C1
Motionen föreslår att partiet ska utarbeta strategier för ett internt antirasistiskt arbete för att engagera
fler personer med olika etnisk bakgrund.
Kongressen 2016 gav med anledning av flera motioner partistyrelsen i uppdrag: att försöka ta fram
statistik som belyser andelen medlemmar och förtroendevalda i Vänsterpartiet från rasifierade grupper,
att se över vilka särskilda hinder som möter aktiva medlemmar i Vänsterpartiet från rasifierade
grupper och att ta fram strategier för att komma åt dem.
När partistyrelsen har undersökt om det finns formella eller informella hinder för rasifierade
personer att verka i partiets verksamhet har vi sett att det gör det. Framför allt har vi sett informella
strukturer som vi behöver arbeta med. Partistyrelsen har därför beslutat att som ett första steg göra
följande:
- att sätta en målsättning om att Vänsterpartiet i valda organ ska spegla befolkningsunderlaget
där vi verkar.
- att i kontakter med distrikt och partiföreningar betona vikten av mångfald och representativitet
i valda organ och på förtroendeposter, internt och parlamentariskt.
- att relevanta dokument, t.ex. organisationshandledningar, uppdateras.
- att en ny undersökning genomförs 2020.
Vi ser samtidigt att de här åtgärderna bara är just ett första steg. Vänsterpartiet kommer behöva
hitta mer genomgripande sätt att arbeta med de här frågorna. Vi föreslår därför att kongressen bifaller
motionen, och därmed ger nästa partistyrelse i uppdrag att utarbeta nya strategier för ett internt
antirasistiskt arbete.
Partistyrelsen föreslår
att motion C1 bifalls
C2
I motionen föreslås att ett skriftligt material med det s.k. eko-eko-programmet som grund tas fram till
valrörelsen 2018, för att på ett sammanhängande sätt beskriva Vänsterpartiets rödgröna politik.
Kongressen kommer att anta en valplattform för Vänsterpartiet – det är den vi gemensamt går till
val på. Allt valmaterial som tas fram från partiet centralt bör utgå ifrån den och från partiets strategi
om att gå till val på att skapa ett Sverige för alla och inte bara för de rikaste. Det valmaterial som
handlar om klimatfrågan bör därför, precis som alla andra politikområden, ha valplattformen som
utgångspunkt och inte hela programarbetet.
Partistyrelsen föreslår
att motion C2 avslås
C3
I motionen föreslås att Vänsterpartiet väljer ett nytt namn.
Vänsterpartiet är ett namn som många känner igen och sympatiserar med. Vi står också för just
den sortens förslag och värderingar som människor förknippar med den politiska vänstern idag.
Partistyrelsen ser inga hållbara skäl att byta namn på partiet.
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Partistyrelsen föreslår
att motion C3 avslås
C4
I motionen föreslås att Vänsterpartiet startar en tankesmedja för socialistisk idéproduktion.
Partistyrelsen delar bilden att en tankesmedja med vänsterns utgångspunkter skulle göra långsiktig
skillnad i samhällsdebatten. Däremot saknar vi den sortens finansieringsmöjligheter Svenskt
Näringsliv eller Centerpartiet har. Budgeten för en tankesmedja skulle idag behöva tas direkt från
Vänsterpartiets vanliga verksamhet.
Förhoppningsvis kommer den här valrörelsen vara en framgång för Vänsterpartiet, som i sin tur
förstärker vår ekonomi. I ett sådant läge kommer möjligheten att bygga upp en tankesmedja vara ett av
de spår vi diskuterar för hur vi ska använda de pengarna.
Partistyrelsen föreslår
att motion C4 avslås
C5
I motionen föreslås att varje ny medlem får ett partiprogram, att alla partiföreningar uppmanas att utse
en studieansvarig, att studier i partiprogrammet genomförs i hela partiet och att partiskolan aktiveras
igen.
Vänsterpartiet har ett aktivt studiesystem, Vänsterskolan. Den innehåller tre sorters studier: egna
studier, beställningsstudier och obligatoriska studier (som partiföreningsskolan). Vilka av dessa som
används beror på syftet.
Inför kongressen 2016 tog vi fram studier i partiprogrammet, eftersom det skulle behandlas då. De
studierna finns fortfarande kvar, men sedan dess har vi fördjupat dem genom att ta fram den största
satsning på teoretiska och ideologiska studier vi haft i partiet på årtionden, i form av socialist-,
feminist- och omställningsskolan. De nya kurserna har fått bra respons. Det distrikt eller den
partiförening som vill genomföra någon av dem behöver alltså bara höra av sig till partikansliet. (Vi
kommer ta en paus under jan-sep 2018 för att istället kunna fokusera på valstudier.)
Det vi har jobbat med är alltså beställningsstudier, som gör det enkelt att ta lokala initiativ.
Partistyrelsens bild är att det är ett bättre sätt att jobba med de här studierna än att fatta beslut på
riksnivå om hur alla ska arbeta.
Ibland har vi som sagt arbetat med obligatoriska kurser, som vi gjorde med partiföreningsskolan.
