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Motioner verksamhetsplanen 2023  
 

Motion V1 - Vi är mer än en valapparat – vi är en rörelse.  

(Agnes Callewart och Paula Mulinari) 

 

VI är för att vi ska göra bra val. VI är för att vi har framförhållning. Men vi är 

skeptisk till att fokusen för vårt partiarbete är att hamna i förhandlingarna, och 

att fokusen vårt arbete ska vara valrörelse och inte det dagliga politiska arbetet 

och rörelsebyggande. Vi behöver drömma lite större, för vi är större än en 

valapparat.  

 

de är viktigt att betona två saker (säker tusen andra), för de första att de är 

miserabla tider, de innebär att vi måste vara en central del i skapandet och 

stärkandet av alla de olika rörelser som på olika sätt både kommer att kämpa 

emot, från hyresgästföreningar, fackföreningar, asylgrupper, queer och 

miljöorganisationer, feministiska rörelser, rörelser mot nedskärningar, 

solidaritets rörelser, för de andra, att vi som parti har en central roll i att 

förmedla hopp, och övertygelsen om att socialismen inte är en utopi utan en 

nödvändighet.  

 

Därför yrkar vi att:  

 

stycket som inleds med ”2023 är också det år då valrörelsen inför 2026 startar 

och detta ska vara tydligt i partiföreningens arbete. Det är nu vi planerar och 

förbereder oss för ett nytt rekordval, ett val som ska resultera i att Vänsterpartiet 

Malmö blir en del av det politiska styret i kommunen. 2026 ska vi inte vänta på 

att bli inbjudna till samtal och förhandlingar, då tar vi initiativet”  

 

stryks och ersätts med  

 

”Vänsterpartiet Malmö gör sitt bästa valresultat någonsin. Detta visar att 

Malmöborna, vill se oss, och vår politik både i parlamentet som på gatorna.  I 

dagens politik läge utgör Vänsterpartiet Malmö en centralpolitisk kraft. Vi är del 

av de rörelser som på olika sätt kommer att arbeta mot effekterna av den 

rasistiska och borgliga politiken som regeringen kommer att föra. Vi är del av de 

rörelser som ska bekämpa deras överklasspolitik och deras människo- och 

naturfientliga politik. Vi gör de tillsammans med andra, vi gör de genom att göra 

skillnad i människor vardag genom att arbeta tillsammans, vi gör de genom 

hoppets politik. Vi ska förvalta valframgången genom kamp och genom att 

stärka vår förankring i staden, så att vi tillsammans kan bekämpa de vardagliga 

effekterna av regeringens och den kommunala ledningens politik, vi ska förvalta 

de genom att ständigt vissa att de finns andra sätt att organiseras livet på. Mot 

deras dödspolitik, ställer vi livet politik, socialismen.  

 

Styrelsens svar: Vi delar motionärernas vision, men verksamhetsplanen är just en plan för 

verksamheten, dvs. vad partiföreningen rent praktiskt ska genomföra under det kommande 

året. Detta saknas i motionen och vi yrkar därför avslag på motionen.  

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att avslå motion V1 
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Motion V2 - Studier 

(Agnes Callewart och Paula Mulinari) 

 

Det är bra med studier, men vi tycker de blir lite snävt att skriva in exakt vad vi 

ska studera (även om vi gillar historia, så det är inte de). vi tycker därför det är 

bättre att hålla det öppet, och betona att de ska göras, men exakt vad som ska 

göras, är lite öppet och bestäms av utskottet och medlemmarnas intresse (vem 

vet kanske alla kommer vilja ha studier i historia).  

 

Därför yrkar vi att:  

 

”Övriga kurser och studier 

Studiesatsningarna ska kompletteras med kurser om socialismens och 

arbetarrörelsens historia, men också allmänna kurser i t.ex. filosofi och valda 

historiska nedslag.”  

 

Ersätts med:  

 

Övriga kurser och studier  

Studiesatsningarna ska utvecklas med kurser och studier som medlemmarna och 

studieutskottet anser vara av viktiga för partiet. 

 

Styrelsens svar:  

Motionärerna lyfter en viktig aspekt, samtidigt finns det en tanke bakom att lyfta just de 

studierna i verksamhetsplanen. Därför föreslås en kombination, där andra satsen byts ut mot 

motionens att sats och kompletteras med delar av motion av Pierré Kruse. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att med ovanstående svar anse motionen besvarad 
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Motion V3 - Inkludera vänsterstudenter i Verksamhetsplanen  

(Pål Brunnström och Paula Mulinari)  

 

Studenter vid Malmö Universitet med vänstersympatier har genom åren gjort olika 

organiseringsförsök, och sedan september kallar de sig ”Rödgröns studenter – VSM” där 

VSM ska uttydas "Vänsterstudenter Malmö”. Bland unga studenter finns många progressiva 

aktivister, varför det är en viktig grupp för Vänsterpartiet att organisera. Vi föreslår därför att 

gruppen inkluderas bland de organisationer som vi prioriterar att samarbeta med.  

Vi yrkar att i Verksamhetsplanen, under rubriken ”Samarbeten” efter texten ”… den lokala 

Ung Vänster-klubben.” lägga till ett nytt stycke:  

”Rödgröna studenter – VSM  

Vid Malmöuniversitet finns ett spirande organiseringsinitiativ med progressiva studenter som 

bedriver studier och informationsarbete. Vänsterpartiet Malmö stödjer detta och kommer 

under verksamhetsåret arbete för att bjuda in organisationen till aktiviteter och arrangemang, 

som arrangörer eller deltagare.”   

 

Styrelsens svar:  

Styrelsen instämmer med motionärerna.  

