Att skriva en
kongressmotion

Vänsterpartiet
2019

Inledning
Den här texten riktar sig till dig som funderar på att skriva en motion till
Vänsterpartiets kongress 2020. Läs den gärna även om du skrivit
motioner förut!
Vem får skriva motioner?
Enskilda medlemmar, partiföreningar och partidistrikt har rätt att lägga
förslag till kongressen genom att motionera. Nätverk, utskott eller
arbetsgrupper har inte motionsrätt.
Var ska man skicka motionerna?
Skicka dem helst med e-post till motioner@vansterpartiet.se. Det går
också att skicka dem i ett brev till partikansliet.
När ska motionerna vara inne?
Kongressmotioner ska ha kommit in till partikansliet senast den 21
februari 2020 kl 24.00. Vänta inte till sista dagen! Motioner som kommer
in för sent kommer inte att behandlas.
Vad går det att motionera om?
Den här kongressen är en programkongress. Det innebär att syftet med
kongressen är att diskutera partiprogram och politiska strategier, inte
enskilda sakfrågor. Fokus för motionsskrivandet ska därför vara
programkommissionens förslag till nytt partiprogram samt partistyrelsens
förslag till strategidokument och stadgeändringar.
Motioner om andra saker är formellt tillåtna, men det är inte alls säkert
att det finns tid på kongressen att debattera sådant som inte har att göra
med partiprogram, strategidokument eller föreslagna stadgeändringar.
Vi avråder bestämt från motioner som inte partiorganisationen kan
besluta om helt självt (t ex anställningsavtal) och saker som det är
olämpligt att kongressen beslutar om (t ex praktiska frågor i detalj).
Skriv inte rent språkliga motioner. Skicka istället ett vanligt mail till
partikansliet med förslag på okontroversiella förändringar.
Går det att ta upp flera frågor i samma motion?
Nej, undvik det så långt det går. Skriv separata motioner om olika
förslag, även om de berör varandra. Bara om flera förslag är direkt
beroende av varandra, t.ex. om en ändring på ett ställe i partiprogrammet
kräver konsekvensändringar på andra ställen, bör förslagen tas upp i
samma motion. Om olika förslag hänger samman innehållsmässigt trots

att de kan behandlas var för sig, kan man hänvisa till andra motioner i
brödtexten (”Se även våra förslag angående ... i stycke ...”).
Hur kollar jag upp vad som beslutats förut?
Ju bättre bild du har av hur diskussionerna gått tidigare kring det du vill
motionera om, desto större är chansen att din motion får genomslag.
•

På vansterpartiet.se kan du bland annat hitta exempel på hur vi
kommunicerar olika frågor och olika organisationsdokument.

•

Riksdagens hemsida har en bra sökfunktion där du kan se vilka
initiativ Vänsterpartiet har tagit.

Gör gärna ett par sökningar på nyckelord för att se vad Vänsterpartiet
gjort eller beslutat sedan tidigare kring det du vill skriva om.
Om du inte hittar vad som är Vänsterpartiets politik i en viss fråga eller
undrar varför stadgarna är formulerade på ett visst sätt kan du kontakta
info@vansterpartiet.se .
Hur utformar vi motionen?
Inled motionen med en (kort) rubrik som anger ämnet, förslaget eller
ståndpunkten. Om motionen gäller en textändring i ett dokument, ange
vilket dokument som avses och var ändringen ska göras.
Både förslaget till partiprogram och strategidokument är
radnumrerade, hänvisa alltid till dessa radnummer för att ange var
en ändring ska göras.
Därefter skriver du en brödtext med argument för förslaget. Efter
brödtexten skrivs en yrkandefras, t.ex. ”Vi yrkar”, med en eller flera attsatser där de konkreta förslagen formuleras.
Skriv under med namn och partiförening, eller bara partiförening om den
ställt sig bakom motionen. Uppge också en kontaktperson, för att
partikansliet ska kunna nå er enkelt om det skulle uppstå några frågor.
Partikansliets har inga möjligheter att rätta och redigera inkomna
motioner. Det underlättar oerhört mycket om motionerna utformas enligt
nedanstående mall. Exemplet gäller partiprogrammet, motioner gällande
strategidokumentet skrivs på motsvarande sätt med angivande av
radnummer.

