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Verksamhetsplan och valstrategi
Motionssvar 

VP1. Ekonomiska klyftor
Motionärerna föreslår en ändring i texten, (rad 4, stycke 2, sida 3), där ordet ”minska” byts ut mot 
”försvinna”.

Distriktsstyrelsen håller med om att vårt mål givetvis är att de ekonomiska klyftorna helt ska utplå-
nas och att förslaget innebär en tydligare avsiktsförklaring.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

att bifalla motionen

VP 2. Tydliggör att vi också är ett klimatparti
Motionärerna föreslår tillägg i verksamhetsplanens inledning under punkterna 2 och 5, för att lyfta 
fram partiets profil som ”klimatparti” och tydliggöra vår ambition att verka för ett hållbart samhälle 
på regional nivå.

Distriktsstyrelsen tycker att de föreslagna tilläggen stämmer väl överens med den balans mellan 
olika politiska prioriteringar som partiet eftersträvar både centralt och i Stockholmsdistriktet.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

att bifalla motionen.

VP3. Feministisk bostadspolitik är framtiden 
VP4. Hyresgästinflytande över bostadsrenoveringar
VP5. Ett feministiskt perspektiv på de politiska fokusfrågorna i verksamhetsplanen, 
första att-satsen
Motion VP3 föreslår att en text om feministisk bostadspolitik tillförs verksamhetsplanen i stycke 
13, att vår feministiska bostadspolitik blir en plattform för att öka jämlikheten inom bostadspoliti-
ken samt att vår feministiska bostadspolitik lyfter behovet av att prioritera kvinnor som utsätts för 
våld i nära relationer, ensamstående kvinnor med barn och kvinnor med skyddade boenden. I mo-
tion VP4 föreslås – som vi förstår det – att en formulering om vikten av att hyresgästinflytande över 
standardhöjningar vid renoveringar tillförs stycke 13 Hem för alla. I motion VP5, första att-satsen, 
föreslås att ett nytt stycke om hyressättning tillförs stycke 13.

Stycke 13 är en mycket kort text som ringar in huvuddragen i vår bostadspolitik i majoritet och 
opposition. Många viktiga aspekter av bostadspolitiken, bl.a. de som tas upp i motionerna, måste 
därför bli mycket knapphändigt berörda – eller inte alls. 

Frågan om renoveringar och hyresgästinflytande, där DS i sak inte har någon annan uppfattning 
än motionären, får anses innefattas i meningen ”Vi verkar för en bostadsplanering som motverkar 
social segregering” och vi har svårt att formulera något ytterligare tillägg utan att texten bli för lång. 
DS menar dock att vi kort bör markera vårt feministiska perspektiv (samt stryka ”istället” för att 
undvika missförståndet att vi inte skulle ha ett feministiskt perspektiv i opposition).

DS håller också med motion VP5 om att stycket i dag är för snävt inriktat på bostadsproduktion 
och att även hyres- och hyresgästaspekten bör finnas med. Vi föreslår därför att texten i VP5, första 
att-satsen, tillförs.

Att i den sociala bostadspolitiken prioritera t.ex. kvinnor som utsätts för våld i nära relationer (VP 3 
andra, tredje, fjärde och femte att-satsen) ska vara och är självklart för Vänsterpartiet.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

att stycke 13 ändras enligt följande:
 ”(…)Vi verkar för en bostadsplanering som motverkar social segregering och vi har 
 ett feministiskt perspektiv på bostadspolitiken. I opposition blir uppgiften att 
	 skapa	opinion	för	en	progressiv	bostadspolitik	och	profilera	Vänsterpartiet	som	bostads-	 	
 byggandets och hyresrättens parti.” 

att  motion VP3 därmed anses besvarad

att avslå motion VP4

att bifalla	motion	VP5,	första	att-satsen

VP5. Ett feministiskt perspektiv på de politiska fokusfrågorna i verksamhetsplanen, 
andra att-satsen
I motion VP5, andra att-satsen föreslås ett tillägg med feministiska aspekter på sjukvårdspolitiken. 
DS tycker att tillägget är bra och att det bör föras in före den näst sista meningen i stycke 14.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

att 	bifalla	motion	VP5,	andra	att-satsen

att  lägga till den nya texten före den näst sista meningen (”Landstingsfrågor bör…”)

VP6. Hälso- och sjukvård i allmän regi
Motionärerna föreslår att en mening läggs till i stycket om hälso- och sjukvård, punkt 14: ”det lång-
siktiga målet ska vara att all sjukvård ska drivas i allmän regi”.

Distriktsstyrelsen anser att detta inte är möjligt då det inte stämmer överens med partiets politik. 
Vänsterpartiet verkar för en välfärd utan vinstintressen. Det innebär att andra aktörer än landsting 
och kommuner kan bedriva vård och omsorg, om de gör det utan att ta ut vinst. Det kan gälla företag 
med särskild vinstbegränsning, s.k. svb-företag eller olika former av kooperativ.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

 att avslå motionen.

VP7. Vänsterpartiet mot det patriarkala våldet
Motionen föreslår 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 samt att handlingsplanen blir en 
del av distriktets verksamhetsplan och förs in under Politiska fokusfrågor.

Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att kampen mot det patriarkala våldet måste vara 
en högt prioriterad fråga, såväl för partiet som för samhället i stort. 

Den 1 januari 2017 började regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor att gälla. Strategin är en del av Makt, mål och myndighet – feministisk politik 
för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10) och bygger bl.a. på utredningsbetänkandet Nationell 
strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55). 

I vårt län finns Operation kvinnofrid, en samverkan mellan myndigheter och organisationer som 
kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna och barn samt personer som utövar våld i nära relation i 
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Stockholms län. Inom detta samarbete har man tagit fram Strategi 2020 för att motverka våld i nära 
relationer, stärka ett samlat genomförande och ett tydligt gemensamt åtagande för Stockholms län 
under perioden 2016–2020. Strategin anger mål och riktning för det gemensamma arbetet och pekar 
ut vilka prioriteringar som är viktiga för länet för att motverka våld i nära relationer: http://www.
operationkvinnofrid.se/strategi-2020.

I en utförlig riksdagsmotion från Vänsterpartiet, Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i 
nära relationer (2015/16:959), undertecknad av bl.a. Nooshi Dadgostar och Karin Rågsjö från vårt 
distrikt, utvecklas Vänsterpartiets politik i frågan och ett stort antal åtgärder föreslås i 26 beslut-
spunkter.

Det saknas inte strategier och handlingsplaner för arbetet mot det patriarkala våldet och partiet 
har en relativt väl utvecklad politik på området. Vi tror inte att det vore rätt att använda distriktets 
begränsade resurser till att ta fram ytterligare ett dokument. Det praktiska arbetet med frågan måste 
framför allt bedrivas ute i kommunerna och inom ramen för kvinno- och tjejjoursrörelsen.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

att anse motionen besvarad

VP8. Klimat och miljö
Motionärerna föreslår att klimat och miljö skall vara en politisk fokusfråga för distriktet i valrörel-
sen 2018, utöver hem och sjukvård för alla.

Distriktsstyrelsen konstaterar att i ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund skall 
miljö- och klimathänsyn genomsyra vår politik. Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att 
vårt klimat- och miljöengagemang också behöver vara klart synligt i valrörelsen 2018. Däremot 
anser distriktsstyrelsen att en politisk fokusfråga på regional nivå behöver vara avgränsad, väl defi-
nierad och tydligt förankrad i politiskt kampanjarbete. I detta sammanhang anser distriktsstyrelsen 
att rubriken ”klimat och miljö” är för bred för att kunna vara praktiskt tillämpbar.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

att avslå motionen.

VP9. Nolltaxa 
VP10. Lägg till kollektivtrafik som fokusfråga
I VP 9 föreslår motionärerna att ett nytt stycke infogas i verksamhetsplanen under politiska fokus-
frågor. Det föreslagna stycket beskriver distriktets kampanjarbete för införande av skattefinansierad 
kollektivtrafik i Stockholmsregionen.

Distriktet har under föregående verksamhetsperiod tagit fram förslag på realistiska finansierings-
alternativ för kollektivtrafiken och arbetet med att utveckla ett kampanjmaterial har påbörjats. Det 
skulle onekligen gynna kampanjarbetet att lyfta fram skattefinansierad kollektivtrafik som en fokus-
fråga, men distriktsstyrelsen anser att rubriken och politikområdet behöver breddas för att inkludera 
många andra viktiga aspekter av resande i allmänhet och kollektivtrafik i synnerhet. 

I VP 10 föreslår motionärerna att verksamhetsplanen kompletteras med en tredje fokusfråga som tar 
upp kollektivtrafik och nolltaxa. Motionärerna hänvisar till de politiska fokusfrågor som antogs av 
distriktsårskonferensen 2015 och föreslår att distriktet fortsätter det arbete som påbörjats under den 
senaste verksamhetsperioden med sikte på valet 2018. Motionen föreslår att den tredje fokusfrå-
gan får titeln ”Kollektivtrafik för alla” och att många olika åtgärder som främjar rättvist, säkert och 
hållbart resande inkluderas.

Distriktsstyrelsen tycker att denna tredje fokusfråga gör verksamhetsplanen starkare och mer balan-
serad och att textförslaget väl speglar den politik vi vill driva aktivt i regionen.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

 att bifalla motion VP 10 

 att lägga till textförslaget i motion VP 9 under den gemensamma rubriken 
	 ”Kollektivtrafik	för	alla”

 att  VP 9 därmed anses besvarad.

VP11.  6 timmars arbetsdag, en fokusfråga för distriktet
Motionärerna föreslår att verksamhetsplanen kompletteras med en ytterligare fokusfråga, ”Sex 
timmars arbetsdag”, och att redaktionskommittén får i uppdrag att formulera en lämplig text. 
Distriktsstyrelsen håller med om att arbetstidsförkortning är en fråga som vi ska driva aktivt i våra 
parlamentariska församlingar runt om i distriktet och att frågan sannolikt kommer att bli uppmärk-
sammad på riksnivå i valrörelsen 2018. Dock anser distriktsstyrelsen inte att det skulle vara strate-
giskt klokt att lägga till sex timmars arbetsdag som ytterligare en fokusfråga på regional nivå.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

att  avslå motionen.

VP12. Ta med omställningsplanen och eko-ekoprogrammet i studieplanen
VP13. Ideologisk fördjupning
VP14. Ett feministiskt perspektiv på avsnittet om ideologisk fördjupning i 
verksamhetsplanen
Samtliga dessa motioner uttrycker önskemål om innehåll och inriktning i den av distriktsstyrelsen 
föreslagna studiesatsningen till C H Hermanssons minne.

Motionärerna bakom VP 12 anser att den regionala omställningsplanen och eko-ekoprogrammet 
har en given del i satsningen och lyfter vikten av att ha ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv i utform-
ningen av vår politik.

I VP 13 vill motionärerna att syftet med satsningen tydliggörs genom att lägga till en formulering i 
stycke 16. Meningen skulle då lyda: ”För att utveckla vår politik och för att hedra hans minne och 
gärning vill vi genomföra en studiesatsning:”

Motionärerna bakom VP 14 vill förstärka det feministiska perspektivet och föreslår tillägg av en 
formulering i stycke 17 så att meningen lyder ”Att genomföra en studiesatsning i ideologisk för-
djupning i både socialism och feminism till C H Hermanssons minne i samarbete med CMS och/
eller ABF.”

Vad gäller det ekologiska perspektivet så håller distriktsstyrelsen med om att både eko-ekopro-
grammet och den regionala omställningsplanen är viktiga för att utveckla vår politik. Vi utgår ifrån 
att detta perspektiv på något sätt kommer att ingå i satsningen men vill lämna beslut om den exakta 
utformningen och omfattningen till nästa DS.

Distriktsstyrelsen tillstyrker förtydligandet av syftet med studiesatsningen i VP 13.
 
När det gäller VP 14 och förslaget att förtydliga innehållet i utbildningen så instämmer distriktssty-
relsen med grundtanken, att det är mycket viktigt att lyfta feminismen, dock anser vi att vår ideologi 
består av lika delar socialism och feminism så det är självklart att vi kommer att ha med det feminis-
tiska perspektivet.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

 att  avslå motion VP 12

 att  bifalla motion VP 13

 att  avslå motion VP 14

VP15. Ett feministiskt perspektiv på avsnittet om organisatoriska utmaningar i 
verksamhetsplanen
Motionären lyfter fram de internfeministiska utmaningar vi har i partiet. Motionens konkreta 
förslag är att ordet ”separatistiska” byts ut mot ”separata”.

Distriktsstyrelsen ser ingen skillnad i betydelse mellan orden separata och separatistiska i detta 
sammanhang. Båda syftar här på att dela upp efter kön. Ordet separatistiska är att föredra då det är 
det vi använder i våra dokument.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

att avslå motionen.

VP16. Målsättningar för verksamhetsperioden. Stärk våra medlemmar
Motionären skriver att det finns ett behov att erbjuda medlemmar i branschföreningar utbildning 
inom t.ex. mötesteknik, svensk arbetsmarknad samt lönebildning och avtalsrörelse och föreslår 
ett tillägg i verksamhetsplanen om detta. Syftet att rusta medlemmar att våga ta på sig uppdrag 
inom den fackliga rörelsen.

Distriktsstyrelsen håller med motionären. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

att bifalla motionen.