 

Styrelsens föreslår årsmötet:  

Att bifalla motion V3 

 

 

Motion V4 - Vi borde göra en festival för fred och mot Nato i vår!  

(Pål Brunnström, Hanna Gedin, Emma-Lina Johansson och Paula Mulinari.) 

 

Just nu står striden om huruvida Sverige ska återupprätta sin roll som en fredsskapande kraft i 

världen, eller om vi ska fullfölja de senaste decenniernas utveckling och full ut sluta upp 

bland krigshetsarna i Nato. Vi inom vänstern bör så klart tydligt motsätta oss att Sverige blir 

en del av de imperialistiska projekten – det gäller både Nato och planerna på ett utökat 

militärsamarbete inom EU. Opinionsläget är tyvärr sådant att en ganska stor andel av 

befolkningen ser fördelar med ett Nato-medlemskap. En inte oväsentlig anledning till det är 

att vi som är emot Nato inte gjort särskilt mycket väsen av oss de senaste decennierna. Därför 

blir vi glada över styrelsens skrivning i Verksamhetsplanen om att öka arbetet i fredsfrågan, 

men vi tycker det borde konkretiseras mer. Vi tycker att vi i vår/försommar borde genomföra 

en större festival för fred och mot Nato. Vi tror att det skulle gå att få internationellt kända 

föreläsare att ställa upp, då många vänsterkrafter i omvärlden ser med sorg hur Sveriges roll 

förändrats.  

 

Vi yrkar: 

att i Verksamhetsplanen, under rubriken ”Fredsfrågan” sist i stycket skriva in ”Under våren 

ska vi genomföra en större festival för fred och mot Nato.”  

Pål Brunnström, Hanna Gedin, Emma-Lina Johansson och Paula Mulinari  

 

Styrelsens svar: 

 Motionärerna lyfter en viktig fråga, där finns redan planer på ett större arrangemang på 

fredstema, men något längre fram i tiden. Vi önskar nog alla att ett sådant evenemang 

genomförs snarast, problemet är tiden och arbetsinsatsen för att genomföra ett större 

arrangemang.  Under våren ligger redan de största arrangemangen i partiföreningen - 8 mars 

och 1 maj. Dessa tar så stora resurser från både arbetslag och aktivister att det inte är möjligt 
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att med så kort framförhållning genomföra ytterligare ett stort event under våren. Där finns 

inte heller något utrymme i budgeten för detta, utifrån de kostnader 8 mars och 1 maj hade 

2022 bör ett sådant projekt ha en budget om minst 100 000 till 120 000 kronor. 

Däremot finns det givetvis inget som hindrar att en festival ändå arrangeras senare under 

sommaren om det finns både aktivister nog att genomföra det och ekonomiska möjligheter.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att avslå motion V4.  

 

 

Motion V5 - Fokusområden, eller projekt av varierande storlek? 

(Richard Olsson) 

 

Verksamhetsplanen pekar ut tio “fokusområden”. Historiskt har “fokusområden” använts i 

verksamhetsplanen för att omnämna ett litet fåtal projekt eller verksamhetsområden som ska 

ägnas särskilt fokus under året. När jag läser begreppet tolkar jag planen utifrån den 

betydelsen. 

 

Det gör mig lite orolig, eftersom jag tror att tio fokusområden som prioriteras jämlikt i själva 

verket innebär att inget kommer att bli prioriterat, eftersom det helt enkelt är för omfattande. 

I den bästa av världar skulle vår organisation med 2500 medlemmar klara av att driva tio 

separata spår med stort fokus, men organisationen genomgår ett slags nystart efter pandemi- 

och valår och jag har svårt att se att det skulle vara möjligt i det här läget. 

Det är svårt att genom en motion skriva om ett stort stycke på något omfattande sätt som 

verkligen speglar den kollektiva viljan i föreningen. Därför tror jag att det klokaste är att låta 

alla områden finnas kvar i planen, men erkänna att alla inte kan få samma fokus och 

uttryckligen överlåta till den styrelse som årsmötet väljer att prioritera bland dessa. 

 

Därmed föreslår jag 

● Att rubriken “FOKUSOMRÅDEN 2023” på rad 131 ändras till “PROJEKT 2023” 

● Att följande text tillfogas under rubriken, mellan rad 131 och 132: 

Utöver partiföreningens övriga verksamhet ska följande projekt inledas under året. 

Styrelsen får avgöra projektens omfattning utifrån resurser och behovsanalys och 

rapportera på medlemsmöten under året. 

 

Styrelsens svar: 

Vi delar inte motionärens oro för att dessa områden inte ska hinnas med under året. Mycket är 

redan på gång och utskott och grupper är engagerade i flera frågor vilket underlättar styrelsens 

arbete. Vi ser en fara med att lämna en så väsentlig del av verksamhetsplanen till godtycke. 

Genom verksamhetsplanen tar vi kollektivt beslut kring vad som ska prioriteras inom 

partiföreningen, det känns viktigt ur ett demokratiperspektiv.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

Att avslå motion V5.  
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Motion V 6 - Tydliggör olika ambitionsnivå på årets arrangemang 

(Richard Olsson) 

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan innehåller flera bra idéer och personligen saknar jag 

inget. Däremot tror jag att omfattningen är för stor. Verksamhetsåret 2023 ska genomföras av 

en organisation med nästan tusen nya medlemmar, ett nästan helt nytt arbetslag och en relativt 

ny styrelse, och då är det viktigt att inte överskatta vår organisationsförmåga utan fokusera på 

de områden där vi har bäst chanser att komma framåt i vår organisering. 