Valskolan kommer antagligen också fungera på det sättet. I de fallen finns det specifika skäl att tänka
att hela partiorganisationen behöver samma kurs – i det här fallet att vi vill driva en samlad valrörelse
2018 där alla har samma bild av strategin. När det gäller behovet av ideologiska studier uppfattar vi
det snarare som att både prioriteringarna och formen kan behöva se olika ut på olika håll.
Det finns gott om skäl att organisera kurser för nya medlemmar, snarare än att skicka ut
partiprogram som var och en ska läsa själv. Framförallt tror vi det är bättre att försöka hitta
sammanhang där nya medlemmar får chansen att resonera om de större dragen i vänsterns världsbild.
I formfrågan om varje partiförening ska ha en studieansvarig tror vi att det är bättre att låta
partiföreningarna själva välja hur de vill organisera sitt arbete.
Partistyrelsen föreslår
att motion C5 första, andra och tredje att-satsen avslås
att motion C5 fjärde att-satsen anses besvarad
C6
I motionen föreslås att en föreläsning eller kurs om härskartekniker ska ingå i Vänsterskolan, och att
alla partiföreningar och distrikt ska ha studier i ämnet.
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Vänsterskolan erbjuder redan idag en kurs i internfeminism, som bl.a. tar upp härskartekniker men
också tar upp andra aspekter som spelar roll. Det är en bra kurs som fått mycket uppskattning.
Kursen är en beställningskurs, vilket betyder att ett distrikt eller en partiförening som vill
organisera den får hjälp att hitta en föreläsare. Vi tror att det är en bättre form för de flesta studier,
eftersom det ger en uppmuntran till studier samtidigt som prioriteringarna beslutas lokalt.
Partistyrelsen föreslår
att motion C6 avslås
C7
I motionen föreslås att partistyrelsen och programkommissionen får i uppdrag att till nästa kongress
göra en handlingsplan kring hur debatten i partiet kan ökas på både digital och analog nivå och
delaktighet och lättillgänglighet till debattkanalerna ska vara huvudtema i denna handlingsplan.
Vänsterpartiet är ett växande parti och därmed ett parti där fler och fler människor möts och
utbyter åsikter. Bästa forumet för det är personliga möten. Från partistyrelsens sida ser vi att vi har en
viktig roll att fylla i att bidra till former för sådana möten. Det har vi under den här kongressperioden
gjort bl.a. genom att ytterligare utveckla Vänsterdagarna till en plats för möten och diskussion,
genomföra partiföreningsskolan i hela partiet samt ta fram studier för centrala områden i vårt
partiprogram. Inför förra kongressen skapades också en debattsida på nätet och resurser tillsattes för
att arbeta med den. Utvärdering av det arbetet visar att den fungerar som bäst när partiet har tydliga
gemensamma frågor att diskutera, som inför en programkongress.
Vi har alltså på flera sätt försökt arbeta med att stärka interndebatten, både i personliga möten och
i skriven form. Det har vi gjort just för att vi tror att det skulle finnas viktiga saker att vinna på att få
till fler politiska diskussioner inom Vänsterpartiet, med större förtroende för varandra. Vi delar den
bilden som finns i motionen av att det här är ett område vi kan bli bättre på.
Vi menar alltså att nästa partistyrelse behöver fortsätta genomföra och pröva nya
diskussionsformer. Vår erfarenhet hittills av det är att det är en svår utmaning. Det är långt ifrån
självklart vad som fungerar och inte, utan det behöver hela tiden testas i praktiken och utvärderas
löpande. Därför tror vi inte på den form motionen föreslår, att ta fram en handlingsplan som ska
behandlas på nästa kongress.
Partistyrelsen föreslår
att motion C7 avslås
C8
I motionen föreslås att från och med nästa kongress bredda partistyrelsen och minska antalet
riksdagsledamöter och heltidspolitiker och även anställda inom partiet. Ett internt debattforum ska
skapas. Partiledningen ska ges i uppdrag att anordna ett antal öppna forum i aktuella frågor för
medlemmarna runtom i landet. Kongressen föreslås även besluta att en förutsättningslös
framtidsdiskussion ska påbörjas, det feministiska arbetet ska inriktas på en bred utåtriktad politik för
de frågor som rör många kvinnors liv och vardag, samt att medlemmarnas kompetens ska tas tillvara
och deras arbete i olika delar av vänsterrörelsen ska stöttas. Slutligen vill man att olika folkrörelser ska
bjudas in till samtal om samarbete och gemensamt arbete, att vi ska delta i nya rörelser och nätverk
och ta initiativ till att skapa plattformar för samverkan.
En till stor del likalydande motion inlämnades till kongressen 2016 (motion nummer C42).
Kongressen valde att avslå den i sin helhet.
