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A1 DEGERFORS, HÄLLEFORS
En ny offensiv bostadspolitik
Nuvarande och tidigare decenniers brist på regionalpolitik har minskat möjligheterna
för alla att bo och verka där man vill. De viktigaste förutsättningarna för att kunna
bo kvar eller flytta dit man vill är:
• Arbete (utkomstmöjligheter)
• Bostäder
• Bra kommunikationer
• Bra kommunal service (skola, vård och omsorg)
• Sjukvård (primärvården)
På grund av den ojämna befolkningsutvecklingen och bristen på en aktiv regionalpolitik har en eller flera av dessa möjligheter försämrats i många av landets kommuner. Arbetslösheten är störst i de kommuner som minskat mest. I kommuner som ökat
kraftigt är bristen på bostäder det stora problemet. Där tar de höga boendekostnader
naen allt större del av innevånarnas levnadsomkostnader. Priser på bostadsrätter och
villor har nått fantasibelopp. En inte allt för stor ökning av ränteläget kan leda till en
bostadsbubbla och en ny ekonomisk kris med tanke på hushållens höga låneskulder.
Den stora tillströmningen av flyktingar har gjort problemet än mer akut. De placeras ofta i de mindre kommunerna, där det kan vara lättare att hitta boende för dem,
ibland dock med undermålig standard. Dessa kommuner har dock mycket mindre
resurser att ta hand om dem på ett bra sätt än vad större kommuner skulle ha.
Vi skall föreslå ett nytt statligt finansierat bostadsbyggnadsprogram för hyres
rätter i stil med Miljonprogrammet på 60- och 70-talet. Detta möjliggjordes då av
den genomförda pensionsreformen 1959. Den ledde till att ett betydande kapital hade
byggts upp i AP-fonderna, som kunde användas för dess finansiering. Idag finns det
minst lika mycket kapital i dessa som då. Det statliga bolånesystemet förändrades
också så att storskaligt och industriellt byggande gynnades.
Länsbostadsnämnder inrättades i varje län som skötte förvaltningen av utestående
lån, och såg till att det byggdes bostäder där behoven fanns.
Sverige kan göra det igen!
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för att ett statligt finansierat bostadsbyggnadsprogram för
hyresrätter tas fram
A2 GÖTEBORG
Lagstifta om 20 graders värme i hyreslägenheterna
För många hyresgäster är vintern en period på året då man går runt i tjocka kläder
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inomhus, köper värmeelement och försöker få tag på fastighetsservice samtidigt som
elräkningen drar iväg.
Framförhandlade åtaganden hos enskilda hyresvärdar om att värma upp lägenheterna till 20 grader blir till gummiparagrafer så länge som hyresvärdarna inte är
bundna av lagstiftning. De kommunala miljöförvaltningarnas roll försvagas så länge
som lagstiftningen slår fast att 18 grader är en acceptabel nivå. 20 graders värme i
lägenheten är någonting man skall vara garanterad och inte någonting man, i bästa
fall, bråkar sig till varje år.

Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för att krav om 20 graders värme för hyresgäster fastställs
i lagstiftning
A3 LUND
Ämne: Bostadspolitik
Hyresrätten som upplåtelseform är skattemässigt missgynnad i förhållande till äganderätt och bostadsrätt. Vid nyproduktion av villor och bostadsrätter betalas mervärdesskatten av köparen som i sin tur kan göra avdrag för kapitalkostnaden. Vid nyproduktion av hyresrätter betalar fastighetsägaren mervärdesskatten och lägger det i sin
tur på hyran. Kapitalkostnaden för hyresrätten är inbakad i hyran utan möjlighet för
avdrag i skattedeklarationen.
Ett sätt att utjämna den skattemässiga skillnaden mellan de olika upplåtelseformerna är att införa en lägre mervärdesskatt för hyresrätten. Idag finns lägre mervärdesskatt för livsmedel och böcker.
Jag vill att Vänsterpartiet verkar för mer rättvisa mellan olika upplåtelseformer på
bostadsmarknaden och yrkar därför:
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för att en lägre mervärdesskatt införs vid ombyggnad och
nyproduktion av hyresrätter
A4 ENSKILD
Subventioner för att bygga fler hyresrätter
I storstadsregionerna råder det brist på hyresrätter och allt fler får bo allt längre hos
sina föräldrar eller bli inneboende hos någon med förstahandskontrakt och där betala
dyrt för sitt rum.
Flera organisationer rapporterar vidare om att det blir allt svårare för företag att
växa i Stockholm just för att det råder brist på bostäder till deras anställda. Detta
samtidigt som Sverige försöker ta sitt ansvar i flyktingfrågan men där flyktingar får
bo flera stycken i ett litet rum som knappt en ensam svensk skulle kunna tänka sig
att bo i.
Detta leder till drastiskt ökade priser på bostadsrätterna och det blir en större orättvisa där några människor aldrig kommer ha råd att köpa en lägenhet i Stockholm och
där klasskillnaderna blir allt tydligare, det gäller inte bara på överklass och arbetarklass utan även mellan medelklass och arbetarklass. De hyresrätter som byggs blir
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allt dyrare och den som vill bo där behöver först ha stått i kö i något decennium för
att efter det vara beredd att betala i stort sett samma kostnad som för en bostadsrätt.
Tidigare har regeringar försökt med subventioner av bostäder till blandade resultat. Det råder dock ingen tvekan om den enorma brist på just hyresrätter som finns
i främst Stockholm. Lyssnar man till byggherrar och andra aktörer till varför det
inte byggs fler hyresrätter så menar de att kostnaderna är för höga för att bygga just
hyresrätter och de menar att det är markpriser och skatter som står ibland för upp till
50 procent av kostnaden.
Detta gör att de företag som vill bidra till samhället har svårt att göra sin insats för
att hjälpa till med bostadsbyggandet.
Därför föreslår jag att de som bygger hyresrätter och använder sig av miljötänkandet i alla leden, vad gäller själva arbetet och byggandet av bostäderna ska få
sänkt byggmoms till tolv procent att staten ställer krav på kommunen att ge rabatterat
pris till just byggandet av hyresrätter och där kommunen avsätter mark för att bygga
hyresrätter. Detta för att det ligger i samhällets eget intresse av att tillhandahålla
medborgarna bostäder.
För att spara på naturen så bör man bygga höghus och inte små trevåningshus som
snabbt blir tillsatta och utan någon direkt avsevärd verkan på bostadsbristen.
Skulle dessa åtgärder genomföras så skulle hyresrätternas kostnader sänkas och
därmed hyran för dessa med, något som skulle göra att fler byggföretag vågar satsa
på att bygga fler hyresrätter igen.
Kostnaderna för detta kan bland annat tas igen i form av högre energiskatter.
Resultatet blir även att förutom att människor får någonstans att bo att man med
byggandet av 20 000 nya bostäder även höjer BNP med cirka en procent, detta enligt
beräkningar från stiftelsen ”hållbart samhällsbyggande”. Förslaget blir ett omvänt
Rut- eller rotavdrag där man satsar på de som har det svårast att få en billigare hyresrätt, istället för att bara satsa på medel- och överklassens swimmingpooler, nybyggen
med mera.
Det gäller för oss att göra något drastiskt för att rädda hyresrätten och bortse från
ideologiska skillnader, kavla upp ärmarna och börja bygga, detta för att motarbeta att
överklassamhället helt ska ta över rätten över vem som ska få ha tak över huvudet.
För att sammanfatta mina förslag så är dessa att:
Yrkande:

att sänka byggmomsen till tolv procent för byggandet av hyresrätter
att staten ställer krav på kommunen att avsätta mark för byggandet av hyresrätter
och att denna mark säjs till rabatterat pris
Diangelo Grönskog, Vällingby-Hässelby
A5 ENSKILD
Avskaffa ROT-avdraget och bygg bort bostadsbristen!
Arbetarrörelsen i Sverige har alltid tidigare arbetat för att hela folket ska ha rätt till
goda bostäder, att bostaden ska vara en social rättighet och inte en handelsvara. I dag
är det inte så. I dag består större delen av vårt bostadsbestånd av bostadsrätter eller
egna hem upplåtna med äganderätt, som alla säljs fritt på bostadsmarknaden. Den
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som inte har eller inte kan låna kapital till insatsen får ingen lägenhet.
Bostadsmarknaden har under 2000-talet styrts av de stora byggbolagen, som byggt
dyra villor och bostadsrätter, eftersom detta har varit en lönsam verksamhet. Och
bankerna har viligt ställt upp och lånat ut till de som har råd att bo dyrt. För alla de
som vill ha en hyreslägenhet till rimliga kostnader finns ingen marknad. Deras efterfrågan är inte intressant för byggbolagen, som tjänar mer på att bygga bostadsrätter
och villor.
De som vill bygga om eller till sina bostadsrätter och villor har också gynnats
genom de så kallade ROT-avdragen. Under 2014 bidrog vi skattebetalare till deras
ofta lyxiga byggprojekt med över 17 miljarder kr. Alla de som bor i hyreslägenheter
fick inte en enda av dessa kronor, men de måste vara med och betala. Under åren som
gått har dessutom ROT-bidragen utnyttjats av skrupelfria byggföretag som fuskat till
sig stora belopp, vilket bland annat Uppdrag Granskning visat på.
Nu måste vi bygga mycket nya bostäder till alla de som behöver moderna och välutrustade hyreslägenheter till rimliga kostnader. Och eftersom marknaden inte fungerar, måste vi hjälpa till med planeringen och finansieringen av byggandet. Till detta
behövs kapital, och de 17 miljarder som vi 2014 la ner på reparation och ombyggnad
av befintliga, väl fungerande bostäder hade vi kunnat använda för nyproduktion av
nya hyresbostäder. Hur många bra hyreslägenheter får vi för 17 miljarder?
Vi yrkar därför på att Vänsterpartiet ska verka för att ROT-avdragen avskaffas och
att dessa skattepengar i stället används för att skapa nya hyresbostäder nu!
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för att ROT-avdragen avskaffas och att dessa skattepengar i stället används för att skapa nya hyresbostäder nu
Bo Kristensson, Malmö, Lars-Göran Ahlström, Malmö, Tobias Varga, Malmö,
Maria Persdotter, Malmö, Ståle Holgersson, Malmö

A6 ENSKILD
Investeringsprogram för att ”Totalrenovera Sverige”
Det råder deflation i Sverige. Reporäntan ligger på historiska -0,35 procent. Riksbanken har snart köpt statsobligationer för 200 miljarder kronor, men med klent resultat. Statsfinanserna är bland de starkaste i världen med finansiella nettotillgångar på
811 miljarder kronor. Samtidigt råder en monumental bostadsbrist med bostadspriser
som inneburit att svenska hushåll är näst mest belånade i världen. Trots den negativa
reporäntan investerar inte kapitalet. Kapitalismen är i strukturell kris sedan 70-taIet
efter att vinsterna har ökat på lönernas bekostnad, vilket har urholkat efterfrågan.
Det nyliberala paradigmet är bankrutt och vi lever mitt i en ekonomisk och politisk
brytningstid. I detta läge är det fullkomligt vansinningt att inte investera stort med
lånefinansierade pengar. LO har kampanjat hårt för detta och kräver investeringar på
minst 70 miljarder kronor per år. Det borde Vänsterpartiet också göra, minst. Behoven av stora satsningar på bostäder, klimatinvesteringar och välfärden är gigantiska.
Vi har nu en mycket farlig situation när flyktingar ställs mot välfärden. För att
kunna förverkliga dessa nödvändiga investeringar behöver partiet en tydlig och konkret investeringsplan som vi kan mobilisera kring. Bara genom kamp och massmobilisering kommer vi kunna ”Totalrenovera Sverige”.
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Yrkande:

att partistyrelsen ges i uppdrag att omedelbart börja arbetet med att ta fram ett
investeringsprogram
att partiet inför hösten genomför en storskalig kampanj på temat ”Totalrenovera
Sverige”
Jonas Karlsson, Uppsala, Alexander Westerberg, Uppsala

A7 ENSKILD
Tvåmiljonsprogrammet
Sveriges privata skulder i nominella termer är bland de högsta i världen och det
är inte nödvändigt dåligt så länge bostadspriserna inte går ner för snabbt. Skulle
bostadsbubblan spricka hade svenskarna blivit realt fattiga, dvs hade deras lån inte
balanserats ut av deras bostadsägande. Det hade gjort att hushåll hade haft lån på
fastigheter som är mycket större än fastigheternas värde. Det är stor risk att hushållen
inte kommer ha råd att ha kvar sina boenden och händer det samtidigt över hela Sverige lär banker gå i konkurs och staten kommer behöva gå ut med stödpaket för flera
miljarder för att rädda bankerna och den svenska ekonomin.
Ett sätt att förhindra detta och inte bränna pengar till banker är att bygga bostäder.
De pengarna som hade gått till bankerna kan istället gå till att bygga bostäder. Det är
billigare att låna nu än någonsin och det borde utnyttjas för att det blir mycket dyrare
om bostadsbubblan spricker.
Pengarna borde användas för att rusta upp gamla miljonprogramsområden med
renoveringar, nya bostäder och andra investeringar som bättre förbindelser med kollektivtrafik för att göra dessa områden mer attraktiva.
Yrkande:

att rusta upp miljonprogrammen med renoveringar, nya bostäder och stärkt
kollektivtrafik
Victor Abdalla, Centrum

A8 BIRKA VASA
Avskaffa de religiösa friskolorna
Barn har rätt till religionsfrihet, enligt barnkonventionen. Detta innefattar frihet
från undervisning i religiös ideologi och trosuppfattning. Friskolereformen har inneburit att religiösa samfund får skolpeng, finansierad av kommun, för undervisning
av elever inom den obligatoriska grundskolan. Vänsterpartiet anser att detta inte är
förenligt med ett sekulärt samhälle.
Yrkande:

att Vänsterpartiet försvarar det sekulära samhället
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att Vänsterpartiet aktivt ska arbeta för att avskaffa de religiösa friskolorna och
förskolorna
A9 DEGERFORS
Utjämning kommunala kostnader för utbildning
Det är viktigt att kommunmedlemmar har både rätt och möjlighet att bosätta sej var
de vill i Sverige. Men det medför problem både för de kommuner som minskar sitt
medlemsantal och för de som ökar.
De kommuner som tar emot nya medlemmar får ofta problem med att få infrastrukturen att räcka till. Ofta angenäma problem eftersom en ökande befolkning
medför fler som bär kommunens olika åtaganden och en bättre och säkrare ekonomi
på sikt.
Kommuner som däremot får se sina medlemmar flytta, oftast mot större befolkningscentra, får det motsatta bekymret.
Till det kommer att den som flyttar tar med sej den investering i humankapital,
barnomsorg och utbildning, som hemkommunen lagt ner i honom eller henne. Normalt sett skulle den investeringen återbetala sej i framtida kommunal- och landstingsskatt, men får nu den kommun som blir ny hemkommun tillgodogöra sej det
istället.
Det är inte rättvist mot de kommunmedlemmar som bor i utflyttningskommuner,
och som har gjort investeringen.
Det är inte orimligt att staten därför fastställer ett schablonbelopp för åtminstone
utbildning i grund- och gymnasieskolan. Ett belopp som kan anses återbetalt efter
förslagsvis 20 års kommunmedlemskap oavsett om medlemmen betalt skatt eller ej.
Det skulle kunna innebära att ”återbetalning” kan anses ske med 1/20-del om året
efter 20-årsdagen.
När en kommunmedlem flyttar från den eller de kommuner som betalt utbildningen till en annan kommun, skulle i så fall ”mottagarkommunen” ersätta utbildningen med 1/20-del årligen (av den tid som återstår till 40-årsdagen) i proportion
till den tid som personen deltagit i grund- och gymnasieskolan i respektive ”utbildningskommun/er”
Yrkande:

att partiet utreder och går vidare med ovanstående tankar kring de kommunala
kostnaderna för utbildning
att partiet gör frågan till en rättvisefråga för landsbygden, och driver saken såväl
opinionsbildande som i riksdagen
A10 VÄSTRA SÖDERMALM
Ett reformerat utbildningssystem bortom 90-talets stora
skolreformer
”Det svenska skolsystemet är i kris. Fallande kunskapsnivåer i internationell jämförelse och en växande grupp som inte klarar en grundläggande utbildning utgör ett
svek mot hundratusentals människor och ett tydligt långsiktigt hot mot det svenska
välfärdssamhället. Det behövs en uppgörelse med kommersialisering, segregation
6