 

Ett område där jag tror att förslaget till verksamhetsplan innebär en felriktad prioritering är 

årets evenemang. Planen listar 15 årsdagar/events, vilket innebär ett i snitt ungefär var tredje 

vecka. Samtidigt säger planen att varje uppmärksammande ska planeras av en särskild grupp. 

Även om vi bortser från den tid som varje grupp måste lägga, kommer arbetet med att hitta, 

bereda och utse femton grupper ta mycket tid i anspråk från styrelsen.  

 

De flesta av de här dagarna är vi vana vid att uppmärksamma på något sätt, men vi brukar inte 

jämställa dem utan tillåta oss att ha olika ambitionsnivå på olika dagar – vissa är arrangemang 

som planeras i månader, medan andra uppmärksammas genom ett kort uttalande i sociala 

medier. Den möjligheten tror jag är viktig att klargöra, och ett konkret sätt som det kan ta sig 

uttryck är genom att inte tillsätta arbetsgrupper för alla dagar, utan låta vissa dagar 

uppmärksammas genom enkla utspel där enskilda representanter kan ansvara. Samtidigt är det 

positivt att förslaget slår fast att partiföreningens ordinarie arbetsgrupper och  

utskott ska ha möjlighet att ansvara om de vill det, men då tycker jag att det kan vara upp till 

utskotten att anmäla intresse för att sprida på ansvaret. 

 

Därför föreslår jag 

● Att texten på rad 430–433, under rubrik “Årliga och återkommande arrangemang”, byts ut 

mot följande: 

Styrelsen ansvarar för att följande arrangemang och årsdagar uppmärksammas på något 

sätt under året. Utskott som vill ansvara för någon av dagarna anmäler intresse för detta till 

styrelsen. 

 

Styrelsens svar: 

Självklart vill vi öka aktivismen i föreningen och det är enbart positivt om utskott vill ta 

ansvar för att uppmärksamma dessa dagar. Samtidigt är det viktigt att det tydligt framgår att 

det är styrelsens ansvar att se till att detta blir gjort. Hur styrelsen sedan administrerar detta 

kan lämnas öppet för tillträdande styrelse att avgöra.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att bifalla motion V6. 
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Motion V7 - Inga arrangemang på ställen utan kollektivavtal! 

(Patrik Strand, Linda Svensson och Susanne Björkenheim) 

 

Det har tyvärr hänt ett flertal gånger genom åren att Vänsterpartiet Malmö medvetet eller 

omedvetet valt att lägga arrangemang på populära nöjesställen som inte har kollektivavtal för 

sina anställda. Efter kritik från partiets fackligt aktiva har partiföreningen lyckligtvis flyttat 

arrangemangen varje gång.  Men det vore på sin plats att lägga till en mening om detta i 

verksamhetsplanen för att vi inte skall göra om det här misstaget under det kommande 

verksamhetsåret. 

Vi yrkar därför på: 

Att följande läggs till i verksamhetsplanen efter rad 416: 

När Vänsterpartiet anordnar arrangemang eller deltar som medarrangörer så är vi självklart 

alltid solidariska med den fackliga rörelsen. Vi gynnar inte oseriösa arbetsgivare som dumpar 

löner och anställningsvillkor genom att vägra teckna kollektivavtal för sina anställda.  

Styrelsens svar: 

Detta är en självklarhet, men det är alltid bra att påminnas, och i händelse av att det uppstår 

diskussioner kring frågan kunna hänvisa till verksamhetsplanen.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet:  

Att bifalla motion V7 
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Motion V8  

(Patricia Escalante, Amalia Bartholdson och Hodan Omar)  

  

Det yrkas att punkt 82 ändras och att orden: ”behandlas av” ersätts med ”delges”. 

 

Det föreslås alltså att hela meningen blir: ”Varje utskott och arbetsgrupp ska ta fram en 

verksamhetsplanering som delges styrelsen.” 

 

Syftet med motionen 

Avsikten med denna motion är att betona utskottens självständighet.  

 

Styrelsens svar: 

Syftet med att styrelsen tar del av verksamhetsplaneringarna är dels att öka insynen, dels för 

att kunna stötta utskotten när detta behövs. Motionärerna motiverar väl varför meningen bör 

ändras.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet  

Att bifalla motion V8 
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Motion V9 - Motion om att byta ut ordet Transgender till Trans  

(Amalia Bartholdsson)  

 

Ordet trans är ett paraplybegrepp och inkluderar alla som identifierar sig som trans medan 

ordet transgender oftast är ett sätt att förklara hur man förhåller sig till eller uttrycker sin 

könsidentitet. Vissa personer väljer att använda sig av ordet transgender och andra använder 

trans. Detta är givetvis något man själv bestämmer.  

Jag ser dock gärna att vi i Vänsterpartiet Malmö väljer att inkludera alla därför yrkar jag på: 

-  Att på rad 448 byta ut ordet Transgender till Trans så att uppmärksammandet av dagen 

kallas för Trans Day of Remembrance  

 

Styrelsens svar: 

Givetvis vill vi vara inkluderande och tackar motionären för att den uppmärksammat oss på 

detta.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att bifalla motion V9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Motion V10 Internationella funktionshinderdagen 

(Patricia Olsson Escalante)  

 

Under stycket ”Årliga och återkommande arrangemang” yrkas det att 

Internationella funktionshinderdagen den 3 december läggs till. 

 

Bakgrund: 

Internationella funktionshinderdagen, även kallad internationella 

funktionsrättsdagen, är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 3 

december varje år. 