Vänsterpartiet beslöt på kongressen 2012 att förändra stora delar av partiets sätt att driva politik
och organisera sig. Kongressbesluten föregicks av ett stort demokratiskt arbete ute i partiet, med
många diskussioner och förslag, regionala konferenser och enkäter och som sammanfattades av
Framtidskommissionen. I stort sett kan man sammanfatta den kritik som fanns enligt följande: partiet
var för organisatoriskt svagt och alltför centrerat kring parlamentariskt arbete som riskerar att ta
överhanden och kopplingen mellan det som hände i parlamenten och vår övriga verksamhet var för
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svag. Medlemsvärvningen var satt på undantag och partiets ekonomi behövde stärkas med ett större
inslag av självfinansiering. Det saknades en central studieplan och kända exempel på vad
Vänsterpartiets hårda arbete för förändring lett till i praktiken. Fortfarande 2012 hade partiet en sned
könsbalans och behövde en feministisk offensiv för att stärka kvinnors ställning internt. Många
förtroendevalda uppfattade att de saknade stöd och att det fanns en skoningslös kritik vid minsta
felsteg och ifrågasättande av demokratiskt fattade beslut som gjorde att det var svårt att orka med
uppdrag. Det var alltså inga småsaker som kom fram i denna både självkritiska och konstruktiva
process - partiet satte upp höga mål för förändringen. Det var också tydligt att det redan på kongressen
2012 fanns de som var kritiska till delar och helheten och att det delvis grundades i en annan syn på
demokratin i partiet - kritiken handlade inte minst om att partiet skulle centraliseras och att ledningen
skulle styra för mycket. Det var också tydligt att de befann sig i minoritet. Motion C8 är sprungen ur
den strömningen.
Alla partistyrelser sedan 2012 har arbetat med de mål som kongressen satte upp. Det har i stort
varit framgångsrikt. Riksdagsgruppens ekonomi har sammanslagits med partikansliets, vilket har gett
mycket större möjligheter att satsa på organisation och studier. Partiet har infört nya riktlinjer för
partiskatt som för varje år sedan det infördes 2012 gett mer intäkter.
Partiet har för första gången på lång tid en central studieplan som går att följa upp eftersom
resurserna omfördelats, denna innehåller både basstudier och mer avancerade ideologiska studier.
Våren 2017 genomfördes "Partiföreningsskolan", den största studiesatsningen på decennier med syfte
att ge partiföreningarna de bästa verktyg vi har för att kunna vårda och värva medlemmar, genomföra
mer utåtriktat arbete, stödja förtroendevalda och arbeta med kommunikation och sociala medier. Vi
har mångdubblat deltagandet i partiets största arrangemang, Vänsterdagarna, som är ett tillfälle för
många att bilda sig, utbyta erfarenheter och diskutera politik.
Vi har genomfört en långsiktig och stor satsning på internfeministiskt arbete i hela landet, som
resulterat i att vi blivit det första partiet i Sveriges historia som nått minst 50 procent förtroendevalda
kvinnor på samtliga nivåer - kommun, landsting, riksdag, partistyrelse och VU. Under 2017 gjorde vi
en bok om partiets kvinnohistoria -100 år av systerskap.
Medlemsvärvningen har ökat kraftigt från tillfället då kongressen 2012 gick av stapeln (11246),
med en topp valåret 2014 då vi värvade 6 000 nya medlemmar till dagens över 17 000. Det är en nivå
som vi inte uppnått sedan början av 1980-talet.
Partiet har ökat sitt politiska inflytande kraftigt på riksplanet och har också, även om det hittills är
blygsamt, ökat sitt opinionsstöd sedan 2012. Vi ser just fram emot en valrörelse där vi har chansen att
växa rejält.
Vi menar att Vänsterpartiet idag är ett mer medlemstyrt parti än vi var före 2012, då många av de
mål som partiet ofta diskuterade - satsningar på organisation och studier, ökad självfinansiering för att
ta några exempel - inte satsades på i samma omfattning som idag. Där avviker vår mening från
motionärernas kring vad demokrati innebär i Vänsterpartiet. Vi anser inte att en stark partistyrelse är
ett problem - det är ett större problem att demokratiska beslut inte genomförs, vilket blir fallet om
partistyrelsen är svag. En stark partistyrelse står inte heller i motsättning till att medlemmar tar
initiativ, eller till att lyssna på idéer. Däremot är en partistyrelse som tar ansvar en garant för att den
som skriker högst inte är den som automatiskt får bestämma. Det är också tydligt att många av de
saker som partistyrelsen genomfört är idéer som kommer underifrån - det gäller både
partiföreningsskolan, kravet på 10 miljarder i budgetförhandlingarna, internfeminism och en mängd
andra små och stora projekt.
Partiets politik bestäms av kongressen. Om det går att se någon tendens så är det att vi idag har fler
motioner än tidigare, vilket inte heller underbygger idén om att partiets medlemmar har mindre
inflytande. I de enkätundersökningar som vi gjort själva och som gjorts oberoende av Göteborgs
Universitet får partiet högt betyg vad gäller medlemmarnas förtroende för partiets demokrati och
styrning. Det är tydligt att motionärerna anser att partiets demokrati försvagats, men varken det
empiriska underlaget i enkäter eller andra motioner till kongressen antyder att så är fallet.