A: ALLMÄNNA MOTIONER

och ogenomtänkt decentralisering av skolsystemet. Strävan efter likvärdighet i skolan är både en avgörande demokratisk princip och en konkret förutsättning för god
kunskapsförmedling. För att kunna vända utvecklingen måste den fria etableringsrätten för privata skolor upphöra och skolan avkommersialiseras. Skolans kommunalisering har inte skapat, men bidragit till att fördjupa problemen. Därför bör huvudmannaskapet för skolan återgå till staten.”
Så lyder inledningen av programkommissionens förslag till reviderat partiprogram
om vårt utbildningssystem. Det är väl skrivet och sätter fingret på mycket av de problem som Vänsterpartiet länge identifierat och varit starkt kritiskt emot. Dock räcker
inte detta, vid sidan av partiprogrammet och utbildningspolitiskt program behöver vi
ta fram en modell av hur Vänsterpartiet vill att vårt utbildningsystem ska se ut. Vad
menar vi med en statlig skola? Vad är vårt alternativ till ett fritt skolval? Ett alternativ som behöver värna elevernas inflytande över sin skolgång och samtidigt inte
förstärka segregationen. Hur kommer vi bort ifrån den kommersialisering och den
marknadsutsättning som skolorna far så illa av? Det är klart att vi inte kommer kunna
ta fram en ny modell i minsta detalj, men för att vi ska vara relevanta i skoldebatten
är vi svaret skyldig. Vad är vårt alternativ till 90-talets stora skolreformer?
Efter det väldigt framgångsrika eko-eko-arbetet är det dags för oss att ta oss an
utbildningssystemet som tyvärr brister i likvärdighet.
Med anledning av ovanstående föreslås kongressen besluta:
Yrkande:

att partistyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att utifrån parti
program, utbildningspolitiskt program och forskning ta fram en modell för
ett reformerat utbildningssystem bortom 90-talets stora skolreformer
A11 ENSKILD
Inför jämställdhet som ett obligatoriskt skolämne
Historia är det viktigaste redskap mot att begå fel som redan begåtts. Om man inte
förstår och lär sig historia kommer den att repetera sig. Det går att se idag med
hatbrott och rasistiska partier. Vi måste ha ett större fokus på utlärning av jämställdhet såsom feminism, hbtq-rörelsen, antirasism, arbetarkamp och kamper för andra
underställda grupper i samhället.
Yrkande:

att utlärning av historiska kamper lärs ut på alla svenska skolor såsom exempelvis
feminism, pride och antirasism
att elever får ta del av fler historiskt viktiga personer som inte var vita cismän,
exempelvis kvinnor och homosexuella
Victor Abdalla, Centrum
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A12 ENSKILD
Bättre start efter examen – avskrivning av studielån
Att många börjar sina vuxenliv skuldsatta är ett av kapitalismens inbyggda orättvisor. Om du vill utbilda dig, vilket i dagens Sverige nästintill är ett måste, så måste
du betala tillbaka till staten i resten av ditt liv. Detta är en orsak till varför många ur
arbetarklassen avstår att utbilda sig. Det är också en anledning till oro och ångest hos
många. Du är ofri. Du tvingas betala för din utbildningstid istället för att använda
pengarna till mat och kläder och annat nödvändigt. Detta gäller naturligtvis inte de
besuttna. Häri finns en orättvisa.
Vänsterpartiet har i många år haft krav om att införa studielön, utan resultat. Studenternas inkomst har sjunkit i jämförelse med löner under de senaste tjugo åren.
Endast lånedelen ökades 2006, vilket ytterligare bidragit till studenternas låneberg.
Samtidigt har man gjort en hel del försämringar, exempelvis måste dagens studenter
sedan återbetalningssytemet ändrades 2001 betala tillbaka hela lånet, utan undantag.
Frågan om studielön har inte drivits av partiet i riksdagen på över tjugo år. Socialistiska idéer är rejält tillbakatryckta i dagens Sverige.
Då krävs en anpassning till dagens politiska landskap. Ett första steg skulle kunna
vara att med förhållandevis små utgifter för staten avskriva hälften av studieskulderna vid uppnådd examen. Det skulle göra att fler, framförallt ur arbetarklassen,
vågar studera. Vi minskar också skuldbördan för studenterna avsevärt, vilket bland
annat befriar människor från den ekonomiska oro en stor skuldsättning ger. Det är
naturligtvis också bra för samhället att vi får fler utbildade medborgare. Dessutom
stimulerar det ekonomin att människor får mer pengar som de använder till annat än
skuldavskrivning.
Enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst beräknas kostnaderna nå ett
tak år 2042 (om 25 år). Då uppgår kostnaden som högst till 10 miljarder, om alla tar
fullt studielån. I jämförelse kan sägas att den borgerliga regeringen sänkte skatten
med 140 miljarder under 8 år. Rut-tjänster kostar årligen 4 miljarder och skulle under
samma period uppgå till en samlad kostnad på 100 miljarder, det vill säga 10 gånger
mer. Det är alltså i jämförelse en blygsam investering som gör stor skillnad för dem
som slipper välja mellan kläder till barnen eller betala studieskuld.
Totalt lånebelopp 20,6 miljarder kr
13,0 miljarder kr
7,2 miljarder kr
Ränta
2,0 % 3,0 % 4,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 %
År 1
0,32 0,28 0,25 0,20 0,18 0,16 0,11 0,10 0,09
År 2
0,65 0,57 0,50 0,41 0,36 0,32 0,23 0,20 0,18
År 3
0,98 0,87 0,77 0,63 0,56 0,49 0,34 0,31 0,27
År 4
1,3
1,2
1,0 0,84 0,75 0,67 0,46 0,41 0,37
År 5
1,7
1,5
1,3
1,1
1,0 0,85 0,58 0,52 0,47
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
År 25
10
10
10
6,6
6,6
6,6
3,6
3,6
3,6
Källa: Utredningstjänstens beräkningar
Studenter tar olika mycket lån Totalt lånebelopp om 13,0 miljarder avser vid 75
procents belåningsgrad och 7,2 miljarder vid 50 procents belåningsgrad. Som högst
blir kostnaden 10 miljarder.
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Yrkande:

att Vänsterpartiet arbetar för studieskuldsavskrivning enligt ovanstående modell
och
att detta lyfts i budgetförhandlingarna 2016
Mathias Leveborn, Västra Södermalm

A13 ENSKILD
Återförstatliga den svenska skolan
Sedan kommunaliseringen av den svenska grundskolan 1991, har den grundläggande
idén om en jämlik skola för alla svenska barn oavsett boendeort, ekonomiska förutsättningar med mera upplösts.
Och priset för det betalar inte bara barn och ungdomar utan hela det svenska samhället!
Vi har idag en grundskola som i för många och allt fler kommuner inte klarar av sitt
uppdrag. Dels på grund av att ekonomin ser olika ut i olika kommuner och i olika
delar av Sverige samt att privatiseringsvågen inom skolan tömmer skolor på resurser.
En likvärdig skola för alla svenska barn är en förutsättning för ett fungerande samhälle på alla plan.
Inget samhälle är starkare än sin svagaste länk!
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska driva på frågan om återförstatligande av den svenska skolan
som en av sina huvudfrågor de närmaste åren
att återförstatligandet av den svenska skolan ska vara en av Vänsterpartiets huvudfrågor inför nästa val 2018
att Vänsterpartiet blir ännu tydligare i sitt krav på stopp för vinster inom den
svenska grundskolan
Ewa Fagerström, Gnesta

A14 SKÅNE, HELSINGBORG
Allmän motion om ett program för ett värdigt 			
asylmottagande
Vänsterpartiet är det riksdagsparti som värnar om flyktingars rätt att komma till
Sverige och söka asyl här. Vi anser att detta är en god humanistisk människosyn som
vi delar fullt ut. Däremot saknar vi en analys och ett program för hur vi ska kunna
hjälpa alla människor som vill stanna i Sverige på bästa möjliga sätt.
Vi anser att vårt parti bör ha en plan för hur vårt samhälle ska kunna hantera den
situation som uppstår när många individer får rätt att söka asyl i vårt land. Dels bör
vi vara tydliga med vår plan för att utgöra alternativ till de partier som vill begränsa
invandringen, men ytterst för att visa hur alla dessa individer som söker asyl ska
kunna få bästa möjliga hjälp.
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Yrkande:

att partistyrelsen utarbetar ett program med asylrätten i centrum, med tydliga
riktlinjer för hur de människor som söker sig till Sverige ska få hjälp på bästa
möjliga sätt
att detta program beskriver partiets konkreta planer på hur dessa flyktingars
situation ska lösas vad gäller arbete, utbildning, boende och samhällsfinansiering
A15 SKÅNE
Gör det lagligt att hjälpa människor att söka asyl
Den restriktiva asylpolitiken har gjort det svårare för flyktingar att ta sig till Sverige.
Bara i Malmö har antalet anmälda fall av flyktingsmuggling mer än tredubblats det
senaste året. Dock är det bara i ett fåtal fall som polisen misstänker att det förekommit betalning. Flera av de misstänkta har uppgett humanitära skäl till varför de
agerat.
Människosmuggling är straffbart och regleras i Utlänningslagen 20 kap 8 § och
tar fasta på bland annat situationer där någon hjälper en flykting att komma in i eller
passera genom Sverige. Till skillnad från när en person gömmer en flykting utan
vinstsyfte så har lagstiftaren ansett att en person som hjälper en flykting att åtnjuta
sin rätt att de facto ha möjlighet att söka asyl, ska straffas. Detta oavsett om det funnits ett vinstsyfte eller ej. Straffskalan är böter till fängelse i 6 år.
Då vi befinner oss i ett läge där smuggling allt mer framstår som det enda alternativet för flyktingar att ha möjlighet att söka asyl, i synnerhet för de som saknar
id-handlingar, måste Vänsterpartiet arbeta för att ta bort de hinder som finns.
Yrkande:

att ge riksdagsgruppen i uppdrag att skyndsamt föreslå en lagändring som gör det
lagligt att transportera flyktingar i Sverige och till Sverige om det görs utan vinstsyfte
A16 LILJEHOLMEN–HÄGERSTEN
Om förbättrat flyktingmottagande
Den politiska diskussionen om flyktingmottagandet i Sverige har fastnat i en olustig
diskussion om volymer – hur många flyktingar Sverige kan ta emot. Vänsterpartiet
har förtjänstfullt stått på sig – Sverige kan och skall ta emot de människor som söker
skydd och dessa har rätt att få sin ansökan om asyl prövad. Vänsterpartiet har motsatt
sig försämringar som tidsbegränsade uppehållstillstånd och försvårande av familjeåterföreningar och id-kontroller som försvårar möjligheterna att söka asyl i Sverige.
Det tycks finnas en bred politisk enighet om vikten av att flyktingar får boende,
utbildning och arbete – nödvändiga förutsättningar för integrering.
Något som det talats mycket lite om är tiden mellan ansökan om asyl och att
uppehållstillstånd beviljas. Migrationsverket har orimligt långa utredningstider. För
ensamkommande ungdomar har utredningstiden tidigare varit sex månader, med
den stora tillströmningen av nyanlända handlar det nu om mellan ett och två år. För
vuxna asylsökande kan utredningstiderna dra ut ännu längre.
Detta är ett stort problem i integrationsprocessen. Det är svårt att planera för fram10
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tiden innan man vet om man får stanna, oron för familjemedlemmar som är kvar
i hemlandet eller på flykt någon annanstans gör att många inte kan slå sig till ro.
Familjeåterförening låter sig inte göras på ett tryggt sätt innan de först anlända familjemedlemmarna har uppehållstillstånd klart.
Det finns också behov av förbättringar när det gäller möjligheterna till bostad och
arbete för nyanlända. Många gånger handlar det inte om pengar utan om en orimlig
byråkrati. Några exempel: Medan människor sover på gatan utanför migrationsverkets lokaler kan tält inte sättas upp för att bygglov saknas. Anläggningar för boende
kan inte öppnas för att förloraren i en upphandling har överklagat beslutet. Det krävs
av kommunal socialtjänst att man på tre dagar skall ordna en fullständig barnavårdsutredning och en bra godkänd familjehemsplacering för nyanlända ensamkommande ungdomar. Skolor förhindras ge undervisning på modersmålet genom distans/
fjärrundervisning när lärare med rätt språk inte finns på orten.
Den stora tillströmningen av nya flyktingar har gjort att behovet av boenden varit
svårt att tillgodose. Det är ”säljarnas” marknad. I stället för att migrationsverket
driver boenden i egen regi till självkostnadspris, kastas stora pengasummor i gapet
på vinstdrivande företag. Ensamkommande ungdomar placeras i HVB-hem som är
avsedda att vara behandlingshem för ungdomar med problem och har både personalstyrka och kostnader därefter. Ett mer omfattande stöd än vad många välfungerande
nyanlända flyktingungdomar har.
Ebo-systemet har ställt till problem på många håll, för de kommuner som har
många ebos och framför allt för dem själva. Ebo – eget boende – för nyanlända
flyktingar innebär mycket ofta inneboende hos landsmän som redan är trångbodda.
Boendet blir ohållbart och följs av ett kringflyttande till nya ohållbara boenden. Detta
drabbar framför allt de kommuner som redan har många nysvenskar och bäddar inte
heller för någon bra integration. Ytterst drabbar det också de nyanlända flyktingarna.
Min erfarenhet är att migrationsverket inte har någon koll på ebo utan i praktiken
dumpas många familjer i ebo och när boendet blir ohållbart är det den kommunala
socialtjänsten som får ansvaret för att ordna nytt boende, inte det migrationsverk som
godkände det ohållbara boendet.
Det finns också mycket att göra när det gäller utbildning och arbete. Det är en stor
variation bland de nyanlända. Många har både utbildning och yrkeserfarenhet och
de långbänkar som förekommer när det gäller möjlighet till validering av utländska
examina måste förkortas och förenklas. Andra har mycket litet av skolutbildning och/
eller saknar användbara yrkeskunskaper och behöver mycket stöd för att komma i
arbete.
Vi föreslår kongressen besluta:
Yrkande:

att verka för att migrationsverkets utredningar förkortas
att verka för att möjlighet till familjeåterförening skall finnas även för de som inte
har flyktingstatus utan endast bedömts som skyddsbehövande
att verka för att förenkla byråkratiska regelverk
att verka för att Migrationsverket driver anläggningar för asylsökande i egen regi
11

