva ställa upp och ta ned tält för varje tillfälle. Många
kampanjtimmar kan sparas då allt finns i fordonet. Föreningarna tar bara med det egna lokala
flygbladen. Viktigt att tänka på är att fordonet blir tillgängligt för alla att besöka. Någon slags lyft
för rullstol kommer därför behövas. Om det är dåligt väder duger det inte att erbjuda några broschyrer utanför åt den som ej kan gå i trappor.
Då det kan vara svårt att få ihop aktivister kan flera föreningar använda fordonet under en dag och
hänger då med att kampanja i varandras kommuner. Kostnaden för fordonet fås delvis tillbaka om
det sälj efter valet. Eventuellt kan de föreningar som vill använda fordonet vara med och finansiera.
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Jag yrkar
att

distriktsstyrelsen får i uppdrag att införskaffa ett kampanjfordon till valet 2018

Carina Wellton, Haninge
A3. Mångfald i bildmaterialet
Till valrörelsen 2014 tog Vänsterpartiet fram en broschyr ”Vi har en bättre idé” som också följdes
upp med flygblad. Sakinnehållet var bra men bildmaterialet visade enbart blonda, blåögda och
ljushyade svenskar och var alltså inte representativ vare sig för den mångfalden hos befolkningen
i Sverige eller partiets politik. Vid en hastig blick kunde broschyren misstagits för Sverigedemokraterna.
När jag påpekade detta fick jag till svar att den reklambyrå man vände sig till inte kunde ta fram
andra bilder!
Vårt parti verkar i ett samhälle som är blandat och det måste också vara synligt i partiets
marknadsföring.
Inför nästa val vill vi att Vänsterpartiet väljer en reklambyrå som har kunskaper om inkludering
och att bilderna väljs med omsorg.
Vi yrkar
att

Vänsterpartiet i utformning av valmaterial speglar mångfalden i sitt bildmaterial.

Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga
A4. Bättre kontakter med Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund
Flera av de av de aktiviteter Vänsterpartiet Norrtälje genomför – deltagande i Roslagen Pride, öppet möte om feminism, marxistisk studiecirkel, Vänstercafé m.m. kanske kan vara av intresse för
Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund.
Under vissa tider har vi i Norrtälje haft en Ung Vänster-klubb, vid andra tillfällen har medlemmar
i Ung Vänster eller Vänsterns Studentförbund inte haft någon organisation i Norrtälje.
Eftersom Ung Vänster för närvarande inte har någon klubb i Norrtälje sänds bidraget till deras
distrikt. På samma sätt gör vi med bidraget till Vänsterns Studentförbund. I enlighet med bestämmelserna om redovisning av hur vårt kommunala partistöd används måste vi också förklara hur
våra bidrag till Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund kommer Norrtäljes unga och studenter till gagn. Det behövs därför en beskrivning från såväl Ung Vänster som Vänsterns Studentförbund hur de använder medlen.
En god ekonomisk rutin är dessutom att så stora belopp som vi sänder dessa två organisationer
bör föregås av fakturor.
Vi yrkar:
Vi yrkar därför
att
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Distriktsstyrelsen ges i uppdrag att på distriktsnivå och på partiföreningsnivå försöka
underlätta samarbetet med Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund med syftet att
öka kännedomen av varandras verksamheter samt dra nytta av varandras aktiviteter

och erfarenheter, samt
att

Distriktsstyrelsen i samtal med Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund försöker
erhålla en god hantering av partiets stöd till de bägge organisationerna, bl.a. rutiner
för fakturering av stöd till Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund.

Vänsterpartiet Norrtälje, Antagen av årsmötet 2017-01-29
A5. Utveckla branschföreningarna
Vi är ett parti som som ska representera och kanalisera arbetarklassens intressen. Oavsett om du
är vårdbiträde eller truckförare så är V:s politik det som är bäst för dig.
En viktig stomme i denna verksamhet är våra branschföreningar som organiserar lönearbetare
inom en mängd olika yrkessektorer. Branschföreningarnas politiska aktivism och organisering
är betydelsefull just därför att det utgör en bärande länk mellan en politisk och facklig del i vår
rörelse. Vi anser att detta är en länk som bör förstärkas för att stärka V:s relevans bland fackliga
led och bland löntagare överhuvudtaget.
Därför yrkar vi:
att

branschföreningarna ska prioriteras med ekonomiska medel från distriktet för att
kunna utveckla sin verksamhet. (Ekonomiutredningen)

att

en gemensam konferens ska ordnas för hur samverkan och aktivism kan förstärkas
mellan branschföreningarna. (Verksamhetsplanen)

Vänsterpartiet Skärholmen
A6. Glada barn är inte värt det
Trots det nu relativt låga marknadspriset så pågår utarmningen av en ej förnybar resurs. Gasen
helium håller på att ta slut på den här planeten. Inte i år, inte nästa år, men om en inte alltför avlägsen framtid. Vi bör dra vårt står till stacken och sluta med helium till ballonger. För att inte trampa
någon som tror att heliumballonger är avgörande för valvinst 2018 på tårna så föreslår jag att
inköpsstoppet gäller just från då.
Jag yrkar
att

inget helium köps in av distriktet efter valet 2018 samt att föreningarna, stadshuset
och landstingsgruppen uppmanas göra likadant.

Samuel Scherman, Sollentuna
A7. Låt distriktsstyrelsen bereda valberedningsvalet!
Den ordning vi har haft i Storstockholm med en valkommitté är unikt för vårt distrikt eftersom
det är ett unikt dåligt system. Jag kan inte komma på något hållbart argument för systemet. Det
kan tänkas att det på något sätt skulle vara mer demokratiskt, men vari skulle det vara mer demokratiskt att låta en grupp delegater under mycket kort tid och med begränsad information
snickra ihop ett förslag som sedan presenteras under sittande möte? För den konspiratoriskt lagda
föreslås ju dessutom valkommittén av just DS så även om det är någon form av korruption man
befarar så har man bara lagt till ett led och knappast löst det tänkta problemet.
Om DS själva beredde valet skulle det kunna göras i god tid, om man så ville skulle man genom-
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föra intervjuer, skicka ut enkäter eller liknande, men man kan hursomhelst väga olika parametrar
mot varandra i lugn och ro. Förslaget på ny valberedning kan sedan skickas ut på förhand vilket
gör att ombuden kan granska förslaget och inhämta åsikter från sina respektive föreningar. Ombuden kan förbereda pläderingar för kandidater som hamnat utanför förslaget. De ombud som annars hade suttit i valkommitté kan lägga all sin tid på att förbereda sig inför dagordningens andra
viktiga punkter. Om DS förslag är dåligt kan ombuden förkasta deras förslag lika väl som andra
förslag kan förkastas.
En stark interndemokrati bygger på att ansvar och maktstrukturer formaliseras och synliggörs,
valkommittésystemet motverkar båda de sakerna och leder dessutom till sämre förberedda
förslag till valberedning. Systemet bör skrotas och vi bör återgå till den mycket klokare ordning
som råder i resten av vårt parti samt resten av arbetarrörelsen.
Jag yrkar
att

isystemet med en valkommitté som bereder valet till valberedning avskaffas efter
årskonferensen 2017 och att distriktsstyrelsen istället bereder valet.