Vår slutsats är att de många diskussioner och det breda demokratiska arbete som låg bakom
kongressen 2012 har gett partiet en förmåga att ta itu med sina interna problem mer effektivt. När
många får vara med blir våra beslut bättre - när kongressen fattar besluten och partistyrelsen också har
ett klart mandat att genomföra dem, så blir arbetet gjort. Men historien går också vidare och det finns
nya utmaningar. Nya mål kan behöva sättas upp och vi kan behöva genomföra förändringar, dels för
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att utmaningarna ser delvis annorlunda ut och för att en del av målen nu är uppfyllda. Men också för
att det alltid finns saker som kan utvecklas och göras bättre. Det kan vara dags för ett nytt arbete likt
Framtidskommissionens med uppdraget att lyssna brett in i organisationen och även ta till sig av
kunskap som finns utanför partiet. Hur det arbetet ska utformas och vad det ska resultera i får vi lämna
till kommande partistyrelse att formulera och framtida kongresser att besluta om.
Vad gäller motionens förslag att skapa ett internt debattforum så finns det redan i form av en
debattsida på partiets hemsida. Representanter för partistyrelsen deltar aktivt i de diskussioner som
förs där. Mer lösa debattforum utan modering och utan särskilt syfte har enligt all samlad erfarenhet
dominerats av män. När det gäller öppna forum, så anser partistyrelsen att debatten i partiet bör ske på
alla nivåer. Partistyrelsen tar initiativ till arrangemang som Vänsterdagarna, regionala förträffar inför
kongressen, distriktsträffar för representanter från partidistrikten med mera. Det är naturligt och
lämpligt och helt i enlighet med stadgarna att det utöver detta arrangeras aktiviteter i partiföreningar
och distrikt som ger medlemmarna möjlighet att aktivt delta. Dialog mellan partiets olika delar sker
numera även på andra sätt, t.ex. genom enkäter, besök i distrikten och direktsända presentationer med
uppföljande frågestund. Partistyrelsen håller inte heller med om att arbetet med s.k. internfeminism
skulle ha begränsat oss i det utåtriktade arbetet för kvinnors villkor i samhället. Vi blir ständigt
påminda om behovet av att motarbeta patriarkala strukturer även inom vårt parti. Det finns ingen
motsättning i ett aktivt internfeministiskt arbete och att profilera oss utåt. Vilka som väljs till
partistyrelsen bestäms av kongressen och förslaget bereds av en valberedning. Valberedningen brukar
eftersträva en bredd och personer med olika erfarenheter och roller.
Motionen innehåller också förslag om att ta vara på medlemmarnas kompetens. Partistyrelsen
menar att det är centralt i det arbete vi nu bedriver som en förberedelse för valrörelsen. Ett exempel på
detta är den stora satsning som vi gjort på partiföreningsskolan och den satsning vi gör på kommande
valskola. Partistyrelsen menar vidare att arbetet med att bjuda in rörelser och bygga ett bredare och
mer välkomnade parti är något som ständigt måste fördjupas, inte minst gäller det att vi bemöter
varandra respektfullt och att vi har en inkluderande och öppen attityd till de som söker sig till oss. Vi
ska ta ledarrollen i en vänsterrörelse som vill bygga ett samhälle inte bara för de få, utan för alla. För
att det ska lyckas krävs mycket riktigt samarbete och ett aktivt lyssnande. Det som skiljer oss från
motionärerna är inte uppfattningen om att det är viktigt att vara ett öppet parti. Det som skiljer oss åt är
uppfattningen om vad som krävs för att det ska bli möjligt och verklighetsbeskrivningen av hur vår
organisation ser ut idag. Vi tror det behövs en partistyrelse som leder som ett lag och som tar ansvar
för att ytterligare utveckla partiet. En passiv ledning skulle motverka det. Vi kan alltid bli bättre och
utvecklas men vi bör inte förringa det vi faktiskt gjort och vi bör ta avstamp i en bakgrundsbeskrivning
som ger en relevant plattform för att utvecklas.
Partistyrelsen föreslår
att motion C8 avslås
C9
I motionen föreslås att vi alltid ska engagera oss i de fackliga frågorna på våra arbetsplatser, att vi ska
ta förtroendeuppdrag i de fack förbund vi tillhör, samt att vi aktivt ska arbeta för att organisera våra
arbetsplatser och vara ett stöd för våra kolleger.
Partistyrelsen håller med om att facklig organisering är en central uppgift för arbetarrörelsen och
att vänsterpartister bör engagera sig i denna viktiga uppgift. Engagemanget för facklig aktivism och att
låta sig väljas till förtroendeuppdrag i ett fackförbund kan dock knappast regleras genom beslut på
Vänsterpartiets kongress. Det finns heller inga förslag i motionen som skulle innebära bättre
möjligheter för vänsterpartister att engagera sig fackligt.
Partistyrelsen och partikansliet har startat ett landsomfattande fackligt-politiskt nätverk. Till
nätverket finns en ledningsgrupp som ett stöd och för att förse nätverket med arbetsuppgifter. Under
Vänsterdagarna 2017 anordnades en nätverksträff och en fackligt-politisk rikskonferens arrangeras i
maj 2018. Det tycks också som att allt fler vänsterpartister börjar engagera sig fackligt. Fler fackligt
aktiva väljer även att gå med i vårt parti. En bidragande orsak till det kan vara att det startats fler
branschföreningar för fackligt intresserade på senare år.