A: ALLMÄNNA MOTIONER

och att kostnaderna för dessa är vägledande för anläggningar för asylsökande i
annan regi
att verka för att påskynda processen att inrätta stödboenden med adekvat nivå på
stödet för ensamkommande flyktingungdomar
att verka för att ebo-systemet förändras. Migrationsverket skall ha ansvaret för flyktingars försörjning och boende under den tid asylansökningar behandlas och ebo
skall godkännas endast när boendet är realistiskt och hållbart
att verka för att socialtjänstens barn- och ungdomsenheter ges realistiska förutsättningar för att utreda placeringar av ensamkommande flyktingdomar och ge dessa
det stöd de har rätt till
att verka för att möjligheter till svenskundervisning och kompletterande yrkesutbildning finns även innan uppehållstillstånd beviljas
att verka för att möjligheterna till distans/fjärrundervisning förbättras och förenklas
där det inte är möjligt att ha anställda lärare med adekvat kompetens på plats
att verka för att validering av utländska examina och yrkeskunnande förenklas och
att tiden för detta förkortas
A17 DEGERFORS, HÄLLEFORS
Tvinga staten att ta fullt ansvar för sin asylpolitik
Marknadiseringen av asylpolitiken har nått vägs ände. De kommuner som i dagsläget
tagit emot flest flyktingar har inte längre råd att via den kommunala budgeten finansiera ett fortsatt mottagande.
Asylpolitiken är en exklusiv statlig angelägenhet. Kommunerna äger inte frågan.
Samtidigt lastar staten över ansvaret till kommunerna såväl i den här, som i många
andra frågor. Viljan att göra rätt för sig finns inte.
Den statliga etableringsersättningen till nyanlända utbetalas de två första åren.
Därefter tvingas kommunerna ta över ansvaret. Mediantiden för att dessa människor
kommer ut i sysselsättning är dock omkring sju år, enligt SCB:s statistik från slutet
av 2013. Efter 15 år saknar fortfarande cirka 40 procent sysselsättning.
Enligt en kartläggning Dagens Nyheter gjorde 2015, med hjälp av Skatteverkets
siffror för de 15.470 personer som 2004 fick permanent uppehållstillstånd i Sverige,
hade inte ens hälften en inkomst på över 13.000 kronor. Minst 30 procent fick ekonomiskt bistånd. De som kom hit som anhöriginvandrare 2004 hade tio år senare
en medianinkomst på 4.500 kronor i månaden. Siffrorna gäller enbart människor i
arbetsför ålder.
Den statliga etableringsersättningen täcker på inga vis de kostnader staten övervältrat på kommunerna. Men som om det inte skulle vara nog:
För att etableringsersättningen ens ska börja betalas ut måste den nyanlände vara
inskriven på arbetsförmedlingen. Men arbetsförmedlingens resurser är för små, kompetens saknas och väntetiden för att ens bli inskriven ökar snabbt. Återigen övervältras kostnader på kommunerna när biståndsbudgetarna dräneras.
Privata aktörer i asylbranschen dammsuger landet i sin jakt efter nya lönsamma
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boenden. Mest profitabelt är det att etablera sig i periferin. Därför är asylmottagandet
mycket ojämt fördelat över landet.
Det är dock varken profitörernas eller Migrationsverkets huvudbry var barnen ska
gå i skola och hur kommunen ska lösa lärarfrågan. Inte heller var de nyanlända ska
bo, hur deras behov av sjukvård, tandvård, kontakter med socialsekreterare ser ut.
Listan kan göras lång.
Ur kommunal synpunkt är den nuvarande asylpolitiken ett haveri. Det göder främlingsfientlighet när kommuner tvingas skära i omsorgen för att bekosta statens ovilja
att ta ansvar för konsekvenserna av sin egen politik. Den ersättning på 9,8 miljarder kronor som staten utbetalade hösten 2015 i kompensation till kommunerna var
helt nödvändig, men av engångskaraktär. Kommuner kan inte bygga sin ekonomi på
eventuell välvillighet.
En solidarisk asylpolitik ifrågasätter givetvis inte människors rätt att söka asyl i
vårt land. Det handlar i stället om hur vi får ett fungerande mottagande och hur det
finansieras.
För att förhindra en norsk, finsk eller dansk situation med ständigt växande invandringsfientliga partier som direkt påverkar asylpolitiken på regeringsnivå föreslår vi
att Vänsterpartiet verkar för följande åtgärder:
Yrkande:
att stoppa marknadiseringen och privatiseringen i asylpolitiken
att staten tar det fulla ansvaret för asylpolitiken
att full statlig ekonomisk kompensation till kommunerna för flyktingmottagande i
tio år garanteras. Finansieringsprincipen måste gälla även detta område
att alla kommuner ska ta emot asylsökande och att mottagningen står i rimlig
proportion till befolkningsmängden
A18 LIDKÖPING
Alla barn är barn
Vi har ett väldokumenterat problem med saknade flyktingbarn i Sverige och övriga
Europa. Barn eller ensamkommande underåriga som vi föredrar att kalla dem försvinner från flyktingmottagningar, hem och flyktingboenden i en ökande takt. De
senaste fem åren har cirka 1  500 ensamkommande flyktingbarn försvunnit enligt
Migrationsverket. Vi vet inte vart de tar vägen, men vi vet att de är mål för illegala
och kriminella organisationer – där de mycket sannolikt råkar riktigt illa ut och blir
en del av vår inhemska sex- och droghandel, med mera.
Under den senaste tiden har vi kunnat läsa flera exempel på att dessa barn och ungdomar anses som underåriga vuxna vilket leder till att de är inte lika prioriterade som
när ett svenskt barn försvinner, att de kan behandlas hur som helst, att barnperspektivet inte gäller för dessa barn. Vi ser aldrig stora polisinsatser eller större mobilisering
när dessa barn försvinner. Det konstateras att ett barn har avvikit och försvinnandet
får ingen hög prioritet.
Det systematiska försvinnandet av dessa barn måste stoppas eller upphöra. Det
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svenska samhället måste bli bättre på att tidigt upptäcka och hindra denna utveckling
med saknade flyktingbarn.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att kongressen beslutar:
Yrkande:

att verka för åtgärder så att det systematiska försvinnandet av dessa barn upphör
att verka för att en nationell enhet startas och att uppmärksamma denna fråga i
EU-parlamentet
A19 ENSKILD
Planera för ett långsiktigt åtagande i asylfrågan
Hösten 2015 ökade flyktinginströmningen i Sverige till en grad som fått benämningen ”flyktingkrisen”. Med detta avses den oordning och ”kris” som flyktingströmmen skapade i ett asyl- och integrations-system som inte var förberett. Situationen
ledde till hysteriska reaktioner inom ett politiskt system med oklara majoriteter, och
efter ett ofruktsamt försök att få en avlastning genom EU vek sig socialdemokraterna
och kom överens med moderaterna om flera hafsigt ihopkomna och desperata åtgärder, som tillfälliga uppehållstillstånd med kort varighet, id-kontroller före inresa och
ett pågående destruktivt arbete för att införa förändringar i Utlänningslagen som
avsevärt skulle försämra asylrätten.
Dessa händelser föregicks av rapporter om människor som dödades i Syrien, bildandet av ett osedvanligt grymt islamistiskt parti, IS-Daesh, i Irak och ett stort antal
människor, inte minst barn, som drunknade då de försökte ta sig över Medelhavet i
sjöosäkra båtar. Händelserna väckte diskussioner i EU, dock inga effektiva åtgärder.
Denna motion har sin utgångspunkt i uppgifter i DN (16-01-30, s 24) att en plan
framlagts av Diederik Samson, S-ledare i Nederländerna, att Tyskland, Nederländerna och Sverige och en del andra EU-länder skulle ta emot 150.000 – 200.000
asylsökande direkt från Turkiet. Antalet flyktingar per år förefaller rimligt i relation
till att en dryg miljon flyktingar årligen kommer till Europa. I planen finns tveksamma motkrav, som att Turkiet skulle ta emot flyktingar som inte får asyl i EU och
stoppa alla flyktingbåtar. Trots detta verkar förslaget ge en öppning för ett mer ordnat
mottagande av flyktingar utan att de behöver riskera livet. Stefan Löfven säger dock
blankt nej till att ta emot fler flyktingar i Sverige.
Motionären menar att det är viktigt att, inte minst efter alla krisartade och felaktiga åtgärder, vara förberedda på ett fortsatt mottagande av flyktingar. Så länge
krissituationen i världen består på nuvarande nivå måste vi planera både för ett regelbundet tämligen högt mottagande av flyktingar och en lösning av flyktingfrågan på
EU-nivån. Jag föreslår centrala partikongressen att besluta:
Yrkande:

att godkänna denna motion och överlämna den till partistyrelsen
att uppmana Vänsterpartiet att följa och delta i de diskussioner som förs inom EU i
flyktingfrågan och öppet redovisa partiets synpunkter på dessa
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att uppmana Vänsterpartiet att granska den nu framlagda planen som omnämns i
motionen och offentligt tillkännage vår positiva inställning till att ta emot ett stort
antal (till exempel 150 000) flyktingar årligen
att lägga fram en beredskapsplan för hur detta skulle kunna ske
Brita Hännestrand, Uppsala

A20 ENSKILD
En nationell handlingsplan för ensamkommande barn
Under året har rapporter inkommit att ensamkommande barn inte får skolgång, inte
vinterkläder, och att barn värderas olika i olika kommuner och framförallt hur dessa
barn värderas mot svenska barn. Det strider mot ”Konventionen om barnets rättigheter”.
Barn har rätt till skolgång och en meningsfull fritid, likaså rätt till att få basala
behov tillgodosedda. Deras rättigheter är lika viktiga som någon annans.
Det har inkommit ett flertal rapporter till Barnombudsmannen och Rädda Barnen om bristfälliga boenden, bristfällig utbildning eller i värsta fall ingen utbildning
alls hos personal, bristfälligt tillgodoseende av hälsovård och basal omvårdnad hos
ensamkommande barn. Det saknas alltför ofta vinterkläder, mediciner och personal
som är kompetenta för dessa barn. Ensamkommande barn är inte hjälpta av vikarier
som egentligen är journalister på HVB-boenden. De är hjälpta av personer utbildade
på barn som kan hantera deras trauman, inte journalister som vikarierar, vill göra sig
ett namn, skriva om detta i GP och sedan sitta och diskutera på TV4.
Det kan ta fyra månader för en 15-åring att få skolgång i en kommun och tre
veckor i en annan. Det kommer även betydligt yngre barn som har behov av goda
hemförhållanden, förskola och skolgång, alla är inte tonåringar.
Kommuner och till och med stadsdelar i samma kommun behandlar dessa barn
mycket olika och framförallt olika gentemot svenska barn. Barn kostar pengar och
Sveriges kommuner och landstings beräkning på 4 500 är i minsta laget till familjehem för ensamkommande men det ser mycket olika ut i landet. I vissa kommuner
erbjuds familjehemmen betydligt mycket mer 25 000 hos privata utförare. Det är inte
korrekt och ger fel bild till många om vad familjehemsvård handlar om. Dessutom
har det gått slentrian i familjehemsutredning gällande ensamkommande; vem som
helst får bli det enligt Rädda Barnen och det är illa.
Det kommer alltför många signaler om negativ särbehandling av ensamkommande
barn från socialtjänst och barnrättsorganisationer. Det är viktigt att komma i håg att
dessa barn är barn med samma rättigheter som alla andra barn i vårt samhälle. De
utgör också en sårbar grupp då de står utan vårdnadshavare som kan stå upp för deras
rättigheter.
Vi får aldrig hamna i ett samhälle där vissa barn blir viktigare än andra men så
håller på att ske; ett klassamhälle där ensamkommande barn utgör en absolut underklass.
En nationell handlingsplan som står för en garant med hög standard av mottagande, ett bra omhändertagande och likabehandling i samtliga kommuner kan ändra
på det och yrkar därför på följande att-satser :
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Yrkande:

att Vänsterpartiet tar fram en nationell handlingsplan för ensamkommande barn
som säkerställer ett gott mottagande av alla barn i alla kommuner. Därtill budgeterar så att detta kan ske
att adekvat utbildning blir krav på boenden för ensamkommande barn
att samma krav ställs vid utredning på familjehem oavsett om det är svenska barn
enligt Lagen om tvångsvård (LVU) som skall placeras eller ensamkommande enligt
socialtjänstlagen (SOL)
Sara Lund-Persson, Kortedala Gamlestan Bergsjön