VP17. Låt parlamentariska grupper utbilda nya parlamentariker
Motionären skriver att det är viktigt att kurs för parlamentariker ska arrangeras av partiföreningar 
om sådana möjligheter finns och föreslår förändringar av verksamhetsplanen som innebär att di-
striktet inte skall arrangera några utbildningar för parlamentariker. Motionären betonar att lokala 
företrädare vet bäst vad som fungerar och inte fungerar, t.ex. hur man förhåller sig till andra lokala 
motståndare. Motionären menar att distriktet kan samordna kurser för de partiföreningar som inte 
har möjlighet att arrangera egna utbildningar.

Distriktsstyrelsen håller med om att lokala kurser är viktiga. Många kommunala parlamentariska 
grupper och partiföreningar arrangerar sådana kurser och det är naturligtvis inget som ska upphö-
ra.

Dock vill DS betona vikten av de kurser och utbildningar som distriktet arrangerar. Dels för att DS 
ska ha möjligheten att sprida samma information till hela distriktet, men också för att skapa forum 
för kursdeltagarna att utbyta erfarenheter och idéer med varandra. Vi tror det är en bättre modell 
än att samordna föreningsutbildningar.

Distriktsstyrelsen håller med att det är viktigt att arrangera parlamentarikerträff minst en gång per 
år. Idag finns det en liknande träff för alla gruppledare men det kan mycket väl utvecklas till en 
träff för samtliga parlamentariker i distriktet. 
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

att avslå	första	att-satsen

att anse	andra	att-satsen	besvarad

att bifalla	tredje	att-satsen.

VP18. Utbildning i arbetsrätt för gruppledare
Motionären anser att det finns ett behov av utbildning i arbetsrätt för våra gruppledare och föreslår 
ett tillägg till verksamhetsplanen om att en sådan skall anordnas. Motionären menar att det är grupp-
ledarna som oftast har ett arbetsledningsansvar för en politisk sekreterare och därför är det viktig att 
gruppledaren har kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljölagstiftning m.m.

Distriktsstyrelsen håller med om att det är viktigt att varje alla som har en arbetsgivarroll eller perso-
nalansvar har kunskap om gällande lagstiftning.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

 att  bifalla motionen.

VP19. Samverkan mellan kommungrupper och landstingsgrupp 
Motionärerna beskriver en situation där förtroendevalda och tjänstemän runt om i distriktet arbetar 
parallellt och utan kontakt med varandra. Detta leder till att mycket arbete görs flera gånger om samt 
att vi riskerar att driva olika linjer i länsövergripande frågor. Det konkreta förslaget är att inrätta ett 
system med ökat utbyte mellan exempelvis gruppledare och landstingsgruppen.

Distriktsstyrelsen håller med om att det behövs en ökad samordning av kommunala och och lands-
tingsfrågor. Många frågor är gemensamma och vi kan alla tjäna på att få inspiration och konkreta 
politiska förslag från varandra. Därför har vi i avsnittet om förankring av de landstingspolitiska 
frågorna en tydlig formulering om hur vi vill utveckla de redan befintliga gruppledarträffarna.

Dessa möten kan i sig leda fram till man beslutar om exempelvis att upprätta en mailinglista eller 
annan kommunikationsform där man kan diskutera mellan mötena.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

 att   anse motionen besvarad

VP20. Inför ett faddersystem i distriktsstyrelsen
Motionären föreslår att distriktsstyrelsen ska införa ett faddersystem där varje DS-ledamot ansvarar 
för att hålla kontakten med några av partiföreningarna i Storstockholm.

Faddersystem har till och från prövats i DS – med varierande resultat. Ibland har en DS-ledamot 
kunnat upprätta en bra och stödjande relation med sin eller sina partiföreningar, men inte sällan har 
det fungerat mindre bra eller inte alls. Det kan ha berott på den enskilda DS-ledamoten, men oftast 
på att föreningarna i fråga inte efterfrågat kontakten och/eller ansett att man har ett större behov av 
stöd direkt från distriktsexpeditionen. Man bör också beakta att DS numera har få ledamöter som var 
och en skulle få ansvar för relativt många partiföreningar.

Oavsett hur man värderar tidigare erfarenheter bör det vara upp till den nya distriktsstyrelsen att av-
göra om ett faddersystem bör införas eller ej och det bör därför inte skrivas in i verksamhetsplanen.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att beslut

 att   motionen avslås.

VP 21. Var kan vi långsiktigt växa oss starka? Motion om prioriterade områden
I motionen föreslås att sista meningen under punkt 26 ändras till ”Stöd ska ges särskilt i områden 
med lågt valdeltagande och/eller låga medelinkomster”. Det ligger mycket i det motionärerna skri-
ver. Vi behöver systematisera arbetet med medlems- och röstvärvning i områden där vi borde ha ett 
starkare stöd och fler medlemmar än vi har. 

Det är det viktigt att vi håller oss till de prioriteringar som partiet centralt och distriktets valledning 
identifierat när vi närmar oss valrörelsen. Det är mycket troligt att dessa sammanfaller med de prio-
riterade områden som motionärerna nämner.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

 att  anse motionen besvarad

VP22. Bättre stöd till mindre och svaga partiföreningar
Motionärerna önskar att mindre och svagare partiföreningar i länet ska få mer inflytande och mer 
stöd i valarbetet än det som framgår av verksamhetsplanen och valstrategin och föreslår därför en 
rad tillägg.

I stycke 26 i verksamhetsplanen yrkas på att mindre och svagare föreningar ska få stöd i den form de 
önskar.

I stycke 51 i valstrategin yrkas på att ytterligare hänsyn ska tas till representation för kranskommu-
nerna.

I stycke 61 i valstrategin yrkas på att distriktet ska hjälpa till ekonomiskt med lokala utskick.

I stycke 63 i valstrategin föreslås ett tillägg gällande profilkläder.

Distriktsstyrelsen är medveten om de speciella förhållanden som mindre partiföreningar har att 
förhålla sig till och förstår att detta är en utmaning. Dock är det väldigt svårt att utlova stöd i den 
omfattning och på det sätt varje partiförening önskar eftersom distriktets resurser är begränsade. 
Däremot gör vi givetvis så gott vi kan. 

När det gäller utökad representation i valledningen har motionärerna en poäng då förutsättningarna 
ser olika ut beroende på geografiskt läge.

När det gäller lokala utskick har distriktsstyrelsen i beslutsförslaget gällande ekonomisk fördelning 
föreslagit en subvention på 50% på utåtriktat material.

Vad gäller profilkläder och andra produkter saknas en beskrivning av hur dessa ska vara ”menings-
fulla” vilket gör förslaget otydligt.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

 att  avslå förslaget gällande punkt 26

 att  bifalla förslaget gällande punkt 51

 att  anse förslaget gällande punkt 61 besvarad

 att  avslå förslaget gällande punkt 63
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VP23. Se mångfalden bland partiföreningarna samt behovet av samarbete
Motionärerna föreslår att följande tillägg görs till VP stycke 26: ”För att kunna stödja alla partifören-
ingar ska distriktet också beakta mångfalden vad gäller de olika förutsättningar och behov som finns 
bland partiföreningarna. Samarbetet mellan distriktet och partiföreningarna samt mellan partifören-
ingarna ska utvecklas t.ex. via träffar utifrån partiuppdrag”,

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

 att bifalla motionen

VP24. God framförhållning i distriktets planering 
Motionärerna tar upp problemet med att partiet ibland med förhållandevis kort framförhållning läg-
ger på partiföreningarna nya aktiviteter och att detta omkullkastar föreningarnas årsplanering, vilket 
skapar stora problem för partiföreningar att delta eller att tvingas göra om en årsplanering. Eftersom 
partiföreningar gärna vill ställa upp på aktiviteter efterfrågas bättre framförhållning. Motionen före-
slår ett tillägg i verksamhetsplanen för att garantera detta.

Ett problem är att den politiska verkligheten ibland ändrar sig snabbt och att det kräver insatser från 
partiet med liten framförhållning och kort tid till planering, men givetvis bör partiföreningarna så 
långt det är möjligt ges goda förutsättningar att planera sitt arbete.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

 att sist i stycke 26 lägga till ”Information om aktiviteter där partiföreningar förväntas
  delta ges i största möjliga mån i god tid i en årsplanering”.

 att motionen därmed anses besvarad

VP25. Landstingspolitikens förankring
VP26. Förankring av landstingspolitik
VP27. Förankring av de landstingspolitiska frågorna punkt 28.
VP28. Ett formellt representantskap även för landstingspolitiken
VP29. Landstingsgruppens styrning
Samtliga dessa motioner handlar om förslagen till förankring av landstingspolitik och behandlas 
därför tillsammans.

VP 25 påtalar det  bristande inflytande medlemmarna har över landstingspolitiken och anser att även 
om det är bättre att ta fram ett landstingspolitiskt program vart fjärde år än som det är nu så är det inte 
tillräckligt. Förslaget om referensgrupper upplevs som positivt men inte tillräckligt. Man föreslår 
även att landstingsbudgeten årligen ska förankras bland medlemmarna. Motionärerna föreslår 
dessutom att en utredning tillsätts för att utreda hur formerna för medlemsdemokrati ska utformas 
på regional nivå.

VP 26 ifrågasätter förslaget att det är distriktsstyrelsen som ska nominera till de olika förtroende-
uppdragen i landstinget samt framför kravet på ett representantskap eller regionråd ska inrättas. 
Motionärerna uppmärksammar de stora brister som finns i det alliansstyrda Stockholms läns lands-
ting och vikten av att lyfta fram de landstingspolitiska frågorna för att få till stånd ett maktskifte efter 
valet.

VP 27 ifrågasätter även den att distriktsstyrelsen ska nominera till förtroendeuppdrag samt att lands-
tingsgruppen stadgar ska revideras. Den föreslår att landstingsgruppen får i uppdrag att utreda och 
komma med förslag till hur ett regionråd ska bildas med utgångspunkt från hur representantskapet i 
Stockholms stad är utformat. 

VP 28 stödjer i princip de föreslagna förändringarna men vill ändå införa ett representantskap. 
Ett problem med detta är att många av motionärerna inte haft chansen att läsa den utredning som 
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genomförts under 2016 och som ligger till grund för de föreslagna förändringarna. Denna har nu 
bifogats verksamhetsberättelsen och distriktsstyrelsen hoppas att alla kunnat sätta sig in i den. Den 
innehåller en gedigen genomgång av hur det fungerar i andra distrikt och varför dessa förändringar 
anses nödvändiga. Flera av motionerna nämner också att en regionbildning är på gång men vi måste 
utgå ifrån de förhållanden som råder för närvarande.

I flera motioner vill förslagsställarna att ett representantskap för landstingspolitiken ska skapas.  
Representantskap är ovanliga inom Vänsterpartiet. Representantskapen för Region Västra Götaland 
och Stockholm stad är de exempel som finns. Dessa har skapats då Vänsterpartiets stadgar inte är 
anpassade för de speciella strukturer och geografiska indelning som gäller i dessa enskilda fall. 
Därför har nya beslutande organ behövt skapats. I Stockholms stad har vi många partföreningar men 
bara en kommunal grupp. Till skillnad från normalkommunen kan därför inte en enskild partiför-
enings beslut få direkt följder för den kommunala gruppen. Om t.ex. partiföreningen i Botkyrka 
tar ställning för att ett nytt bibliotek ska byggas i kommunen så det ett beslut som den kommunala 
gruppen ska verka för. Om däremot partiföreningen i Farsta tar ställning för ett nytt bibliotek kan 
det inte automatiskt bli partiets politik i Stockholm eftersom väldigt många partiföreningar finns 
i Stockholms stad. Ett repskap är därför nödvändighet för att ge medlemmarna i Stockholm stad 
möjlighet att medverka i utformandet av partiets politik.

Representantskapet i Västra Götaland är ett samverkansorgan för de tidigare fyra, numera fem parti-
distrikt som ingår i Västra Götalands-regionen. 

I Stockholms län sammanfaller landstingets geografiska gräns med partidistriktets geografiska 
gräns. Det finns därmed beslutande organ i form av distriktårskonferenser och distriktsstyrelse. Om 
ytterligare ett beslutande organ skapas på samma nivå skulle beslutprocesserna för distriktet bli 
mycket otydlig. Vad skulle bli partiets politik vara om DS/årskonferens och representantskap intog 
olika positioner i en fråga? 

Ett repskap skulle också bli en väldigt otymplig organisation. Ska vi samla medlemmar från alla 
partiföreningar proportionerligt utifrån partiföreningens storlek så har vi i princip bara skapat en 
parallell distriktsårskonferens. Bedöms det behövas kan vi redan idag kalla till en extra årskonferens 
där landstingspolitiken diskuteras. DS föreslår också att en extra årskonferens ska besluta om ett 
landstingspolitiskt program under valår.

DS är medvetna om att landstingpolitiken inte fått tillräckligt utrymme på t.ex. distriktårskonferen-
ser. Vi vill nu ändra på det och det är därför vi föreslår våra förändringar. 

VP 27 och 29 vill inte genomföra den förändring som innebär att det är distriktsstyrelsen som fort-
sättningsvis efter valet 2018 ska utse (formellt nominera) partiets kandidater till olika poster. 