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Partistyrelsen föreslår
att motion C9 anses besvarad
C10
I motionen föreslås att partiet upprättar en typ av ”årshjul” där man kan se de aktiviteter som planeras,
samt att partiet upprättar listor där man kan se när riksdagsledamöterna är tillgängliga.
Vi tar till oss av det som står i motionen om att vi skulle behöva annonsera ut framtida
webbsändningar i bättre tid för att så många partiföreningar som möjligt ska kunna organisera möten.
Det kommer inte alltid gå att vara ute längre i förväg, eftersom det ibland kan handla om aktuella
frågor, men vi ska försöka så gott vi kan.
Partikansliet har flera gånger försökt använda sig av olika former av kalendarier på hemsidan för
att visa på vilka aktiviteter som är på gång i partiet. Det har dock aldrig fungerat särskilt bra.
Aktiviteter rapporteras bara in sporadiskt och det blir en väldig blandning av stort och smått. Det är
inte särskilt intressant vare sig för medlemmar eller allmänheten att se en blänkare om t.ex. ett möte i
en annan del av landet. Däremot anordnas några aktiviteter varje år av partikansliet som
partiorganisationerna behöver hålla reda på. Det behovet tillgodoses genom meddelanden i vårt interna
nyhetsbrev VIPS. Distriktens aktiviteter sprids bäst genom deras egna informationskanaler. Att
upprätta någon form av lista som visar när riksdagsledamöterna är tillgängliga skulle kräva att enormt
arbete med att hålla reda på deras kalendrar. Det skulle även kunna ge intrycket av att ledamöterna kan
anlitas varje stund som de inte måste vara närvarande på möten i riksdagen. Det är helt felaktigt, dels
behöver de tid för förberedelsearbete, dels behöver de tid för återhämtning och privatliv.
Riksdagsledamöterna kan inte tillgodose partiets hela behov av föredragshållare och inspiratörer.
Vi måste även lyfta fram våra duktiga lokala och regionala politiker. När man behöver anlita en
riksdagsledamot bör man vända sig till partikansliets talarförmedling.
Partistyrelsen föreslår
att motion C10 avslås
C11
I motionen föreslås att Vänsterpartiet (kongressen) ska besluta att distrikten upprättar register över
erfarna medlemmar som är villiga att vara mentorer åt nya fritidspolitiker.
Partistyrelsen håller med om att fritidspolitiker, kanske särskilt nyvalda till olika kommunala
uppdrag, kan behöva stöd och uppmuntran från mer erfarna partikamrater. Vi tror dock inte på att detta
behöver formaliseras genom kongressbeslut. En del partiföreningar kan själva uppfylla detta behov
utan särskilt mycket stöd från sitt partidistrikt. Andra partiföreningar har inte riktigt den kapaciteten.
Då brukar partidistriktet ha den personkännedom som behövs för att förmedla kontakt med någon
lämplig medlem som kan fungera som mentor till den som behöver stöd i sin roll som förtroendevald.
Distrikten har även en roll som arrangörer av studieverksamhet för att stärka medlemmarna i deras
politiska engagemang. Situationen ser också olika ut i de olika distrikten, varför kongressen inte bör
reglera hur stödet ska organiseras.
Partistyrelsen föreslår
att motion C11 avslås
C12, C13
I motion C12 föreslås att varje partiförening ska få två inloggningar till medlemsregistret gratis och att
partistyrelsen ska fatta beslut om priset för ytterligare inlogg.
I motion C13 föreslås att den fasta avgiften för inlogg till det centrala medlemsregistret avskaffas
och ersätts med en avgift per medlem eller om den fasta avgiften behålls att kostnaden för
medlemsadministrationen inte får överstiga medlemsintäkterna. Vidare föreslås att distriktens
årskonferenser har rätt att besluta om medlemsavgifter ska betalas ut till partiföreningarna direkt eller
6

C: Motionssvar

till distrikten samt att sätta målet att inom en treårsperiod halvera kostnaderna för
medlemsadministration.
Vänsterpartiet har under året sjösatt ett helt nytt medlemshanteringssystem. Detta då det gamla
systemet för registerhållning börjat bli till åren och många användare i såväl partiföreningar, distrikt
och på central nivå önskat att det skulle bytas ut. Det nya medlemshanteringssystemet har många nya
funktioner, är mer flexibelt gällande framtida registreringsmöjligheter och ökat medlemsantal samt
bygger på beprövad teknik. Ett sådant systembyte som involverar hundratals användare på partiets tre
nivåer, partiförening, distrikt och centralt är ett komplext arbete och en stor ekonomisk investering.
Eftersom Vänsterpartiet är ett rikstäckande parti som är organiserat i partiföreningar och distrikt är
det rimligt att investerings- och driftskostnader delas mellan de olika nivåerna då samtliga nivåer har
nytta och användning av systemet. Det som är bra för partiföreningen är bra för partiet centralt och
vice versa. Delar av investeringskostnaden samt administration och porto för utskick av
inbetalningskort för medlemsavgiften, inklusive påminnelser och registrering av densamma tas in via
en avgift baserat per medlem. Det ger en fördelning där stora partiföreningar och distrikt proportionellt
betalar mer än små, men medlemsantalets rörliga natur gör att man inte kan vara säker på hur stor
summa som kan tas in den vägen.