A21 SÖDERTÄLJE
Tillåt dödshjälp för den som vill – en mänsklig rättighet
Alla människor genomgår en sista fas i livet som slutar med dödens inträde. Det är ett
faktum som inte går att göra mycket åt. Tidpunkten för vår död och sättet vi dör på kan
dock påverkas, åtminstone för det flertal som dör en mer långsam död i någon sjukdom.
  Möjligheten finns idag att med medicinsk behandling och teknologi uppehålla obotligt sjuka människors liv mycket länge, samtidigt som det också skulle vara möjligt
att tillmötesgå patienter som begär hjälp med att påskynda döden.
Att underlåta att sätta in livsförlängande behandlingar eller att avbryta påbörjade
behandlingar kan redan göras i Sverige idag, vilket brukar uttryckas som att passiv
dödshjälp är tillåten. Det är också i vissa fall tillåtet att ge patienter smärtlindring i så
höga doser att döden påskyndas, så länge syftet inte är att döda utan att smärtlindra.
Vad som dock fortfarande inte är tillåtet är att aktivt och avsiktligt hjälpa en patient
att dö, genom att till exempel ge en överdos sömnmedel.
Cirka 80 procent av befolkningen anger att man tycker att det är rimligt att själv
kunna välja att avsluta livet i vissa situationer och under vissa förutsättningar. I
Schweiz, Belgien och Nederländerna samt vissa delstater i USA, till exempel Oregon,
har man gått längre och ser aktiv dödshjälp som något den som önskar ska kunna
få. Till exempel kan den som lider av obotlig sjukdom som bedömts som sådan av
två oberoende läkare getts möjlighet att avsluta livet genom eget, personligt beslut,
givet att man anses vara vid sina sinnens fulla bruk. Många skulle uppleva det som
en trygghet att veta att om lidandet i livets slutskede blir outhärdligt så finns den
möjligheten även i Sverige. Att inte våga fatta beslut i dylika svåra frågor bidrar till
stort och onödigt lidande.
Att kunna bestämma över sitt eget liv i slutskedet borde ses som en rättighet. Passiv dödshjälp, det vill säga att inte göra något utan att istället passivt se på när en
människa lider anses tillåtet. Inget politiskt parti har vågat säga att dödshjälp i vissa
situationer, när individen själv vill, kan minska lidande. Ofta ligger djupt religiösa
föreställningar bakom motståndet att själv få fatta beslut om när livet är över.
Frågan är inte enkel, men med tanke på det lidande som många förknippar med döden
borde Sverige och politiken våga fatta ett beslut. Med de erfarenheter som nu finns så kan
man väga fördelar mot nackdelar och fördelarna väger tyngre än riskerna. Risker som
under alla omständigheter måste beaktas i ett regelverk. Beslutsunderlag saknas inte.
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Att i vissa situationer acceptera och respektera önskan att aktivt få avsluta livet
borde vara en mänsklig rättighet på samma sätt som att rädda liv ska vara det.
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för att en seriös utredning görs i syfte att underlätta
för människor som lider av obotlig sjukdom att själv, under vissa förutsättningar, få
fatta beslut om när livet ska avslutas
A22 JÄRFÄLLA
Gratis mediciner
Vänsterpartiet har fått igenom att läkemedel för barn och unga under 18 år är gratis,
för att föräldrarnas ekonomi inte ska inverka på barns möjlighet att få den medicin
de behöver.
Andra extra utsatta grupper är de som föds eller drabbas av kronisk sjukdom som
kräver behandling med läkemedel, kanske livslång, för att kontrollera sitt sjukdomstillstånd, samt de som drabbas av allvarlig sjukdom som inte är kronisk men kräver
behandling med kostsamma läkemedel. Även för dessa behövs en reform med gratismedicin så att vi kan bryta trenden att klasstillhörighet styr möjligheten att hämta ut
den utskrivna medicineringen.
Yrkande

att Vänsterpartiet ska arbeta för gratis mediciner till dem med kroniska 		
och allvarliga sjukdomar
A23 MALMÖ
Endometrios bör klassas som en folksjukdom
Enligt Endometriosföreningen i Sverige har cirka 10 procent födda med en livmoder
världen över endometrios. Det motsvarar ungefär 200 000 personer i Sverige, varav
minst 10 procent är tonåringar.
I genomsnitt tar det sju till åtta år från det att man börjar förstå att man har mer
ont än normalt tills dess att man får diagnosen endometrios. Endometrios är således
en sjukdom som inte bara drabbar individen rent fysiskt utan även slår mot hens, och
samhällets, ekonomi.
För snabbare diagnos och hur sjukdomen bäst ska behandlas behövs mer kunskap
om endometrios, men trots det satsas det förhållandevis lite medel på forskning om
endometrios. Bland annat behövs nya typer av behandlingar som är effektiva och
ger färre biverkningar. Detta skulle leda till att fler endometriosdrabbade får bättre
livskvalitet och kan bidra till samhällsekonomin.
I riksdagen har 33 motioner om endometrios lagts fram, ingen är skriven av Vänsterpartiet. Det enda parti som har motionerat om att endometrios ska klassas som
folksjukdom är Kristdemokraterna, ett uttalat icke-feministiskt part som i övrigt vill
inskränka personer med livmoders rätt till sina egna kroppar.
Vänsterpartiet är ett uttalat feministiskt parti som arbetar för jämlikhet och bättre
levnadsvillkor för alla människor och inte minst för en jämlik sjukvård.
Vi anser att ett viktigt steg mot en jämlik sjukvård är:
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Yrkande

att Vänsterpartiet ska driva att endometrios ska klassas som folksjukdom genom
parlamentariskt såväl som utomparlamentariskt arbete
att Vänsterpartiet tydligare ska driva att Socialstyrelsen ska införa nationella riktlinjer för vård och behandling i relation till sjukdomen endometrios
A24 ENSKILD
Tänderna är en del av kroppen. Att de fungerar betyder mycket för hälsa och välbefinnande. Dagens tandvård kostar så mycket att många inte har råd att laga sina
tänder. Här gäller inte vård efter behov utan efter betalningsförmåga. Det är en tydligt ojämlik vård. De som kan betala får det bästa alternativet. De som inte har råd
tvingas välja ett sämre fungerande alternativ eller vara utan tänder. Det är bra att
ungdomar får fri tandvård. En annan utsatt grupp är pensionärer. Deras tänder är ofta
sköra efter många lagningar och brister lätt. Det innebär att om en tand brister kan
det resultera i att flera tänder måste ersättas vilket kan ge kostnader på 25000-30000
kronor. Många pensionärer har ingen möjlighet att betala så höga kostnader. Vilket
påverkar deras hälsa och livskvalitet. Det får inte vara så i ett välfärdssamhälle. Vänsterpartiet måste åter kräva:
Yrkande:

att högkostnadsskyddet även ska gälla tänderna
att ett första steg blir att högkostnadsskyddet för tandvård gäller för alla över 70 år
Judith Skörsemo, Bräkne-Hoby

A25 ENSKILD
Generisk förskrivning innebär att läkare på recept anger ett läkemedels kemiska
(generiska) namn i stället för läkemedelsföretagens fantasinamn. Givetvis ökar
patientsäkerheten om ett och samma läkemedel heter detsamma oavsett tillverkare.
Enskilda företag väljer ofta namn som kan associeras med rofylldhet, klarhet o.s.v.
och hamrar in dessa med reklam vars kostnad är skyhögt över den för forskning.
Problemet har förstärkts med reformen om generiskt utbyte som innebär att ett
originalläkemedel byts mot en billigare kopia på apoteket när patentet gått ut. Kostnaderna sjönk, vilket är bra, men reformen orsakar stora bekymmer på grund av de
olika namnen på ett och samma läkemedel. När sedan nästa företag sänker priset på
sin kopia ännu mer måste apoteket byta igen till den som nu är billigast. Detta innebär att en äldre patient, som ofta har 10 eller fler läkemedel, skall hålla reda på upprepade byten. Många tror att det senaste utbytet är ett helt nytt läkemedel som skall
läggas till den redan omfattande medicineringen. Systemet skapar stor förvirring,
värst hos de som är mest sårbara.
Ett stort antal av våra mest sjuka äldre hamnar på sjukhus på grund av dubbel- och
annan felmedicinering som följd av namnförväxling.
Att införa generisk förskrivning skulle till stor del lösa ovanstående problem.
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Vårdförbundet anser att ”det är angeläget att genomföra kulturförändringen från produktnamn till generiskt namn i alla led av läkemedelshanteringen för att förbättra
säkerheten och effektivisera arbetet”.
Även Läkarförbundet, Svenska läkarsällskapet, Socialstyrelsen, SBU, stiftelsen
NEPI samt pensionärs- och ett antal patientföreningar stöder generisk förskrivning.
liksom Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.
Läkemedelsverket har dock hittills förhållit sig kallsinnigt och anfört problem
med införandet liksom Läkemedelsindustriföreningen, LIF.
Dessa problem torde dock ha reducerats väsentligt då medicinförskrivningen nu är
i princip helt datoriserad.
Beror problemen på att Läkemedelsverket inte vill stöta sig med tillverkarna av
originalläkemedel? Det är nämligen de som i hög grad finansierar myndigheten.
Att en granskande myndighet finansieras av dem som granskas är en anakronism.
Generisk förskrivning innebär lägre kostnader då införandet väl skett och kommer att kvalitetssäkra vården och patienternas läkemedelsbehandling och har införts
till exempel i Storbritannien och Finland.
Yrkande:

att partistyrelsen får i uppdrag att föreslå hur man kan agera för att generisk
förskrivning av läkemedel skall införas i Sverige
Saima Jönsson Fahoum, Lund

A26 ENSKILD
En barnmorska per kvinna
På sistone har diskussionen om förlossningsvården fått utrymme i media i samband
med sjuksköterske- och barnmorskeupproret. Där har vi kunnat läsa om barnmorskors berättelse av en mycket pressad situation i många län, där normen är att en
barnmorska har hand om tre födande kvinnor samtidigt och ibland inte ens hinner att
gå på toa på sitt skift. Vi har också fått ta del av kvinnors berättelser som handlar om
otrygghet, eller att känna sig övergiven och osäker.
Förlossningspolitik är en feministisk fråga, eftersom nästan alla som föder är
kvinnor. Nästan alla barn som föds i Sverige föds på sjukhus. Så för att säkerställa
att nästan hälften av befolkningen kan känna sig trygg och i kontroll i en sådan svår
situation som en förlossning är det viktigt att Sverige förbättrar sin förlossningsvård.
Jag önskar att vi som Vänsterpartiet börjar driva frågan att en barnmorska per
kvinna ska vara norm, i hela landet och på alla sjukhus och förlossningsenheter.
Att ha en barnmorska vid sin sida under det aktiva förlossningsarbetet ska inte vara
förbehållet pålästa medelklasskvinnor i storstadsområden som kan välja bort vissa
sjukhus.
Yrkande

att Vänsterpartiet aktivt verkar för att normen ska vara en barnmorska per kvinna i
aktivt förlossningsarbete, oavsett län eller förlossningsenhet
Morlin Schubert, Upplands Väsby
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A27 ENSKILD
Ändring av krav på två dagar för avbokning inom sjukvården
inklusive privat sjukvård
Bland annat Stockholms Läns Landsting har beslutat om att människor som besöker sjukvården, som vårdcentral eller sjukgymnast med mera, skall avboka planerat
besökstid två dagar innan. Detta beslut är inte genomtänkt då det drabbar människor
med kroniska sjukdomar och och svag plånbok. Dessutom drabbar det även människor
med funktionshinder ekonomiskt väldigt hård.
Det är omöjligt för en patient med migrän eller Hortens huvudvärk att avboka
24 timmar respektive 48 timmar innan ett läkarbesök, till sjukgymnast, tandläkare,
psykolog, med mera.
Det finns även tillstånd som epilepsi, olycksfall i hemmet eller utanför hemmet som
gör att man inte hinner till en telefon på grund av akuta problem. Barn kan drabbas av
kräksjuka eller feber under natten som gör att en förälder inte hinner till sin terapeut.
Patient med kronisk diskbråck kan plötsligt inte förflytta sig utan fysisk hjälp eller
patient med funktionshinder där minnet tidvis kan vara starkt påverkat av stress och
andra omständigheter (t ex ADHD/ADD, Asberger).
Människor som drabbats av sjukdomar/tillstånd där det är omöjligt att veta 24
timmar respektive 48 timmar innan ett besök om man blir sjuk eller dåligt skall inte
bestraffas ekonomiskt. Det är inte rimligt att straffas för att man har en sjukdom eller
ett funktionshinder. Dessa patienter har oftast redan ansträngt ekonomi p g a mediciner, rehabilitering och långa perioder av sjukskrivningar. Inte minst pensionärer och
långtidssjukskrivna.
Patienter med kroniska sjukdomar bör undantas från både 24-timmarsregel samt
48-timmarsregel om de kan uppvisa ett intyg på sådana besvär att det är väldigt svårt
eller omöjligt att ringa innan ett besök. Den som gör bedömningen bör vara väl insatt
i vad sjukdomen eller funktionshindret innebär för patienten.
Sammanfattningsvis kan sägas att stor hänsyn bör visas för patienter med sjukdomstillstånd där det kan vara svårt eller omöjligt att ta sig till en telefon för att
avboka en överenskommen tid som i vanliga fall beläggs med avgift för uteblivet
besök.
Vi yrkar därför på att Vänsterpartiet i samtliga landsting ska verka för:

att landstingen ska visa hänsyn till kronisk sjuka och patienter med funktionshinder
samt de ekonomiska följderna det innebär för varje enskild
att Vänsterpartiet ska initiera en utredning för att bereda möjligheten för dessa
grupper till ett rättvisare bemötande vad gäller avbokningar och betalningskrav
Gabriella Sloot, Nynäshamn
A28 ENSKILD
Utifrån de mängder med samtal, debatter och inte minst skrivningar från de som
”drabbats” av försämringarna i svensk vård så räcker det inte med allmänt formulerade
”snälla” mål som formuleras i partiprogram och som landstingspolitiker sliter med.
Då kan det gå så att de fina humanistiska målen blir brutalt överkörda av en hård
ekonomisk verklighet. Jämförelsen kan göras med den svenska humana flyktingpoli20
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tiken som över en natt kastades över ända då den bortsåg från realiteterna.
Därför yrkar jag utifrån den debattartikel som jag skrivit för vårt debattforum.
På debattforum blev jag helt censurerad så hela bakgrundsartikeln finns att tillgå på
http://2000tv.se/artiklar/?id=42
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för att en analys görs av nuvarande vårdsituation och där
olika särintressens roll skärskådas med avseende på vad de vill med patienten;
främst tjäna pengar på hen eller ha som främsta mål att göra hen frisk
att utifrån den analysen skissa på en visionär hälsopolitik, men där också det oundvikliga slutet ges utrymme. I denna visionära syn ska såväl preventiva åtgärder få
plats, liksom en vård som är fokuserad på att återge patienten hälsa
att bilda ett opinionstryck för att kraftfullt belysa den enorma makt som Rockefeller
haft, inte bara över läkemedelsindustrin utan också över vetenskapssyn, forskning,
läkarutbildning och också över den allmänna debatten
Ingemar Ljungqvist, Uppsala