Syftet är att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Styrelsens svar: 

 Vänsterpartiet Malmö vill verka för att uppmärksamma funkisfrågor och vara inkluderande, 

att uppmärksamma dagen bland våra årliga åtaganden går helt i linje med vår politik.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet  

Att bifalla motion V10 
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Motion V 11 - Medlemsmöten är viktiga, men alla behöver inte komma just dit 

(Tove Karnerud)  

 

I verksamhetsplanen finns det ett stycke om medlemsmöten och interndemokrati (rad 45).  

Medlemsmöten är viktiga interndemokratiska forum där vi fattar avgörande beslut. Det är 

viktigt att alla medlemmar kallas, och känner sig välkomna till dessa möten. Dock tror vi att 

det är fel fokus att göra dem till det forum där vi anstränger oss för att locka flertalet av våra 

medlemmar. Vi tror att det är viktigare att mobilisera till våra mer politiska arrangemang och 

studier, samt till aktivism. 

Om vi dessutom ska bygga upp stadsdelsgrupper under året tror vi att det är av vikt att vi 

samlar krafterna ditåt och mobiliserar medlemmar att komma dit. Där kan medlemmar 

diskutera politik, växa, lära känna andra i sin närhet och skapa handling. Att i stället satsa 

extra på att mobilisera till medlemsmöten tror vi är kontraproduktivt.  

Därför föreslår vi: 

Att stryka ”Under året ska fler mobiliseringsmetoder testas för att få fler att delta vid 

medlemsmöten” (rad 63–65). 

Styrelsens svar: 

Medlemsmötet är där alla beslut slutgiltigt fattas, det är, efter årsmötet, vårt högsta beslutande 

organ och det är därför av demokratiska skäl ytterst viktigt att få fler medlemmar att delta. Vi 

är en stor organisation med många aktiviteter, det är absolut möjligt att mobilisera till andra 

delar samtidigt som vi prövar nya sätt att få fler att delta på medlemsmötet. Det är också 

ungefär samma personer som i dagsläget kommer till mötena, detta bidrar till att upprätthålla 

informella maktstrukturer, något parti enats om att motarbeta.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att avslå motion V11 
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Motion V12 Kommunpolitiken  

(Anders Skans och Emma-Lina Johansson) 

 

Det är bra och viktigt att det i verksamhetsplanen lyfts upp att styrelsen tillsammans med 

fullmäktigegruppen ska arbeta för att involvera fler i kommunpolitiken. Till exempel nämns 

detta på rad 141–144, där pekas speciellt arbetet med budgeten i Malmö stad ut. Det är ett 

alldeles för snävt perspektiv. Budgeten kommunfullmäktige tar är bara en rambudget sedan ett 

antal år tillbaka och vårt alternativ blir en reservation mot styrets budgetramar och utifrån det 

en debatt i kommunfullmäktige. De konkreta frågorna driver vi inte i första hand där utan i 

nämnderna och i kommunfullmäktige vid andra tillfällen.  

 

Vår kommunpolitik är fastlagd i vårt kommunalpolitiska program som är grunden för vårt 

agerande i kommunfullmäktige och i nämnderna. Många medlemmar har dock nya idéer och 

förslag samt vill engagera sig i den lokala politiken. Det gör vi bäst genom att involvera 

medlemmar på medlemsmöten, i arbetsgrupper och utskott kontinuerligt i det kommunala 

arbetet, inte fokusera på budgetdebatten.  

 

Förslag till beslut. 

• att meningen på rad 141–144 som i förslaget lyder: Styrelsen tillsammans med Lilla 

fullmäktigegruppen ska i god tid initiera diskussioner kring Malmö Stadsbudget och 

budgetförslag från Vänsterpartiet, ersätts med: 

• Styrelsen ska tillsammans med Lilla fullmäktigegruppen hitta former för att involvera 

fler medlemmar i kommunpolitiken, på medlemsmöten, i arbetsgrupper och utskott 

samt på andra sätt inom partiföreningen. Det handlar om att driva politiska förslag i 

kommunfullmäktige och i de olika nämnderna. 

 

Styrelsens svar: 

Vi uppskattar motionärernas förslag, det bidrar till ökad interndemokrati och 

medlemsengagemang. Däremot finns det inget i nuvarande formulering som motsäger detta, 

vi förespråkar därför att motionens att sats läggs till som bisats i formuleringen. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att motionen är besvarad  
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Motion V13 - Studier 

(Pierre Kraus) 

 

Tillägg till Studier rad 214 – 245 

Det är alltid viktigt att studera om det får kallas ”allmänna frågor” kring vår historia, 

socialismen och arbetarrörelsen, och där ovan filosofi och annat. Men för dagen väsentliga 

spörsmål ska inte åsidosättas. Därför tillägget, Viktiga och särskilt brännande, för studier 

lämpliga frågor idag rör ekonomin, miljön och kriget. 

 

Styrelsens svar: 

 Frågan berörs i annan motion och borde gå att jämka samman med förslaget, yrkar att 

verksamhetsplanen jämkas ihop med de två förslagen till en fungerande mening.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

Att motionen är besvarad  
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Motion V14 Rörelser 

(Pierre Kraus) 

 

Kontakt med Malmös rörelser, rad 303 – 306 

Det heter i våra dokument att V är även rörelsens röst i parlamentet. Utgår vi från förslagets 

”för parlamentariker relevanta uppdrag” som avgör vad som görs får vi lätt den motsatta 

tolkningen och den motsatta inriktningen att det endast är frågor som parlamentariker 

prioriterar som står på dagordningen. Förhållandet går åt båda hållen, både parlamentariker 

till rörelsen (det enda som anges i texten) och rörelsen till partiet. 