Satsa på zeppelinare!
Partiprogrammet
Rad 826
Programkommissionen har gjort ett i allt väsentligt bra arbete med att skriva
ett nytt partiprogram. En brännande fråga som saknas, men som borde
prioriteras i ett framåtsyftande partiprogram, är den om zeppelinare och
andra lågutsläppande luftfartyg. Det är en prioriterad fråga som inte bara
skulle göra stor skillnad för klimatet, utan också bygga stöd för vänstern i
nya väljargrupper.
Vi yrkar
att på rad 826 efter ”…transporter över järnväg.” lägga till följande mening:
”Det behövs en ny flygpolitik som satsar stort på zeppelinare och andra
lågutsläppande luftfartyg.”
Frida Fransson, Amélie And,
Vänsterpartiet Kamparp
Kontaktperson: Amélie And, ameland@vansterpartiet.se, 070-111111

Hur ser en bra rubrik ut?
Tänk på att motionen kommer finnas med i en pdf-fil, fullt av andra
motioner. Kongressombuden brukar vara väl förberedda men själva
kongressen är intensiv. Skriv därför gärna en rubrik som är kort och lätt
att uppfatta. Den behöver ge en tydlig bild av vad motionen handlar om
även för den som inte kommer ihåg vad det stod i brödtexten.
Hur lång kan brödtexten vara?
Det beror självfallet på motionens ämne, men generellt är kortare
brödtexter bättre än längre. En halv, maximalt en hel, A4-sida är ett
riktmärke, men ofta räcker fyra-fem meningar för att få fram vad man vill
ha sagt. Skriv istället en debattartikel som argumenterar för motionen
mer utförligt: https://www.vansterpartiet.se/v-debatt/
Hur skriver vi ett klokt yrkande?
Kom ihåg att det är yrkandet kongressen beslutar om, inte brödtexten.
Var därför noga med att-satsen. Fundera på om det kan missförstås eller

tolkas på olika sätt i efterhand. Undvik oprecisa yrkanden som ”att
partiprogrammet skrivs om i enlighet med motionens anda” eller ”att
kongressen beslutar ställa sig bakom vad som anförts ovan”.
Fundera igenom om förslaget till beslut ger de som ska genomföra
beslutet lagom fria händer. Varje yrkande behöver balansera mellan hur
brett eller smalt handlingsutrymme det ger. Den som ska genomföra
beslutet behöver frihet att hantera praktiska problem som uppkommer,
men också en klart utpekad riktning.
Måste motionen ha konkreta textförslag?
Nej, men det förbättrar förutsättningarna att bli förstådd och ökar
chanserna att vinna kongressens gehör att ha ett konkret förslag till hur
en text ska formuleras. Partistyrelsen, programkommissionen och
kongressen har begränsade möjligheter att formulera helt nya texter.
Motioner med yrkanden om ”att skriva om i enlighet med motionens
intentioner” och liknande brukar därför sällan ha framgång.
Undvik att förändra textens upplägg mer än nödvändigt. Försök hitta en
mening eller ett stycke som går att skriva om. Vet du att det behövs kan
du skriva en andra att-sats som föreslår att texten ses över efter
eventuella konsekvensändringar. Då kan det göras av antingen PS, om de
föreslår bifall, eller kongressens redaktionskommitté.
Måste det finnas en kontaktperson angiven?
Motionen blir inte ogiltig utan kontaktperson, men vi vill att det på alla
motioner finns angivet en person med adress/telefonnummer/e-postadress
som vi kan ta kontakt med om det skulle vara några oklarheter.
Kan vi till exempel kursivera ord?
Undvik att använda olika former av textformatering, t ex fetning,
kursivering och överstrykning som en bärande del i motionen. Det måste
gå att förstå vad motionen handlar om och vad som föreslås även om den
skulle publiceras som ren text helt utan någon formatering.
Vilket filformat är bäst att använda?
Spara motionerna i Word-format. Om ditt ordbehandlingsprogram inte
kan spara i det formatet så välj ”ren text”, RTF eller liknande. Vi vill
helst inte ha motioner bara som text i e-postmeddelandet. Ta kontakt med
partikansliet om du är osäker.