A29 SKARABORG
Nollvision för kön inom ungdomspsykiatrin
Nollvisionen för trafiksäkerhet har varit framgångsrik och agerat murbräcka för mer
bilrelaterade resurser. Avsevärt fler barn/ungdomar dör i väntan på hjälp inom BUP
än i till exempel trafiken.
Inget barn ska behöva dö i väntan på att vi vuxna ska prioritera att hjälpa.
Graden av civilisation bedöms inte utifrån hur breda motorvägarna är utan hur vi
tar hand om de som har det tuffast i livet.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att kongressen beslutar:
Yrkande:

att Vänsterpartiet antar en ”Nollvision inom Barn och Ungdomspsykiatrin”
A30 JÄRFÄLLA
Lyft in psykiatrin i välfärdsdebatten
I stort sett samma motion, A64, lämnades in till kongressen 2014 med resultatet att
PS skulle arbeta aktivt med det som är grunden till motionen. Sedan dess har Vänsterpartiet fått igenom en satsning på ungas psykiska hälsa i budgeten för 2016.
Vanligtvis när det talas om vård och vårdfrågor, så hamnar psykiatrin vid sidan av.
Det är mer eller mindre underförstått eller totalt bortglömt att psykiatrin existerar.
I Storstockholm, och även i resten av Sverige, har det över åren skett stora negativa
förändringar inom psykiatrin. Många av dessa förändringar är destruktiva och förödande för den drabbade individen. Kontinuiteten inom psykiatrin fungerar dåligt,
vilket innebär att man sällan får träffa samma läkare vid återbesök och i bästa fall få
uppföljning inom en skälig tid.
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Många av de centraliseringar och organisationsförändringar som skett inom psykiatrin under Alliansens styre har även kunnat börja skönjas inom den somatiska
vården. Anledningen till dessa försämringar är att generera stora vinster.
Vänsterpartiet har fokuserat på att få bort vinster från välfärden – vård, skola och
andra dylika områden – inte minst i valrörelsen 2015. Även vuxenpsykiatrin, som
visserligen bör vara en självklar del av det vi benämner vård, behöver synliggöras.
Vänsterpartiet bör synliggöra att vård ska ske i olika former, som psykiatrisk och
somatisk, och därmed innefattar flera olika vårdformer. Dessutom att man tar hänsyn
till arbete kring den sociala modellen när det kommer till psykiatri.
Vänsterpartiet bör arbeta för att korta väntetiderna i psykiatrin generellt och öka
tillgängligheten för de som redan är inne i psykiatrin. Långa väntetider på vård riskerar att förvärra sjukdomstillstånd på bekostnad av individen och sannolikt leda till
högre samhällskostnader på sikt.
Slutligen bör Vänsterpartiet verka för en tydlig nollvision kring självmord inom
psykiatrin.
Yrkande:

att Vänsterpartiet jobbar mer utåtriktat och aktivt med dessa frågor
att Vänsterpartiet anordnar en konferens för att lyfta psykiatrifrågan
att Vänsterpartiet konkret redovisar vad som gjorts i dessa frågor sedan 		
förra kongressen
A31 LIDKÖPING
Åtgärder mot psykisk ohälsa bland barn och unga
Segregationen slutar inte vid de lagliga omständigheterna. Människor som lider av
psykisk sjukdom eller långvarig ohälsa löper stor risk att hamna i ett utanförskap.
Vi ser idag en utveckling med en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Lyckas
vi inte att stoppa denna utveckling är risken stor att dessa människor hamnar i ett
utanförskap.
Människor med långvarig psykisk ohälsa omfattas inte av någon LSS-kategori
och kan därmed ha svårare att få habiliteringsersättning, färdtjänst och hjälp till personligt ombud. Skulle den olyckliga situationen vara att personen är nysvensk ökar
svårigheterna exponentiellt. Många människor med långvarig psykisk ohälsa saknar
många gånger förmåga och ork att representera sig själva inför myndigheter. Många
känner sig diskriminerade inte bara av lagen utan även av samhället i stort och smått.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att kongressen beslutar:
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för åtgärder som bidrar till en ökad inkludering av
människor med långvarig psykisk ohälsa eller funktionsförmåga i samhället
att Vänsterpartiet verkar för en lagstiftning som möjliggör en inskrivning i psykiatrisk vård eller slutenvård på eget initiativ blir mer möjligt och därmed mer tillgänglig
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att Vänsterpartiet verkar för satsningar som motverkar trenden med en ökad
psykisk ohälsa bland barn och unga samt att vården blir mer tillgänglig
A32 VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Allas rätt till ett liv utan diskriminering och övergrepp
Vi måste se bortom och förändra det sättet som begreppet psykisk ohälsa används
eftersom det är ingen paraplydiagnos, det är ett vårdbegrepp som används för att
kartlägga vad som skapar ohälsa i personens omgivning oavsett diagnos.
Neuropsykiatriska samt psykiska funktionsvariationer är kroniska, men just de
psykiska är bortglömda. De diagnoser som faller under psykiska är sådana som
bipolär, emotionell instabil personlighetsstörning (borderline), psykossjukdom samt
schizofreni.
Tar vi del av den befintliga statistiken så ser den mycket bra ut eftersom många
återkommer i arbete och många får den anpassning de har behov av därför att statistiken är uppbyggd på att psykisk ohälsa är en paraplydiagnos. På så sätt framkommer
inte den situation som många med psykisk sjukdom får möta i samhället, utan de
får mötas av modernistiska konstruktioner på ett cementerat och omedvetet plan där
andra vet vad som är det bästa för dem.
Vänsterpartiet måste bli tydligare i arbetet genom att sätta namn på de sjukdomar
samt de tillfälliga psykiska tillstånd och bryta ner kontexten kring psykisk ohälsa
som paraplydiagnos för att kunna synliggöra normativa, omedvetna och sedimenterade konstruktioner av stigma, myter samt fördomar. Inte heller ska någon behöva
känna sig bortvald på grund av sin psykiska funktionsvariation. Vi måste även arbeta
med att ta tillvara personernas förmågor med att aktivt gå från den medicinska
modellen till den sociala eftersom det inte är dessa personer som måste anpassa sig
till samhället utan samhället som måste vara öppet och tillgängligt.
Ingen ska behöva utsättas för att bli övergiven, sexuella närmanden eller våldtäkter vid till exempel en bältning. Ingen ska heller behöva övervakas av motsatt kön
vid, toalettbesök, duschning och andra liknade sammanhang eller möta fysiskt som
psykiskt övervåld eller nedvärderande språkbruk av myndighetsperson vid handräckning eller en vårdsituation.
Många vågar inte söka akutvård därför att de är rädda för att bli övermedicinerade eller bältade. Ibland vågar många inte berätta hur de egentligen mår för att de
är rädda för LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, för det är integritetskränkande
och personen förlorar därmed självbestämmanderätten. Till exempel så har Island
arbetat många år och lyckats få bort bältning inom psykiatriska vården, så det är inte
omöjligt.
Järfälla partiförening ställde sig inte bakom den enskilda motionen.
Yrkande:

att Vänsterpartiet frångår att använda psykisk ohälsa och istället använder psykisk
hälsa och med det använda den sociala modellen
att Vänsterpartiet tar tillvara på förmågor, erfarenheter och kunskap som existerar
inom partiet omkring psykisk funktionsvariation
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att Vänsterpartiet inte accepterar att någon kan bli bortvald på grund av sin
psykiska funktionsvariation
att Vänsterpartiet gör en kartläggning av normativa, sedimenterade och omedvetna
konstruktiva stigmatiseringar, myter och fördomar utifrån en bred feministisk
analys
att Vänsterpartiet verkar för att få bort bältning som behandlingsmetod
att Vänsterpartiet verkar för att ge samtliga psykiatriska diagnoserna en handikappklassning för de med psykisk funktionsvariation ska få ta del av sina rättigheter
Annica Nilsson, Järfälla, Mia Edqvist, Järfälla, Hülya Aydogmus, Järfälla, Carina
Welton, Haninge, Joakim Envall, Botkyrka, Jennie Svensson, Vårgårda

A33 AVESTA, BOTKYRKA, LILJEHOLMEN-HÄGERSTEN,
VALLENTUNA MFL
Om missbruksvård
Den restriktiva drogpolitik som kännetecknat Sverige har urholkats på sista tiden.
Arbetar-rörelsens traditionella solidaritet med de utslagna har ersatts av en medikalisering av missbruksvården som gjorts till en fråga i huvudsak för sjukvården. Sociala
och psykologiska orsaker och insatser har ersatts av en skadelindrande inriktning
som i sin nuvarande form har bidragit till att förvärra situationen för missbrukare.
Bland annat har dödligheten ökat bland narkomaner, både på grund av stora nedskärningar av missbruksvården, men också genom en alltmera generös förskrivning av
så kallade ersättningspreparat som ska ersätta användningen av heroin, men som i
stället resulterat i fler dödsfall än vad heroin orsakar. Dödligheten har i första hand
ökat bland de som använder ersättningsmedlen metadon och buprenorfin (som tidigare kallades subutex), inte för missbrukare av heroin.
Utvecklingen har också inneburit att drogfria behandlingar, till exempel tolvstegsbehandlingar och andra psykosociala behandlingar, har monterats ner. Nedrustningen
har inneburit en ensidig satsning på öppenvård, även för de missbrukare som saknar
förutsättningar att klara av det. Behandlingen har för opiatmissbrukare och även för
andra missbrukare, fått en ensidig medicinsk inriktning.
Vänsterpartiets politik har bidragit till denna utveckling. Denna motion föreslår en
kursändring och en återgång till en restriktiv politik.
På följande områden yrkar vi på en förändring och kursändring.
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för att huvudmannaskapet för behandling av missbrukare
kvarstår hos kommunernas socialtjänst
att Vänsterpartiet verkar för en restriktiv politik vad gäller sprututbyte till narkomaner och att den förbinds med krav på behandlingsinsatser, samt att den begränsas till personer över 20 år. Ett krav för sprutbyte ska vara att det för varje person
upprättas en samordnad planering mellan kommun, landsting och andra vårdgivare
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att Vänsterpartiet verkar för att huvudinriktningen för all missbruksvård skall vara
drogfri behandling
att Vänsterpartiet verkar för att all missbruksvård skall ha målsättningen att leda
till drogfrihet
att Vänsterpartiet verkar för en översyn av nuvarande läkemedelspolitik för narkomaner genom att en kommission tillsätts. Översynen ska ha som direktiv att i
missbruksvården begränsa läkemedelsutskrivningen för att få ner dödligheten och
förhindra den pågående nedmonteringen av drogfri vård. I direktiven ska också ingå
att ungdomar under 20 år inte är aktuella för annat än drogfri vård
att ett krav även i underhållsbehandling med metadon eller buprenorfin skall vara
en samordnad planering mellan kommun, landsting och andra vårdgivare
att Vänsterpartiet verkar för ett återupprättande av socialtjänstens missbruksvård
Nedanstående att-sats endast antagen av Avesta, Liljeholmen-Hägersten,
Vallentuna samt enskilda:
att Vänsterpartiet verkar för att nuvarande lagstiftning inom narkotikaområdet
behålls och att partiets krav på att ta bort det så kallade konsumtionsförbudet rivs
upp
Marit-Strand Pettersen, Botkyrka, Kerstin Amelin, Botkyrka, Egon Frid, Skara
Lisa Boêthius, Uppsala, Fia Wikström, Borlänge

A34 VITA BERGEN
Slå vakt om en restriktiv drogpolitik och en drogfri 		
missbruksvård
Förra året registrerades nästan 800 narkotikadödsfall, vilket är det högsta antalet
någonsin och 30 procent fler än året innan. Huvuddelen av dödsfallen beror på förgiftningar med morfinliknande läkemedel som används inom sjukvården, dels inom
narkomanvården (s.k. LARO-behandling) dels för smärtbehandling. Dödsfall med
läkemedel som metadon, buprenorfin, fentanyl och oxikodon är flera gånger vanligare än heroinöverdoser.
Ökningen av dödsfall har ett nära samband med den medikalisering som skett
framför allt inom missbruksvård och psykiatri. Användningen av psykofarmaka har
ökat mycket kraftigt. Idag skrivs det ut recept på antidepressiva preparat till omkring
800 000 människor varje år. Det är sex gånger så mycket som i mitten av 1990-talet.
Ökningstakten är störst bland ungdomar. Förskrivningen av morfinliknande läkemedel har fördubblats på ett decennium.
Viktiga pådrivande faktorer bakom utvecklingen har varit de förändringar som
skett inom vården med marknadsstyrning, privatiseringar och kundvalssystem. Piller
uppfattas som mer kostnadseffektiva än psykologisk behandling och social rehabilitering. Läkemedelsindustrin har drivit en intensiv marknadsföring och inflytandet
över forskningen och den medicinska professionen är stort.
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Läkemedel är givetvis till stor nytta om de används rätt men det är inte några
medicinska framsteg som motiverar den snabba ökningen.
Missbruksvården har påverkats i mycket hög grad. Behandlingsformer som syftar
till drogfrihet och social rehabilitering har minskat med 40 % sedan millennieskiftet.
Däremot har antalet enheter för LARO-behandling med metadon och buprenorfin
ökat från 5 till fler än 110 sedan man ändrade reglerna 2005. Välskötta metadonprogram har varit ett bra stöd till behandling och social rehabilitering. Den nuvarande
utvecklingen innebär istället ett våldsamt utflöde av livsfarliga och beroendeskapande droger och allt större svårigheter att välja en drogfri rehabilitering. Metadon
och buprenorfin, som kommit på avvägar, har bidragit till en ökning av dödligheten,
vilket särskilt märks i åldersgruppen 15-24 år.
Ett viktigt inslag i en restriktiv drogpolitik är att begränsa tillgängligheten genom
att exempelvis alkohol bara får säljas i systembutiker och att man förbjuder försäljning, innehav och användning av narkotika utom på strikta medicinska indikationer.
Samtidigt är det viktigt att människor med missbruksproblem erbjuds en väg ut ur
sitt drogberoende och bra behandling kombinerat med social rehabilitering och möjlighet till jobb och bostad.
Med hänvisning till ovanstående föreslås:
Yrkande:

att kongressen uttalar att Vänsterpartiet står för en restriktiv drogpolitik och för
en förstärkt missbruksvård där drogfri behandling och social rehabilitering har en
central roll
A35 KNIVSTA
Restriktiv narkotikapolitik
Sveriges restriktiva narkotikapolitik har varit bra. I förhållande till andra länder i
Europa har vi färre som använder narkotika. EU-inträdet och en stark lobby för legalisering har försvårat den svenska narkotikapolitiken. Det finns dessutom ett stort
folkligt stöd för en fortsatt restriktiv narkotikapolitik.
Den restriktiva drogpolitik som kännetecknat Sverige har urholkats på sista tiden.
Arbetarrörelsens traditionella solidaritet med de utslagna har ersatts av en medikalisering av missbruksvården som gjorts till en fråga i huvudsak för sjukvården. Sociala
och psykologiska orsaker och insatser har ersatts av en skadelindrande inriktning
som i sin nuvarande form har bidragit till att förvärra situationen för missbrukare.
Alkoholanvändandet bland unga sjunker, vilket naturligtvis är mycket glädjande.
Men samtidigt går det att läsa att i färska enkäter att användningen av narkotika
bland gymnasister ökar. Den finansiellt starka lobbyverksamheten med förgreningar
ända in i EU-parlamentet gör allt den kan för att legalisera i första hand cannabis.
Att i det läget gå ut och vilja avkriminalisera eget bruk av narkotika är ett stort
svek. Det ska inte finnas något tvivel om att Vänsterpartiet strävar mot ett narkotikafritt samhälle där allt bruk av narkotika ska beivras och vara straffbart. Varför
ska Vänsterpartiet underlätta för narkotikabossar att göra stora pengar på att svenska
barn och ungdomar går ner sig i missbruk?
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Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för att nuvarande lagstiftning inom narkotikaområdet
behålls och att partiets krav på att ta bort det så kallade konsumtionsförbudet rivs upp
att Vänsterpartiet verkar för att all missbruksvård skall ha målsättningen att leda
till drogfrihet
att Vänsterpartiet verkar för en restriktiv politik vad gäller sprututbyte till narkomaner och att den förbinds med krav på behandlingsinsatser, samt att den begränsas till personer över 20 år. Ett krav för sprutbyte ska vara att det för varje person
upprättas en samordnad planering mellan kommun, landsting och andra vårdgivare
att Vänsterpartiet ska verka för att förbättra missbruksvården inklusive uppföljningen
att Vänsterpartiet verkar för att hela rättsväsendet samarbetar och utgår från en
helhetssyn på individens sociala situation
A36 KISTA
Tag ställning för medicinsk cannabis
Partiet har tagit ett aktivt och viktigt ställningstagande i sin drogpolitik gällande att
inte kriminalisera användande av droger för eget bruk. Detta är en viktigt ståndpunkt
som vi som vänsterpartister kan vara stolta över där vi formar en politik som inte ska
drabba samhällets utsatta. Dock har partiet inget uttalat ställningstagande gällande
användandet av medicinsk marijuana. Det svenska debattklimatet har valt att gå på
moral istället för att se till den forskning som gjorts på området. Vänsterpartiet har
historiskt sett varit ett framtidsparti, som sett till forskning och fakta när vi utformat
vår politik. I frågan om medicinsk cannabis är riksdagens förhållningssätt idag utformat efter moral och inte utefter forskning.
Därför menar jag på att Vänsterpartiet ska vara det partiet som går före och följa
efter den globala utveckling som sker gällande medicinsk cannabis, och se till de
fakta som finns. Medicinsk cannabis legalförskrivs internationellt för smärttillstånd,
symtomlindring vid hivinfektion, och i geriatrisk och palliativ vård. På Medical College of Virginia har resultatet kring hur örten påverkar olika sorters tumörer, där
resultatet har visat på att storleken, alltså den svullna vävnaden har minskat, både
på godartade och elakartade tumörer. Cannabis är även mest vanligt förekommande
under den kemoterapi som cancerpatienter genomgår, där det motverkar illamående,
yrsel samt ökar aptiten och gör att patienterna inte minskar lika drastiskt i vikt.
Yrkande:

att se över den idag befintliga forskning som finns gällande medicinsk cannabis
att se över det regelverk som idag begränsar läkare från att skriva ut receptbelagd
cannabis
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A37 KISTA
Tydligare ställningstagande i drogpolitiken
Om du som väljare idag har frågor gällande Vänsterpartiets narkotikapolitik kan det
mycket väl hända att du får olika svar beroende på var du söker. I partiprogrammet
står det att ”Vänsterpartiet är emot all form av legalisering av droger” för att sedan
läsa ”Vi anser inte att det ska vara kriminellt att ha använt narkotika”. Detta blir svår
att tyda både för väljare så som för oss medlemmar. Problematiken i detta ställningstagande blir då när det ska anses att ha använt jämfört med använder. Om en brukare
blir påkommen med att bruka kan denna person hävda att den har använt, något den
möjligtvis gjorde för två minuter sedan, men det rör sig fortfarande om dåtid. Detta
gör att partiet måste ha en tydligare linje, att användandet av eget bruk avkriminaliseras, men att narkotika i sig inte ska legaliseras eller avkriminaliseras.
Med detta som bakgrund yrkar jag på:
Yrkande:

att Vänsterpartiet tydliggör att vi är emot legalisering av droger, dock verkar vi för
att användning av det egna bruket ska avkriminaliseras
A38 ENSKILD
En modern beroendevård
Det är sorgligt att konstatera, men svensk missbruksvård har mycket mer att bevisa.
Den svenska restriktiva alkohol- och narkotikapolitiken har varit framgångsrik för att
förebygga missbruk och beroende. Däremot har missbruksvården inte visat samma
goda resultat och den måste förbättras. De som inte bara prövar narkotika, utan får
problem med droger – dem har narkotikapolitiken fungerat uselt för. Det är de som
överges, det är de som dör. Och de blir bara fler och fler.
I ett antal decennier har antalet drogrelaterade dödsfall ökat skrämmande mycket,
både bland kvinnor och män. 2013 rapporterades 589 drogrelaterade dödsfall till
Socialstyrelsen. År 2014 hade antalet stigit till 765 stycken, vilket motsvarar en
ökning på 30 procent. Vi ser en drogrelaterad dödlighet bland unga människor som
också ökar. Sverige innehar andraplatsen på listan över narkotikarelaterad dödlighet
i Europa.
Vår nolltolerans har inte räckt för att störa brukarna, att försöka få dem att tröttna,
att lägga av, få in dem på vård och behandling och på så sätt få ett narkotikafritt
samhälle. Vi är i stället väldigt långt ifrån ett narkotikafritt samhälle och nya farliga
droger, exempelvis spice, strömmar in i landet, inte minst via nätet.
Vänsterpartiet vill se en mer aktiv missbrukspolitik. Missbruk uppstår inte i ett
vakuum utan påverkas av sociala och psykosociala faktorer. I nuläget läggs för stort
fokus på den akuta fasen och för lite emfas på hela problematiken bakom ett missbruk. Utöver sociala insatser och långsiktiga, sammanhållna vårdkedjor är även
avgiftning och boende viktiga komponenter för att bryta ett beroende.
Ett missbruk drabbar inte bara den som missbrukar utan berör i allra högsta grad
anhöriga. Barn till missbrukare far illa och deras behov måste tillgodoses. Därför bör
en utredning som ser över stödet till barn till missbrukare tillsättas. Färska undersökningar visar att närmare 500 000 svenskar befinner sig i missbruk eller beroende. Av
dessa är 330 000 alkoholberoende och 65 000 läkemedelsberoende utan medicinska
skäl, däremot är endast var femte känd av myndigheterna.
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Statistiken pekar på 2 500 relaterade dödsfall per år, att fyra av fem våldsbrott
begås under påverkan, samt att samhällets kostnader för detta är nio gånger högre
än det belopp kommuner och landsting lägger på vård och behandling. Det förebyggande perspektivet är av stor vikt inom missbruksvården och vården behöver vara
tillgänglig och särskilt välkomna kvinnor och unga.
Missbruk är en sjukdom och vården är i behov både av att utvecklas och att erbjuda
olika vägar till behandling. För att förebygga att unga hamnar och fastnar i beroende
måste ett brett förebyggande arbete prioriteras. I det förebyggande arbetet har elevhälsa, studenthälsa och primärvård en stor del och inom dessa verksamheter behöver
metoderna för tidig upptäckt utvecklas.
Vården behöver bli bättre på att upptäcka missbruk bland de patienter som söker
vård för andra problem, oavsett fysiska eller psykiska. Då misslyckande i skolan är
en tydlig indikator för ökad risk att hamna i missbruk är den viktigaste preventiva
åtgärden en fungerande förskola och skola där målet är att samtliga elever går vidare
från grundskola till gymnasiet. För att nå människor med dolt missbruk krävs också
uppsökande arbete såväl som tidiga insatser i samarbete med vårdcentraler och företagshälsovård.
Ingångar till vård för missbrukare utöver socialtjänsten är på många ställen svårtillgängliga och saknas helt i vissa fall. Det är inte heller rimligt att socialtjänsten ska
ha huvudansvaret för psykosocialt stöd. Det fattas i nuläget en öppen missbruksvård
med tydliga ambitioner om att gripa in i ett tidigt skede av en missbruksproblematik.
Vidare behövs förstärkt kompetens avseende öppen rådgivning för vuxna och
ansträngningar för att nå dolda missbrukare. Landstingen och kommunerna bör tillsammans förstärka rådgivningen riktad till unga vuxna. De ungdomar som använder
s.k. partydroger och överkonsumerar alkohol nås inte via socialtjänsten utan genom
öppna mottagningar specialiserade på missbruk vars uppdrag också kan innehålla att
nå ut till de ungdomar som har ett riskbeteende.
Missbruk i unga åldrar hänger ofta ihop med någon form av psykisk problematik,
varför det är viktigt att vårdmottagningarna har bred kompetens; de måste vara rustade för att möta komplex problematik med kombinationer av missbruk och psykisk
ohälsa.
Ett återkommande problem är den bristande tillgängligheten på behandling vilket
både ur den missbrukandes perspektiv men också ur ett samhälleligt perspektiv är
djupt problematisk. Åtgärder ska vidtas så snart någon sökt hjälp eller när ett behov
av åtgärder upptäckts. Möjligheten att införa vårdgaranti och med hjälp av denna
förstärka den befintliga lagstiftningen, samt öka den nationella likvärdigheten, bör
utredas. I en sådan utredning bör också frågan om beroendevården inkluderas, då
beroendevården i dagsläget inte omfattas av vårdgarantin. Väntetider mellan ett akut
omhändertagande och mer långsiktig vård ska minimeras.
Missbruk drabbar inte bara den enskilde utan också anhöriga som många gånger
lämnas utan adekvat information, stöd och hjälp. Anhöriga måste kunna involveras i högre utsträckning och få möjlighet att vara delaktiga, såvida det inte sker på
bekostnad av den missbrukandes integritet och så länge det är ett önskemål både från
anhöriga och den personen som vårdas.
Anhörigas rättigheter behöver stärkas varför lagstiftningen bör ses över. Regeringen
bör återkomma med förslag på lagstiftning där anhörigas rätt till information, stöd och
hjälp betonas. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.
En stor utmaning ligger i vår svenska modell med delat ansvar och flytande grän29
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ser. Den skapar brister i vårdens tillgänglighet, samordning och effektivitet, vilket i
slutändan drabbar både individ och samhälle.
Därför föreslår vi kongressen att Vänsterpartiet verkar för att:
Yrkande:

att lagstifta om att ge missbrukarna en vårdgaranti. Vård ska ges efter behov och
den här gruppens vårdbehov har underprioriteras länge nog
att tillsätta en utredning om att ändra riktlinjerna för läkemedelsassisterad behandling, så att läkarna får mycket större ansvar för att behandlingen verkligen genomförs
att införa naloxonprogram för att häva överdoser. Utbilda anhöriga, brukare, polis,
väktare och socialarbetare hur man gör. I dag pågår ett sådant arbete bara inom
region Skåne. Det är dags att hela landet ger denna insats
att uppdrag att tillsätta en utredning som ser över stödet till barn till missbrukare
att Sveriges nolltolerans-politik måste få ett slut
att vi behöver skapa en missbruksvård som fungerar för alla brukare och där även
kvinnor känner sig välkomna
att unga vuxna som fastnat i missbruk inte ska överges för att de inte lyckats bli
”rena” på egen hand. De ska få hjälp ändå, trots att de fortfarande har lagstiftning
där anhörigas rätt till information, stöd och hjälp betonas
att utreda 18-årsgräns för sprututbyte
att tillsätta en utredning om ökad statlig styrning
att utreda samtliga dödsfall
Anders Nilsson, Filipstad, Lena Murray, Västra Södermalm, Gunilla Roxby Cromvall, Älvsjö-Hägersten, Håkan Jörnehed, Västra Södermalm

A39 ENSKILD
Utred införande av medicinsk marijuana vid svåra sjukdomstillstånd
Idag säljs Sativex till människor med MS och då endast som en åtgärd mot spasticitet, dvs. muskelspänningar. Man licensförskriver också ett preparat som heter
Marinol, vilket har en syntetiskt aktiv substans av THC, till skillnad från Sativex
som innehåller de naturliga substanserna. Sativex godkändes 2011, därför att man då
insåg att skaderisken av det som följer vid en förbränning av ett organiskt material, i
detta fall marijuana, helt försvinner. Med andra ord: Istället för att röka (förbränna)
marijuanan så förädlar man den till en vätska som fungerar som ett munspray.
Detta är ett stort problem. Läkemedelsindustrin tjänar just nu pengar på ett prepa30
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rat, som är olagligt att röka men lagligt att spraya i munnen. Det är i princip den enda
skillnaden, om man bortser från det faktum att Sativex är ett patenterat läkemedel
och väldigt dyrt.
Sativex går inte under högkostnadsskyddet så för en av de cirka 100 patienterna
som får Sativex utskrivet kan det kosta så mycket som 6 000 kr i månaden. Hade det
gått på högkostnadsskyddet, så kommer den ekonomiska bördan för staten öka allt
eftersom forskningen visar på ytterligare positiva resultat inom andra sjukdomstillstånd och människor därigenom blir varse om dess potential.
I USA har 23 delstater legaliserat medicinsk marijuana så att läkare kan skriva ut
den som medicin mot sjukdomar som cancer, glaukom, HIV, aids, hepatit C, ALS,
Crohns sjukdom, samt alzheimers (främst då för att dämpa den agitation som kan
framträda), samt en rad andra sjukdomstillstånd.
Att legalisera medicinsk marijuana skulle kunna minska miljöpåverkan genom att
vi bl.a. inte behöver utvinna de aktiva substanserna för att sedan ”förvandla” det till
ett läkemedel som t.ex. Sativex. Kostnaderna för denna medicin skulle minska då vi
blir av med vårt beroende till läkemedelsbolagen och deras patent.
Låt oss fokusera att vi kan ge lindring och ökad livskvalité till människor med
svåra, ofta kroniska sjukdomstillstånd. Låt oss inte stoppas av förlegade fördomar.
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för en utredning av att införa medicinsk marijuana som
läkemedel
Kristoffer Strutzenblad, Simrishamn