August Flensburg, Solna
A8. Avskaffa de odemokratiska valkretsarna!
Inför nästa års partikongress bör vi avskaffa det märkliga systemet med valkretsar av 2-3 partiföreningar som vi tidigare har haft. Rent formellt och principiellt är nuvarande system, som är
unikt för Stockholm, väldigt märkligt. Enligt den organisationsstruktur som Vänsterpartiet – i
likhet med övriga arbetarrörelsen har – så representerar ombuden i det här fallet inte lokalföreningarna utan distriktet. Därför bör de också väljas på distriktsnivå.
Valkretssystemet demokratiskt undermåligt, eftersom alla medlemmar i en valkrets har rösträtt
finns risken att den enskilda förening(oftast den där mötet geografiskt äger rum) som kan mobilisera flest medlemmar kör över de andra föreningarna i valkretsen. Eftersom alla är medvetna om
detta så ägnar man sig i de flesta valkretsar åt en sorts kohandel där man på förhand gör upp om
hur många ombud och ersättare de olika föreningarna ska få samt vilka som ska väljas. Det blir
i realiteten så att medlemmar i bästa fall kan nominera vem ifrån den egna föreningen som ska
skickas som ombud. Valkretsarna är alltså redan här obsoleta, om man vill ha kvar ett decentraliserat system borde man istället fördela ombuden direkt ner till föreningarna, eventuellt med ett
grundombud för valkretsarna fyller ingen demokratisk funktion.
Ett annat problem med nuvarande system är att det gynnar medlemsstarka föreningar på bekostnad av viktiga kompetenser och erfarenheter. En förening med många medlemmar på pappret får
skicka fler ombud medan en förening med många aktiva men få betalande medlemmar får skicka
färre. Det här gynnar innerstaden på bekostnad av förorten och att många föreningar inte får
skicka en enda medlem, ibland trots att man har medlemmar med unika kompetenser inom de ämnen som ska avhandlas en viss kongress. Om en förening får skicka till exempel 1 ombud hamnar
man i en knipa om till exempel miljö och antirasism ska avhandlas av kongressen, ska man välja
Kajsa som är miljöaktivist eller Elin som är antirasistisk teoretiker? I värsta fall skickar distriktet
nästan enbart kamrater med spetskompetens inom det ena av ämnena, på grund av valkretssystemet försvinner helhetsperspektivet.
Den verkliga lösningen på det här problemet är att centralisera valet, antingen genomför man
en central valkonferens till vilken föreningarna får skicka ombud och där man väljer hela
delegationen. Valet bör då förberedas av distriktets valberedning. Det här skulle göra att andra parametrar än geografisk spridning(som är det enda bra med nuvarande system) kan tas i
beaktande. Ett kompromissförslag vore att man helt enkelt förstorade valkretsarna, förslagsvis
efter samma uppdelning som vi tillsatte landstingslistorna inför förra valet. Uppenbart så riskerar
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innerstadens föreningar att ”förlora” på det här förslaget, men distriktet som helhet vinner på en mer
demokratisk och raffinerad valprocess till partiets högst beslutande organ. Allt annat vore en byamentalitet som inte är värdigt vårt parti.
Jag yrkar
att

nuvarande system med valkretsar för ombudsvalet inför partikongresser skrotas

att

vi väljer ombud till partikongresser på en central valkonferens

Alternativt
Jag yrkar
att

vi väljer ombud till partikongresser på tre valkonferenser, en för Norra länet, en för
Stockholm kommun och en för Södra länet.

August Flensburg, Solna
A9. Utveckla interndemokratin via ordförandeträffar
Eftersom vi idag har DåK endast vart annat år och en mindre distriktsstyrelse behöver vi arbeta på
att både utveckla interndemokratin samt hur beslut kan fattas i större samförstånd inom distriktet.
Distriktet har över 4 000 medlemmar och ett stort antal lokala föreningar samt även branschföreningar.
Distriktsårskonferensen behandlar de frågor som är aktuella vid det tillfället och kan givetvis inte
förutse andra politiska ställningstaganden som kan komma de kommande två åren.
Distriktsstyrelsen vet inte heller alltid om vilka problem som kommuner och stadsdelar ställs inför
och behov av att politiska lyfta ställningstaganden till diskussion och beslut.
Enligt § 126 i våra stadgar är distriktet politisk ledning men det saknas i våra stadgar hur samverkan och interndemokrati ska ske mellan distriktsstyrelsen och föreningarna som distriktsstyrelsen
representerar.
Vi motionärer tycker därför att det ska vara minst två ordförandeträffar per halvår där föreningarna
via sina ordföranden har rätt att både motionera och komma med förslag om ställningstagande och
områden som behöver diskuteras och beslutas.
Vi anser också att distriktsstyrelsen behöver arbeta mer med interndemokrati och att detta innebär
att distriktet vid stora nya ställningstaganden måste diskutera detta med föreningarna via dess ordförande.
Med anledning av ovan föreslår vi att distriktsårskonferensen 2017 beslutar
att

två ordförandeträffar per halvår skall hållas dit distriktsstyrelsens sammankallar

att

föreningarna via sina ordföranden har rätt att både motionera och komma med förslag över
vad som ska diskuteras och hanteras på dessa möten

att

distriktsstyrelsen åläggs att vid nya större beslut under verksamhetsåren ta upp dessa
inför ställningstaganden på ordförandeträffar.

Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten
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A10. Stockholmsdistriktets organisation
Det är för oss uppenbart att en genomlysning av hur distriktets organisering fungerar i samspelet
med de 40 ingående föreningarna behövs – och att det ur detta definieras konkreta förslag på
åtgärder. Vi yrkar på att en arbetsgrupp med bred representation från distriktets partiföreningar i
hela länet tillsätts med detta uppdrag, att intensifiera sitt arbete efter valet i september 2018, för att
presentera vad man kommit fram till inklusive konkreta förslag på åtgärder till DÅK 2019.
Vänsterpartiet Årsta yrkar
att

DÅK 2017 beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från hela länet som
ges uppdraget att förutsättningslöst utreda och ge förslag om Distriktets framtida
organisation.

Vänsterpartiet i Årsta
A11. Distriktsorganisationen
Stockholmsdistriktet är landets största V-distrikt, vilket innebär både fördelar och nackdelar.
Det ger mer samlade resurser och skulle kunna vara en fördel både politiskt och praktiskt om distriktet uppträdde som en enad kraft i det politiska arbetet och på de nationella kongresserna för att
uppnå de mål distriktets majoritet önskar. Detta är emellertid fullt avsiktligt inte fallet, vilket kanske också är klokt. Istället är distriktet idag en administrativ organisation som sköter de praktiska
frågor (ex. distriktkonferens och nationella och regionala val) som måste skötas och förmedlar de
nationella förslagen till politiskt arbete till de lokala föreningarna. Inte ens vid partiets nationella
konferenser fyller distriktet någon politisk roll genom att samlas runt någon speciell fråga. Distriktet har inte heller någon politisk makt över de parlamentariska grupperna, vilket nyligen stått
i klar dager. Distriktet sköter de uppgifter som måste skötas, men detta har inget med distriktets
storlek eller geografiska omfattning att göra.
Dagens Stockholmsdistrikt omfattar allt från glesbygd och skärgård till landets huvudstad och
är på så sätt landets mest diversifierade distrikt. Levnadssätt och politiska behov skiljer sig på ett
avgörande sätt mellan dels Stockholms kommun och ett fåtal närliggande stadskommuner, dels
distriktets mer renodlade landsbygdskommuner eller områden i norr, öster och söder. Genom
”städernas” höga medlemstal leder detta till att ”stadens” problem och behov i distriktets arbete
dominerar över landsbygdsföreningarnas.
V:s föreningar i kommuner utgörs nästan alltid av en enda grupp av varierande storlek, där
politik, möten och ekonomi sköts gemensam i nära kontakt med varandra. Parlamentariker och
aktivister är samma personer eller ingår i varje fall i föreningens enda grupp, där resurser från
både parlamentariskt arbete och föreningsarbete är gemensamma. Kontaktvägarna mellan parlamentariker och ”aktivister” är kort.
I motsats till detta är det politiska arbetet i Stockholms kommun helt annorlunda. Stockholms
kommun har en jämförelsevis mycket stor parlamentarisk organisation, vilket ger också ett litet
parti som V ett betydande antal parlamentariska platser. Det innebär att den parlamentariska
gruppen blir stor och möts och utför sitt politiska arbete i anslutning till Stadshuset.
Samtidigt utgörs V i Stockholms kommun av ett stort antal föreningar som utför sitt politiska
arbete ute i de olika stadsdelarna som inte ens alltid är desamma som de politiska stadsdelsnämderna. V:s representanter i stadsdelsnämnderna är oftast mer knutna till den lokala föreningen än
till Stadshuset.
För alla föreningar gäller att de ekonomiska resurserna från både medlemsavgifter och parlamentariskt arbete i varierande grad går till distriktet som sedan återbetalar pengar till föreningarna.
Delar av resurserna från det parlamentariska arbetet stannar kvar i den parlamentariska gruppen
eller i föreningen beroende på de lokala förhållandena. Sammantaget utgör fördelningen av eko-
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nomiska resurser mellan distrikt, parlamentariker och medlemmar en mycket svårgenomträngbar materia. Detta problem kommer alltid att finnas, men det förvärras av distriktets storlek och
de betydande resurser som det därmed kommer att handla om. Medlemmar i såväl Stockholms
kommun som i landortsföreningar känner sig missgynnade av det existerande, svårbegripliga
systemet.
Eftersom Stockholms kommun som enda kommun består av många föreningar pågår försök med
att genom det s.k. representantskapet införa ett ”mini-distrikt” som ska fylla distriktets roll i relation till Stadshusets V-parlamentariker. Det innebär att föreningarna i Stockholms kommun har 2
olika ”distrikt” att arbeta i och 2 olika ”distriktsstyrelser” att styra. Erfarenheterna visar enligt vår
mening att detta arbete lätt bli övermäktigt och att ingen av uppgifterna utförs på ett optimalt sätt.
Fördelen med stora organisationer är att de har större potentiell makt medan fördelen med mindre
organisationer är att arbetet blir effektivare och möjligheterna till demokratiska arbetsformer
större. Vi menar att Stockholmsdistriktet f.n. är för stort och alltför diversifierat på en lång rad
väsentliga punkter och att distriktet därför bör göras mindre.
För att minska olikheterna vad gäller lokala politiska frågor och för att minska dubbelarbete och
administrativa problem bör Stockholms kommun (ev. tillsammans med ett fåtal närliggande
”rena” stadskommuner) bilda ett eget distrikt förslagsvis kallat ”Stockholms stad”. De berörda
föreningarna bildar då ett eget distrikt med uppgift att styra berörda parlamentariker i centrala
och övergripande frågor och möts liksom nuvarande rep.-skap gärna flera gånger per år för stärka
både det interna samarbetet och relationen till parlamentarikerna.
Övriga föreningar/kommuner i norr, öster och söder kommer då att bilda ett eget Distrikt som kan
vara gemensamt för alla föreningarna eller delas upp i 2 distrikt (norr och söder) allt efter önskemål. Behovet av en gemensam skärgårdspolitik talar snarast för den gemensamma lösningen.
Då kvarstår behovet av en gemensam organisation för landstingsfrågor. Denna fråga kommer
alltid att vara svår att lösa på ett bra sätt och vi menar att inget talar för att nuvarande lösning med
ett Stor-distrikt är den bästa. Lösningen kan antingen vara att bilda ett ”rep.-skap” för Landstinget
med ett begränsat antal medlemmar (dock minst 1 per förening) som strikt arbetar med sjukvård,
trafik och regionala miljö/klimat-frågor eller att de 2 eller 3 nya Distrikten utser representanter till
ett överordnat ”råd” som arbetar gentemot Landstinget.
Vi föreslår därför
att