Måste partiföreningen behandla motionen?
Nej, enskilda medlemmar kan lämna in motioner utan att de har
diskuterats i partiföreningen, men då försvinner en möjlighet till
diskussion inför kongressen. Om medlemmarna i partiföreningen
instämmer i en motion, kan man göra den till föreningens egen och
underteckna den med partiföreningens namn samt datum för beslutet.
Partiföreningen kan också, med eller utan motivering, föreslå kongressen
att motionen avslås eller anses besvarad. Motionen går då vidare som
enskild. Partiföreningens yttrande skrivs i så fall lämpligen in sist i
motionen.
Observera att det inte går att binda ombud att rösta på ett visst sätt. Det
partiföreningens medlemmar kan göra är att välja kloka ombud och
diskutera olika frågor med dem.
Exempel på yttrande
Vänsterpartiet Kamparp anser att riskerna med zeppelinare bör utredas
närmare innan vi förordar dem i våra program. Vi föreslår att motionen
avslås.
Vänsterpartiet Kamparp,
medlemsmöte 2020-01-21
Kommer kongressen behandla motionen?
Ja, i princip alla motioner behandlas på kongressen. Undantag görs
ibland för motioner som är extremt omfattande, saknar att-satser eller
vars förslag inte går att förstå. Fokus på kongressen kommer att vara
partiprogram, strategidokument och förslag till stadgeändringar, tiden på
kongressen kommer huvudsakligen att avsättas till debatt och beslut om
detta.
Partistyrelsen och programkommissionen skriver förslag till svar på varje
motion. Alla ombud har också möjlighet att yrka (föreslå) att kongressen
ska bifalla eller avslå en motion. Finns det olika yrkanden som står emot
varandra, röstar kongressen om den enskilda motionen.
Finns det väldigt många motioner, kan kongressen ställas inför en
situation där det inte finns tid att diskutera dem ordentligt innan besluten
fattas. Därför har det hänt att kongresser beslutat att inte behandla alla
motioner, utan lämna en grupp motioner obesvarade.
Kan ombuden lägga nya förslag på kongressen?
Nej. Kongressen kan i princip bara ta ställning till de ursprungliga
förslagen från partistyrelsen och programkommissionen, de inkomna

motionerna samt partistyrelsens och programkommissionens yttranden
(förslag om att motionen bifalls, avslås eller anses besvarad, t.ex. med en
ny formulering).
Kongressombuden kan inte lämna in yrkanden på helt nya förslag som
inte har kunnat diskuteras i partiföreningarna eller i PS. Orsaken är att
hela partiet, inte bara kongressombuden, ska ha en chans att diskutera de
förslag som lagts fram innan besluten fattas. Alla inkomna motioner och
förslagen till svar blir offentliga senast den 21 april 2020.
Vad som är ett nytt förslag och vad som bara är en mindre ändring avgörs
av kongressens presidium. Huvudförslag på kongressen är partistyrelsens
förslag och yttranden över motionerna (för programmotioner är
programkommissionens förslag huvudförslag). För att ett annat förslag
ska ställas under proposition, t.ex. bifall till en motion som PS föreslår
ska avslås, måste något ombud yrka på detta.

Checklista för motionärer
1. Handlar motionen om sådant som kongressen kan och bör besluta om?
2. Handlar motionen om en, inte flera, frågor?
3. Finns det en kort och tydlig rubrik?
5. Finns det en tydlig och korrekt platshänvisning (radnummer) vid
textändring?
6. Är den motiverande brödtexten begriplig och lagom lång?
7. Finns det ett tydligt och konkret förslag (yrkande)?
8. Finns det undertecknare och en kontaktperson?
9. Fungerar den också utan textformatering?
10. Är den sparad i Word-format?
11. Har partimedlemmarna haft möjlighet att diskutera motionen?