DS uppfattning är att denna förändring ska göras eftersom det är det normala förfarandet partiet har. 
Tittar vi på partiets normalstadgar för kommunala grupper så är det styrelsen eller medlemsmötet 
på motsvarande nivå som utser (nominerar) sina kommunalpolitiska företrädare. För landstinget är 
motsvarande nivå distriktsstyrelsen. 

Skulle partiet få möjlighet till ministerposter skulle det vara partistyrelsen, inte riksdagsgruppen, 
som utsåg partiets kandidater till dessa poster. Landstingsråd kan liknas vid en minister på den regi-
onala nivån. Det är rimligt då samma princip gäller för Stockholms län. 

Den faktiska beredningen av nomineringarna kommer som tidigare att ske inom landstingsgruppen, 
där kunskapen om uppdragens innebörd och krav finns, men det är principiellt viktigt att det är DS 
som ansvararar för den formella nomineringen.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

 att anse	VP25	första	att-satsen	besvarad

 att avslå	VP25	andra	och	fjärde	att-satsen
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 att anse	VP25,	tredje	att-satsen,	besvarad

 att avslå VP26

 att avslå VP27 

 att avslå VP28 

 att avslå VP29 

VP30. Starkare nätverk
Motionen föreslår att nätverkens ställning ska stärkas ytterligare i verksamhetsplanen genom att 
uttrycket ”eller mindre” stryks ur punkt 32, och att en formulering om att partiföreningarna ska upp-
manas att utse kontaktpersoner för samarbete med nätverk och utskott läggs till punkt 33.

Avsnittet om utskott och nätverk i verksamhetsplanen vill uttrycka satsningen på dessa i årets plan 
och motionärernas önskan om att förstärka satsningen delas av DS. Uttrycket ”eller mindre” i punkt 
32 kan missuppfattas och bör strykas.

 Att rekommendera partiföreningarna att utse en eller flera kontaktpersoner att ansvara för samver-
kan med utskott och nätverk är en bra tanke, men vi bör vara begränsa antalet ansvarsposter som 
vi ålägger  partiföreningarna att utse. DS delar helt motionärernas uppfattning om ambitionen att 
stärka alla kollektiva arbetsformer.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

 att bifalla första attsatsen

 att avslå andra attsatsen

VP31. Gör klimatomställning och grön välfärd till en strategisk fråga i valrörelsen
Motionen vill lyfta klimatfrågan ytterligare i valstrategin. Distriktsstyrelsen är helt enig med 
motionärerna om klimatfrågans betydelse. Den är vår tids ödesfråga. Klimatförändringarnas kon-
sekvenser berör samhällets alla områden i global skala och de politiska reformer som krävs för att 
minimera konsekvenserna förutsätter vänsterpolitik och ändrade maktförhållanden. I vår praktiska 
politik, i våra program och i vårt parlamentariska och utomparlamentariska arbete måste vi kunna 
tackla klimatfrågan i hela dess bredd, med både konkreta detaljförslag och långsiktiga visioner. 
Distriktsstyrelsen anser att de föreslagna förändringarna förtydligar vår målsättning att bredda 
välfärdsbegreppet så att även vår ekologisk-ekonomiska politik kan integreras som en naturlig del i 
vårt kampanjarbete.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

 att bifalla motionen.

VP32. En välfärd att lita på
Motionärerna föreslår en mindre textändring i stycke 42.  

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

 att bifalla motionen 
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VP33. Trygga jobb 
VP34. Skarpare skrivning kring tryggare jobb i valstrategin
I VP 33 pekar motionärerna på att många på dagens arbetsmarknad blir utsatta för dåliga arbetsför-
hållanden och att kollektivavtal är en viktig grund för att skapa bättre villkor. De föreslår därför en 
förändring i stycke 44 i valstrategin som tydligare belyser detta. I VP 34 föreslår motionärerna även 
de en skarpare skrivning, bl.a. om LAS.

Distriktsstyrelsen tycker att motionerna lyfter frågor som är viktiga för Vänsterpartiet att driva på 
alla nivåer och något som är en central del i vår politik.

Det är bra att detta tydliggörs i valstrategin, dock kanske det inte i detalj måste redogöras för  då detta 
dokument är mer övergripande.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

 att bifalla VP 33

 att VP 34 därmed anses besvarad

VP35. Det sekulära samhället
Motionärerna tycker att extra vikt ska läggas vid att framhålla att vi arbetar för att skolor och försko-
lor ska vara fria från religiös påverkan och att vi därför ska lägga till en formulering i valstrategin 
som fastställer att vi är ett parti som värnar det sekulära samhället. 

Vänsterpartiet är ett sekulärt parti som även värnar religionsfriheten. Vi anser att skolor och försko-
lor ska vara fria från religiös påverkan. Däremot är det svårt att tänka sig ett helt sekulärt samhälle 
om man samtidigt ska värna religionsfrihet. Ett samhälle där religionsfrihet råder är så sekulärt som 
de människor som befolkar det.

Staten, däremot, ska vara sekulär. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 
 
att avslå motionen

VP36. Kulturen som en del av valrörelsen 2018
Motionärerna föreslår att i distriktets valledning, som ska styra distriktets valkampanj, tillkommer 
ytterligare en person utsedd av distriktsstyrelsen, som ska ha ansvar för att arrangera och samordna 
kulturarrangemang i valrörelsen. En sådan mening föreslås införas i ”Valstrategi inför valet 2018 
- distriktsstyrelsens förslag” under punkten 51. Distriktsstyrelsen håller med om beskrivningen av 
kulturen som ett viktigt inslag i den politiska kampen och dess förmåga att entusiasmera människor. 
Historiskt sett har till exempel kampsånger spelat en oerhört viktig roll. Teater, bildkonst, affisch-
konst, tidskrifter och böcker har följt rörelsen åt och varit en del av vår politiska kamp i mer än 100 
år. De politiska motståndarna har också alltid använt kulturella inslag i sin kamp. Detta gäller som 
motionärerna påpekar också dagens situation. 

Däremot är vi tveksamma till att årskonferensen i detalj ska bestämma arbetsfördelning inom val-
ledningen. Dessutom kommer det praktiska arbetet med att arrangera och samordna kulturarrange-
mang med nödvändighet att i första hand utföras av distriktsexpeditionen.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

att  sist i punkt 54 ändra till ”…i form av aktiviteter, happenings och mer kultur”.
att   motionen därmed anses besvarad
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VP37. Låt fler få chansen att krossa Alliansen
Motionen vill att kravet på att de valansvariga som partiföreningarna utser sitter i föreningsstyrel-
sen tas bort. Distriktsstyrelsen vill betona vikten av att det behövs ett nära samarbete mellan den 
valansvariga och föreningens styrelse som är ansvarig för den ekonomiska förvaltningen av par-
tiföreningen. Det är klart att ett sådant samarbete är inte omöjligt med en person utanför styrelsen. 
Valstrategin ska underlätta för partiföreningarnas arbete och inte ställa till krångel. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

att  bifalla motionen

VP38. Medlemskap via swish
Motionären skriver att det genom att införa swish som betalningsmedel blir lättare för människor att 
bli medlemmar i Vänsterpartiet, särskilt under valrörelsen där vi har möjligheten att värva många 
nya medlemmar i samband med offentliga möten etc. 

Som motionären också skriver är det partiet centralt som äger frågan. Distriktsstyrelsen håller med 
om att medlemsvärvningen blir mycket lättare om partiet inför swish och kommer därför att driva 
frågan vidare till partiet centralt.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

att bifalla motionen.

VP39. Fackligt aktiva
Motionären föreslår att följande läggs till sist i stycke 58: ”Vänsterpartiet Storstockholm ska upp-
muntra 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”.

Distriktsstyrelsen håller med Kommunalvänstern om att det är viktig för alla att engagera sig i sitt 
fackförbund. Vänsterpartiet driver genom sina riksdagsledamöter och kommunpolitiker idag en 
väldigt offensiv politik när det gäller arbetsmarknadsfrågor. Vi är ett parti som kämpar alltid för ett 
bättre villkor för alla som arbetar. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

att  bifalla motionen

VP40. Skolklasser och andra valstugebördor
Motionären påtalar ett problem med att få fram relevant information i valrörelsen 2014 och vill 
att distriktet tar på sig att leverera detta i kommande valrörelse. Distriktsstyrelsen kan absolut se 
problemet i att all information inte omedelbart finns tillgängligt i en valstuga, men ser det också som 
omöjligt att utlova att omedelbart tillfredsställa exakt alla önskemål.
Förmodligen finns det frågor som återkommer, exempelvis skolfrågan som motionären nämner, 
och här kan vi ha en beredskap innan valrörelsen börjar.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

att det genomförs en inventering av de behov som partiföreningarna tidigare sett, 
 gällande material, i början av 2018

att motionen därmed anses besvarad
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VP41. Shoppa loss på 84:an
Motionären uttrycker en önskan om att profilkläder och andra produkter ska kunna beställas från 
distriktet.

Distriktsstyrelsen förstår att webshopen kan bli överbelastad mitt under valrörelsen men tyvärr har 
distriktet ingen möjlighet att ha kläder och annat i lager.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

att avslå motionen

VP42. Utveckla en god ton mot varandra, ett schysst samarbetsklimat, utarbeta 
etiska riktlinjer.
Motionärerna skriver att det finns en hård ton mellan partikamrater, främst på sociala medier, när 
olika åsiktskiljaktigheter dryftats. Man upplever att det förekommit förtal och att anställda i partiet 
uttalat sig på ett olämpligt sätt. Vidare önskar motionärerna att det tas fram riktlinjer för hur anställ-
da ska hantera att även kunna inneha förtroendeuppdrag, främst när det handlar om kontakter med 
media och på sociala medier. 

Distriktsstyrelsen har uppmärksammat att många inte uttrycker sig kamratligt. Det förekommer per-
sonangrepp både internt och utåt. Det är rimligt att kunna kritisera varandra när vi tycker att någon 
gör fel, men det som sägs ska vara sakligt och sant. 

Distriktsstyrelsen anser inte att det är vår uppgift att uppfostra vuxna människor, men ser samtidigt 
ett behov av att ha diskussioner om den misstroendekultur som på sina håll finns i partiet. Detta ingår 
som en del i partiföreningsskolan som genomförs under våren och som alla partiföreningsstyrelser 
deltar i. Vi förutsätter att styrelserna för detta vidare till sina föreningar. 

Mycket riktigt har vi inget förbud för anställda att samtidigt inneha förtroendeuppdrag och även om 
det ibland kan vara en svår balansgång så tycker vi att det är bra att det är så. Våra anställda är enga-
gerade människor och det vore synd att hindra dem från att vara det.

Även om partiet inte omfattas av samma meddelarfrihet som offentligt anställda så är det en själv-
klarhet för oss att anställda både yttrande- och meddelarfrihet. Det vore väldigt märkligt om vår 
organisation skulle hävda något annat. Detta finns dessutom exempelvis reglerat i ett lojalitetsavtal 
i Handels kollektivavtal. Dessutom har den som är i arbetsledande ställning diskussioner med alla 
anställda om vad som är lämpligt och kanske mindre lämpligt. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

att anse motionen besvarad

VP43. Möjligheter för personer 65+ att delta i politisk verksamhet
Motionärerna påtalar en brist i representation när det gäller partimedlemmar med förtroendeupp-
drag som är äldre än 65 år och föreslår ett åtgärdsprogram, som ska inkluderas i verksamhetsplanen, 
för att komma till rätta med detta.

Distriktsstyrelsen håller med om att det är olyckligt om personer över 65 inte finns representera-
de i vår organisation. Exempelvis fanns en representant från pensionärsklubben inadjungerad i 
distriktsstyrelsen för några år sedan men det togs bort i och med att distriktsstyrelsen blev mindre. 
Emellertid skulle vi vilja göra en kartläggning av hur åldersrepresentativiteten ser ut innan ett åt-
gärdsprogram tas fram.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta 

att en kartläggning avseende representation av medlemmar 65+ på olika nivåer i distriktet 
 ska genomföras under verksamhetsperioden.

att  om denna kartläggning visar på en orättvis representation, utarbeta ett åtgärdsprogram

att  därmed anse motionen besvarad

Reservation
Reservation mot DS beslut avseende avslag på motionerna VP 25, 26 samt 27 om förankring och 
demokratisering av landstingspolitiken. Jag yrkar bifall på dessa motioner samt att den utrednings-
grupp som tillsätts arbetar ihop motionärernas förslag och intentioner.

Det som varit ytterst anmärkningsvärt i behandlingen av den DÅK-motion som beslöts för två år 
sedan är att denna varken förankrats eller diskuterats vare sig med landstingsgruppen, dess grupp-
styrelse eller ledning och inte heller har någon diskussion först med partiföreningarna. 
Distriktsstyrelsen har helt missat intentionen med den motion som skrevs till DÅKen för två år 
sedan. Den innehöll behov av en demokratisering och förbättrad dialog partiintern vad gäller lands-
tingspolitik. Men den innehöll också behovet av att sprida kunskap om den framgångsrika politik 
som landstingsgruppen bedriver. Istället blir svaret från distriktsstyrelsen att ytterligare maktcentre-
ra deras roll. Distriktsstyrelsen har även ignorerat det faktum att från 2019 kommer Stockholms läns 
landsting att bilda region och detta innebär ytterligare behov av en förändrad distriktsorganisation. 