DÅKen 2017 utifrån ovanstående synpunkter beslutar att tillsätta en representativ
arbetsgrupp som till DÅKen 2019 utarbetar ett förslag för ny distriktsindelning baserad
på skapandet av 2 eller 3 mindre distrikt och med en särskild organisation för att hantera 		
Landstingsfrågor. Det bör vara upp till varje distrikt att själv bestämma hur de nya
distriktens resurser ska utnyttjas och fördelas.

Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck
A12. Decentralisera och demokratisera distriktet – för en mer aktiv och vässad partiorganisation med ökad lokal aktivitet
Stockholmsdistriktets funktion och arbetsuppgifter har genom åren varit föremål för många
diskussioner och utredningar. Tyvärr finns det fortfarande en rad brister och problem. Inför valrörelsen 2018 ser vi det som nödvändigt att omstrukturera distriktet så att styrning och ledarskap
kommer närmare medlemmarna och resurserna kan användas mer ändamålsenligt. Partiföreningarna måste få ett mer aktivt stöd och ett bättre samarbete med de parlamentariska grupperna.
Utgångpunkten är svår – inget annat distrikt landet är så stort.
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Ingen annan storstad har en likande distriktsorganisation. Stockholmsdistriktet har idag ca 4 000
medlemmar i 40 partiföreningar och branschorganisationer, från Södertälje till Norrtälje.
Flera av partiföreningarna har under året haft ganska låg aktivitet och några av branschorganisationerna saknar helt medlemmar. Vi kan också konstatera att Stockholmsdistriktet under året har
tappat många medlemmar.
I ett politiskt läge i Sverige och i världen där vänsterkrafter behövs mer än någonsin anser vi att
det behövs en kraftig vitalisering av arbetet inom föreningarna i Stockholmsdistriktet. Det krävs
en mer demokratiskt och lokalt förankrad uppbyggnad av organisationen för att flera ska känna
sig delaktiga. Det krävs också en annan ekonomisk fördelning för att möjliggöra ökad lokal aktivitet.
Distriktsstyrelsens och distriktsexpeditions roll är mångfasetterad. Uppdraget innefattar att stötta
föreningarna, att organisera gemensamma aktiviteter som 1 maj och Pride, att ordna utbildningar
och kurser, distriktsårskonferenser och andra möten. Rollen som politisk ledning är mer oklar,
eftersom partiets generella politik formas av kongresser, program och partistyrelse och den kommunala och regionala politiken formas av respektive parlamentariska organ, i kontakt med lokalföreningarna. Distriktsstyrelsen har under året gjort flera ställningstaganden och utspel i frågor
som inte har förankrats bland medlemmarna. Det finns många länsövergripande gemensamma
frågor kring infrastruktur i vårt distrikt som borde kunna tas upp på distriktsnivå, men vi har sett
väldigt få initiativ kring detta.
Distriktets ekonomi baseras huvudsakligen på det mandatstöd som kommer från landstinget och
de kommunala församlingarna, t ex från landstinget 4,9 milj SEK och från Stockholms stad ca 3,7
milj SEK. Därtill kommer medlemsavgifter och partiskatt från våra parlamentariker. Sammanlagt har distriktsorganisationen intäkter på ca 13 milj SEK.
Den nuvarande organisationen är inte optimalt anpassad för att stödja och ge service åt föreningarna, för att bedriva utåtriktad politik i parlamentariska frågor och för att på bästa sätt föra ut vår
politik till stockholmarna. Den slukar stora resurser, som därmed saknas i föreningarna och i de
parlamentariska grupperna.
Dessa har därför dåliga möjligheter att i någon större uträckning bedriva utåtriktat arbete eller
skapa lokala projekt.
Tyvärr har vi under året sett mycket få aktioner och aktiviteter från distriktet som skulle kunna
motivera denna centralisering. Tvärtom har en del av de förslag från medlemmarna som beslutades på förra årskonferensen ännu inte genomförts.
Med en annan ekonomisk fördelning skulle partiföreningarna kunna få organisatorisk och ekonomiskt hjälp för att göra snabba utspel i i aktuella politiska frågor med lyhördhet för medlemmarnas förslag.
Under de senaste åren har representantskapet för Stockholms stad gått igenom en glädjande
utveckling, från att ha varit ett organ för ett kort formellt möte i anslutning till årskonferensen till
att vara ett viktigt organ för samverkan mellan stadshusgruppen och Stockholms stads föreningar.
Ett aktivt VU för representantskapet har tagit ansvar för ett flertal möten med olika teman och
en redaktion har fått igång debattorganet Röda röster. Representantskapet är formellt en del av
distriktsorganisationen men har ingen egen budget och inga resurser och från distriktsexpedition.
Vi vill se en decentralisering och demokratisering av distriktsorganisationen.
På sikt kan den behöva delas upp helt, men detta kräver en djupare konsekvensanalys och grundliga förberedelser. Som ett första steg föreslår vi därför en indelning i tre avdelningar enligt
följande:
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• En avdelning för Stockholms stad där partiföreningarna i nära samverkan med parlamentariker
i stadsdelsnämnder och stadshuset kan få praktiskt och organisatoriskt stöd för att genomföra
utåtriktat arbete i aktuella politiska frågor.
Det bör kunna ges stöd stöd till partilokaler som samlar medlemmar och intresserade i flera delar
av staden, öppna och välkomnande för medlemmar och tillgängliga även för andra möten och
arrangemang. Vi är övertygade om att detta skulle stimulera och vitalisera föreningarnas lokala
arbete. En sådan Stockholmsavdelning kan byggas upp utifrån det nuvarande representantskapet.
• Två partiorganisationer för länet, norr och söder, som på motsvarande sätt kan stötta och stimulera de kommunala partiföreningarna kring de frågor som är gemensamma för länet. De kan
fokusera på viktiga lokala frågor och med stöd av sina lokala resurser bygga upp kanslifunktioner
med praktisk hjälp. Därmed skulle man överbrygga de stora geografiska avstånden i länet och
decentralisera viktiga beslut.
Dessa två länsavdelningar kan byggas upp utifrån det idag existerande samarbetet mellan nordostföreningarna respektive södertörnföreningarna.
Dessa tre avdelningar bör ha egna styrelser som kan ingå i en gemensam distriktsövergripande
styrelse med en samordnande roll.
Vi föreslår
att