Utöver det som ovan beskrivs finns fasta kostnader för licenser, teknisk infrastruktur och extern
support. Dessa kostnader har en mer direkt koppling till antalet användare i systemet snarare än antalet
medlemmar som registreras. Det är därför som dessa kostnader tas ut som en fast avgift per användare
i partiföreningar och distrikt. I de fall en partiförening har ett väldigt lågt medlemsantal kan det
innebära att avgifterna totalt sett överstiger medlemsintäkterna.
Vi tar till oss av den diskussion som uppkommit om det, och som bl.a. uttrycks i motionerna. Vi
föreslår därför att kongressen ger nästa partistyrelse i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring frågan hur
små partiföreningar ska kunna få rimliga ekonomiska villkor för att verka.
Avgifterna för medlemsregistret är en del i den diskussionen. Precis hur vi gör med dem är av
olika praktiska skäl en lite komplicerad diskussion, som skulle vara svår att föra på kongressen. Vi vill
därför undvika att kongressen fattar skarpa beslut om någon viss modell, för att det kan visa sig få
oförutsedda konsekvenser.
De större problemen här är att Vänsterpartiet generellt har en låg självfinansieringsgrad i form av
medlemsavgifter, jämfört med andra intäkter som huvudsakligen består av mandatstöd. Orättvisa
ekonomiska förhållanden mellan partiföreningar existerar av många olika skäl som inte har direkt
koppling till medlemsantalet, inte minst olika kommuners storlek på mandatstöd och stöd för
anställning av politiska sekreterare.
Därutöver påverkas partiföreningarnas ekonomi av olika former av kanslistöd som betalas in till
det egna distriktet och modellerna för det skiljer sig mycket mellan olika distrikt. De distrikt som vill
ge särskilt stöd till små partiföreningar kan själva besluta om detta. Det system som enligt motion C13
tillämpats i Kalmar län att partiföreningarnas andel av medlemsavgiften stannat hos distriktet kan dock
knappast ses som förenligt med partistyrelsens anvisningar i enlighet med § 10. Det finns förstås inget
som hindrar nästa partistyrelse från att besluta om nya anvisningar.
Att i praktiken avskaffa den fasta avgiften som föreslås i C12 första att-satsen och C13 första attsatsen, skulle innebära att den mer osäkra rörliga avgiften skulle behöva höjas och det med en viss
extra marginal som försäkran mot ett minskat medlemsantal. Detta för att täcka de verkliga kostnader
som varje användarkonto för med sig. Det skulle kunna betraktas som orättvist mot partiföreningar
som nöjer sig med att ha en användare med inloggning gentemot de som väljer att ha två. Att en
förening eller ett distrikt mot en fast avgift snabbt och enkelt kan be om flera användarkonton är en
mer flexibel och rättvis hantering än att göra nya beräkningar av den rörliga avgiften från år till år. Att
partistyrelsen ska fatta beslut om priset för extra användarinloggningar som föreslås i motion C12
andra att-satsen, är en typ av ekonomisk detaljstyrning som partistyrelsen normalt inte gör.
Partistyrelsen beslutar om budget som partikansliet sedan får hantera detaljerna kring.
Förslaget i motion C13 andra att-satsen om att ingen partiförening skulle behöva betala mer för
administrationen än vad man får in i medlemsavgifter, skulle dels innebära ett ökat administrativt
arbete att hantera, dels motverka syftet med den fasta avgiften, nämligen att spegla kostnaden per
användare.
Motion C13 tredje att-satsen som föreslår att distrikten ska betalas ut till partiföreningarna direkt
eller till distrikten är inte förenlig med § 10 och partistyrelsens anvisningar om fördelning av
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medlemsavgiften. Direktbetalningen till partiföreningarna görs för att bespara administrativt arbete för
distrikten och säkerställa att partiföreningarna faktiskt får sin andel vilket inte alltid varit fallet i alla
distrikt.
Slutligen i motion C13 fjärde att-satsen föreslås att målet att inom en treårsperiod minst halvera
kostnaden för medlemsadministrationen. Det är inget som enkelt låter sig göras utifrån redan gjorda
investeringar och inte heller önskvärt om vi vill ha ett modernt och framtidssäkrat
medlemshanteringssystem med hög servicenivå.
Partistyrelsen föreslår
att kongressen ger den nya partistyrelsen i uppdrag att se över de samlade ekonomiska villkoren för
partiföreningar och distrikt
att motion C12 och C13 avslås
C14
I motionen föreslås en ändring av Vänsterpartiets alkoholpolicy med innebörden att alkohol förbjuds i
samtliga partiinterna sammanhang.
På uppdrag av kongressen 2014 antog partistyrelsen samma år en alkoholpolicy som därefter
uppdaterades efter beslut på kongressen 2016. I alkoholpolicyn framgår att huvudregeln för
Vänsterpartiets verksamhet är att den är alkoholfri och att undantagen från detta ska vara genomtänkta
och aldrig gälla beslutande möten. Vidare ska Vänsterpartiet aldrig bekosta alkohol och i sammanhang
när man representerar partiet ska man inte dricka alkohol inköpt av skattemedel.