I handlingarna som utsändes för att kunna motionera till årets DåK fanns varken utredningen eller 
den reservation mot beslutet med som skrevs i samband med DS beslut i december 2016.
Precis som Vänsterpartiet i Haninge skriver så saknar Vänsterpartiets distriktsorganisation en med-
lemsdemokratisk aspekt som finns i andra partier och som även finns på avdelningsnivå i de flesta 
fackförbund. Men i vårt StorStockholmsdistrikt saknar medlemmarna förutom till DåKen möjlighet 
till inflytande mellan dessa två årsperioder.  

Motionärerna går olika långt i sina förslag men samtliga motioner innehåller förslag på hur Lands-
tingspolitiken kan förankras och hur medlemmarnas röst, dvs demokrati kan och bör fördjupas.
Samtliga motionärer vill att distriktsårskonferensen beslutar om uppdrag att utreda och återkomma 
med förslag hur ett repskap, regionråd eller motsvarande bör se ut. Jag anser med denna motivation 
samt med hänvisning till de motioner som skrivits att årets Distriktsårskonferens bör bifalla dessa.

Gunilla Roxby Cromvall

Reservation
Gunilla Roxby Cromvall anmälde reservation vid behandling av förslaget till beslut enligt följande: 

Motionärerna vill ha en fördjupad förankring, diskussion och demokrati över landstingsgruppens 
politik, med förslaget att inrätta ett repskap som skulle kunna sammanträda en gång i halvåret. Detta 
eftersom det varje distriktsårskonferens (DåK) förekommer ett ganska stort antal motioner, som 
innehåller bra förslag på politiska frågor, som landstinget skulle kunna bedriva.  Ett flertal av dessa 
motioner skulle kunna verkställas ganska omgående av landstingsgruppen. Landstingsgruppen 
får också en minimal tid till sitt förfogande, ofta högst 15 minuter på varje DåK och då hinner bara 
verksamhetsberättelsen genomgås, samt svar på några frågor kring denna. Trots landstingsgruppens 
begäran om att få medverka på t.ex. ordförandeträffar eller kurs för nya medlemmar har detta inte 
hörsammats. Det saknas forum för partiföreningarna för en diskussion och eventuella beslut om 
landstingspolitiken. Våra kommunala parlamentariska grupper däremot har sådana forum.

Storstockholmsdistriktet har så oerhört många mer medlemmar och föreningar i jämförelsevis med 
andra distrikt i landet.  Det händer också betydligt mer i landstingspolitiken än det gör i andra delar 
av landet. Vi behöver därför ha mer forum för diskussion partiinternt. 
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Arbetsgruppen som utsetts av distriktsstyrelsen anser i sin utredning att det är alltför arbetsamt och 
kostsamt att ha ett repskap. Jag kan inte se vad som är kostsamt, är mötena i landstingshuset utgår 
ingen lokalhyra och utskick sker troligtvis nästan helt med epost. Landstingsgruppens kansli skulle 
t.ex. kunna vara distriktsexpeditionen behjälplig att hålla i dessa utskick samt anmälningar om vilka 
som kommer.

Motionen skrevs för nästan två år sedan men ingen kontakt från den utredande gruppen har förevarit 
med landstinggruppen eller dess ledning. Jag finner detta mycket anmärkningsvärt och att utred-
ningssvaret på motionen kom så sent att distriktsstyrelsen inte anser det vara tidsmässigt möjligt 
med en dialog med landstingsgruppen med anledning av förslagen.

Av denna anledning begärde jag att utredningen skulle remitteras till landstingsgruppen de två 
sistnämnda distriktsstyrelsemötena, då vi fått denna utredning men detta bifölls inte av distriktssty-
relsen. Jag valde därför att inte delta i det beslut som därefter följde på detta.

I utredningen förekommer en hel del sakfel samt viktiga fakta saknas. 

• Landstingsgruppens budget och skattesats fastställs varje år av distriktsstyrelsen men 
 utan förankring eller insyn av föreningarna.  
• Det är distriktsstyrelsen som fastställt landstingsgruppen stadgar (som numera ska 
 heta arbetsordning). Dessa är ett direkt plagiat av distriktsstyrelsens arbetsordning. I 
 dessa stadgar är det beslutat att de ska revideras varje ny mandatperiod (om behov finns).
• Landstingets gruppstyrelse anser att det är valkonferensen som ska utse vem det är som 
 är landstingskandidat. Detta svar har lämnats till distriktsstyrelsen för över ett år sedan 
 och har inget med motionen att göra utan var ett uppdrag som dåvarande 
 distriktsordförande ville klargöra inför nästa val.
• I landstinget väljs gruppledare, landstingsråd samt ledamöter till landstingsstyrelsen för 
 en hel mandatperiod. 
• Övriga uppdrag (exklusive landstingsfullmäktige) väljs för varje år. Landstingets syfte 
 med detta är, för att kunna hantera eventuella politiska vildar och blockera dom från för 
 stort inflytande. Landstingsgruppen har alltid valt om de som vill väljas om. Landstings  
 gruppen skickar alltid ut enkät med förfrågan inför varje omval. Innan mandatperiodens   
 första val skickas en omfattande enkät ut med frågor kring vilken tid respektive politiker   
 kan ge för parlamentariskt uppdrag samt vilka intresseområden man har.
• Vilka parlamentariska uppdrag som landstingsgruppen får efter ett val är utifrån valresultat  
 samt av förhandlingar med övriga partier. Det är således varken hugget i sten att vänster-   
 partiet kan få landstingsråd eller plats i olika parlamentariska församlingar.
• Vilka kriterier ska gälla för att distriktsstyrelsen ska nominera personer till ett 
 parlamentariskt uppdrag? Ska distriktsstyrelsen göra detta en gång per år? Och vad har 
 detta med politisk förankring att göra, d.v.s. svar på motionen? 
• Kartan har också förändrats sedan motionen skrevs. Nu har en ansökan om att bilda 
 region av Stockholms läns landsting inlämnats till regeringen och planeringen är att Region  
 Stockholm ska finnas from 1/1 2019 dvs direkt efter nästa val. Detta ställer också krav på 
 en förändrad partiorganisation, att bilda ett regionråd.

Distriktsstyrelsen har enbart delvis svarat på motionens innehåll men har tagit tillfället i akt att istäl-
let på att införa en rad andra beslut som inte har med denna motion att göra, eller med det utrednings-
uppdrag som gavs till arbetsgruppen. Detta har skett utan dialog med landstingsgruppen och utan 
iakttagande att region Stockholm kommer att bildas efter nästa val.

Gunilla Roxby Cromvall
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Ekonomiutredningen
Motionssvar

E1. Återremittering av ekonomiutredningen
Motionärerna vill återremittera ekonomiutredningen för att bättre motivera skillnaderna i hur stor 
del av partistödet som ska avgå till distriktet.

Uppdraget från årskonferensen 2015 var framförallt att säkerställa möjligheten för alla föreningar 
i distriktet att upprätthålla en stabil basverksamhet samt att genomlysa principerna för partistödets 
fördelning. Detta har utretts av dstriktsstyrelsen genom en särskilt tillsatt arbetsgrupp som i sin tur 
rapporterade till DS med sina förslag till beslut.

Det som föreslås årskonferensen är mindre justeringar av befintligt system med huvudsakligt fokus 
på att stärka resurserna där de är som svagast. Framförallt gäller det de mindre föreningarna i Stock-
holms stad men justeringarna som ger en grundpeng även till mandatlösa föreningar i länet och 4000 
kr mer till alla länsföreningar har också en profil som betyder mest för de som har minst.
Distriktsstyrelsen menar att det befintliga systemet har en god legitimitet i organisationen i stort och 
att de nu föreslagna förändringarna, inklusive rabatt på utåtriktat material och den aktivitetsfond 
som inrättats, just uppnår syftet att ytterligare stärka bättre möjligheter till en stabil basverksamhet i 
hela distriktet.

Distriktsstyrelsen menar också att det vore olyckligt att skyndsamt utreda detta vidare under 2017 
eftersom det skulle ta fokus från den valplanering som behöver komma igång. Såväl föreningar som 
distriktsstyrelsen behöver nu kunna förutse det ekonomiska läget inför valrörelsen.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta:

att avslå motionen

E2. Avgiften till distriktet
Motionärerna vill förändra principerna gällande hur stor del av det kommunala partistödet som ska 
avgå till distriktet samt införa en modell med två skilda budgetar för distriktet.

När det gäller det formella kring vad kommunallagen säger om partistödet så ligger det system vi 
använder oss av inom ramen för vad lagstiftaren angett. Om det skulle uppstå lokala problem med 
redovisningen av den del som avgår till distriktet så är erfarenheten att det går att lösa.
Att storleken och formerna för partistödet varierar mellan kommunerna är en realitet som vi för-
söker tackla just med detta system för att finansiera gemensamma utgifter bättre tillsammans. Alla 
delar av partiorganisationen är beroende av varandra för att fungera, den centrala organisationen 
behöver en regional som behöver en lokal och tvärt om. Det är så vi vet vad vi tycker och vad vi har 
att göra tillsammans.

Den modell som vi har för den distriktsgemensamma ekonomin upplevs i delar som orättvis i den 
mån att man själv får för lite och att andra får för mycket. Därför är det viktigt att vi tillsammans 
landar i ett system som vinner bred acceptans, öm än inte allas hjärtan fullt ut. Distriktsstyrelsen 
vidhåller därför förslaget till årskonferensen.

När det gäller frågan att upprätta separata budgetar för Stockholms stad och länet så ser vi inte några 
fördelar med det, men flertalet administrativa problem.

När det gäller den kommande valrörelsen så ser vi det som en nödvändighet med bra kommuni-
kation mellan distriktets valledning och Södertälje som är en nyckelkommun för hela distriktet i 
valrörelsen. Vänsterpartiet kommer såklart inte vara det rikaste partiet i den kommande valrörelsen 
heller, men vi ska använda våra samlade resurser på bästa sätt i hela distriktet. Särskilt fokus kom-
mer att finnas på att stärka vår ställning i de kommuner där vi har eller aspirerar på att ta makten efter 
2018 och där är Södertälje en självklar del och det är en distriktsangelägenhet.
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Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

att avslå motionen

E3. Tydligare omfördelning av verksamhetsbidraget i Stockholms Stad
Motionärerna har modifierat den modell som utarbetats av utredningsgruppen och föreslår ett gene-
rösare basbelopp till föreningarna i Stockholms stad. Distriktsstyrelsen sympatiserar med förslaget 
men anser att konsekvenserna för de största föreningarna i Stockholm skulle bli lite för stora jämfört 
med det beräknade nuläget. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta

att avslå motionen

E4. Partilokalfond
Motionärerna vill höja partiskatten till 15 % på uppdrag i Stockholms stad och landstinget för att fi-
nansiera en lokalfond för prioriterade förortsområden. En sådan höjning skulle uppskattningsvis ge 
ytterligare ca 150.000 kr i budget, varav 112.500 kr från Stockholms stad (med samma fördelning 
som 2015).

Distriktsstyrelsen gillar idén men är ändå tveksamma till införandet. Vi vet att verksamhetslokaler 
är viktiga och bra för föreningarna, men att de ibland också tenderar att kosta mer än vad de smakar. 
De föreslagna justeringarna gällande verksamhetsbidraget för föreningarna i Stockholms stad ger 
framförallt ett tillskott till föreningarna i ytterstaden vilket vi hoppas ska ge dem en större frihet vid 
prioriteringar i verksamheten och möjligheter att hyra exempelvis ett förråd eller mindre lokal för 
föreningens inventarier.

Distriktsstyrelsen är också tveksam till att höja partiskatten för direkt finansiering av en sådan fond. 
Vi ser redan idag att betalningsviljan varierar och tror att en höjning skulle kunna påverka denna 
negativt.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta:

att avslå motionen

Reservation
Jag reserverar mig mot avslaget på motion E 1 första att-satsen med motivering att föreningarna 
fortfarande inte fått någon motivation om varför det ska gälla olika procentsatser inbetalt partistöd 
från Stockholms stad kontra länskommunerna. Det har inte heller motiverats varför man anser att 
samma procentsats ska gälla för alla kommuner oavsett vad de har för inkomst och vad de har för 
utgifter. Enligt min mening ska medel fördelas efter politiskt behov. Att sitta i majoritet eller att sitta 
i opposition innebär helt olika saker. De som sitter i politisk majoritet har ett större behov av extra 
resurser för att nå ut med sin politik, då detta lätt drunknar i majoritetsöverenskommelser. Behovet 
styrs också av befolkningsunderlag och det är ytterst anmärkningsvärt att Stockholm med nästan 
1 miljon invånare inte ska kunna arbeta utåtriktat och internt gentemot alla Stockholmsföreningar 
genom att tilldelas extra resurs för just detta. Distriktet har aldrig haft så mycket disponibel inkomst 
via dessa partistöd som denna mandatperiod.  Det saknas helt enkelt en genomgående politisk 
analys var dessa medel bäst kommer till användning. Det saknas också motivation till vad distriktet 
behöver vad gäller dessa medel och var resurserna politiskt sett gör bäst nytta. Därför borde denna 
utredning återremitteras för att ge detta underlag, först då kan vi fatta ett genomtänkt politiskt beslut. 
Men distriktsårskonferensen beslöt redan för två år sedan om denna utredning så den kompletteran-
de utredningen får inte ligga i långbänk då valrörelsen snart måste komma igång. Med detta yrkar 
jag bifall till motion E 1.   