det under det kommande året förbereds avdelningar inom distriktet så att Stockholm
stads föreningar samt norra och södra länsföreningarna får egna avdelningar och
tillräckliga ekonomiska resurser för personal och verksamhet.

att

en särskild arbetsgrupp tillsätts för att planera genomförandet.
Denna arbetsgrupp ska bestå av representanter för distriktsstyrelsen,
landstingsgruppen och fullmäktigegrupper i Stockholms stad och Stockholms län.
Representanterna ska utses av sina respektive organ.

att

beslut om genomförande fattas på en extra distriktskonferens under hösten 2017 för
att kunna få genomslag i valarbetet.

Vänsterpartiet Birka-Vasa, Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck, Vänsterpartiet Huddinge,
Vänsterpartiet Södertälje, Vänsterpartiet Upplands-Bro, Vänsterpartiet Vita Bergen, Vänsterpartiet Waxholm, Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten, Vänsterpartiet Österåker
A13. Översyn över gränserna mellan lokalföreningarnas geografiska områden i
Stockholms stad
Stadsdelsnämndernas gränser har ändrats under årens lopp, flera stadsdelsnämnder har slagits
ihop och gränser har även ändrats på andra sätt. Samma sak med lokalföreningarna i Stockholms
stad. Ibland krymper föreningar och slås ihop, ibland växer de och delar på sig.
Resultatet har blivit att stadsdelsnämndernas gränser inte stämmer med lokalföreningarnas
gränser vilket ibland ställer till problem. Exempelvis ingår Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägerstens område i sin helhet i stadsdelsnämnd Liljeholmen, medan grannföreningen Vänsterpartiet
Hägersten-Älvsjö har hela Älvsjö stadsdelsnämnd i sitt område medan resten av föreningens
område ingår i Liljeholmens stadsdelsnämnds område. Det är därtill en märklig gränsdragning
inom området, gränsen går mitt igenom en delstadsdel och medlemmar boende vid samma gata
kan hamna i olika föreningar. Ibland blir också nya medlemmar hänvisade till fel förening. I byggärenden som engagerar många kan ibland remisserna hamna fel vilket gör att lokalföreningen
kan missa att yttra sig.
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Det finns anledning att se över gränserna även av andra skäl. En del föreningar har svårt att få
ihop styrelser. Då kan det finnas fog för en sammanslagning, två svaga föreningar kan bli en stark.
Andra gånger kan det finnas skäl att dela föreningar när de vuxit sig stora.
Vi föreslår distriktsårskonferensen uppdra åt distriktsstyrelsen
att

under mandatperioden i dialog med lokalföreningarna genomföra en översyn över g
ränserna mellan lokalföreningarnas geografiska områden så att de bättre stämmer
med stadsdelsnämndernas områden.

Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten
A14. Tillgängliggöra beslut
När vi har distriksårskonferenser så är vi med och tar många beslut, men vi har saknat återkoppling. All den här informationen skulle distriktsstyrelsen lätt kunna tillgängliggöra medlemmarna, tex genom att göra en lista på alla beslut som har tagits under konferensen och beskriva
kort hur man har verkställt beslut. Det kan vara ett levande dokument som publiceras på nätet för
medlemmar. Tyvärr har det funnits motioner som distriktsårskonferensen bifallit men som egentligen inte blivit något av. Det kan upplevas av medlemmarna som att distriktsstyrelsen antingen
missförstått andemeningen i motionen eller helt enkelt inte kunnat prioritera den. Hur som helst
så är det bra om medlemmarna på ett enkelt sätt får veta vilka beslut som har tagits, och hur de
verkställts, och om inte varför? Det kanske finns en anledning!
Därför yrkar vi
att

distriktsstyrelsen publicerar en lista med konkreta beslut som tagits av
distriktsårskonferensen.

att

listan publiceras kort tid efter konferensen.

att

listan innehåller information om vad som har gjorts, tidsplan osv.

att

listan kontinuerligt uppdateras allteftersom beslut fattas och verkställs

Vänsterpartiet Skärholmen
A15. Transparent information
För att sprida och tillgängliggöra beslut som distriktsstyrelsen och VU tar så borde protokollen
publiceras internt på nätet.
Om vi tittar runt i samhället så tillgängliggörs mer och mer information, dels så att folk ska kunna
hitta informationen lättare, men också för att ge de olika organisationerna transparens. Som
medlem i vänsterpartiet ska man inte undra när ett visst beslut ska tas, eller hur distriktsstyrelsen
resonerat kring en viss fråga.
Det betyder inte att känslig information kommer ut, det ska ta hänsyn till personal eller personliga
händelser. Men den sakliga politiken, den ska tillgängliggöras så att medlemmarna lätt kan ta del
av informationen.
Därför yrkar vi
att

distriktsstyrelsens och dess VUs protokoll publiceras på ett säkert och effektivt sätt.

Vänsterpartiet Skärholmen
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A16. Evidensbaserad rekryteringspolicy
Sveriges arbetsmarknad är djupt segregerad och diskriminerande. Kvinnor, människor med
annan bakgrund än etniskt svensk, funktionshindrade och personer från arbetarklassen är alla förfördelade när det gäller att få kvalificerade arbeten, att bli befordrad och att ha en god löneutveckling. På en sådan arbetsmarknad är arbetarrörelsens organisationer naturligtvis ingen isolerad ö.
Det finns många berättelser om orättvisa rekryteringsprocesser, där kontakter och likhet väger
tyngre än meriter.
Lyckligtvis är det fullt möjligt att minimera problemen med diskriminerande rekryteringsprocesser. Decennier av arbets- och organisationspsykologisk forskning har undersökt hur urvals- och
rekryteringsarbete kan göras mer konsekvent, objektivt och rättvist, med förhållandevis enkla
metoder.
Det allra vanligaste sättet att rekrytera personal på är genom CV-granskning, personligt brev,
referenser och intervju. I varje led finns risker för att subjektiva bedömningar medvetet eller
omedvetet leder till en sämre och mindre rättvis bedömning. Redan namnet på ett CV påverkar
sannolikheten för att få anställning. Vid intervjuer är sannolikheten störst att bli anställd om den
intervjuade liknar intervjuaren, exempelvis till kön, ålder och etnicitet. Vid referenstagning gynnas den som har de ”rätta” kontakterna (dvs känner personer som känner den som ska anställa).
I ideella organisationer tillkommer dessutom interna organisationspolitiska överväganden där
tidigare ställningstaganden i interndebatter eller valprocesser kan påverka, så att den som anställs
gör det på grund av lojalitet snarare än kompetens.
Med några enkla metoder kan dessa risker minskas:
- Anonymiserade ansökningar. Genom att dölja den sökandes namn riktas fokus istället till de
meriter som presenteras i ansökan
- Konsekventa rekryteringsprocesser. Med en standardiserad process för anställningar minskas
risken för subjektiva bedömningar eller tjänster utlysta för att passa specifika individer
- Arbetsprover. Istället för intervjusituationen, som vanligtvis skiljer sig radikalt från det arbete
som anställningsprocessen gäller, kan arbetsprover användas för att de sökandes faktiska kompetens ska kunna undersökas. Det kan exempelvis handla om en portfolio från tidigare arbeten, eller
att alla sökande får i uppgift att skriva en politisk text, om det är relevant för arbetet.
- Forskningsutvärderade psykologiska tester. Resultat på personlighetstester och framförallt
begåvningstester har visat sig ha mycket stort samband med arbetsprestation. Genom objektiva,
evidensbaserade tester minskas graden av subjektivitet i rekryteringar. Det finns berättigad kritik
mot framförallt traditionella intelligenstester då de kan verka diskriminerande, men också forskning som stöder att när det gäller anställningsprocesser specifikt kan psykometriska test istället
minska diskriminering.
- På förhand definierad kravprofil. Med en tydligt definierad uppsättning kriterier för den sökande
minskar risken att den som anställs gör det på basis av exempelvis kontakter eller likhet med
rekryteraren.
Vi yrkar
att

