
Några extra motionssvar på verksamhetsplanen 

 
I styrelsen motionssvar fanns några oklarheter. Nedan finns förslag på hur dessa motioner ska 

besvaras med nya texter i verksamhetsplanen:  

 
MOTION V12 

Styrelsen föreslår att en ny punkt (i gul text och understruket), punkt 3, läggs till under ”Ökad politisk 

och ideologisk diskussion”  

 
”FOKUSOMRÅDEN  2023 

Ökad politisk och ideologisk diskussion 

Det är av vikt att det förs en kontinuerlig och ambitiös diskussion kring vår politik och ideologi för att 

ständigt utveckla partiföreningen och för att skapa en starkare koppling mellan förtroendevalda och 

våra medlemmar. 

 

• Styrelsen ska ansvara för att det skapas fler forum för politisk och ideologisk diskussion inom 

partiföreningen . 

• Styrelsen  tillsammans med Lilla fullmäktigegruppen ska i god tid initiera diskussioner kring 

Malmö Stads budget och budgetförslag från Vänsterpartiet 

• 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.” 

 

 

MOTION V2 

Styrelsen föreslår att ny text (i gult och understruket) läggs till under ”övriga kurser och studier” och 

några ord stryks för att texten ska flyta på bättre: 

 

”Övriga kurser och studier 

Studiesatsningarna ska utvecklas med kurser och studier som medlemmarna och studieutskottet anser 

vara av viktiga för partiet. Viktiga och särskilt brännande, för studier lämpliga frågor idag rör 

ekonomin, miljön och kriget samt Studiesatsningarna ska kompletteras med kurser om socialismens 

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

Studiecirklar, som under lång tid varit en viktig utbildningsform inom arbetarrörelsen, ska startas upp 

inom relevanta områden och finnas överskådliga i en digital utbildningsportal. 

 

MOTION V14 

Styrelsen föreslår att en mening läggs till (i gult och understruket) under ”kontakt med Malmös 

rörelser”:  

 

”Kontakt med Malmös rörelser 

Ett viktigt led i detta arbete är att våra parlamentariker har regelbundna kontakter med de för 

parlamentarikernas uppdrag relevanta fackförbund och andra intresseorganisationer. På så sätt kan 

Vänsterpartiet också sätta dagordningen utifrån rörelsers och organisationers prioriterade frågor. Våra 

kontakter till rörelser i andra länder, såväl genom deras svenska avdelningar och stödnätverk i Sverige 

som genom vår direktkontakt till dem, är något att vårda och vara stolt över. 

 

• Styrelsen ansvarar för att kontakter med andra organisationer, grupper och arbetsplatser 

upprättas och upprätthålls på ett strukturerat vis. 

• Styrelsen väljer under året strategiskt ut organisationer att kontakta.” 