Gunilla Roxby Cromvall
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Uppdrag till valberedningarna för riksdags- och landstingslistorna
Motionssvar

U1. Fler listor i landstingsvalet
U2. En lista per valkrets i landstingsvalet
I motion U1 föreslås att valberedningen för landstingslistorna ges i uppdrag att ta fram tre istället 
för en lista för valkretsarna i Stockholms stad, vilket skulle ge fler ersättare i vår landstingsgrupp. 
Motion U2 föreslår att valberedningen för landstingslistorna ska ta fram en lista per valkrets  samt 
att kandidaterna på respektive landstingslista ska bo och verka i de valkretsar de kandiderar.

Valsystemet för landstingsval är konstruerat så att antalet ersättare som utses hänger samman med 
hur många olika listor som respektive parti går fram med. Antalet ersättare i varje valkrets som par-
tiet tar mandat i är halva antalet mandat, men alltid minst tre. Det innebär att Vänsterpartiet med vårt 
”normala” valresultat får tre ersättare i varje valkrets. Ersättarna kan bara tjänstgöra för frånvarande 
ledamot från den egna valkretsen. Om vi går fram med samma lista i samtliga valkretsar så kommer 
samma tre personer att utses till ersättare i samtliga valkretsar där vi tar mandat. Någon dubbelvals-
avveckling görs inte, vilket innebär att vi bara får tre ersättare. Om vi tvärtom går fram med olika 
listor i samtliga valkretsar så får vi med 2014 års valresultat 3 x 10 ersättare, dvs 30.

Som motion U1 skriver, togs den nuvarande modellen fram inför valet 2010 efter en ingående 
utredning. 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. Tre separata listor var en kompromiss och avvägning mellan de två aspekterna.

I valet 2014 fick vi sju ledamöter från listan för valkretsarna i Stockholms stad (valkrets 1, 2, 4, 5 och 
6) samt tre ersättare, tre ledamöter från listan för de södra valkretsarna (valkrets SV, SO och O) samt 
fyra ersättare (vi fick en ”extra ersättare” pga. personvalet) och slutligen två ledamöter från listan 
för de norra valkretsarna (valkrets NV och N) samt tre ersättare; sammanlagt tolv ledamöter och tio 
ersättare.

Sedan valet har landstingsgruppens sammansättning förändrats genom avsägelser. Tio av de tolv 
valda ledamöterna är kvar i gruppen och åtta av de tio valda ersättarna har antingen gått in som leda-
möter eller kvarstår som ersättare.

DS håller med om att antalet ersättare borde vara större för att säkra en stabil landstingsgrupp. Det är 
särskilt i Stockholms stad som ersättarna blir för få i förhållande till antalet valda ledamöter. Försla-
get i motion U1 är därför en bra förändring av som vi föreslår bifalls.

Förslaget i motion U2, en lista per valkrets, skulle däremot innebära en väldigt stor landstingsgrupp, 
42 personer med 2014 års valresultat, där bara knappt en tredjedel är ordinarie landstingsledamöter. 
Vi tror inte det skapar optimala arbetsförhållanden och det skulle bli svårare för valkonferensen att 
förutse vilka som mest sannolikt skulle bli valda. Vi vill inte heller tillstyrka förslaget att kandidater-
na måste bo i den egna valkretsen. Det är visserligen naturligt att så i stor utsträckning är fallet, men 
landstingsgruppens ledamöter förväntas agera kollektivt som representanter för hela distriktet, inte 
var och en för sin egen valkrets. Inte heller är det rimligt att valkonferensen med ett sådant beslut 
förhindras att fritt besluta om vilka som ska kandidera för Vänsterpartiet i landstingsvalet. En ”topp-
kandidat” med brett stöd i distriktet bör t.ex. kunna nomineras även om hen råkar bo i en valkrets där 
vi sannolikt inte vinner något mandat.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att bifalla motion U1

att  avslå motion U2
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U3. Två riksdagslistor
I motionen föreslås att valberedningen ska ta fram två riksdagslistor, en för Stockholms stad och en 
för Stockholms län, att kandidaterna på respektive riksdagslista ska bo i den valkrets  respektive lista 
omfattar, men att partiets ordförande ska kunna föreslås på båda listornas förstaplats.

Vänsterpartiet Storstockholm har gått fram med en gemensam riksdagslista för valkretsarna Stock-
holms län och Stockholms stad sedan 2002. Det har känts naturligt med tanke på att vi, till skillnad 
från flera andra partier, har ett gemensamt distrikt för stad och län. Vi tror inte heller att individuell 
förankring i respektive valkrets spelar någon nämnvärd roll för vare sig väljare eller partimedlem-
mar. Valkonferensens ledamöter bör vara fria att sätta upp de kandidater som de tror bäst represente-
rar distriktet och partiet som helhet i riksdagen.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att avslå motionen

U4. Leave Ung Vänster alone!
Motionären vill att distriktsstyrelsens förslag att Ung Vänster Storstockholm adjungeras med en 
plats i vardera valberedning utgår, och att valberedningarnas uppdrag i stället kompletteras med en 
uppmaning att arbeta med spridning efter ålder.

Distriktsstyrelsen anser att nära samarbete mellan Vänsterpartiet och Ung Vänster är värdefullt för 
båda parter, och att det bör uppmuntras och underlättas i så stor utsträckning som möjligt. 

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att avslå	första	att-satsen	

att bifalla	andra	att-satsen

U5. Fördela uppdrg transparent och demokratiskt
Motionärerna efterfrågar demokrati, transparens och rättvisa och vill se tydliga konsekvenser om 
partikamrater handlar på ett olämpligt sätt. Motionärerna efterfrågar också att distriktsstyrelsen får 
en direkt roll i olika valberedningar.

Distriktsstyrelsen delar motionärernas önskan om att partiets strukturer, riktlinjer och värderingar 
skall respekteras och efterlevas av alla våra representanter. Mycket av det som motionen lyfter upp 
regleras i partiets stadgar och föreslagna förändringar behöver därför behandlas på central nivå. 
Distriktsstyrelsen håller naturligtvis med om att olämpliga handlingar och medvetna kontraktsbrott 
behöver leda till lämpliga konsekvenser, men kan inte se vilka konkreta åtgärder utöver nuvarande 
förfarande som skulle tillfredsställa motionens tre första yrkanden. Distriktsstyrelsen anser att det 
vore olämpligt att låta distriktsstyrelsen ingå i de olika valberedningarna, då detta riskerar att leda 
till maktkoncentration snarare än ökad transparens och demokrati.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta 

att anse	motionens	första	tre	att-satser	besvarade

att 	avslå	motionens	fjärde	att-sats

U6. På förekommen anledning – en uppförandekod för parlamentariker
Med hänvisning till interna konflikter som förekommit under den förra verksamhetsperioden 
föreslår motionärerna att kandidater till parlamentariska uppdrag skall vara bundna av en uppfö-
randekod, och att valberedningen skall granska kandidaters tidigare uppförande utifrån denna kod.
Distriktsstyrelsen delar motionärernas önskan om ett respektfullt bemötande och efterföljande av 
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politiska beslut inom partiet, och håller med om att vi behöver bli bättre på att hantera interna kon-
flikter så att vi kan fokusera på att föra ut vår politik.

Distriktsstyrelsen ser dock viktiga skillnader mellan motionärernas föreslagna förfarande och 
valberedningarnas egentliga uppdrag, som fokuserar på mycket konkreta frågor kring jämställd 
representation, efterlevnad av riktlinjer rörande partiskatt, politisering av valen av kandidater och 
motverkande av personval. Distriktsstyrelsen tror inte att en formell och dokumenterad uppfö-
randekod som utgår från principer om kamratlighet och lojalitet till partiets politik och struktur 
skulle på något vis avvika från de oskrivna regler vi alla eftersträvar att efterleva. Däremot skulle 
det kunna betraktas som en svaghet hos partiet om ett sådant formellt dokument anses nödvändigt 
för att vi skall kunna bete oss kamratligt och respektfullt mot varandra. En dokumenterad formell 
uppförandekod skulle heller inte hindra subjektiva bedömningar och personkonflikter, utan skulle 
snarare riskera att tillhandahålla ytterligare en grund för individfokuserade debatter som stjäl energi 
och uppmärksamhet från vårt politiska budskap.  

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen
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Allmänna motioner
Motionssvar

A1. Förstärk aktivistnätverket 
Motionen handlar om att på olika sätt stärka aktivistnätverket. Motionärerna föreslår att aktivistnät-
verket ska få en egen budget, en ombudsman med särskilt ansvar och som också är sammankallande 
samt att kopplingen mellan nätverket, distriktet och partiföreningarna stärks. Distriktsstyrelsen an-
ser liksom motionärerna att aktivistnätverket är en viktig del av distriktet och att mer behöver göras 
för att stärka samtliga nätverk och utskott i distriktet. Därför har DS i förslaget till verksamhetsplan 
föreslagit en kommunikationsplan för att göra kopplingen till partiföreningarna bättre. Idag får 
aktvistnätverket ekonomiska och personella resurser efter behov och det ger en bra flexibilitet som 
DS tror gynnar nätverken. Dessutom måste man vara medveten om att formen helt bygger på att 
nätverken är så aktiva som de som medlemmarna gör dem.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att anse motionen besvarad

A2. Gemensam kampanjbuss för distriktet i valet 2018
Motionären föreslår att distriktet ska införskaffa en kampanjbuss för användande i valrörelsen 2018 
och anför bl. a flexibilitet och tillgänglighet som argument. Motionären påtalar även att detta kan 
vara ett alternativ till de traditionella valstugorna.

Distriktsstyrelsen har i förslaget till valstrategi inför 2018 påtalat behovet av andra, mer flexibla, 
lösningar än valstugor och instämmer i princip med motionären, men anser att detta beslut är upp till 
valledningen att fatta då det är en fråga om prioriteringar av hur valbudgeten ska användas.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att förslaget i motion A2 överlämnas till valledningen

att  motionen därmed anses besvarad

A3. Mångfald i bildmaterial
Motionären påtalar brister i mångfald i bildmaterialet till en central kampanj, framtagen av en 
reklambyrå, som genomfördes i valet 2014 och anser att Vänsterpartiet ska ta fram material som är 
mer representativt och tydligare illustrerar partiets partiets politik, samt att man bör välja en reklam-
byrå som har kunskaper om inkludering.

Distriktet använder sig inte av någon reklambyrå vid produktion av material och även om distrikts-
styrelsen håller med om vikten av mångfald så har vi begränsade möjligheter att påverka partiets 
centrala materialutformning.

Även om ambitionen och medvetenheten om vikten av mångfald finns så är det också i princip 
omöjligt att tillfredsställa varje aspekt av mångfald och inkludering i varje given bild.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att  anse motionen besvarad

A4. Bättre kontakter med Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund 
Motionären vill att årskonferensen uppdrar till DS  förbättra samarbetet med Ung Vänster och 
Vänsterns Studentförbundet (VSF) genom att öka kännedomen om varandras verksamheter för att 
bättre kunna dra nytta av varandras aktiviteter. Motionären eftersträvar också en beskrivning från 
dessa två organisationer av hur bidraget från partiet används samt vill se över rutinerna när det gäller 
hantering av partiets stöd. 



VP
VALSTRATEGI

24

Distriktsstyrelsen håller med att Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund är två organisationer 
som är nära partiet och är viktiga för oss. I dag fungerar samarbetet väldigt olika. Ung Vänster-klub-
bar är precis som våra föreningar starka i vissa områden och väldigt passiva i andra och det är omöj-
ligt för oss i partiet att lägga oss i deras arbete. 

Distriktsstyrelsen vill dock uppmuntra partiföreningar att bjuda in Ung Vänster till möten, aktivi-
teter och samtal för att dels stötta ungdomar som kämpar för en vänster politik men också för att, 
precis som motionären skriver, vi behöver dessa två organisationer för att bli starkare själva.

Distriktsexpeditionen som hanterar ekonomin har en bra fungerande rutin när det gäller överföring 
av partiets stöd till Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund. För att fåveta exakt hur pengarna 
används just i ert lokala område kan man ta kontakt med Ung Vänster Storstockholm eller Vänsterns 
Studentförbund.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att bifalla motionen

A5. Utveckla branschföreningarna
Motionärerna beskriver vikten av att utveckla våra branschföreningar då de är en viktig länk mellan 
de politiska och de fackliga delarna i partiet. De föreslår att branschföreningarna ska få ekonomis-
ka medel för att utveckla sin verksamhet samt att det ska anordnas en gemensam konferens med 
branschföreningarna.

Distriktsstyrelsen håller med om att det är mycket viktigt att stärka samarbetet med de fackliga 
organisationerna och att branschföreningarna är en viktig länk. I förslaget till ny ekonomisk fördel-
ning i distriktet får branschföreningarna utökad tilldelning. De har också, som alla partiföreningar, 
möjlighet att söka pengar i aktivitetsfonden.

Under förra verksamhetsperioden skulle en facklig konferens anordnats. Den blev inte av pga tids-
brist för de ansvariga, men det finns inget som hindrar att den idén lever vidare och kan genomföras 
under kommande verksamhetsperiod.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att  anse motionen besvarad

A6. Glada barn är inte värt det
Motionären beskriver hur gasen helium är en ändlig resurs som håller på att ta slut och vill att 
Vänsterpartiet Storstockholm visar ansvarstagande genom att sluta använda helium i de ballonger 
vi delar ut till allmänheten exempelvis i samband med utåtriktade kampanjer. Motionären vill att 
distriktet slutar köpa in helium efter valet 2018 och att partiföreningarna, stadshuset och landstings-
gruppen uppmanas att göra likadant.