distriktet formulerar en heltäckande rekryteringspolicy som gäller alla anställningar,
såväl på kanslier som i relation till parlamentariker

att

denna policy baseras på forskningsrön kring rekrytering, urval och diskriminering

att

denna policy görs tillgänglig för alla på distriktets hemsida, och för sökande i samband
med att tjänster utlyses

Vänsterpartiet Skärholmen
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A17. Skattefri inkomst för pensionärerna upp till 18.000 kronor
Det borde vara på det viset att pensionen ej var beskattad upp till 18000 kronor, samt att man höjer
denna gräns när lönerna för det arbetande folket höjs.
Anledningen är att utgifterna inte minskar nämnvärt när man går i pension, snarare ökar beroende
på läkarkostnader och övriga höjningar i samhället.
Däremot står Pensionen kvar på cirka 13000 i månaden livet ut. Innan man gick i pension hade
man ett netto 2016:års lön efter skatt på cirka 20.000 kronor.
Jag hemställer
att

denna motion upptages för bearbetning över partigränserna

Mohibul Ezdani Khan, Hässelby-Vällingby
A18. Ett rättvist pensionssystem
Pensionsfrågan är en jämlikhetsfråga och en jämställdhetsfråga. Dagens pensionssystem missgynnar både kvinnor och människor med utländsk härkomst. Det missgynnar alla som av olika
skäl (hemarbete, deltidsarbete, hög ålder vid ankomsten till Sverige) inte kunnat arbeta ihop en
anständig pension. Pensionärer blir vi allihop – förr eller senare. Därmed är det en i högsta grad
aktuell fråga för alla – inte enbart för de som redan är pensionärer.
Ett rättvist pensionssystem bör vara förutsägbart, hållbart och ge alla en pension som det går att
leva på.
Dagens system är långt ifrån allt detta. 1994 års Pensionsöverenskommelse mellan Socialdemokraterna och högerpartierna har gett Sverige över 200.000 fattigpensionärer och siffran ökar
snabbt. Av dessa är ca 70% kvinnor (ETC 151021).
Systemet är dessutom underfinansierat – gång efter annan slår den ökända bromsen till när pensionsfondernas avkastning inte lever upp till den drömbild som pensionsgruppen målat upp. En
heltäckande politik för rättvisa pensioner bör innehålla följande:
1. Förmånsbestämd pension: pensionens storlek bör vara kopplad till den lön pensionären hade
under arbetslivet. Det ger ett förutsägbart system där blivande pensionärer kan planera sin framtid. Den risköverföring från de enskilda pensionärerna till själva pensionssystemet detta innebär
hanteras under punkterna 2 och 3.
2. Öka inbetalningarna till pensionssystemet: fler människor i arbete med schyssta löner innebär
större inbetalningar till pensionssystemet.
3. Rättvis beskattning: Reinfeldts skattesänkningar har inneburit en massiv urholkning av statskassan samtidigt som en skatteklyfta mellan löntagare och pensionärer etablera-des. Att avskaffa
jobbskatteavdraget skulle ge staten råd att höja garantipensionen samt att hantera ökade pensionsutbetalningar.
4. Investera pensionspengarna: inbetalningarna till inkomstpensionen bör användas till värdeskapande samhällsinvesteringar. AP-fonderna bör ges uppdraget att hjälpa till att finansiera de
gigantiska satsningar på infrastruktur och bostadsbyggen, de som behövs nu och i framtiden.
5. Höj garantipensionen: ingen pensionär ska behöva leva på en disponibel inkomst under EU:s
fattigdomsgräns som i Sverige ligger på ca 11.000 kronor i månaden. Det är en reform som 2015
beräknades kosta runt 4,5 miljarder per år (SVT 150317). Kostnaden bör ställas i relation till
jobbskatteavdraget som samma år kostade staten svindlande 104 miljarder kronor! (Dagens
Arena 150415).
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6. Differentierad pensionsålder. Redan idag finns möjlighet att kollektivavtala om tidigare pensionsålder, brandmän har t.ex. möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder. Detta bör i första hand
utnyttjas för de grupper av arbetstagare som har så slitsamma jobb att de inte orkar jobba tills de
fyllt 65 år.
7. Avskaffa premiepensionssystemet: de pengar som idag går till börsspekulation genom premiepensionssystemet bör i framtiden användas för att stärka inkomstpensionen och förhindra att
den förhatliga bromsen slår till.
Vi föreslår
att

Vänsterpartiet Storstockholm uppmanar partistyrelsen att göra en översyn av partiets
politik på pensionsområdet med inspiration från ovanstående punktlista, samt

att

Vänsterpartiet Storstockholm uppmanar partistyrelsen att göra pensionsfrågan till en av
de prioriterade valfrågorna 2018.

Monica Johansson, Johan Norlin, Ann-Marie Strömberg, Bengt Sundell, samtliga LiljeholmenHägersten
A19. Mammografi för kvinnor över 74
Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i Sverige. Risken att insjukna ökar
med stigande ålder och c:a hälften av de drabbade kvinnorna är över 65 år. Dödligheten i bröstcancer har i Sverige sjunkit de senaste decennierna för alla åldersgrupper upp till 70 år. För kvinnor över 80 år har dödligheten däremot ökat. Det är därför inte acceptabelt att Socialstyrelsen
rekommenderar Landstingen att endast kvinnor 40 – 74 år skall kallas till gratis mammografi.
Chansen att överleva bröstcancer är störrre om den upptäcks tidigt och i regel kan dignosen ställas
betydlig tidigare vid mammografiundersökning än vid egenundersökning. En svensk studie visar
att 86% av kvinnor 50-69 år år överlever bröstcancer men bara 64 % av kvinnor 75+, dvs om de
äldre patienterna behandlats på samma sätt som de yngre hade 34% fler kunnat överleva.
När äldre kvinnor inte längre kallas till undersökning kan de tro att de inte längre är i riskzonen för
att insjukna när det i själva verket är tvärtom. Bland de äldre kvinnorna finns dessutom många s.k.
fattigpensionärer för vilka kostnaderna för att själva bekosta undersökningen kan vara stor och
som de därför sparar in på.
En förklaring till underbehandling av äldre kvinnor är bristen på relevant kunskap. Det sker
nästan ingen forskning på äldre kvinnor, trots att hälften av de insjuknade är över 65 år utgör de
endast 9 % av dem som ingår in kliniska studier.
Det är inte acceptabelt att undanhålla en grupp kvinnor relevant cancerbehandling enbart med
hänvisning till deras ålder. Det är inte värdigt ett demokratiskt samhälle eller förenligt med Vänsterpartiets ideologi att diskriminera människor vare sig på grund av ålder eller av andra orsaker.
Vi yrkar att Vänsterpartiet Storstockholm skall verka för
att

• Socialstyrelsen i sina rekommendationer skall ta bort den övre åldersgränsen för
gratis mammografi
• Landstingen skall kalla även kvinnor över 74 år till gratis mammografi
• även kvinnor över 65 år skall inkluderas i kliniska studier gällande bröstcancer och
dess behandling