Partistyrelsen anser att det är av största vikt att Vänsterpartiet har en restriktiv syn på alkohol med
hög medvetenhet om alkoholrelaterade problem. Detta framgår med tydlighet i den nu gällande
alkoholpolicyn. Arrangemang i Vänsterpartiets regi där alkohol förekommer både är och ska vara
sällsynta. Motionärens förslag om att helt förbjuda alkohol på samtliga partiinterna arrangemang ser
partistyrelsen som ett alltför restriktivt förslag med risk för oönskade effekter. Om alla partiets sociala
aktiviteter som t.ex. kongressfesten eller olika former av 100-årsfiranden som har genomförts på flera
håll i landet alltid ska vara helt alkoholfria finns risken att enskilda partimedlemmar hellre samlas på
egen hand och dricker alkohol vid sidan av partiarrangemangen. Då är inget vunnet.
Partistyrelsen anser att det även fortsättningsvis ska gå att arrangera välplanerade aktiviteter där
partimedlemmar har möjlighet att för egna pengar köpa ett glas vin eller öl. Partistyrelsen anser att de
restriktioner och den vägledning som ges i alkoholpolicyn är tillräckligt tydliga för att partiföreningar
och distrikt ska kunna göra egna bedömningar, utifrån lokala förhållanden, om lämpligheten av olika
typer av partiarrangemang.
Partistyrelsen föreslår
att motion C14 avslås
C15
Motionen ger förslag på hur partiet bör ta fram statistik baserad på etnicitet, hudfärg, språk, religion,
sexualitet och funktionsnedsättning. Kongressen 2016 svarade så här på flera motioner i liknande
frågor:
- att kongressen ger partistyrelsen i uppdrag att försöka ta fram statistik som belyser andelen
medlemmar och förtroendevalda i Vänsterpartiet från rasifierade grupper
- att kongressen ger partistyrelsen i uppdrag att se över vilka särskilda hinder som möter aktiva
medlemmar i Vänsterpartiet från rasifierade grupper och att ta fram strategier för att komma åt
dem
Under den kongressen hade vi också en programdebatt som ledde till att kongressen beslutade att
vi ser att ”Rasismen bygger på processer av rasifiering, det vill säga hur grupper av människor, många
(men inte alla) invandrade eller barn till invandrade, åtskiljs genom biologiska och kulturella
konstruktioner och praktiker, och görs till annorlunda, mindre värda och underordnade.”
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Den nya definitionen ledde till att vi avstod helt från att fråga om medlemmens etnicitet, ursprung
eller födelseplats, när vi undersökte om det finns formella eller informella hinder för rasifierade. Det
var den egna subjektiva upplevelsen som blev utgångspunkten för om man var rasifierad. Det som
gick att utläsa ur svaren är att betydligt fler rasifierade upplever hinder i de informella strukturerna än i
de formella. Undersökningen ledde till att partistyrelsen 2017-12-08 beslutade att partistyrelsen
behöver fortsätta arbetet med att förbättra mångfalden och representativiteten i partiet. Partistyrelsen
beslutade att följande konkreta åtgärder:
att målsättningen är att Vänsterpartiet i valda organ ska spegla befolkningsunderlaget där vi
verkar,
att i kontakter med distrikt och partiföreningar betona vikten av mångfald och representativitet i
valda organ och på förtroendeposter, internt och parlamentariskt
att relevanta dokument, t.ex. organisationshandledningar, uppdateras
att undersökningen upprepas om två år (2020)
Partistyrelsen argumenterade också emot den typen av statistiskt arbete då det är svårt att tillämpa
samma metoder som använts i det internfeministiska arbetet, eftersom statistiska underlag för etnicitet,
hudfärg eller andra egenskaper inte kan eller bör registreras och för att sådan registrering står i direkt
konflikt med gällande lagstiftning.
Partistyrelsen menar vidare att Vänsterpartiets roll som arbetsgivare skiljer sig från den roll vi har i
att värva medlemmar eller välja medlemmar till förtroendeuppdrag. Mycket avgörs i förhandlingar
mellan Vänsterpartiet som arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer. Det regleras också i
hög utsträckning av lagar. Därför vill partistyrelsen skilja tydligt mellan diskussioner om
arbetsgivarrollen och strategier för hur vi vill utvecklas i medlemmar och förtroendevalda.
Vänsterpartiets partikansli har redan väl utvecklade rutiner för rekrytering. Partikansliet har också en
mångfaldsplan som tar upp de här frågorna. Det pågår ett arbete på central nivå med att förbättra
stödet till distrikt, partiföreningar och deras parlamentariska grupper kring arbetsgivarrollen.
Partistyrelsen föreslår
att motion C15 avslås
C16
I motionen föreslås att en utvärdering av organisationsförändringen gällande riksdagsgruppen
genomförs vad gäller dess effekter på riksdagsgruppen och de enskilda riksdagsledamöternas arbete.