 

Rörelsen inom fack och organisation prioriterar själv vilka frågor är viktiga för tillfället. Det 

ska våra förtroendevalda var lyhörda för. Dessutom är det så att V har även egna 

partiintressen som skiljer sig från den dagordningen och de ramar parlamentet för tillfället har 

prioriterat. Den politiska dagordningen kan inte sättas av parlamentarikerna enbart. Det ska 

sättas av partiet i sin helhet och i samarbete eller förslag från rörelserna som formulerar 

viktiga behov. Parlamentariker är egentligen underställda partibesluten och ska där så är 

möjligt arbeta för att de relevanta frågorna kommer upp på dagordningen. Raderna ska 

således kompletteras. 

 

Styrelsens svar: 

 Formuleringen utgår från att det under året kommer upp frågor och situationer som vi inte 

varit förberedda på och att parlamentariker då behöver agera utan att vi på förhand bestämt 

exakt hur. Men givetvis ska detta ske i linje med partiets politik och med input från rörelserna 

utanför parlamentet. Detta kan absolut förtydligas i verksamhetsplanen.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att bifalla motion V14 
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Motion V 15 - Frys hyrorna 

(Pierre Kraus)  

 

tillägg efter rad 302 

V Mö ska arbeta för att hjälpa den utomparlamentariska rörelsen bland hyresgästerna, både i 

parlamentet och där utanför. Medlemmarna ska uppmanas ta aktiv del i den organiseringen 

och bidra till det arbetet. Och det gäller även andra rörelser och frågor. 

Frys hyrorna! 

 

Styrelsens svar: 

 Motionären lyfter en viktig fråga som är angelägen för partiet. Dock har vi inte skrivit ut 

andra organisationer specifikt i verksamhetsplanen då det måste vara möjligt att anpassa 

partiföreningens arbete under året utifrån aktuella händelser och frågor och avslår därför 

motionen.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att avslå motion V15 
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Motion V16 - Energin 

 (Pierre Kraus)  

 

Frågan finns inte i förslaget, därför måste det redigeras in efter hand. El-oligarkerna har 

skapat en el-marknad inom EU där de sätter priserna som de vill. Värt att notera är att 

de första höga elräkningarna kom redan hösten 2021 vilket föranledde dåvarande 

finansministern för S att i december lova dels att var enbart ett tillfälligt problem och att 

regeringen dessutom skulle ersätta hushållen. Höjningarna kom alltså långt före kriget i 

Ukraina och sanktionerna som skulle äventyra Eus energiförsörjning. Under valkampanjen 

och även idag översköljs vi av det ena efter det andra förslaget till fiffig lösning att 

ersätta hushåll och industri/företag för prishöjningarna – alla lika svåra att sätta sig in i och ta 

hänsyn till olika utgångspunkter och olika undantag, etc. Macron lär satt priserna till 2021-års 

nivå, dvs att staten ska stå för mellanskillnaden. Ett mycket enklare förslag, enklare att förstå, 

enklare att ta ställning till. Men inte Macrons förslag och inget av de svenska besvarar frågan 

varför välfärden ska betala till energibolagens vinster. Och inte heller hur länge det kommer 

att vara möjligt eller är lämpligt. För det är det är frågan om. En till fråga rör domedagen. Hur 

ställer vi om till fossilfri energiproduktion? Är det ens tänkbart att energibolagen skulle med 

dessa nya vinster från välfärden se till att så ske i vår livstid?  Ett sätt är att ställa 

energibolagen under kontroll! Då kan vinstnivå kontrolleras och framför allt kan det 

allmänna se till att vinsterna används till fossilfri omställning. 

 

Inga prishöjningar på elen och energin! 

Ställ energibolagen under kontroll! 

Ställ om till fossilfritt! 

 

Styrelsens svar; 

Motionären lyfter två synnerligen viktiga frågor. Men ingen av frågorna rör arbetet i 

partiföreningen. Det är omöjligt för Vänsterpartiet Malmö att själva driva frågan om 

elproduktionen då detta är en nationell fråga. Det finns dessutom inget förslag om att i Malmö 

använda fossila bränslen för elproduktion. Frågorna är mycket angelägna och kommer med 

stor sannolikhet tas upp på olika sätt och i olika sammanhang under året men bör inte ingå i 

verksamhetsplanen.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet  

Att avslå motion V16 
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Allmänna motioner till årsmötet 2023 
 

Motion A1 Tydligare kamp mot antimuslimsk rasism (islamofobi) 

(Anders Neergard och Sabrin Högelius) 

 

Sverige håller på att bli ett allt tydligare uttalat rasistiskt land, vilket Tidö-avtalet är ytterligare 

ett exempel på. Vänsterpartiet Malmö har lång tradition av att driva och utveckla antirasism 

inom Vänsterpartiet och som rörelsens röst i parlamentet. De närmsta åren måste en 

betydande del av vårt arbete inriktas på att mobilisera de som utsätts för rasism och ytterligare 

vässa vår antirasistiska profil. 

I Kommunalpolitiskt program 2022–2026 står under rubriken ”Aktivt arbete mot rasism” bla. 

följande:  

Rasismen är ett faktum, inget politiskt tyckande. Var än rasismen dyker upp står 

Vänsterpartiet i första ledet för att kämpa mot. I kommunen krävs det ett 

strukturerat och planerat arbete för att bekämpa rasistiska strukturer och 

fördomar. Strukturer ska synliggöras och bekämpas, makt och resurser ska 

omfördelas. 