Vänsterpartiet Bromma
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A20. Genomför en behovsanalys med utgångspunkt i att planering av vård ska ske
efter befolkningens behov, inte efter var det går bäst att tjäna pengar
Landstingsfullmäktige har beslutat att ändra kategoritillhörighet på Jakobsbergs sjukhus, från
strategisk till marknadsfastighet och inleda försäljning av sjukhuset. Ett skäl till detta anges vara,
att sjukhuset har en del renoveringsbehov, något som Locums VD Patrik Emanuelsson inte håller
med om. Han säger, att Jakobsbergs sjukhus är den fastighet som är i bäst skick just nu av alla
landstingets mindre sjukhus. Endast Vänsterpartiets ledamöter i landstinget opponerade sig mot
beslutet om försäljning.
Under alliansens tidigare styre i Järfälla gav kommunen markanvisning till ett nytt privat sjukhus
i Barkarbystaden, vilket nu under socialdemokratiskt styre ändrat till att förläggas till Veddesta. I
planeringen av sjukhuset ingår den privata vårdkoncernen Capio som ska driva sjukhuset. Byggföretaget Hemsö som ska bygga det nya sjukhuset har i lokalpressen sagt, att man vill köpa
Jakobsbergs sjukhus för att senare riva det för att ge möjlighet att bygga bostäder där. De styrande
i Järfälla kommun är inne på samma linje och hävdar att rivningen är en förutsättning för att vi ska
få det nya sjukhuset. Även här är det endast Vänsterpartiet som opponerar sig.
Ovanstående är ett exempel på hur alliansen i landstinget – med god hjälp av större delen av landstingets opposition och kommunens styrande majoritet – låter marknaden styra hur sjukvårdens
behov ska tillgodoses.
Vänsterpartiet i Järfälla har genomfört flera aktioner i frågan. Vi informerar och samlar in namn
mot försäljningen och den senare rivningen. En stor majoritet av dem vi träffar uppskattar och är
tacksamma för det vi gör – oavsett partitillhörighet – och är emot rivningen.
Sjukhusets nuvarande verksamheter överensstämmer med det som anges på landstingets hemsida
som framtidens sjukvård: ”I framtidens vård spelar mindre sjukhus med geriatrik och specialistmottagningar en större roll.” Framöver behöver sjukhuset byggas ut eller kompletteras med
ytterligare en del i nybyggda områden. Detta anser landstings- och kommunpolitikerna blir för
dyrt – ett argument för rivning.
Vi anser att detta är en fråga för hela länet och vill ha hjälp i kampen för att bevara Jakobsbergs
sjukhus. En seriös utredning om det framtida vårdbehovet i nordvästra länet behövs
Vi yrkar
att

distriktsstyrelsen lyfter frågan om planeringen av sjukvård i länet

att

distriktsstyrelsen i samarbete med landstingsgruppen utför en behovsanalys med
utgångspunkt i att planering av vård ska ske efter befolkningens behov, inte efter var det
går bäst att tjäna pengar.

Vänsterpartiet Järfälla
A21. Motion angående Stockholm läns landstings nuvarande uppdrag och huvudsakliga verksamhetsområden
Dagens verksamhetsinriktning för Stockholms landsting är en koloss på lerfötter för alla skattebetalare. Misslyckade upphandlingar resultatmässigt, den dyra och krångliga och bristfälliga
kollektivtrafikskötseln, är kvitto efter kvitto på den enorma apparat som levererar allt sämre
resultat för medborgare men kräver mer och mer administration som missar målet.
Trafik behöver fortfarande vara en regional fråga organisationsmässigt. Men att driva vård och
trafik är områden som behöver separeras och organiseras för att synliggöra uppdragen och minska
svinn och korruption på sikt.
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Inom myndighetsutövningen området vård bör dessutom införas sekretessklausul för politiker att
begränsas i ca 1-2 år, beroende på position, att arbeta med liknande frågor för privat omsorgsgivare.
Därför yrkar jag:
att

Vänsterpartiet verkar för en kritisk översyn av effektiviteten av dagens driftsform med
hälso- och sjukvård jämte kollektivtrafik som utförs av landstinget Stockholm

att

utreda möjligheten att dela ansvarsområdena i två huvudmyndigheter, exempelvis l
andstinget med ansvar för sjukvården och myndigheten för Stockholms länstrafik

att

vänsterpartiet verkar för att ideologiska utförsäljningar av vårdmottagningar och sjukhus
till privata aktörer upphör med hänvisning till dagens brister med vårdplatsbrist och
utarbetad personal och konstant underbemanning,

att

upphandlingar som fördyrat vårdverksamheten och kontrakt som skapat uppseendeväckande
dåliga upphandlingar juridiskt sett rivs upp och leverantörer sägs upp med hänvisning till
obillighet och oredlighet vid förhandling

Rose-Marie Rooth, Bromma
A22. Arbeta aktivt mot NATO
Vänsterpartiet är ett internationalistiskt och anti-militaristiskt parti som står upp för svensk alliansfrihet. I vårt partiprogram uttrycks det på följande sätt: ”Vänsterpartiet arbetar för militäralliansernas upplösning, ett totalt internationellt förbud mot alla former av massförstörelsevapen och allmän
avrustning.” Sedan 20 år tillbaka har Sverige dragits allt djupare in i ett samarbete med NATO utan
att medborgarna har fått säga sitt. Vill vi överge alliansfriheten och ansluta oss till NATO som tar
sig rätten att agera militärt i hela världen? Eller säger vi nej till den smyganslutning som pågått
sedan 1994 då Sverige gick med i Partnerskap för fred? Förra året gick vi med i NATOs center för
strategisk kommunikation, d v s propagandacentralen Stratcom och godkände i riksdagen Värdlandsavtalet, ett avtal som ger NATO möjlighet att etablera baser på svenskt territorium.
Många känner naturligtvis oro över den kraftiga militarisering som nu pågår av vår säkerhetspolitik.
Något som går på tvärs mot alliansfriheten och allt vår utrikesminister säger sig vilja arbeta för i FNs
säkerhetsråd. Den pågående smyganslutningen till NATO ökar spänningen i hela vårt närområde,
omintetgör våra möjligheter att arbeta för en kärnvapenfri värld, förstärker mäns makt över säkerhets- och försvarspolitiken och osynliggör kvinnors arbete för en fredligare värld.
Därför föreslår vi
att

Vänsterpartiet Storstockholm ska i den valrörelse som vi nu går in i aktivt:
arbeta för en självständig utrikes- och säkerhetspolitik med fokus på fred, avspänning
och nedrustning samt arbeta för mänskliga rättigheter och framhålla att kvinnors
rättigheter är mänskliga rättigheter.
stödja och samarbeta med grupper och organisationer som arbetar för ett nej till NATO.
ha som målsättning avföra frågan om NATO-anslutning från riksdagen. Om ett
sådant förslag ändå läggs fram ska det före riksdagsbeslut föregås av en folkomröstning.

Vänsterpartiet Vita Bergen, Ann-Margarethe Livh, Tensta-Rinkeby-Spånga, Francisco Contreras,
Österåker
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A23. Åtgärder för bättre hyrbilssystem
Brommaföreningen bygger förslagen i denna motion på erfarenheter från hyrbilsstationerna i
Alvik (CircleK) och Brommaplan (OK/Q8). Dessa är även bränslemackar och dagligvarubutiker.
De ägs av enskilda företag och alla beslut om driften, inkl. hyrbilsservicen, är därmed undandragen demokratiskt inflytande.
Vi önskar en dialog mellan kommunerna/stadsdelsnämnderna och hyrbilsföretagen om den biluthyrning som bedrivs.
Det är krångligt att hyra bil. Stationerna ligger glest. Det är trångt på stationerna. Bilarna är
genomgående mycket flotta, med kraftiga bränsleslukande motorer. Utvändig skyddslist saknas
som regel och minsta skråma – självförvållad eller ej – blir en stor ekonomisk belastning för kunden.
I den annalkande klimatkatastrofens tid måste bilåkandet ofrånkomligen minska. Alla som har
bil frestas att köra med den i onödan. Hyrbilsanvändandet måste därför uppmuntras på allt sätt så
att medborgarna planerar sina transporter mer noga och på så sätt minskar avgasutsläppen till ett
minimum.
Det måste vara lätt och smidigt att hyra en enkel, billig och någorlunda oöm bil i närheten av där
man bor. Politiska initiativ till påverkan av uthyrningsföretagen i denna riktning ska ske måste
tas. Företag som ger en enkel, billig och klimatmedveten hyrbilsservice bör ges förtur vid markanvisning och på allt sätt uppmuntras bygga ut sin verksamhet i enlighet med motionens syfte.
Vi föreslår att årskonferensen uppdrar åt distriktsstyrelsen att verka för
att

våra representanter i kommunerna/stadsdelsnämnderna inleder ett samarbete med
hyrbilsföretagen med syftet att förbättra hyrbilsservicen i enlighet med motionens
tankegångar.