Distriktsstyrelsen håller med om att det finns goda skäl att sluta fylla ballonger med helium. Utöver 
det skäl som motionären hänvisar till så är det helium vi använder oftast utvunnet tillsammans med 
naturgas, som är ett av de fossila bränslen vi måste sluta använda om vi skall kunna bromsa klimat-
förändringarna. Ballonger fyllda med helium löper dessutom en betydligt större risk att hamna i 
naturen och orsaka skada för djurlivet jämfört med luftfyllda ballonger, som oftast tas om hand inom 
hushållens avfallshantering. Distriktsstyrelsen tycker dock att den föreslagna tidsgränsen för inköp 
av helium är inkonsekvent, och föreslår därför distriktsårskonferensen att besluta:

att uppmana hela partiorganisationen i Stockholmsdistriktet att omedelbart sluta köpa
 in helium

att därmed anse motionen besvarad.
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A7. Låt distriktsstyrelsen bereda valberedningsvalet
I motionen föreslås att distriktets nuvarande modell för beredning av valet av ny valberedning – DS 
föreslår en valkommitté som väljs av årskonferensen och som i sin tur föreslår ny valberedning  – 
avskaffas och att i istället DS bereder valberedningsvalet från och med nästa årskonferens. 

Vår modell tillkom för att förebygga misstankar om att DS tenderade att föreslå personer som man 
visste eller trodde skulle föreslå DS-ledamöterna till omval. Med ett extra led mellan DS och den 
nya valberedningen undanröjs risken för att sådana misstankar uppkommer. Vi tror att det är viktigt 
att årskonferensombud och medlemmar kan vara säkra på att alla val bereds utan ovidkommande 
hänsyn.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta 

att  avslå motionen

A8. Avskaffa de odemokratiska valkretsarna
I motionen föreslås att nuvarande system med valkretsar för val av kongressombud ersätts av val på 
en central valkonferens, alternativt på tre valkonferenser, en för norra länet, en för Stockholm kom-
mun och en för södra länet. Motionären menar att modellen med valkretsar är odemokratisk, att den 
gynnar partiföreningen på den ort där valkretsmötet hålls, att stora föreningar med få aktiva gynnas 
framför små föreningar med många aktiva samt att möjligheten att få en allsidig och bra sammansatt 
distriktsdelegation begränsas.

I partiets stadgar, § 85, står: ”I kongressen deltar ombud   (…)”. Detta har av partistyrelsen tolkats 
som att indirekta val, på t.ex. årskonferensen eller en särskild valkonferens, inte är möjliga. På den 
senaste kongressen fanns förslag om att ändra stadgarna för att möjliggöra indirekta val av kon-
gressombud, men de bifölls inte. Det är alltså inte stadgemässigt möjligt att genomföra motionens 
förslag.

Däremot är det möjligt att göra andra förändringar. De närmare bestämmelserna om val av kon-
gressombud beslutas enligt stadgarna av partistyrelsen, som inför varje kongress tar fram en valord-
ning. I den senaste angavs bl.a. följande:

”Alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i ombudsvalet på något av följande sätt:
1. på medlemsmöte i partiföreningen
2. på gemensamt möte för partiföreningar i samma valkrets
3. på distriktsexpedition
4. genom poströstning
Distriktsstyrelsen beslutar vilket förfarande som skall användas. Metoderna kan kombineras.”

2012 gjordes i distriktet en utredning om förändrad valordning, bl.a. med färre och större valkret-
sar. Ett antal alternativ, från att göra hela distriktet till en valkrets till oförändrad valkretsindelning, 
skickades ut på remiss till partiföreningarna. I alternativen med större valkretsar föreslogs att 
valen skulle genomföras i varje enskild partiförening och inte på gemensamt valkretsmöte. För att 
undvika behov av omval skulle metoden som används vid poströstning tillämpas (samtidigt val av 
ordinarie och suppleanter; den som blir vald till både ordinarie och suppleant tillträder bara posten 
som ordinarie ombud). Av de 20 svarande var det en majoritet som föredrog ingen eller små föränd-
ringar av valkretsindelningen. En knapp majoritet ville inte övergå till poströstning. DS föreslog och 
årskonferensens beslutade 2013 att bara genomföra en mindre ändring (Enskede och Årsta fördes 
över från valkrets I till valkrets IV).

Även om frågan relativt nyligen har utretts och beslutats kan det finnas skäl för den kommande DS 
att inför kongressen 2018 överväga ytterligare ändringar i valordning och/eller valkretsindelning.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att avslå motionen
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A9. Utveckla interndemokratin via ordförandeträffar
Motionärerna vill i sin motion utveckla interndemokratin via ordförandeträffar. Att interndemo-
kratin utvecklas är naturligtvis både önskvärt och nödvändigt. Av partiets stadgar framgår också att 
partiets organisation och stadgar är utformade för att skydda och utveckla den inre demokratin och 
säkerställa alla medlemmars rätt att delta i utformandet av partiets verksamhet och politik. 
Ordförandeträffar är ett viktigt forum som bör utvecklas ytterligare. Distriktsstyrelsen föreslår där-
för i verksamhetsplanen att just ordförandeträffar tydligare än idag användas som referensgrupper 
till landstingsgruppen. 

Distriktsstyrelsen ser därför inte heller något problem med att anordna ordförandeträffar när så 
behövs. Det innebär att det även kan anordnas fler än två ordförandeträffar per år om så behövs.  
Redan idag har deltagarna på ordförandekonferenserna möjlighet att i förväg komma med förslag 
över vad som ska diskuteras och hanteras på dessa möten. Oftast finns också möjlighet att lyfta övri-
ga frågor i slutet på mötet. Men bör också tydliggöras ytterligare. 

Motionärerna föreslår också att föreningarna via sin ordförande ska ha rätt att motionera. Att 
motionera innebär att ett förslag till beslut väcks av en eller flera personer i en beslutande försam-
ling . Ordförandeträffar är dock ingen beslutande församling. Att genomföra en sådan förändring 
skulle innebära att partiets stadgar frångås och att ordförandeträffarna blir beslutande organ. Om 
ordförandeträffarna skulle bli överordnad distriktsstyrelsen framgår inte av motionen. Av partiets 
stadgar framgår att mellan årskonferenserna är det distriktsstyrelsens uppgift att leda och utveckla 
distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt. Distriktsstyrelsens uppfattning är därför att det 
inte skulle vara förenligt med partiets nuvarande stadgar att göra ordförandekonferenser till beslu-
tande organ. Däremot bör DS föra en dialog med föreningarnaoch även kunna använda rådgivande 
omröstningar som ett verktyg när så är lämpligt. Det är också viktigt att ordföranden via sin förening 
kan komma med initiativ till vad som bör diskuteras på träffarna.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att stycke 27 i verksamhetsplanen kompletteras med följande punkt: 
 ”att ordförandeträffarna utvecklas och hålls minst fyra gånger per år.” 
	 (OBS,	denna	att-sats	behandlas	tillsammans	med	motionerna	på	verksamhetsplanen)

att anse	första	och	tredje	att-satsen	besvarad

att avslå	andra	att-satsen

A10. Stockholmsdistriktets organisation
A11. Distriktsorganisationen
A12. Decentralisera och demokratisera distriktet – för en mer aktiv och vässad parti-
organisation med ökad lokal aktivitet
I motion A 10 hävdas att det är ”uppenbart” att distriktets organisation behöver en genomlysning och 
föreslår att en arbetsgrupp med representanter från hela länet ges uppdraget att förutsättningslöst 
utreda och ge förslag om distriktets framtida organisation. Någon särskild inriktning för genomlys-
ningen föreslås dock inte. 

I motion A 11 och A12 skisseras likartade och mer genomgripande organisationsförändringar. A 11 
föreslår att en representativ arbetsgrupp utarbetar ett förslag för ny distriktsindelning med två eller 
tre mindre distrikt och med en särskild organisation för att hantera landstingsfrågor. A 12 föreslår 
att en ny organisationsnivå med tre ”avdelningar” för Stockholms stad, södra respektive norra läns-
föreningarna förbereds av en särskild arbetsgrupp och att beslut om genomförande fattas på en extra 
distriktskonferens under hösten 2017. Dessa tre avdelningar bör enligt motionen ha egna styrelser 
som kan ingå i en gemensam distriktsövergripande styrelse med en samordnande roll.
Distriktets organisation behöver ständigt justeras och anpassas till förändrade förhållanden och be-
hov inom ramen för stadgar och demokratiska principer. Genom årens lopp har flera genomgripande 
organisationsöversyner genomförts. Frågan om att dela distriktet i Stockholms stad och Stockholms 
län brukar dyka upp till och från, men har hittills inte vunnit något bredare stöd.
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Distriktsstyrelsen menar att vare sig en uppdelning av distriktet eller införandet av ytterligare en 
organisatorisk nivå bestående av ”avdelningar” har förutsättningar att leda till några organisatoriska 
förbättringar. De totala resurserna skulle inte öka, inte heller de nya distriktens eller ”avdelningar-
nas” möjligheter att stödja sina partiföreningar. Möjligheten att fördela resurser mer rättvist mellan 
föreningar skulle minska, liksom möjligheten att använda våra ekonomiska och personella resurser 
strategiskt i hela länet. Om den nuvarande distriktsexpeditionen splittras i tre delar kommer det att 
kräva ökade sammanlagda resurser till lokaler och andra baskostnader och förutsättningarna för 
att organisera arbetet effektivt och med goda arbetsförhållanden för de anställda skulle försämras. 
Det är tveksamt om ”avdelningsmodellen” är förenlig med partiets nuvarande stadgar och ändrad 
distriktsindelning beslutas av PS. Distrikt ska enligt stadgarna omfatta en eller flera riksdagsvalkret-
sar, varför en delning av Stockholms län i två distrikt inte är möjlig.

Sammanfattningsvis anser DS att det nu inte finns behov av en sådan genomgripande organisations-
översyn som föreslås i motionerna och att vi hur som helst bör använda våra krafter till att förbereda 
och genomföra en offensiv och kraftfull valrörelse.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att motion A 10, A 11 och A12 avslås.

A13. Översyn över gränserna mellan lokalföreningarnas geografiska områden i 
Stockholms stad
Motionen föreslår en översyn av gränserna för partiföreningar i Stockholms stad så att de bättre 
stämmer överens med stadsdelsnämnderna.

Partiets interna organisering är tydligt uppdelad så att parlamentariska grupper har en motsvarande 
partiinstans där politiken ska utvecklas och förankras. Det blir tydligt i till exempel den normalar-
betsordning för kommunala grupper som partiet har. För partiföreningarna i Stockholms stad är den 
närmaste parlamentariska stadsdelsnämnderna. Det kan dock finnas lokala förhållanden som gör att 
det är lämpligt att finna andra gränser för partiföreningarna.

Ett antal justeringar av partiföreningars upptagningsområden har gjorts de senaste åren där olika 
hänsyn tagits. En nackdel om man helt ska gå efter stadsdelsnämnderna är att vissa föreningar blir 
orimligt stora medan andra helt dräneras på medlemmar. Det finns alltså vissa problem med att helt 
utgå ifrån stadsdelsnämndsgränserna. 

Oavsett hur man ställer sig i denna fråga så är detta något som inte är lämpligt att genomföra inför en 
valrörelse, utan, i det fall denna översyn ska ske, bör vänta till nästa mandatperiod. 

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att  avslå motionen

A14. Tillgängliggöra beslut
Motionärerna vill att distriktsstyrelsen bättre än idag ska tydliggöra vilka beslut som fattats av di-
striktsårskonferensen och hur DS lyckats verkställa dem. 

I demokratiska ideella organisationer är verksamhetsberättelsen ett viktigt verktyg för medlemmar-
na att granska styrelserna på de olika nivåerna. Även revisorerna granskar verksamhetsberättelsen 
och jämför den mot verksamhetsplanen för den gångna perioden. Men DS ser positivt på motionens 
andemening om att tydligare och löpande redovisa vad som händer.  Dock finns det svårigheter i att 
utforma en begriplig redovisning som också är kortfattad och lättillgänglig. Ett beslut som föreslås 
under denna DÅK är att stärka utskott och nätverk. Detta är ett långsiktigt arbete och det kan krävas 
en viss tid innan man tydligt ser om distriktets ansträngningar har burit frukt eller inte. Men själv-
klart kan transparensen förbättras.
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Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att den slutgiltigt fastställda verksamhetsplanen och andra dokument som fastställt av 
 distriktårskonferensen publiceras på distriktets webbplats

att en sammanställning av andra viktiga beslut ska publiceras på distriktets webbplats

att DS ges i uppdrag att på ett lämpligt sätt kontinuerligt redovisa hur det går med att 
 verkställa årskonferensens beslut

att  motion A14 därmed anses besvarad.

