Rättelser och förtydliganden gällande kongresshandlingarna
Uppdaterad 10 januari (ny rättelse 10 januari har rubrik i kursiv stil)
Motionssvar A44, andra att-satsen, A45, andra-att-satsen, A46, andra att-satsen
(P g a en teknisk miss kom inte detta svar med i motionssvarsdokumentet)
I motionerna A44 och A45 föreslås att kulturlöftet ska synas och framträda i valrörelsen 2014
och i motion A46 föreslås att kulturlöftet infogas i kongressuttalandet.
Syftet med kongressuttalandet inför riksdagsvalet 2014 är att utmejsla det strategiska
upplägget samt fastslå vilka frågor som ska ha en särställning i denna. Det strategiska
upplägget har tre hörnpelare. För det första krävs våra röster för att få bort Reinfeldt som
statsminister. Utan vänsterpartiet är borgarna lika stora som S och Mp. För det andra: folk kan
lita på att vi gör upp med vinsterna i välfärden – vi håller de andra rödgröna partierna på rätt
sida i den frågan. Om Vänsterpartiet blir starkare tvingas de ta hänsyn till vår kritik av
vinsterna. För det tredje är det bara en röst på Vänsterpartiet som garanterat inte bidrar till att
borgerliga partier kommer in i regeringen.
När det gäller det konkreta sakfrågorna t.ex. kulturfrågor så kommer de att behandlas i en
särskild valplattform som tas fram under 2014 innan valet.
Partistyrelsen föreslår
att motion A44, andra att-satsen, A45, andra-att-satsen anses besvarad
att motion A46, andra-attsatsen avslås
B13, tredje, fjärde, sjunde, åttonde, tionde, elfte, tolfte och trettonde att-satsen, B 62
Motionssvaret är korrekt, men saknar beslutsförslag för fjärde att-satsen.
Partistyrelsenfröeslår att den avslås. Partistyrelsens förslag ska därför lyda:
Partistyrelsen föreslår
att motion B13, tredje, fjärde, sjunde, tionde, elfte och trettonde att-satsen och motion B62
avslås
att motion B13, åttonde och tolfte att-satsen bifalls
Motionssvar B33, tredje att-satsen
(Svar har tidigare helt saknats för denna att-sats)
Motionärerna föreslår kongressen att i stycke 23, efter ”medmänsklighet”, lägga till ”inom
ekologins ramar”.
I sak är förstås även Partistyrelsen överens med motionärerna om att vi vill bygga ett samhälle
inom ekologiskt hållbara ramar. Det skriver vi därför på flera andra ställen i dokumentet. Men
i denna dokumentets avslutande och sammanfattande del vill vi fokusera på de specifika
värdeord vi främst vill basera valrörelsen på, som omtanke och medmänsklighet.
Partistyrelsen föreslår
att avslå motion B33 tredje att-satsen
Motionssvar D6, D7, D8
I motionssvaret står det:
”Vartannat år genomförs programkongresser, som behandlar program, stadgar och motioner i
alla frågor. Vartannat år genomförs valårskongresser som inriktas på de kommande allmänna
valen.”
Det är varannan kongress och inte år som åsyftas och då bör det därför stå vart fjärde år.
Meningarna ska därför lyda:

”Vart fjärde år genomförs programkongresser, som behandlar program, stadgar och motioner i
alla frågor. Vart fjärde år genomförs valårskongresser som inriktas på de kommande allmänna
valen.”
Motionssvar D19
I motionen föreslås att medlemmar som är dubbelanslutna till en branschförening
(motsvarande) och en geografisk partiförening ska få rösträtt och valbarhet i båda
föreningarna, med undantag för val av ombud till årskonferens, kongress och motsvarande.
Kongressen 2012 beslutade om en stadgeändring som gjorde det möjligt att både tillhöra en
partiförening för bransch, yrke eller gemensam arbetsgivare och en geografiskt baserad
partiförening. För att undvika att sådana medlemmar gavs dubbel rösträtt i partiet bestämdes
att rösträtten bara kunde utövas i branschorganisationen, med undantag för fastställande av
kandidatlistor i allmänna val, eftersom sådana bara behandlas i de geografiska
partiföreningarna (§ 25b).