Vänsterpartiet Bromma
A24. Lokaltrafiken på Stockholms vatten
Huvudorsaken till det dåliga passagerarunderlaget på Stockholms vatten är med största sannolikhet den undermåliga trafikservice som ges. Fartygen är för stora. Tidtabellerna är oregelbundna. Färjorna går alltför sällan.
Få människor gillar att stå och vänta i de blåsiga sjölägen som erbjuds idag. Tidtabellerna bör
avskaffas och ersättas med skytteltrafik. Det är usel transportekonomi att låta personal och passagerare vänta i onödan.
Sätt in små färjor. 12 passagerare bör vara normen på flera av de linjer som föreslås nedan.
Inrätta ett stort antal nya linjer. Avskaffa de krångliga triangelsystemen till förmån för direktlinjer. De bör gå på de kortaste överfarterna. Vi föreslår följande nya personfärjelinjer (restid inom
parentes)
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Gröndal – Stora Essingen – Alvik (6+3 min.)
Gröndal – Marieberg (5 min.)
Söder Mälarstrand Västra – Kungsholms Torg (3 min.)
Söder Mälarstrand Östra – Stadshuset (3 min.)
Skeppsbron – Skeppsholmen (Drottningbryggan) (2 min.)
Slussen – Allmänna Gränd (ej till Skeppsholmen) (6 min.)
Fotografiska Museet – Kastellholmen (3 min.)
Masthamnen – Djurgården (Rosenvik) (4 min.)
Vasamuseet – Skeppsholmen (Styckekranen) (2 min.)
Saltsjökvarn – Valdemarsudde (3 min.)

Jordens klimat kräver ovillkorligen en överflyttning – där det är möjligt – till billig, energisnål
sjöbefordran av det som nu – dyrt för alla – rullar på land. Gör snarast om lokaltrafiken på Stockholms vatten till ett kapacitetsstarkt och snabbt persontrafiksystem.
Vi föreslår
att

årskonferensen uppdrar åt distriktsstyrelsen att verka för en kapacitetsstark och
snabb sjöburen persontrafik över Mälaren/Saltsjön och därigenom även bidra till
översiktsplanens klimatmål.

att

ett stort antal nya linjer över Mälaren inrättas

att

relativt små färjor sätts in på dessa

att

skytteltrafik genomgående ersätter tidtabellerna

att

eldrift snarast möjligt införs på färjetrafiken

Vänsterpartiet Bromma
A25. Sandning av trottoarer och gångvägar
Här och var i distriktet står sandlådor utplacerade. Orsaken är att det ibland blir halt där vi ska gå.
Då ligger det nära till hands att strö lite sand på isen. Sandlådorna är emellertid illa underhållna,
saknar inte sällan fungerande lock. Skopor finns inte alls i lådorna och en tvingas hämta en hink
eller använda händerna. Sandlådorna är ofta alldeles felplacerade. När det kommer snö skyfflas
stora snöhögar över dem så att det inte går att komma åt dem. I de lådor som saknar lock fryser
sanden och blir hård och oanvändbar för sitt ändamål.
I rådande ekonomiska klimat förutsätts medborgarna i huvudsak själva sanda sina gångbanor.
Sand kan hämtas i sandlådorna. Löntagarna har normalt inte tid att stanna upp och sanda – de är
inställda på att försöka ta sig till bussen ändå. Pensionärerna däremot har mera tid att sanda och är
dessutom ofta mer motiverade att sanda p.g.a. benskörhet, dålig balans m.fl. lyten. Antalet svårt
skadade (upp till 200 skelettfrakturer vissa dagar) skrämmer också många, i den mån detta antal
får den publicitet det förtjänar, relativt andra typer av kroppsskador som förekommer, t.ex till
följd av de terroristdåd som så frekvent förekommer på gator och torg.
Regionens kommuner har i regel inte alls förstått halkproblemet. För en ytterst ringa kostnad
skulle de kunna vidta följande åtgärder:
1.
Placera sandlådorna strategiskt och så att de inte hamnar under snöröjningens snöhögar.
2.
Se till att lådorna är hela och fungerar väl.
3.
Placera en stor och en liten skopa i varje låda, lämpligen förenade med en kedja.
4.
Informera om ovannämnda upprustning i annonser i lokalpressen och på kommunala
anslagstavlor i uppmuntrande ordalag, så att de pensionärer som idag försöker vidmakthålla halkfriheten på trottoarer och gångvägar får ett erkännande för sin betydelsefulla samhällsinsats.
De ytterst marginella kostnader som ovanstående reformprogram åsamkar regionens primärkommuner uppvägs många gånger om av de vårdkostnadsminskningar som Stockholms Läns Landsting kommer i åtnjutande av till följd av samma program. En förhandlingsgrupp bör därför
tillsättas, med representanter för alla kommuner samt landstinget, för att reglera de ekonomiska
följderna för primärkommuner och landsting av det föreslagna fyrpunktsprogrammet.
Jag föreslår
att

årskonferensen ger distriktets landstings- och kommunfullmäktigegrupper till känna
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vad som anförs i motionen för övervägande av det föreslagna programmet för bättre
halkbekämpning för distriktets fotgängare vintertid.
Hakon Malmborg, Bromma
A26. Ta oss ur hopplöshetskänslan kring byggandet av bostäder till rimliga priser
I december 2015 var vi ganska många som satte morgonkaffet i halsen när vi nåddes av nyheten
att vår stadshusgrupp i Stockholms Stad marknadsförde sitt nya grepp att bygga bostäder till lägre
kostnader. Vad jag och flera partikamrater inom byggbranschen blev upprörda över var att man
tänkte göra upphandlingar där man enbart skulle vända sig till utländska företag. Det kändes ganska anmärkningsvärt eftersom dessa företag fick mer eller mindre grönt kort att lönediskriminera
sina anställda genom Lavaldomen.
Istället för att älta att några inom partiet hamnade så snett så tänker jag istället föreslå att vi jobbar med några saker som jag sett som brister i vårt parti, och som jag tror är delorsaker till att
stadshusgruppen hamnade där.
Jag kan se att vi inte vet riktigt hur vi ska praktisera det ställningstagandet vi har i partiprogrammet, händelsen jag tar upp som exempel är inte något unikt:
”Vänsterpartiet stöder och vill samverka med den fackliga rörelsen.”
Visst kan vi säga att ”dom är ändå inte intresserade av samverkan med andra än sossarna”. Men
är det en sanning som är för evig? Och är den alltid sann? Jag vill påstå att det heller inte befriar
oss från att ta initiativet när det är vi som bör ta det, det är upp till dom att tacka nej om dom inte är
intresserade, inte vi som ska gissa att dom kommer att göra det. Skulle det vara så att vi drar den
slutsatsen borde vi i sånt fall ta initiativ till att kongressen tar bort den meningen från partiprogrammet, för då har vi faktiskt inte den ambitionen. Jag anser att vi istället ska ständigt analysera
relationerna till facken och tänka igenom hur vi kan förbättra relationerna för att ha samverkan
som vårt mål.
I distriktet har vi jobbat väldigt mycket med bostadsbyggarpolitik. Framförallt har vi jobbat med
att kvantifiera vad vi skulle kunna bygga och peka ut var. Men det händer nu väldigt mycket på
den fronten, det har påbörjats att bygga i en takt vi inte sett på länge. Dock är det nog mest Vänsterpartiet som mest är bekymrade över att bostadspriserna ökar fortsatt pga att marknadsmekanismerna smyger sig in även på den hyresreglerade delen på bostadsmarknaden. Det är en hel
del regleringar som begränsar en låghyrepolitik för nyproducerade hyresrätter. Då menar jag inte
det som Ikano påstår, att byggnormernas regleringar gör det. Men det finns också saker man kan
göra, och vi driver på i riksdagen att förändra de regleringar vi ser hindrande. Vi har kunskap om
det på lite olika ställen inom partiet.
Jag tänker inte yrka på något särskilt sätt att ta itu med dom här två frågeställningarna, jag tror
att de tär bättre att den kommande distriktsstyrelsen får se över vad de har för resurser och vilka
resurser runt inom vårt distrikt och i närstående organisationer (t.ex. Hyresgästföreningen, Byggnads i Stockholm eller centralt) och på vilket sätt man bäst fixar det. Så jag föreslår att vi ger två
uppdrag med tydliga resultat men frihet att lösa det.
Jag yrkar
att
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DÅKen ger kommande distriktsstyrelse i uppdrag att inleda ett arbete där vi
konkretiserar vad facklig-politisk innebär och att vi i vår organisation, såväl
partiföreningar som parlamentariska grupper, börjar jobba med att förbättra vårt
fackligt-politiska arbete