Motionen hänvisar till den omorganisation av den centrala partiorganisationen som genomfördes i
januari 2012 och som hade till syfte att sammanföra partistyrelsen och riksdagsgruppen till en juridisk
person med en gemensam ekonomi och ett gemensamt kansli. Omorganisationen föregicks av ett
noggrant analysarbete, bl.a. utifrån framtidskommissionens arbete, och syftade till att skapa en mer
effektiv organisation i partiet så att beslutade prioriteringar bättre skulle genomsyra verksamheten och
till att bättre än tidigare använda och fördela partiets centrala resurser. Av detta skäl beslutades att
skapa en gemensam organisation på central nivå under partistyrelsen för att bättre kunna prioritera
verksamhet och resurser. Partistyrelsen är därmed ansvarig för uppföljning av att organisationen
arbetar mot sina uppsatta mål. På detta sätt har partistyrelsen kunnat styra verksamheten på central
nivå så att den bättre än tidigare arbetar med organisationsfrågor, politikutveckling, studieverksamhet
och utåtriktat arbete, snarare än främst inomparlamentariskt.
I beslutet om att genomföra omorganisationen beslutades också att den skulle utvärderas. Detta har
också gjorts i en omfattande process. Att sex år efter omorganisationens genomförande göra en ny
utvärdering låter sig inte göras om det som eftersträvas är att få fram jämförande underlag. Det är helt
enkelt inte samma personer som är verksamma nu som det var när den genomfördes.
Partistyrelsen delar inte den bild som beskrivs i motionen om motsättningar inom riksdagsgruppen
eller i dess relation till partikansliet. Det är viktigt att betona att partikansliets enheter arbetar gentemot
hela partiets centrala nivå och att stöd till riksdagsledamöterna och riksdagsgruppens verksamhet ingår
i samtliga enheters arbetsuppgifter.
Partistyrelsen kommer fortsätta göra avstämningar av hur väl organisationen arbetar mot och
uppfyller sina uppsatta mål. Efter valet kommer det att finnas naturliga skäl för partistyrelsen att
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stämma av behovet av anpassning i verksamhet och resurser i relation till de förutsättningar som gäller
då.
Partistyrelsen föreslår
att motion C16 avslås
C17
I motionen föreslås att partistyrelsen ska anställa en fackligt-politisk sekreterare och att partistyrelsen
ska agera för att klassfrågor och fackliga frågor blir mer prioriterade.
Partistyrelsen håller med om att den fackliga kampen är viktig. Det är därför som vi startat det
fackliga nätverket, anordnar en facklig rikskonferens och haft en nätverksträff under Vänsterdagarna.
Det finns nu också en ledningsgrupp knutet till nätverket vars uppgift är att fungera som ett stöd och
för att förse nätverket med arbetsuppgifter. Vi tror även att startandet av fler branschföreningar är ett
utmärkt sätt att stärka det fackligt-politiska arbetet. Nätverket är tänkt att kunna fungera relativt
självständigt, men kommer naturligtvis kunna använda sig av partikansliets samlade resurser precis
som övriga delar av partiet.
Partikansliet anpassar hela tiden verksamheten efter kongressens och partistyrelsens politiska
prioriteringar. Det är kanslichefens ansvar att se till att det finns den kompetens som behövs för att
kunna utföra det som efterfrågas. Därför bör inte kongressen eller partistyrelsen besluta exakt vilka
tjänster som ska finnas eller vilka titlar anställda ska ha.
Partistyrelsen föreslår
att motion C17 första att-satsen avslås
att motion C17 andra att-satsen anses besvarad
C18
I motionen föreslås att partiet (partistyrelsen) ska vara sammankallande och drivande av
sommarvänstern. Sommarvänstern är ett sommarläger arrangerat av medlemmar i
stockholmsdistriktet.
Vänsterpartiets organisation förutsätter att aktiviteter för medlemmar bedrivs på partiföreningsnivå
i första hand och i andra hand på distriktsnivå. Arrangemang på central nivå är i huvudsak av
beslutsfattande karaktär. Vänsterpartiet håller vartannat år också ett centralt politik- och
idéutvecklingsarrangemang i form av kommun- och landstingsdagar, Vänsterdagarna, som sedan 2013
breddats för att vara öppet för alla medlemmar. Vänsterdagarna erbjuder barnpassning, samt flera
kulturella inslag för gemensam rekreation.
Vänsterpartiets möjligheter att på central nivå anordna fler större gemenskapssatsningar är mycket
begränsade. Vänsterdagarna får anses tillgodose motionens intentioner tillsvidare, övriga satsningar
bör i största mån prövas i partiföreningar eller distrikt.
Partistyrelsen föreslår
att motion C18 avslås

C19
I motionen föreslås att Vänsterpartiet inför kommande valarbeten tar fram klimatsmarta och
rättvisemärkta profilprodukter.
Arbetet med att se till att Vänsterpartiet har ett utbud av profilprodukter pågår ständigt. Att ta fram
ett större utbud till valrörelsen ingår redan i den planering som finns för att skapa Vänsterpartiets
valprofil. Det kommer att röra sig både om produkter som kan beställas via partiets egen Webbshop
och sådant som enklare kan köpas av enskilda individer. I partiets upphandlingsarbete ingår att ta
hänsyn till arbetsvillkor och hållbarhet.
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Partistyrelsen föreslår
att motion C19 anses besvarad
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