Vänsterpartiet i Malmö vill se fler verksamheter som syftar till att både stötta 

individer, och bygga kunskap, historia och förändra förtryckande strukturer. Ett 

bra exempel på detta är Romskt informations- och kunskapscenter som är en 

befintlig verksamhet i Malmö stad. Det finns även en speciell satsning för att 

motverka antisemitism. Vi vill ha en liknande verksamhet i form av ett 

Afrosvensk informations- och kunskapscenter. Vi anser också att kunskap om 

och bekämpandet av rasism mot muslimer behövs. Antirasism och arbetet mot 

diskriminering ska genomsyra kommunens hela verksamhet. 

Även om texten är bra så är det otydligt vad vi menar med ”Vi anser också att kunskap om 

och bekämpandet av rasism mot muslimer behövs”, vilket gör att vi måste konkretisera detta. 

Därför yrkar undertecknade från arabiska vänstern och antirasistiska utskottet  

• Att årsmötet beslutar att uppdra åt kommunalpolitiska gruppen att i samarbete 

med arabiska vänstern och antirasistiska utskottet författa motion till Malmös 

kommunfullmäktige att utveckla en speciell satsning för att motverka 

antimuslimsk rasism/islamofobi.  

• Att årsmötet beslutar att uppdra åt arabiska vänstern och antirasistiska utskottet 

att ordna informationsträffar med Malmöbor som riskerar att utsättas för 

antimuslimsk rasism 

 

Styrelsens svar: 

Motionen går helt i linje med verksamhetsplanen och V Malmös politik och bör bifallas.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att bifalla motion A1 
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Motion A2 - Kritiska punkter i partistyrelsens valanalys 

(Vilmer Andersen) 

 

Partiföreningens styrelse har antagit ett utmärkt uttalande gällande partistyrelsens eftervalsanalys. 

Uttalandet tar upp många olika brister i utvärderingen och efterlyser svar på en rad avgörande faktorer 

som kan ha påverkar valresultatet nationellt, regionalt och kommunalt.  

 

Viktiga frågor om hur partiets kommunikations- och valstrategi speglar valplattformen som 

kongressen antog 2022 - ett halvår innan valet - eller den ändrade omvärldssituationen med Rysslands 

anfallskrig mot Ukraina, Sveriges Nato-ansökan och det ständigt ökande klimathotet analyseras till 

exempel inte. Ända resonemanget kring dessa faktorer är att media valde att fokusera på annat än 

partiets prioriterade frågor; underförstått att Vänsterpartiet inte satta dagordningen, vilket partiet sällan 

gör. Valanalysen kritiserar viftandet med PKK-flaggor i Almedalen som att det skulle ha försämrat 

partiets trovärdighet. Men denna händelse måste självklart ses i samband med Nato-ansökningen som 

ju partiet inte ställde upp på.  

Kritiken mot partiledningens ändrad och smalare fokusering kring miljö- och klimatfrågorna, och valet 

att inte följa besluten från senaste kongressen fullt ut, pekas ut (intill flera gångar i valanalysen) som 

en destruktiv interndebatt. Historieskrivningen kring den kritik som växte fram från och med hösten 

2021 och fram till slutet av valrörelsen är ensidig och stämplar många miljöengagerade medlemmar 

samt partiets klimatpolitiska talesperson, Jens Holm, som osolidariska. Ja även diskussionen kring 

kongressen var enligt partistyrelsen destruktiv. Detta skall också ses i samband med att PS avslog de 

flesta av förslagen som kom in i form av motioner till valplattformen. På flera avgörande punkter gick 

kongressens beslut emot partistyrelsen. Värst av allt är att det inte finns dokumentation för att just 

PKK-manifestationen och kritiken mot partiledningens nedtoning av klimatpolitiken är 

huvudförklaringen till partiets valförlust på nationell nivå. 

 

Valutvärderingen försöker också peka framåt mot nästa kongress 2024 och valet 2026. Citat: 

”Partistyrelsen bör vara aktiv i debatterna inför kongressen och medverka till att skrivningarna inte 

överskuggar och tränger undan våra sakpolitiska prioriteringar i valrörelser...” och ”Vidare måste det 

bli ett ökat tryck på enskilda medlemmar att inte underminera demokratiskt fattade beslut”, 

underförstått att det var just det som hände i valrörelsen 2022!  Dessa förslag till hur partistyrelsen ska 

styra debatten och politikutvecklingen i partiet är djupt problematiska och handlar inte om att förstärka 

interndemokratin i partiet, men tvärtom centrera makten i toppen. 

 

Med bakgrund i detta måste partiets bas, dvs. medlemmarna, tydligt säga ifrån. Ett modernt 

Vänsterparti måste ha en utvecklat och levande intern demokratisk debatt. Utan den blir partiet aldrig 

ett tydligt och mobiliserande oppositionsparti.  

Därför föreslår jag att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att följa upp på det uttalande man redan har 

skickat till Partistyrelsen med ett nytt som efterlyser konkreta klargöranden kring följande punkter: 1) 

Vilken dokumentation finns för påståenden om enskilda partimedlemmars agerande i valrörelsen är 

orsaken till det dåliga riksdagsvalet? 2) Vad menas med destruktiva interndebatter? Exempel 

efterlyses. 3) På vilket sätt kan partiets interndemokrati utvecklas om man från partiledningens sida 

anser det som nödvändigt att trycket mot enskilda medlemmar ska ökas för att undvika offentlig 

kritik? 4) Vad var anledningen till att partiledningen inte fullt ut respekterade den av kongressen 

antagna valplattform när det gäller miljö- och klimatpolitiken? 

Styrelsens svar: 

Motionen går i linje med vår politik, det känns också viktigt att vi följer upp den kritik vi tidigare 

riktat och inte bara släpper frågan.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att bifalla motion A2 
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Motion A3 - Ansvar för - och genomförande av - internfeministiskt arbete i 

partiföreningen 

(Maria Kållberg) 

 

Undertecknad har i två år ansvarat för det internfeministiska (nedan IF) arbetet i 

Skånedistriktet. Det första året utvecklade jag ett erbjudande bestående av ett nytt sätt att 

arbeta internfeministiskt. 