att

DÅKen ger kommande distriktsstyrelse i uppdrag att på lämpligt sätt gör möjliga sätt
att bygga hyresrätter till lägre pris tillgängliga för föreningar och parlamentariska
grupper i distriktet. De lägre priserna ska självklart göras möjliga utan att tumma på
de sociala och ekologiska krav vi har på byggandet. Liksom de kvalitetskrav vi har, t.ex. 		
tillgänglighetsnormer.

Lisa Rasmussen, Nacka och Handelsvänstern
A27. Uppdatera omställningsplanen inför valrörelsen 2018
Vänsterpartiet Storstockholm var det första partiet som lanserade en omställningsplan för länet.
Planen togs fram inför valrörelsen 2014. Arbetet tog fram en vision för en rättvis och grön Stockholmsregion 2030 och omfattade bostäder, transportsystem, energi, mat, avfallshantering och
hantering av vattenresurser. Huvudtanken med planen var att visa hur och varför en grön omställning också måste vara röd.
Omställningsplanen togs fram samtidigt som partiet centralt arbetade med ekoeko-rapporten som
sedan antogs som ett punktprogram i kongressen 2016. Ekoeko visar att Vänsterpartiet är det parti
som har den vassaste miljö- och klimatpolitiken i Sverige. Eftersom miljöfrågorna beslutas på
många olika politiska nivåer behöver vår miljöpolitik tillämpas på alla dessa: den nationella och
internationella lika väl som den regionala och lokala. Därför är en omställningsplan för Storstockholm högt relevant både för partiet internt och för kommunikationen med våra väljare.
För att hålla omställningsplanen relevant behöver den genomgå en uppdatering. Forskningen
har kommit med nya rön, nya teknikinnovationer har lanserats och flera positiva och negativa
politiska beslut har fattats inom miljöområdet sedan 2014. För att göra omställningsplanen till ett
verktyg för oss själva och för att användas i valrörelsen behöver den revideras. Planen kan även
fungera som ett stöd till våra parlamentariker för att driva miljöfrågor ur ett vänsterperspektiv.
Vi yrkar
att

Distriktsstyrelsen ger uppdrag till Miljö- och klimatutskottet att uppdatera
omställningsplanen för Stockholmsregionen inför valrörelsen 2018, tillsätter medel
till arbetet, aktivt kommunicerar om den internt i partiet och använder planen som ett
verktyg i valrörelsen i länet.

Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck, Torbjörn Vennström, Kungsholmen
A28. Ökad insats för att hantera och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld är ett fenomen som ökar i Sverige. Trots detta är kunskapen om dess yttrande
och konsekvenser mycket begränsade, även av de instanser som borde agera, som socialtjänsten,
skolor, ungdomsföreningar och dylikt.
Brist på erkännande av allas människors lika värde, jämställdhet mellan könen, brist på erkännande av jämlikhet oavsett sexuell läggning ligger till grund för hedersrelaterat våld. Ungdomar
får sitt liv begränsat, de får svårt att hävda sin rätt till att leva ett liv som de önskar, hindras att
välja sin partner, sina vänner, studera vidare, deltaga i vissa utflykter, klassresor eller viss typ av
undervisning.
Hedersrelaterat våld kännetecknas av att det är kollektivt sanktionerat inom familjen eller släkten.
Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och valet av partner är inte individens val
utan en angelägenhet för familjen eller släkten. Kontrollen är kollektivt sanktionerad och våldet,
vars syfte är att upprätthålla denna kontroll, kan utövas kollektivt. Det innebär att det kan finnas
flera gärningsmän/kvinnor.
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En person kan vidare vara utsatt själv och samtidigt vara förövare, vilket är tydligast bland pojkar
och unga män som kan tvingas kontrollera kvinnliga släktingar samtidigt som de själva kan bli
bortgifta mot sin vilja. De som bryter mot familjens normer och värderingar i en sådan kontext
riskerar att bli bestraffade på olika sätt. De kan bli utfrysta, hotade eller misshandlade. I extrema
fall kan de bli mördade. Kontrollen utövas också på mindre våldsamma sätt. Det kan handla om
begränsningar i umgänge, klädsel eller avse aktiviteter.
Bland Vänsterpartiets grundpelare är jämställdhet och feminism. Det är därför av största vikt att
situationer eller värderingar som hindrar eller begränsar jämställdheten blir bemötta med kraftfulla och djupgående aktiviteter med effekt både på kort och lång sikt, samt förebyggande.
Vi yrkar därför följande:
att

Vänsterpartiet Storstockholm aktivt verkar för att kommunala handlingsplaner mot
hedersrelaterat våld och förtryck upprättas i länets samtliga kommuner.

att

Vänsterpartiet Storstockholm aktivt främjar utbildning om hedersrelaterat våld och
förtryck i skolor med högstadienivå.
Innehållet skall ge kunskap om:
• själva fenomenet Hedersrelaterat våld,
• hur man kan identifiera de som är utsatta,
• hur man skall bemöta dom, hur man kan hjälpa dom på kort och lång sikt, samt
informera om deras rättigheter.

att

Vänsterpartiet Storstockholm aktivt främjar att förebyggande arbete ges vikt Detta kan
ske genom att det i varje skola tillsätts en ansvarig person som tillsammans med
lärarna, rektorerna och kuratorerna, kan diskutera med eleverna om jämställdhet
och relaterade ämnen. Beträffande utbildningssatsningar och förebyggande arbete i
skolorna så är det viktigt att könsnormer och värderingar, inklusive heder, diskuteras
ur ett rättighetsperspektiv och inkluderas i en vidare diskussion om könsroller, kropp,
sexualitet och relationer.

att

Vänsterpartiet Storstockholm aktivt främjar att utbildning om hedersrelaterat våld
ges till Socialtjänsten. Innehållet kan till stor del vara liknande det som beskrivits ovan.
Eftersom det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad förtryckande 		
former av strukturell och organiserad karaktär behövs handledning i hur bättre riktlinjer 		
för socialtjänsten och myndigheter kan arbetas fram. Det bör understrykas att barnets
rättigheter alltid skall tillgodoses och att förtrycket från familjen/släkten inte skall tillåtas 		
att fortlöpa. Kulturella och/eller religiösa värderingar skall icke ställas över barnets
egna mänskliga rättigheter.

att

följande metoder används:
• Utbildning och förebyggande arbete ska vara en bärande del i de kommunala
handlingsplaner som ska finnas i länets samtliga kommuner.
• Utbildningen och handledningen kan ges dels med personlig kontakt, dels med
dagens moderna tekniska medel, inklusive webutbildning och onlinekurser.
• Det är av yttersta vikt att utbildningen ges av personer/organisationer som har solid
kunskap och erfarenhet om hedersrelaterat våld.

Vänsterpartiet Järfälla, Amineh Kakabaveh, Skärholmen
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