A15. Transparent information
Motionärerna föreslår att protokollen från distriktsstyrelsen och VU publiceras internt på nätet. DS 
har idag som mål att i varje nummer av Vänsteraktuellt (distriktets medlemstidning) publicera en 
rapport från senaste DS-mötet. DS tror att en rapport ofta blir mer levande och begriplig för med-
lemmarna än rena protokoll. Protokoll som dessutom måste renas från detaljer som rör känslig in-
formation innan de publiceras. Självklart kan protokollen publiceras men om arbetsinsats vägs mot 
nytta är det DS bedömning att det är bättre att skriftliga rapporter publiceras eftersom de bedöms 
göra ge utförligare och mer levande information än enskilda protokoll. Rapport från möten skulle 
också kunna publiceras på andra ställen än VA. 

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att rapporter från distriktsstyrelsens och dess verkställande utskottets möten ska 
 tillgängliggöras på webben för medlemmar i distriktet

att motion A15 därmed anses besvarad.

A16. Evidensbaserad rekryteringspolicy
Motionärerna beskriver svensk arbetsmarknad som djupt segregerad och diskriminerande och 
påtalar att arbetarrörelsen inte är en isolerad ö utan att det också hos oss finns många berättelser om 
orättvis behandling. De föreslår att årskonferensen ger distriktet i uppdrag att formulera en rekry-
teringspolicy som gäller alla anställningar grundad på forskning och som också görs tillgänglig på 
hemsidan.

DS instämmer i den beskrivning motionärerna gör av hur Sverige idag ser ut. Samhället, och inte 
minst arbetsmarknaden, präglas av diskriminering och orättvisor som skapar ojämlika villkor grun-
dat på en rad olika saker. DS instämmer också i att det är betydelsefullt att inse att arbetarrörelsen, 
och vårt eget parti, inte står fritt från dessa företeelser utan att det mycket viktigt att också i vårt eget 
arbete förebygga, avslöja och motverka diskriminering.

Ett område där diskriminering syns är just det motionärerna tar upp, och den bild motionärerna ger 
av hur mekanismerna under rekryteringsprocesser fungerar är enligt DS uppfattning helt riktig. 
Det är också en av orsakerna till att DS redan idag – i enlighet med den mångfaldsplan som antogs 
för ett par år sedan – arbetar aktivt med flera av de verktyg motionärerna anger för att motverka 
diskriminering. Såväl avidentifierade (anonymiserade) ansökningshandlingar som på förhand 
definierade kravprofiler och arbetsprover har vid olika tillfällen använts då rekrytering av personal 
till distriktsexpeditionen gjorts. Till detta anser DS att man bör lägga vikten av breda och väl synliga 
rekryteringsvägar, men också exempelvis att vid relevanta anställningar se flerspråkighet som en 
merit. Det är vidare väsentligt att man gör aktiva val och använder rätt verktyg beroende på vilken 
typ av anställning man rekryterar till.
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DS har dock ansett att frågan om rekrytering är så pass viktig att den också bör samlas i en särskild 
rekryteringspolicy och har därför är en sådan under utarbetande. I det arbetet hämtas kunskap in 
såväl från forskning och beprövad erfarenhet som personliga berättelser av rekryteringsprocesser i 
partiet och under vägledning av den handbok som Interfem tagit fram (Rekrytera rätt).

Den policy som är under framtagande kommer att omfatta anställningar på distriktsexpeditionen, 
men förhoppningsvis kan den inspirera arbetet också på de andra två större kanslierna i stadshuset 
och i landstinget samt då anställningar tillsätts i kommuner runt om i länet. Självklart kommer den 
också att tillgängliggöras då den är antagen.

DS anser dock att det finns en formell svårighet i att ta fram en policy som Vänsterpartiet i landsting-
et och i stadshuset tvingas använda vid sina rekryteringar, eftersom dessa styrs av sina grupper och 
deras styrelser.
 
Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att  arbetet med framtagande av en rekryteringspolicy för distriktet grundad på forskning
  och erfarenhet fortsätter och antas i DS under 2017

att  rekryteringspolicyn tillgängliggörs efter antagande för att kunna inspirera
  rekryteringsprocesser också i andra delar av distriktet

att  därmed anse motionen besvarad.

A17. Skattefri inkomst för pensionärer upp till 18.000 kronor
A18. Ett rättvist pensionssystem
I A17 föreslås att pensionärer inte ska beskattas om de har en inkomst under 18 000 kronor samt 
att pensionerna räknas upp kontinuerligt så att de stämmer med övrig kostnadsutveckling och 
löneutveckling och yrkar att motionen ”upptages för bearbetning över partigränserna”. A18 tar 
upp pensionsfrågan ur både ett klassperspektiv och ett feministiskt perspektiv och pekar på att 
pensionssystemet också är en fattigdomsfälla för personer som kommer till Sverige vid äldre ålder. I 
motionen skisseras en lång rad förslag till reformer av pensionssystemet och man yrkar att distriktet 
uppmanar partistyrelsen att göra en översyn av partiets politik på pensionsområdet med inspiration 
från motionen samt att distriktet uppmanar partistyrelsen att göra pensionsfrågan till en av de priori-
terade valfrågorna 2018.

Vänsterpartiet var som motionärerna beskriver, starkt emot pensionsuppgörelsen och vi kan idag se 
att antalet fattiga pensionärer ökar dramatiskt och då framförallt bland kvinnor och dem som arbetat 
inom låglöneyrken. Pensionerna ligger också för många medborgare i länet betydligt under EU:s 
fattigdomsgräns. Genom spekulationer med pensionsmedel kan ingen förutse vad den framtida 
pensionen kommer att bli. Detta är minst sagt en skandal och bör med tydlighet lyftas av partiet i 
valrörelsen. Båda motionerna har intressanta förslag på vad som behöver och skulle kunna göras.
Distriktsstyrelsen anser att de frågor som motionerna tar upp bör lyftas till partistyrelsen, men vi är 
inte beredda att slå fast att pensionsfrågan ska vara en av partiets prioriterade frågor i valrörelsen. 
Denna prioritering kan inte enbart utgå från en frågas sakliga vikt, utan måste väga in en mängd tak-
tiska, strategiska och politiska faktorer. Denna diskussion pågår just nu i partistyrelsen och partiets 
valprioriteringar kommer att slutligt bestämmas av partikongressen.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att anse motion A17 besvarad

att bifalla	motion	A18,	första	att-satsen

att avslå	motion	A18,	andra	att-satsen
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A19. Mammografi för kvinnor över 74 
Motionärerna anger att en förklaring till underbehandling av äldre kvinnor med bröstcancer kan 
vara att det är brist på kunskap eftersom det nästan inte sker någon forskning alls på äldre kvinnor. 
Motionärerna vill därför att Vänsterpartiet i Storstockholm skall verka för att
• Socialstyrelsen i sina rekommendationer skall ta bort den övre åldersgräns för gratis mammografi
• Landstinget skall kalla även äldre kvinnor över 74 år till betalningsfri mammografi
• Även kvinnor över 65 år skall inkluderas i studier gällande bröstcancer och dess behandling.

Socialstyrelsen styrs i sina rekommendationer av forskningsresultat och vad som anses vara verk-
ningsfullt vad gäller screening. Kring detta finns det inga möjligheter att agera politiskt. Stockholms 
läns landsting skulle däremot kunna bestämma att kvinnor över 74 år ska kallas till mammografi 
utan att avgifter erläggs. Men för att detta ska kunna beredas politiskt med t.ex. en motion behöver 
mer sakkunskap tas fram, om detta ska inkluderas i de screeningsprogram som finns. Det behöver 
även utredas om kvinnor över 65 år ska inkluderas i studier gällande bröstcancer.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att uppdra till landstingsgruppen att undersöka och ev. återkomma med en motion om att 
	 kalla	kvinnor	över	74	år	till	fri	mammografi	samt	även	om	kvinnor	över	64	år	är	eller	
 ska inkluderas i forskningen. 

att därmed anse motionen besvarad

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
Motionärerna föreslår att distriktsstyrelsen lyfter frågan om planeringen av sjukvård i länet samt att 
distriktsstyrelsen i samarbete med landstingsgruppen utför en behovsanalys med utgångspunkt att 
planering av vård ska ske efter befolkningens behov, inte efter var det går bäst att tjäna pengar. 
Bakgrunden är att Fastighetsförvaltaren Hemsö och vårdföretaget Capio planerar att bygga ett 
landstingsfinansierat sjukhus i Veddesta, Barkarby och att Jakobsbergs sjukhus som en konsekvens 
av detta ska säljas och rivas.

Det nya sjukhuset i Veddesta finns inte med i landstingets plan för Framtidens Hälso- och sjukvård, 
som omfattar renovering och utbyggnad av landstingets befintliga sjukhus. Sjukhuset kommer in i 
planeringen ”från sidan”, och blir en tilltalande räddning för det borgerliga styret i landstinget, som 
brottas med höga investeringskostnader och ligger kraftigt efter med renovering och utbyggnad av 
de andra små sjukhusen i länet. 

Försäljningen av Jakobsbergs sjukhus innebär att landstinget slipper en investeringskostnad för 
att renovera sjukhuset. Samtidigt ger det en garanti för Capio och Hemsö att de kan gå vidare med 
planerna på ett sjukhus i Veddesta, då landstinget kommer vara beroende av att köpa vård där i 
framtiden. 

Motionärernas beskrivning av hur alliansen låter marknaden styra hur sjukvårdens behov ska tillgo-
doses är här mycket träffande. Troligtvis kommer vi att få se mer av den här typen av tillvägagångs-
sätt i framtiden. Capio och Hemsö planerar redan för ytterligare ett sjukhus utifrån samma koncept. 

I fallet med Jakobsberg- och Veddesta sjukhus anser Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting att 
landstinget bör behålla Jakobsbergs sjukhus och utveckla det till Geriatrikens hus. Det finns även 
befolkningsunderlag för en sjukhusbyggnad i Barkarby, men vården där ska drivas i landstingets 
regi. Järfälla kommun beräknas växa till 130 000 invånare år 2030 och Barkarby kommer när den 
nya tunnelbanelinjen öppnar att utvecklas till en av länets regionala knutpunkter. Med en åldrande 
befolkning är samtidigt behovet av geriatriska platser stort. 

Stockholms län är segregerat och vi tampas med enorma hälsoskillnader. Skillnaden i förväntad 
livslängd mellan en lågutbildad i Vårby och en högutbildad i Danderyd är till exempel 18 år (Bo 
Burström, 2014). Det är centralt att planera vårdutbudet så att det förläggs dit där behoven är störst. 
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När marknaden får styra blir det ofta tvärt om. Vårdcentraler förläggs till områden där invånarna är 
friska, men läggs ner i områden med högre ohälsa då det är svårare att få ihop ekonomin och arbets-
villkoren för personalen blir för tunga. 

En behovsanalys skulle ge Vänsterpartiet ytterligare argument för att styra vårdutbudet till de områ-
den där behoven är störst och stärka vår argumentation för en avkommersialisering av sjukvården. 

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att bifalla motionen

A21. Motion angående Stockholm läns landstings nuvarande uppdrag och 
huvudsakliga verksamhetsområden
Motionären beskriver med tydlighet de problem som finns genom att Stockholms läns landsting i 
över 10 år styrts av moderater med stöd av de andra s.k. allianspartierna och SD. Stockholms läns 
landsting har 34 vårdval och en beställar-utförarstyrning vars grundfilosofi kommer från New 
Public Management (NPM), vilken i sin tur kommer från liberala idéer från 80-talet. NPM anses 
numera av forskare som misslyckad styrmodell. I skrivandes stund har Vänsterpartiet inte utvecklat 
ett alternativt styrinstrument men utredningar pågår både inom landstinget i samarbete med partiet 
samt inom SKL (Sveriges kommuner och landsting) och på statlig nivå genom Tillitsdelegationen 
vars första delrapport kommer i juni 2017.

Stockholms läns landsting är idag trafikhuvudman enligt den lag som den förra högerregeringen 
klubbade igenom, Kollektivtrafikförsörjningslagen. Dessvärre finns det idag ingen möjlighet att 
riva upp denna lag, med de maktförhållanden som finns i Sveriges Riksdag. Stockholms läns lands-
ting har nyligen ansökt om och kommer med största sannolikhet att beviljas bli Region Stockholm 
från 1 januari 2019. Detta innebär, förutom att Regionen blir huvudman för sjukvård och kollektiv-
trafik, att en hel del beslut vad gäller infrastruktur kommer att flyttas från länsstyrelsen till Regionen. 
Att, som motionen föreslår, bryta ut kollektivtrafiken från landstinget/regionen och lägga ansvaret i 
en egen myndighet, tror vi inte är lämpligt.

Vänsterpartiet i landstinget driver alltid att vården ska drivas i egen regi och vara placerad där 
behoven finns. Landstingsgruppen driver också hårt på frågan om höjd lön samt förkortad arbetstid 
och andra arbetsmiljöåtgärder som måste till för att personalen, oftast kvinnor, ska orka arbeta inom 
vården.

Vänsterpartiet i landstinget går vid varje beslut om vårdval emot detta. Omröstningen förloras alltid 
eftersom Vänsterpartiet är det enda partiet som alltid är emot de kostnadsdrivande vårdvalen. Att 
riva upp upphandlingar kan göras om politisk majoritet finns för detta samt om ersättning erläggs 
till det värde som upphandlingen innebar. Detta är så höga kostnader att medborgarna knappast kan 
anse det vara försvarbart. Tillfälle att överta en upphandling i egen regi gäller därför då avtalstiden 
gått ut. Detta kommer landstingsgruppen att fortsätta att driva.