Det andra året har valet begränsat utrymmet för utveckling men tillåtit viss utvärdering. 

Tre slutsatser drar jag: 

1. IF-arbetet i partiföreningarna får anses vara obefintligt.  

2. Möjligheterna att göra något åt det i rollen som ensam IF-ansvarig på distriktsnivå är starkt 

begränsade med nuvarande organisation. 

3. Det finns stor utvecklingspotential i IF-arbetet, och ett realistiskt hopp om att vi kan öka 

medvetenheten i alla grupper i förening och distrikt.  

Jag har därför till distriktets verksamhetsplan anmält (bifallet av DS) en lydelse med en 

ambition till förändring och förbättring av IF-arbetet.  

Ett led i det arbetet är att ha IF-ansvariga i partiföreningarna med målsättningen att öka och 

sprida kunskap om den verkliga jämställdheten i partiföreningen och att öka medvetenheten 

om, och respekten för, det nödvändiga med internfeministiskt arbete.  

 

Som medlem i Vänsterpartiet Malmö yrkar jag på  

• att minst två, helst tre till fyra medlemmar (i förekommande fall med en majoritet av 

kvinnor), utses till internfeministiska ansvarspersoner i Vänsterpartiet Malmö. Beslut 

om antal kan överlämnas till styrelsen. 

 

Dessa har att genomföra separatistiska kvinno- och mansträffar på varje styrelsemöte och 

samtliga medlemsmöten (Där så är lämpligt avrundas dessa träffar med en rapport/kortare 

gemensam diskussion och helst ett avtal mellan parterna för just det mötet.) 

Och långsiktigt verka för att internfeministiska nätverk under separatistiska former upprättas 

distriktsomfattande. Partiföreningarnas IF-ansvariga sammankallar och samtliga medlemmar 

ska vara välkomna. (Det kan således finnas flera nätverk bestående av olika kön.)  

 

Styrelsen svar: 

 Motionen går i linje med vår politik och verksamhetsplanen. Hur de separatistiska träffarna 

kan utvecklas har varit en fråga som debatterats under en längre tid inom föreningen och 

förslaget skulle kunna vara en viktig del av detta. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att bifalla motion A3 
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Reservation Conny Svenningsson, Styrelsesvar Motion A3:  

Bifaller tillsättandet av IF-grupp men anser att vi inte anger vad de ska arbeta med.  

 

Kommentar:  

Att det tillsätts en internfem. grupp är ok men anser att man måste vara mer vidsynt än att 

ytterligare befästa en föråldrad och kvinnoförminskande metod som separatistträffarna utgör. 

Vill vi verkligen att varje styrelsemöte och medlemsmöte innefattar separatistiska träffar? 

Vårt partis främsta och primära uppdrag är att motverka klassorättvisor och verka för ett 

samhälle för alla. Något som allt för lätt kommer bort. Vårt sociala fält är Vänsterpartiets 

partiförening i Malmö. Det är detta vi ska förhålla oss till. De separatistiska träffarna tillhör en 

tid då kvinnor inte var statsministrar, en majoritet av partiledarna inte var kvinnor och vår 

egen interna demokrati inte innefattade en kvinna som partiledare och en kvinna som 

styrelseordförande 

 

Motion A4 - Policy gällande val  

(Hodan Omar, Patricia Escalante, Patrik Munthe, Gunilla Ryd och Anton Wendt)  

 

Vänsterpartiet Malmös policy för val reglerar vilka instanser som beslutar om val av 

förtroendeuppdrag och anställningar, samt vilka instanser som bereder valen. Vår policy för 

val lägger det principiella och politiska beslutet om anställningars inriktning på medlems- 

eller årsmöten. Vem som slutligen anställs beslutas av styrelsen efter beredning av 

valberedningen.  

  

Val av anställda inleds av ett beslut av medlemmar på års- eller medlemsmöten om den 

övergripande inriktningen på alla anställningar som är minst tre månader lång. Dessa utlyses 

därefter för att ge möjlighet för alla intresserade att själva anmäla sitt intresse eller att bli 

nominerade till uppdraget. Valberedningen intervjuar de kandidater som uppfyller kraven och 

fastställer en rangordning av de mest lämpade kandidaterna som presenteras till styrelsen. 

Beslutet om anställning tas slutligen av styrelsen. På detta sätt får vi en process som är 

överskådlig och där känsliga personfrågor kan diskuteras på ett respektfullt sätt, men där 

medlemmarna har makten att bestämma vad fokus ska vara för en anställning. 

  

Vi anser att styrelsen inflytande över dessa anställningar är mycket viktig, eftersom styrelsen 

har arbetsgivare ansvaret och är vårt högsta beslutande organ mellan års/ medlemsmöten. Men 

det innebär samtidigt att valberedningens arbete blir överflödigt eftersom ingen hänsyn, i 

praktiken, behöver tas till de förslag som valberedningen lägger fram. Därmed försvagas 

medlemmarnas möjligheter att ha inflytande över processen och även kännedomen kring en 

större grupp av lämpliga kandidater reduceras.  

Därför föreslår vi att beslut om längre anställningar i stället tas av en mindre grupp där 

representanter från både styrelsen och valberedningen ingår.   

  

Yrkar att första raden i stycke b, dvs beslut av val ändras till  

”Styrelsen och valberedningen beslutar gemensamt om anställning.” 