I motionen anförs att detta är en allt för stor inskränkning av dubbelanslutna medlemmars
möjlighet att påverka och besluta om verksamheten i den ena av de partiföreningar där man är
aktiv och det motverkar syftet att öka möjligheterna till aktivitet. Däremot föreslås i motionen
att en medlem även i fortsättningen bara ska kunna välja ombud till högre beslutande
instanser i en av föreningarna.
Partistyrelsen anser att den föreslagna stadgeändringen är motiverad. Visserligen innebär
motionens förslag att dubbelanslutna medlemmar i en viss utsträckning ges dubbel rösträtt i
och med att de kan besluta om verksamhet i två partiföreningar, men det är å andra sidan ur
demokratisk synpunkt fullt rimligt att alla medlemmar kan påverka den partiverksamhet där
man själv deltar. Inskränkningen vad gäller möjligheten att välja ombud till högre instanser är
dock nödvändig.
Den i motionen föreslagna stadgeändringen innebär att varje dubbelansluten medlem själv kan
välja vilken partiförening som hen vill utöva sin rösträtt gällande årskonferens- och
kongressombud. Det kan öppna upp för taktiserande och det kan även vara svårt att vid
valtillfället säkerställa att en medlem inte redan utövat sin rösträtt i den andra föreningen.
Problemet skulle kunna lösas genom att medlemmen redan när dubbelanslutningen inleds
väljer i vilken förening ombudsrösträtten ska utövas. Ett annat sätt är att i stadgarna ange att
det, som i dag, är branschföreningen som är ”huvudförening” och att det är där den fulla
rösträtten utövas. Därmed ges en liten fördel till branschföreningarna, vilket vi tror kan
behövas för att de lättare ska kunna rekrytera och aktivera medlemmar.
Den i motionen föreslagna formuleringen är oklar vad gäller rösträtt och valbarhet. Ska man
bara kunna kandidera i den förening där man också röstar eller ska det vara möjligt att rösta i
den ena föreningen och kandidera i den andra? Vi menar att det även i fortsättningen bör vara
möjligt att bli vald till ombud i någon av de två partiföreningarna, oavsett i vilken av de två
som medlemmen själv röstar. Partistyrelsen föreslår därför en något annorlunda formulering
av den aktuella paragrafen.
Partistyrelsen föreslår
att § 25b ändras enligt följande:
”Den som tillhör partiförening för medlemmar inom gemensam bransch eller yrke eller med
gemensam arbetsgivare kan även tillhöra en geografiskt baserad partiförening. En sådan
medlem har, med undantag för fastställande av kandidatlistor i allmänna val, dock inte rösträtt
i den geografiskt baserade partiföreningen. Dubbelansluten medlem kan bara kandidera och
väljas till ombud på kongress, årskonferens eller motsvarande i en av partiföreningarna.
Rösträtt i sådant val kan av dubbelansluten medlem bara utövas i en av partiföreningarna.”
att motion D19 därmed anses besvarad

Motionssvar D25, D27
I Partistyrelsens svar till motion D25 och D27 angående möjligheten att välja kongressombud
på distriktsnivå hänvisas till §92. Denna hänvisning är felaktig, eftersom den bara rör val av
ombud från partiförening på utländsk ort. Det finns alltså inget hinder i stadgarna mot indirekt
val av kongressombud, t. ex på distriktsårskonferens. Däremot har partistyrelsen hittills inte
velat öppna för detta valsätt i den valordning som PS enligt §94 ska fastställa.
Motionssvar D28
Rättelsen gällande hänvisningen till §92 i motionssvaret på D25, D27 gäller även D28.
Ekonomisk redovisning och revisionsberättelser
I den fil som 10 december lades upp på kongresshemsidan saknades några sidor. En ny
korrekt version lades upp ett par dagar senare. Den som var snabb att ladda ner den
ekonomiska redovisningen i december bör därför ladda ned den korrekta versionen:
http://www.vansterpartiet.se/assets/ekonomisk-redovisning-kongressen-2014pdf.pdf
Samt revisionsberättelser:
http://www.vansterpartiet.se/assets/revisionsberattelse-kongressen-2014.pdf