Sjukvården kommer med största sannolikhet att bli en av de prioriterade frågorna i valet 2018. 
Landstingsgruppen har redan initierat ett samarbete med partiet i dessa frågor, då vårt landsting kan 
bidra med många skrämmande berättelser om vad borglig politik leder till.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att anse		första,	tredje	och	fjärde	att-satsen	besvarad

att avslå		andra	att-satsen	

A22. Arbeta aktivt mot NATO 
Motionen föreslår att distriktet i valrörelsen aktivt ska arbeta för en självständig utrikes och säker-
hetspolitik samt stödja organisationer som arbetar för ett nej till NATO. 
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Distriktets valarbete kommer styras av de kampanjer och strategier som partiet centralt tar fram 
samt den egna valstrategin som antas på denna årskonferens. Distriktsstyrelsen delar motionärens 
motstånd mot den utveckling vi sett i utrikes- och säkerhetspolitiken. Vänsterpartiet som ett femi-
nistiskt och socialistiskt parti kommer alltid vara en röst för fred och nedrustning. Detta kommer 
således vara en del av valarbetet. 

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att anse motionen besvarad

A23. Åtgärder för bättre hyrbilssystem
Hyrbil är ett bra system genom att man inte behöver äga en bil men har ändå möjlighet till en bil och 
man kan hyra bil en kort eller lång tid för sina inköpsresor eller semesterresor. Det är avsevärt myck-
et billigare än att äga en bil om man inte kör så mycket. En annan variant av hyrbil är bilpool. Att 
vara med i bilpool är som att hyra en bil, med den största skillnaden att man kan hyra bil per timme, 
vilket inte går på samma sätt med hyrbil. Många är med i en bilpool och använder poolbilar kortare 
resor använder hyrbil för längre perioder. Det är oftast billigare än att boka en bilpoolsbil för samma 
resor.

Staden driver idag inget aktivt arbete i denna fråga och ett sådan initiativ är välkommet. Detta är 
dock inget som distriktet ska driva utan är i så fall en fråga för kommunerna.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att avslå motionen

A24. Lokaltrafiken på Stockholms vatten
I motionen föreslås att vänsterpartiet skall verka för mer lokaltrafik på vatten och men även för att 
staden skall inrätta ett stort antal nya linjer och avskaffa de krångliga triangelsystemen till förmån 
för direktlinjer. Vänsterpartiet i landstinget, som är ansvarigt för Stockholms kollektivtrafik, driver 
frågan om lokaltrafik på Stockholms vatten. Vänsterpartiet arbetar bl.a. för att skärgårdstrafiken 
ska utvecklas och integreras bättre i den övriga kollektivtrafiken så att pendling både till länscen-
trum och mellan öarna möjliggörs. Övergångar mellan land- och sjöresor måste vara smidiga. 
Möjligheten att ta med sin cykel i sjötrafiken ska förbättras. Trafikförvaltningen ska även studera 
på vilka sträckor det går att bedriva trafik med bussfärjor, som erbjuder resenärerna direktresor utan 
omstigning mellan buss och båt. Vi vill även utveckla snabbåtslinjer mellan strategiska platser runt 
Mälaren. Båttrafiken på Mälarens vatten och i skärgården ska integreras och samordnas med övrig 
SL-trafik. På både Saltsjön och Mälaren finns förutsättningar för utökad båttrafik som ett komple-
ment till den övriga kollektivtrafiken. Vänsterpartiet strävar även efter att ordinarie SL-taxa ska 
gälla inom skärgårdstrafiken.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att avslå motionen
  

A25. Sandning av trottoarer och gångvägar
Motionären, boende i Stockholms stad, föreslår fyra insatser för att sandningen ska fungera bättre. 
Sandning av trottoarer och gångvägar ligger under kommunens ansvarsområde och om detta har 
distriktsårskonferensen ingen rådighet. 

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att avslå motionen
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A26. Ta oss ur hopplöshetskänslan kring byggandet av bostäder till rimliga priser
Motionären yrkar på att distriktsstyrelsen ska få i uppdrag att arbeta med att konkretisera facklig-po-
litisk samverkan och förbättra detta arbete, samt att distriktsstyrelsen ska göra ”möjliga sätt att 
bygga hyresrätter till lägre pris tillgängliga för föreningar och parlamentariska grupper i distriktet”.
Motionen beskriver en situation i partiet där stadshusgruppen har ”hamna snett”, samt där facklig 
politisk samverkan behöver förbättras. Motionen resonerar också kring boendesituationen i Stock-
holm där byggandet ökar men likaså hyrorna. 

Distriktsstyrelsen väljer att endast kommentera de två yrkandena i motionen.

När det gäller den facklig politiska arbetet har distriktet en rad branschföreningar, till exempel lärar-
vänstern, kommunalvänstern, hotell-och restaurangvänstern samt byggvänstern. Distriktsstyrelsen 
anser att detta påbörjade arbete innebär framsteg, men att mycket mer behöver göras på området och 
tillstyrker därför motionens förslag.

I den andra att-satsen föreslås att distriktsstyrelsen ska få i uppdrag att ”på lämpligt sätt göra möjliga 
sätt att bygga hyresrätter till lägre pris tillgängliga för föreningar och parlamentariska grupper i 
distriktet”. Distriktsstyrelsen tolkar detta som att information om olika modeller och åtgärder för 
att bygga bra och billiga hyresrätter, som t.ex. Stockholmshus och SKL:s ramavtal för bostäder, ska 
spridas till föreningar och parlamentariska grupper. Sådan information finns visserligen redan lätt 
tillgänglig på nätet, men distriktet kan förvisso göra mer för att sprida goda idéer, förslag och model-
ler när det gäller bostadsbyggande. 

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att bifalla motionen

A27. Uppdatera omställningsplanen inför valrörelsen 2018
Motionen yrkar på en uppdatering av en omställningsplan för storstockholmsregionen inför valrö-
relsen, och att medel tillsätts för arbetet. Vänsterpartiet har genom den nationella eko-eko-rapporten 
visat att partiet har den vassaste miljö- och klimatpolitiken, skriver motionärerna. Omställningspla-
nen visar att en grön linje också måste vara röd. Vänsterpartiet Storstockholms omställningsplan är 
viktig både för partiet och för väljarna eftersom miljöpolitiken tillämpas på alla nivåer i samhället. 
Men mycket har hänt både tekniskt och annat sätt inom miljöområdet, och därför behövs det en 
uppdatering av omställningsplanen, också för att den ska användas i valrörelsen. Den kan också 
användas av parlamentarikerna när de driver miljöarbete.

Distriktsstyrelsen anser att vänsterpartiets miljöpolitik är en tung del av partiets program, och frågan 
kommer att bli mycket viktig att driva i valrörelsen. 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas inställning och föreslår årskonferensen 

att bifalla motionen 

A28. Ökad insats för att hantera och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 
Motionen tar upp ett allvarligt samhällsproblem, hedersrelaterat våld och förtryck, och föreslår att 
Vänsterpartiet Storstockholm aktivt verkar för att kommunala handlingsplaner mot hedersrelaterat 
våld och förtryck upprättas i länets samtliga kommuner samt därutöver en rad konkreta åtgärder 
som kommunerna kan vidta.

Problemet är, som motionen framhåller, komplext och mångfacetterat och det krävs både kunskaps-
uppbyggnad och nära samverkan mellan olika aktörer som socialtjänsten, skolan och civilsamhället 
för att nå framgång. DS instämmer i att arbetet för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld 
och förtryck behöver förstärkas. Samtidigt ska det framhållas att det sedan flera år görs ett viktigt 
arbete i många kommuner, inte sällan efter initiativ från Vänsterpartiet. Ett exempel är Botkyrka, 
som har en politiskt antagen strategi mot hedersrelaterat våld och förtryck och en särskild samordna-
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re för dessa frågor. Arbetet utvecklades i ett projekt och är nu en del av ordinarie verksamhet. Under 
projektet utbildades ca 1500 medarbetare på olika förvaltningar. Utbildningar genomförs sedan 
dess löpande, bl.a. för nyanställda. En spetskompetensgrupp med bl.a. socialsekreterare, lärare och 
skolsköterska har inrättats. 

Botkyrka har vidare ett långsiktigt, förebyggande arbete tillsammans med föreningar och religiösa 
samfund och i form av föräldrautbildningar. Hedersproblematiken ingår i den våldsförebyggande 
verksamheten, där Mentors in Violence Prevention är en viktig del på några av kommunens grund-
skolor. Kommunen har stött kvinno- och tjejjourens arbete med metodmaterialet Lås upp.

Vi tror att det är viktigt att arbetet mot hedersrealterat våld och förtryck utformas i kommunerna 
utifrån de lokala förutsättningarna. Därför menar vi att det är olämpligt att i ett årskonferensbeslut i 
detalj slå fast vilka insatser som Vänsterpartiet ska verka för. Samtidigt kan motionens förslag fung-
era som inspiration för vårt kommunalpolitiska arbete med dessa frågor och bör därför tillsammans 
med DS’ svar skickas ut till gruppledarna.

Distriktsstyrelsen  föreslår årskonferensen besluta

att 	bifalla	första	att-satsen	

att motionen och DS’ svar skickas ut till de kommunala gruppledarna i länet

att 	andra,	tredje	och	fjärde	att-satsen	därmed	anses	besvarade

Reservation
angående svar på A 10, 11, 12.  Motionärerna som representerar ett mycket stort antal medlemmar 
anser samtliga att en ny förändrade organisation behövs av Storstockholmsdistriktet. Trots detta 
föreslår en oenig distriktsstyrelse avslag på samtliga motioner utan att bemöta motionärerna i argu-
mentation om hur vi ska få en bättre demokratiskt styrd partiorganisation. 

Inget annat partidistrikt i landet har så många medlemmar (över 4 000) organiserade i 40 partifören-
ingar. Det största medlemsantalet står Stockholmsföreningarna med, över 2 900 medlemmar. Inget 
annat partidistrikts har så stora skillnader mellan storstad, glesbygd, landsbygd och segregation 
med stora klasskillnader, skillnader mellan fattiga och rika, privatiseringar m.m. Vi kan därför inte 
jämföra oss med hur andra distrikt är organiserade. 

Motionärerna vill se en decentralisering för en mer demokratiserad distriktsorganisation. Att ha 
inflytande med en distriktsårskonferens vart annat år är inte en tillräcklig demokrati. Dessa motioner 
handlar således om behovet av en fördjupad demokrati och fördjupat medlemsinflytande. Bort från 
en centraliserad makt från 9 distriktstyrelseledamöter och dess VU, till att sprida demokratin ut i 
distriktet. Motionärerna ser dock lite olika lösningar på de demokratiproblem som vi har. 

Motion A 10 vill att en arbetsgrupp med representanter från hela länet ska tillsättas med uppdraget 
att förutsättningslös utreda och ge förslag på distriktets framtida organisation.

Motion A 11 Vill också att motsvarande arbetsgrupp ska tillsättas men går längre i sitt förslag att 
denna arbetsgrupp ska titta på hur en distriktsindelning med skapandet av 2 till 3 mindre distrikt kan 
tillskapas samt att en särskild organisation behövs för att hantera landstingsfrågor.

Motion A 12 vill att det också ska tillsättas en representativ arbetsgrupp som tittar på en indelning 
av förslagsvis tre avdelningar men att den nya avdelningsindelningen behöver tillskapas inför 
valrörelsen 2018 för att göra denna mer effektiv mot vad tidigare valrörelser vara. Denna motion 
vill att beslut om en mer vässad partiorganisation ska ske hösten 2017 för att gå in mer stärkta till 
valrörelsen 2018.

Distriktsstyrelsen anger i sitt motionssvar att ” de totala resurserna skulle inte öka” men tanken 
bakom dessa motioner är uppenbart, de resurser som finns ska bättre spridas ut i partiorganisationen. 
Aldrig tidigare har distriktet haft så god ekonomi, så resurser finns. Frågan är var dessa politiskt bäst 
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används till. Jag delar helt motionärernas uppfattning att en vässad partiorganisation, som är mer 
demokratiskt styrd innebär en starkare valrörelse. Jag är helt övertygad om att de olika motionärerna 
kan tillgodoses av en utredande arbetsgrupp. Men detta yrkar jag bifall till motion A 12 och reserve-
rar mig mot avslag på motion 10 och 11 som jag därmed anser ska vara besvarade.
      
Gunilla Roxby Cromvall

Reservation
Elena Karlström reserverade sig mot beslutet betraffande motion A10, A11 och A12.

Reservation
Jag reserverar mig till förmån för bifall på motion A13. Motionen föreslår en översyn av gränserna 
för partiföreningarna i Stockholm Stad så att de bättre stämmer överens med stadsdelsnämnderna. 
Partiets interna organisering är tydligt uppdelad så att parlamentariska grupper har en motsvarande 
partiinstans där politiken ska utvecklas och förankras. Det blir tydligt i tillexempel den normalar-
betsordning för kommunala grupper som partiet har. För partiföreningarna i Stockholms Stad är den 
närmaste parlamentariska församlingen stadsdelsnämnderna. Därför känns det naturligt att princi-
pen ska vara att partiföreningarna följer stadsdelsnämnderna. Det kan dock finnas lokala förhållan-
den som gör att det är lämpligt att det finns andra gränser för partiföreningarna. Motionen föreslår att 
en översyn ska ske i dialog med partiföreningarna så dessa förhållanden kan tas i beaktande.     

Freddy Grip
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