   

Policy för val  

Antaget av Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2021-01-30 

Detta är Vänsterpartiet Malmös policy för val. Här regleras vilka instanser som 

beslutar om val av förtroendeuppdrag och anställningar, samt vilka instanser som bereder 

valen.  Vänsterpartiet Malmös policy för val lägger det principiella och politiska beslutet om  
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anställningens inriktning på medlems- eller årsmöte. Vem som slutligen anställs beslutas av 

styrelsen efter beredning av valberedningen. På detta sätt får vi en process som är överskådlig 

och där känsliga personfrågor kan diskuteras på ett respektfullt sätt, men där medlemmarna 

har makten att bestämma vad fokus ska vara för en anställning.  En 

särskiljning görs mellan förtroendevalda, som representerar partiföreningens medlemmar, och 

anställda. Till gruppen förtroendevalda räknas även kommunalråd.  Anställningar av politiska 

sekreterare hanteras på samma sätt som övriga anställningar inom partiföreningen.  

1. Förtroendeuppdrag  

a. Beredning av val  

i. Valberedningen bereder val av förtroendeuppdrag, inklusive uppdrag som kommunalråd.  

ii.Uppdragen ska utlysas med möjlighet för intresserade att själv anmäla  

sitt intresse eller att bli nominerade till uppdraget.  

 

b. Beslutande instans  

i. Vänsterpartiet Malmös val till förtroendeuppdrag, inklusive uppdrag som kommunalråd, 

skall ske på medlemsmöten.  

ii. Finns det synnerliga skäl till att val av förtroendeuppdrag skall ske i andra forum, som t.ex. 

styrelsen i eller fullmäktigegruppen, så skall beslut om undantag fattas, där skälet till att 

beslutet inte kunde tas på ett medlemsmöte skriftligen motiveras. Detta beslut ska 

sedan redovisas på nästkommande medlemsmöte.  

 

2. Anställning, inklusive politisk sekreterare, som är minst tre månader lång a. 

Beredning av val  

i. Övergripande inriktning på anställning som är minst tre månader lång beslutas av 

partiföreningens medlemmar på års- eller medlemsmöte.  

ii. Valberedningen bereder valet.  

iii.Anställning ska utlysas med möjlighet för intresserade att själv anmäla sitt intresse eller att 

bli nominerade till uppdraget.  

 

b. Beslut av val  

i. Styrelsen beslutar om anställning.  

ii. Om tjänsten till någon del ska bestå av politiskt stöd till parlamentariker ska lilla 

fullmäktigegruppen få yttra sig innan styrelsen fattar beslut. 

 

3. Anställning som är kortare än tre månader, samt tidsbegränsade vikariat  

 

a. Beredning av val  

i. Anställning som är kortare än tre månader samt tidsbegränsade vikariat 

bereds internt av styrelsen   

ii. Anställning ska, om det inte är uppenbart onödigt, utlysas med möjlighet 

för intresserade att själv anmäla sitt intresse eller att bli nominerade till uppdraget.  

b. Beslutande instans  

i. Anställning som är kortare än tre månader ska beslutas av styrelsen.  
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Styrelsens svar: 

 Förlaget minskar risken för att informella maktstrukturer reglerar anställningar, risken för 

“kompis anställningar” minskar när personer från två olika grupper, styrelsen och 

valberedningen, gemensamt beslutar om anställningar och ökar transparensen.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att bifalla motion A 4 

 

Motion A5 - Partiskatt 

(Anders Skans) 

 

Vi i V-Malmö har varit föregångare när det gäller införande av partiskatt. Vi konstruerade en 

lokal partiskatt innan partiet nationellt införde en. Vi var drivande på kongressen för ett antal 

år sedan för att det skulle bli ett nationellt beslut. Det har nu blivit så. 

 

Partiskatten regleras nu i våra stadgar och partistyrelsen har tagit riktlinjer hur besluten ska 

tolkas vid olika speciella fall. Nivån på partiskatten är i stort det samma, men vårt sätt att 

räkna ut den är mycket mer komplicerad än partiets nationella modell. Att det dessutom finns 

riktlinjer och partiet nationellt kan rådfrågas vid oklarheter gör att vi borde ta beslut att nu 

följa de nationella besluten om partiskatt för kommunalråd och andra eventuella höga 

arvoden. I de nationella riktlinjerna finns det också klarlagt att partiskatt ska betalas på 

eventuella avgångsvederlag med mera. Det är på många sätt bra att luta sig på nationella 

regler så minskar risken att tolkningar blir till konflikter på lokal nivå. 

 

När det gäller partiskatten på våra sammanträdesarvoden, inte på förlorad arbetsförtjänst, 

tycker jag vi ska behålla vårt beslut sedan 2014 att det ska vara på 20%. 

 

Förslag till beslut: 

• Att kommunalråd och eventuellt andra med höga fasta arvoden ska betala partiskatt i 

enlighet med partiets kongressbeslut och som regleras i stadgarna, samt att vi använder 

partistyrelsens riktlinjer för hur partiskatten ska betalas som våra riktlinjer. 

• Våra kommunalt förtroendevalda i nämnder och styrelser, samt nämndemän i 

Tingsrätten ska betala in 20 % av sammanträdesarvodet i partiskatt till 

partiföreningen. Det gäller inte delen som är förlorad arbetsförtjänst. Undantag görs 

om arvodet inte motsvarar omkostnader och eventuellt förlorad arbetsförtjänst, då 

utgår ingen partiskatt.  

 

Styrelsens svar 

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2022 att göra ett förslag avseende partiskatteregler.  

Nuvarande förslag innebär samma sak som motionen och det finns därför ingen anledning att 

ändra i förslaget till partiskatteregler.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

Att avslå motion A5 

 

 