A40 ÖREBRO
Statens ansvar för socialtjänsten och det sociala arbetet
Det sociala arbetet i Sverige idag bedrivs av flera aktörer. Vi har exempelvis statliga
Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Därutöver ett hälsoansvar för människor som oftast ligger på regioner och eller landsting och därutöver finns socialtjänsten vars arbete bedrivs av kommunerna.
Budget och styrning ser som vi vet väldigt olika ut mellan landets kommuner.
Ibland är det kommunernas storlek som är förklaringen och ibland är det den politiska styrningen som står bakom budgetanslag för socialt arbete och myndighetsutövning.
På detta sätt ser det sociala arbetet väldigt olika ut beroende på i vilken kommun
du bor, trots att socialtjänstens arbete ska styras av lagstiftning och således se väldigt
lika ut enligt lag.
Men om pengar saknas i budgeten, som det ofta ser ut i små kommuner, vet vi att
insatserna blir färre än i en del större. Detta är bara ett exempel.
Vi vill utreda hur en statligt styrd socialtjänst skulle kunna göra det sociala arbetet
i landet mer jämlikt.
Naturligtvis finns det fördelar med att socialtjänst och myndighetsutövning bedrivs
rent geografiskt nära medborgarna av myndighetspersoner med kännedom om lokala
förhållanden i samhället. En centralisering är alltså inget eftersträvansvärt. Men riskerna att individer inte har rätt till likvärdiga insatser är stora när det är de kommu31
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nala organisationerna och budgeten som styr. Samtidigt kan det vara bra att lokala
politiker har insyn i vad som sker i den egna kommunen.
Det sociala arbetet både med myndighetsutövning, sociala insatser och försörjningsstöd innebär redan i dag att kontakter måste hållas mellan olika myndigheter
eller att individen själv behöver vända sig till flera olika, som exempelvis socialtjänsten, migrationsverket, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Denna kommunikation måste göras så smidigt som möjligt både för individ och medarbetare.
Det sociala ansvaret i Sverige måste vara tydligt och insatser göras jämlikt.
Det ska vara lätt för individen att förstå sina rättigheter och på vilket sätt hjälp och
stöd går att söka. Detta skulle vara lättare om det såg lika ut i hela landet.
Med bakgrund enligt ovanstående vill vi att:
Yrkande:

att Vänsterpartiet utreder om och hur socialtjänsten kan förstatligas, dock med
lokalt förankrad organisation och handläggare ute i våra kommuner
A41 ESKILSTUNA
Angående finansiering av ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd har varit en mycket stor utgiftspost för de flesta kommuner under
de senaste åren. Enligt öppna jämförelser har ökningen avstannat de senaste åren
och antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat, däremot är det
fortfarande stor skillnad i omfattningen mellan kommunerna. År 2014 fick 226 684
hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året, drygt 411 000 personer mottog
bistånd. Totalt uppgick det till en kostnad på drygt 10,5 miljarder för Sveriges kommuner.
Åtta år med den borgerliga regeringen har inneburit sänkt ersättning för arbetslösa,
långtidssjukskrivna och övriga neddragningar i de statliga transfereringssystemen.
Dessa har haft störst betydelse för ökningen av den kommunala kostnaden. Andra
faktorer är hög arbetslöshet, där många människor inte heller varit med i A-kassan,
samt sänkta eller slopade bostadsbidrag. Vänsterparitet har förhandlat med den nya
regeringen om budgeten och förbättringar inom flera områden kommer att genomföras. Det räcker dock inte för kommunerna som idag redan är hårt pressade av
ökade kostnader främst inom vård och omsorg.
Nu behövs ett delat, 50 procent–50 procent, ansvar mellan stat och kommun vad
gäller ekonomiskt bistånd. Båda huvudmännen måste se en ekonomisk nytta av de
offensiva satsningar som behövs på arbetslöshetsbekämpningen, så att de passiva stöden kan minskas så mycket som möjligt. Varje krona som stat och kommun tillsammans satsar för att underlätta för näringslivspolitiken att bli framgångsrik och varje
krona som stat och kommun tillsammans satsar på att skapa utbildningsplatser och
arbetstillfällen, bör ge minskade utgifter för båda parter på kontot för ekonomiskt
bistånd. Idag innebär varje statlig försämring av trygghetssystemen, arbetsmarknadspolitiken eller utbildningsbidragen en kostnadsövervältring på kommunerna,
och då framför allt på kostnaden för ekonomiskt bistånd. En kostnad som tvingar
andra viktiga kommunala verksamheter att dra ner på sina kostnader. En politik som
långsiktigt blir mycket svår att försvara.
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Yrkande:

att kongressen ger partistyrelsen/riksdagsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag
som utgår från att kostnaden för ekonomiskt bistånd delas lika mellan stat och
kommun som en metod för att få staten att utöka insatserna för att uppnå minskade
kostnader för bistånd, samt att kongressen ger riksdagsgruppen i uppdrag att presentera förslaget för Riksdagen
Eskilstunas yttrande:
Samarbete stat och kommun är nödvändigt för att fler ska få möjlighet till egen
försörjning, det visar flera undersökningar. Dagens insatser är inte tillräckliga och
kommunerna bär i slutändan det tyngsta lasset. Staten behöver ta ett större ansvar
och en 50-50 fördelning är en metod för att fördela ansvaret och synliggöra hur en
försämrad statlig politik kring trygghetssystemen annars vältrar över kostnader på
kommunerna.

A42 ENSKILD
Lagen om stöd och service är en fråga om mänskliga
rättigheter
För mer än 20 år sedan fattade framsynta och modiga politiker beslut om en rättighetsreform. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En lag
som gjorde det möjligt för personer med svåra funktionsnedsättningar att leva ett liv
utanför institutionerna. Idag kan vi se hur lagen urholkats. Det sker inte genom tydliga politiska beslut som går att kritisera och diskutera. Istället införs begränsningar
genom att tillämpningen ändras. Resultatet blir att personer som tidigare, allt enligt
lagstiftarens intentioner, fått stöd och service, nu blir utan det stöd som gjort det möjligt att vara delaktig i samhällslivet. Förändringen har skett gradvis under ett tiotal år
och utan diskussion eller debatt.
En del av försämringen har skett genom att Försäkringskassan har givit förvaltningsrättens domar en alltför vid tolkning. En tolkning som sedan återspeglats i
interna föreskrifter och allmänna råd som kompletteras med detaljerade vägledningsdokument och metodstöd.
Ett av dessa metodstöd är ett behovsbedömningsinstrument som innebär att man
klockar tiden som ett toalettbesök tar, man mäter om någon kan lyfta gaffeln till munnen, man sitter inne i duschrummet med tidtagarur och mäter hur lång tid en dusch
tar. Behovsbedömningen görs enligt en norm där tidsåtgången för varje moment som
en enskild kan behöva hjälp med, beräknas i hundradelstimmar. Försäkringskassans
beslut motiveras alltid enligt mallen. Endast i undantagsfall görs en skälighetsbedömning utifrån personens verkliga levnadsvillkor.
Utöver otaliga berättelser om hur människor förlorat sitt stöd vid och tvingas till
”husarrest” så visar också statistiken att allt fler förlorar också sin personliga assistans när behoven omprövas.
För första gången sedan reformens inrättande var också avslagen fler än beviljande
när individer ansökte om assistans 2011. Under 2002-2007 beviljades cirka 1300
- 1550 personer assistansersättning. Under 2008 sjönk antalet med 25 procent och
2011 beviljades bara 1000 personer assistansersättning. Avslagen var fler än antalet
beviljanden, vilket är en historisk förändring. Räknar vi bort effekterna av att 65årsgränsen togs bort så skulle antalet beviljade timmar minska.
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Det är dags att lyfta fram intentionerna bakom reformen.
Så här står det i förarbetena till lagen:
”Det övergripande målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som
andra i sin ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga
och minska följderna av funktionshindret. Insatser ska grundas på behov som den
enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt ett liv som andra personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning.”
För den som till exempel är i behov av personlig assistans, är stödinsatsen helt
avgörande för möjligheten att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som
möjligt. Det är heller ingen omöjlig uppgift att bedöma hur mycket personlig assistans som en enskild individ behöver för att kunna leva ett liv, så likt som andra
personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning. Det krävs däremot
handläggare med djup kunskap om olika funktionsnedsättningar och rimliga arbetsförutsättningar att kunna göra varje individuell behovsbedömning på ett professionellt och rättssäkert sätt.
Inget behovsbedömningsinstrument kan ersätta detta.
Även andra stödinsatser som ingår i LSS är på samma sätt helt avgörande för den
enskildes möjligheter att kunna leva självständigt och oberoende. Insatser såsom ledsagning, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, rådgivning och
annat personligt stöd är exempel på lika viktiga insatser som är helt livsnödvändiga för att klara den dagliga livsföringen. Utan dessa insatser, skulle många med
stora funktionsnedsättningar vara dömda till livslång isolering i hemmet eller något
institutionsboende och många familjer gå under. Men även här kan vi konstatera att
insatsen Råd och Stöd nästan upphört och att det nästan är omöjligt att få Ledsagare
och Kontaktperson beviljat.
Lagen är glasklar! Syftet med lagen är att undanröja betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar.
LSS är en rättighetslag, vars insatser inte kan ersättas av andra stödinsatser.
Sverige är ett av världens rikaste länder och har självklart råd - likaväl idag som då
LSS infördes - att skydda de medborgare som har störst behov av stöd genom insatser
för att klara sin livsföring så självständigt och oberoende som möjligt.
Men istället för att diskutera hur vi kan säkra mänskliga rättigheter så handlar
debatten istället om ökade kostnader. Möjligheten att leva ett självständigt liv och
vara delaktig i samhället betraktas inte längre som ett politiskt mål eller en rättighet.
Det reduceras till en ambition som har en prislapp. Debatten antyder att det finns en
punkt där delaktighet för personer med en funktionsnedsättning kan bli för dyrt eller
går för långt. Det i sig är ett skifte i den funktionshinderspolitiska debatten där vi
går från att prata om hur vi ska uppnå fulldelaktighet i samhället till att prata om hur
mycket delaktighet får kosta.
När regeringen så i december 2015 kommenterar en ny planerad översyn av LSS
och assistansersättningen säger ansvarig minister ”Det finns skäl att se över och analysera vad det är som gör att kostnaderna ökat så kraftigt. Men det handlar inte om att
skära ned stödet så att assistansberättigade inte får det stöd de behöver. Assistansen
måste få kosta men skattemedel ska gå till rätt saker.”
Det är mycket oroande att ansvarig minister enbart lyfter kostnadsaspekten inför
en ny översyn av lagen.
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Nu krävs det nya politiska beslut om man menar allvar med att värna och upprätthålla den rättighetslag som så drastiskt urholkats. LSS måste säkerställas som
en rättighetslag för goda levnadsvillkor enligt lagens intentioner. Det handlar om
mänskliga rättigheter.
Vänsterpartiet har under åren, utan framgång, motionerat i riksdagen för att stärka
lagstiftningen. Vi menar att det nu krävs ytterligare åtgärder för att säkra rätten till
goda levnadsvillkor för människor som lever med en normbrytande funktionalitet
(funktionsnedsättning).
Yrkande:
att Vänsterpartiet prioriterar frågan i kommande förhandlingar med regeringen
att Vänsterpartiet på riks-, landstings- och kommunal nivå tar initiativ till att
säkerställa att det sker individuella bedömningar av människors behov av stöd och
service
Ingrid Burman, Uppsala, Eva Olofsson, Linné, Sven Arnehed, Västra Södermalm,
Lotten Båvik, Nyköping, Pia Emanuelsson, Linné, Veronica Kallander, Sundbyberg,
Annica Nilsson, Järfälla, Svante Olsson, Falun, Margareta Persson, Västra Södermalm, Thomas Stenholm, Järfälla, Jessika Svensson, Krokom, Carina Wellton,
Haninge, Ulrika Östberg, Halmstad

A43 SKÅNE
Från ord till handling när det gäller förkortad arbetstid
Under många år har arbetstidsförkortningen varit uppe till diskussion på Vänsterpartiets kongresser. Frågan har utretts och stötts och blötts i långa tider, utan att så
mycket har hänt. Partistyrelsen har efter rapporten ”Striden om tiden”, tagit fram en
strategi. Men det räcker inte med en strategi. Det krävs mobilisering kring kravet. Det
är dags att gå från ord till handling nu.
Vi har en arbetsmarknad där sjukskrivningstalen ökar. Arbetsmiljön är sådan på
många håll att människor arbetar sig sjuka. Detta är något som framförallt drabbar
kvinnor, som riskerar att hamna i långa sjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom och förslitningsskador. En förkortad arbetstid är en framgångsväg för att ge
människor mer fritid, mer tid till återhämtning och en bättre arbetsmiljö, väl på arbetet.
Vänsterpartiet har varit pådrivande runt om i Sverige där försöket i Göteborg är det
starkast lysande exemplet. Men det är också så att företag, offentliga verksamheter
och personalgrupper själva har drivit fram en förkortad arbetstid som ett sätt att
förbättra arbetsmiljön och vända sjukskrivningstrender. Det har varit framgångsrikt.
En majoritet av de arbetande är i Sverige för en arbetstidsförkortning. Stödet är
betydligt starkare hos kvinnor. Det är en fråga där Vänsterpartiet taktiskt har mycket
att vinna.
Arbetstidsförkortningen är en fråga som ställer viktiga frågor om makten över tid
och ekonomi på sin spets och är därför en central fråga för oss som Vänsterparti att
driva.
Visionen om sex timmars arbetsdag är därför en fråga som måste prioriteras i
partiets utåtriktade arbete. Detta är en reform som binder samman mycket av vår
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politik för en socialistisk och feministisk framtid. Det är en reform med ett löfte om
en annorlunda, bättre och vackrare välfärd. En välfärd och en arbetsmarknad som
pekar mot framtiden. Ett av våra stora problem i valrörelsen som var, var att vår kritik
av det nuvarande fick stort stöd, men vårt politiska projekt om framtiden var svagare.
Arbetstidsförkortning bör vara en stor del av svaret framåt och en bärande del om vår
politiska berättelse om framtiden.
Det är dags att gå från ord till handling. Det är dags att sätta arbetstidsförkortningen på dagordningen i hela partiet.
Yrkande:

att Vänsterpartiet driver kravet om 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka
som en av våra huvudfrågor under åren framöver
att Vänsterpartiet aktivt bygger breda allianser för ett praktiskt genomförande av
arbetstidsförkortningen
A44 GÖTEBORG
Kompromissa inte bort den bibehållna lönen
Med VIPS nr 14 2014 fick vi reda på att PS beslutat om en ny strategi för arbetstidsförkortning. Den innebär att löntagarna byter löneökningar mot en arbetstidsförkortning i flera steg. Dokumentet har beräkningar för att komma ner till 35-timmarsvecka. Målet om sextimmarsdag skulle dröja 16 år.
I Göteborg är vi förvånade och besvikna över den här vändningen. Vi ser ”Strategiska vägval för arbetstidsförkortning” som en nedprioritering av frågan och själva
finansieringsförslaget som problematiskt.
Hela strategin tycks utgå från att en arbetstidsförkortning måste finansieras med
uteblivna löneökningar, och dessutom verkar det som att rapportskrivarna anser
att löneutrymmet är något statiskt. Detta trots att svenska företag gör mer vinst än
någonsin i förhållande till lönenivån och antalet miljardärer är det högsta hittills.
En allt större andel av värdet av produktionen har alltså gått till vinst istället för
löner eller arbetstidsförkortningar de senaste decennierna. Att i det läget föreslå att
sex-timmarsdagen ska finansieras med ett löneutrymme som uppskattas till cirka 2
procent känns inte bara defensivt, det innebär också att reformen inte har för avsikt
att på allvar bidra till en förskjutning av resurser och makt till löntagarkollektivet. Vi
tror att de flesta medlemmar delar vår syn att om arbetstiden hade följt produktivitetsutvecklingen hade vi jobbat kortare dagar för längesen.
Vi ställer oss mycket kritiska till grundtanken att en arbetstidsförkortning nödvändigtvis måste betalas med uteblivna löneökningar. Vänsterpartiets hållning bör
vara att kortare arbetstid ska bekostas med lägre vinster, inte lägre löner. Rapporten
”Striden om tiden” visar att sex timmars arbetsdag inte skulle kosta mer än de skattesänkningar som genomförts under alliansens tid i regeringen. Det är visserligen
mycket pengar, men uppenbarligen finns resurserna.
”Strategiska vägval för arbetstidsförkortning” verkar vara ett redan färdigkompromissat förslag. Det är inte ett bra utgångsläge för förhandling. Förutsatt att vi inte
lyckas få egen majoritet i parlamenten 2018 kan vi utgå från att vi behöver vara långt
mer radikala i våra krav för att ens kunna komma en bit på väg. Glädjande är att allt
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fler fackförbund tar ställning för sex timmars arbetsdag, då är det inte läge för Vänsterpartiet att backa. Tvärtom. Väldigt många är med oss i den här frågan och flera
exempel både på privata företag och i kommunala verksamheter visar att det är fullt
genomförbart.
I Göteborg har vi fått igenom ett försök med sex-timmarsdag på ett äldreboende.
Försöket sträcker sig över två år och är en succé. Både personal och de boende är
väldigt nöjda och allt pekar på att även förhoppningar om lägre sjukfrånvaro osv slår
in. Liknande projekt genomförs på flera andra håll i landet.
Partiledningens nya strategi underminerar detta arbetet fullständigt. Det har varit
hårt motstånd mot projektet, inte bara från borgarna i kommunfullmäktige utan även
från de partier vi samarbetar med. Det blir väldigt svårt att hålla fast vid krav på försök med sextimmarsdag och att göra dem permanenta när signalen från PS är att inte
ens vi själva tror att det är möjligt att genomföra. Vi skulle helt enkelt sänka ribban
från en nivå som vi redan vet att vi klarar av.
Det är bra att Partistyrelsen under de senaste åren har tagit fram rapporter som
konkretiserar hur sex timmars arbetsdag kan genomföras. Det går också i linje med
flera kongressers tydliga riktning att återigen lyfta frågan. Men att lägga fram den här
typen av förslag, som inte innebär någon större resursförflyttning från arbetsköpare
till arbetare är däremot att misstolka kongressernas intentioner och urvattna arbetet
för sex timmars arbetsdag.
Yrkande:

att partistyrelsen får i uppdrag att ta fram beräkningar på hur sex timmars arbetsdag med bibehållen lön kan genomföras med en annan finansiering än löneutrymmet
och att strategin med att finansiera arbetstidsförkortning genom att uppge löneutrymme uppges
att arbetet inriktas på att riksdagen beslutar om sex timmars arbetsdag under nästa
mandatperiod
A45 DALARNA, FINSPÅNG MFL
Stärk arbetsrätten och definiera arbetstid i jourtjänstgöring
Lagtext Arbetstidslagen: 6 § Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt
att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov
utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av
fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid då
arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning.
Bakgrund och konsekvenser:
Enligt lagens definition äger arbetsgivaren din tid, men du utför inte ett arbete (tid
som då inte heller behöver lönesättas som arbete). Det är flera arbetsgrupper i Sverige
som idag har s.k. sovande jour i sitt arbete. Särskilt vanligt förekommande är det på
arbetsplatser inom LSS. Det kan exempelvis vara service/gruppboende eller personlig assistans, men det förekommer också inom andra branscher. Sovande jour innebär
att du som arbetstagare ska vara på din arbetsplats sovande för att om behov uppstår
kunna vara tillgänglig för verksamheten. Den tid som arbetstagaren har jour ingår
inte i arbetstiden, utan är förlagd utanför tjänstgöringstid och grad.
Arbetstidslagen beräknar dock jour som arbetstid, vilket innebär att möjligheten
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för dessa arbetsgrupper att kunna arbeta heltid, sänks beroende på hur många timmar jour som den anställde har på sitt schema. Ex: om den anställde har heltidsmått
40 timmar i veckan och har 8 timmar jour i veckan, så innebär det att den anställde
enligt nuvarande regelverk aldrig kan få en högre tjänstgöringsgrad än 80 procent.
Det ska dessutom tilläggas att det är vanligt med fler än en natt i veckan utslaget
under en längre schemaperiod, vilket förstås innebär ännu lägre maximalt möjliga
tjänstgöringsgrad. Det är mestadels inom kvinnodominerade yrkesgrupper inom välfärdssektorn du återfinner arbete med sovande jour, arbetsgrupper som redan idag
tillhör bland de lägst lönesatta.
För att pålysa ytterligare komplicerande faktorer kan det nämnas att i fallet med
personlig assistans är det Försäkringskassan som myndighet som beslutar om hur
stor del jour som ingår i arbetet. Försäkringskassans ersättningsmodell baseras även
på normen att sovande jour inte är betald arbetstid och ger därför inte full ersättning
för dessa timmar. Detta är inte en fråga för två parter eftersom hela systemet är
uppbyggt efter dessa villkor. Det krävs därför en lagreglerad förstärkning i den del
av arbetsrätten som idag möjliggör att jourarbete förläggs utanför ordinarie tjänstgöringstid, för att denna ersättningsmodell ska påverkas.
En förändring i arbetsrätten krävs för att dessa kvinnodominerade yrkesgrupper
ska få tillgång och möjlighet till att kunna arbeta heltid och en förutsättning för
att kunna uppnå jämlika villkor på arbetsmarknaden. En ojämlikhet som nuvarande
lagstiftning bidrar till. Jourtjänstgöring skapar inte bara en deltidsbransch; genom
att jourtiden förbrukar den anställdes möjlighet till att arbeta mer tid, får det mycket
negativa konsekvenser för den anställdes framtida pension.
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska arbeta aktivt med en förstärkning och förändring av arbetsrätten på detta område, genom förändringar i lagen som tydliggör och definierar att
den tid som arbetsgivaren förfogar över, där den anställde förväntas vara på en av
arbetsgivaren angiven plats, som inte är i det egna hemmet också ska betraktas som
arbetstid och därmed också definieras som utfört arbete
Jessika Svensson, Krokom

A46 LUND
Kortare arbetsdag: låt robotarna dansa efter vår pipa
”Den tekniska utvecklingen är inte given, utan politisk.” Det faststås i Politik för en
rödgrön omställning, Eko-ekogruppens slutrapport 2015.
Teknik är helt enkelt en politisk fråga, därför är det en alldeles för viktig fråga för
att överlämnas åt de godtyckliga marknadskrafterna.
Den brittiske professorn David Graeber påpekar även att ”(e)n anledning till att vi
inte har robotfabriker är att ungefär 95 procent av anslagen till robotforskning har
kanaliserats via Pentagon, där man är mer intresserad av att utveckla obemannade
drönare än helautomatiserade pappersbruk”.
Det finns inget egenvärde med lönearbete, tvärtom borde strävan vara en konstant
arbetstidsförkortning. Automatiseringsprocessen ska bejakas och skyndas på, men
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ligger den utanför demokratisk kontroll kommer vinsterna av den knappast fördelas
jämlikt.
Ekonomen John Maynard Keynes trodde på 1930-talet att hans barnbarn bara
skulle behöva abetar några timmar om dagen, som ett resultat av den tekniska
utveckingen. Men det räcker inte med teknik, det kräver även makt och kontroll över
ägandet.
För att bidra till en arbetstidsförkortning krävs det en medveten politik för att
robotiseringens (robotar, datorprogram, maskiner) potentiella fördelar kommer alla
till del. Därför borde staten styra över medel till forskningsområden där man kan
ersätta arbetskraft med robotar, inte minst inom områden med tunga, vådliga och
monotona arbeten. Det frigör samtidigt arbetskraft till välfärdssektorn, med tanke på
den åldrande befolkningen.
För att ta exempel från verkligheten: är det robotar som underlättar lyft inom vården eller robotar som kan bära utrustning åt soldater i eländig terräng som vi vill ha?
Med en sådan här offentligt ägd fond finns det flera fördelar.
1. Vi kan styra inriktningen på vilken typ av arbeten som i första hand ska
robotiseras och inom vilka branscher som utvecklingsarbetet ska fokusera.
2. Tekniken riskerar inte att låsas in av privata aktörer.
3. Delar av de ekonomiska vinsterna av robotifieringen går tillbaka till oss
alla genom att den är offentligt ägd. Intäkter som sedan kan användas för att underlätta för de som ”drabbas” av att deras arbeten ersätts och inte minst bidra till finansieringen av en successiv arbetstidsförkortning.
Yrkande:

att Vänsterpartiet aktivt driver på för att det upprättas en statlig framtidsfond som
ska inrikta sig på att investera i teknikutveckling vars syfte är att ersätta mänsklig
arbetskraft med robotar, med fokus på områden med tunga, vådliga och monotona
arbeten
A47 FALUN
”8 timmar arbete, 8 timmar fritid och 8 timmar sömn”
Det var arbetarrörelsens första arbetstidskrav, och 1919, alltså nästan för hundra år
sedan så beslutade riksdagen om 8 timmars arbetsdag för industriarbetare. Man
skulle kunna tro att saker och ting ständigt utvecklats till det bättre, men under de
senaste decennierna har utvecklingen snarare gått åt andra hållet.
Vi har under senare år bland annat fått se hur något som liknar daglönarsystemet
återinförts, och hur arbetsgivarna pressar allt mer arbete ur de anställda. Detta sker
inte bara under de ordinarie 8 timmarna utan också genom mycket övertid, mertid
och olika former av beredskapstid. Möjlighet till vila, eller snarare bristen på sådana
möjligheter, har blivit det största arbetsmiljöproblemet för många på svensk arbetsmarknad. Den lagstiftning som många hoppades skulle förhindra detta, reglerna om
dygnsvila, blev i mångt och mycket en till intet förpliktigande vattvälling.
”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt.
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Dansa, måla, sjunga. Ja, vad ni vill. – Frihet” /Ernst Wigforss
Yrkande:

att Vänsterpartiet i riksdagen verkar för att i arbetstidslagen införs en icke
dispositiv begränsning av maximal sammanlagd arbetstid under ett dygn
att denna arbetstid åtföljs av en lagstadgad sammanhängande vila, utan 		
de vittgående undantag som idag tillåts
A48 DEGERFORS
Arbetslösheten och 6-timmars arbetsdag
Vi måste inse att den grundläggande orsaken till arbetslösheten är att det finns ett
överskott på arbetskraft i förhållande till hur mycket arbete som det går åt för att
producera de varor och tjänster som vi anser att vi behöver.
Om hela den arbetsföra befolkningen får möjlighet att delta i det nödvändiga arbetet, skulle vi kunna producera lika mycket med en arbetstid på 6 timmar per dag, med
bibehållen lön.
Med en medveten samhällsplanering samt en aktiv utbildnings-, regional- och
infrastrukturpolitik är det fullt möjligt att införa 6-timmars dag med bibehållen lön
inom två mandatperioder.
Inom den offentliga sektorn kan man finansiera arbetstidsförkortningen med:
• Kraftigt minskad kostnad för arbetslöshetsersättning
• Minskade kostnader för Arbetsförmedlingen
• Minskad kostnad för sjukvården (mindre stressrelaterade sjukdomar)
• Minskad kostnad för sjukersättning
• Minskat tryck på förskolan
• Minskat tryck på äldreomsorgen (vi blir friskare på gamla dar)
• Minskad social utslagning, särskild bland de unga
Inom den privata sektorn måste vi åberopa den dramatiska omfördelning av produktionsvärdet från lön till vinst som skett de sista 30 åren och som påvisades i
SVT-dokumentären ”Lönesänkarna” som sändes våren 2013. Med sex-timmarsdagen kan det också vara möjligt att införa acceptabla former av 2-skift i en del företag,
så att man kan utnyttja produktionsapparaten 12 timmar per arbetsdag istället för 8.
Trots att de tre tidigare kongresserna antaget motioner om att partiet aktivt skall
driva frågan, har mycket lite gjorts på central nivå. Dock har partistyrelsen så sent
som den 28 november 2015 beslutat om en ny strategi för arbetstidsförkortning,
”Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning”.
Vi anser tyvärr att den är alltför defensiv och har bland annat följande invändningar:
• den långa införandeperioden 2019–2035
• den stegvisa årliga förkortningen av dagarbetstiden med endast 7,5 min, 		
leder inte till att fler anställs då arbetstempot istället drivs upp
• man har i beräkningarna inte tagit med de samhälleliga vinsterna av
minskad kostnad för arbetslöshetsersättning, Arbetsförmedlingen, sjukvården,
sjukersättning, minskat tryck på förskolan, minskat tryck på äldreomsorgen och
minskad social utslagning
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Positivt i rapporten är:
• att genomförandet sker genom lagstiftning och inte avtalsvägen
• att man tar upp behovet av utbildning i bristyrken och bättre matching 		
på arbetsmarknaden
• att man kopplar till klimatförändringen och behovet av att ställa om
samhället i en ekologisk riktning talar för att en del av den framtida 		
produktivitetsutvecklingen bör tas ut i form av kortare arbetstid
Yrkande:

att Vänsterpartiet mer aktivt tar på sig rollen att vara den drivande och offensiva
politiska kraften i denna viktiga samhällsfråga och försöker hitta breda allianser
att Vänsterpartiet anordnar konferenser, seminarier, triggar igång debattprogram i
olika media med mera
att skriften ”Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning” omarbetas 		
med inriktning på kortare införande
A49 ENSKILD
Yrkande:

att Vänsterpartiet aktivt skall verka för att 6-timmarsarbetsdag skall anges som
normalarbetstid dvs heltidsmått
Peter Blom, Värmland
A50 ÖREBRO LÄN, ÖREBRO
Allmän visstidsanställning
Allmän visstid är en anställningsform som bör avskaffas, så som Vänsterpartiet
också anger i ”Tidsplan för Trygga jobb” (Vänsterpartiet 1 maj 2015).
Vänsterpartiet är dock i nuläget ensamma om denna hållning och bör därför se
över olika sätt att agera på vägen till ett avskaffande.
Ett antal ändringar i lagen om anställningsskydd är på rätt väg och innebär i princip att allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i fler fall än
idag.
Allmän visstid är en anställningsform som missbrukas av vissa arbetsgivare och
används för att undkomma krav om tillsvidareanställning av personer som jobbat
länge. Det har visat sig att denna typ av anställning lätt kan leda till att olika visstidsanställningar staplas på varandra under många år och att arbetaren inte får någon
trygghet på arbetsmarknaden.
Sverige har fått kritik från EU om att vi inte följer det förbud mot missbruk av
varandra följande visstidsanställningar som finns i EU:s visstidsdirektiv. Nationell
lag skall enligt EU innehålla bestämmelser som förbjuder ett sådant missbruk. Den
tidigare regeringen tillbakavisade den kritiken. Däremot har fackförbunden i Sverige
drivit frågan hårt.
När vi nu ser att vissa ändringar är på gång så är det delvis ett sätt att gå EU till
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mötes och det förbättrar förutsättningarna för anställda med visstidsanställningar.
Vi som arbetstagare, fackliga företrädare och Vänsterpartister har sett detta missbruk av allmän visstid pågå genom åren och hur vissa arbetsgivare lätt utnyttjar och
även i vissa fall missbrukar de olika formerna av anställningar som finns i Lagen om
anställningsskydd för att på så sätt komma undan med att tillsvidareanställa personer.
Vänsterpartiet ska fortsätta att verka för arbetarnas rättigheter och ett tryggare
arbetsliv. På vägen dit och som ett verktyg behöver vi också stärka de fackliga organisationernas påverkan på arbetsmarknaden.
Yrkande:		

att Vänsterpartiet vid sidan av arbetet med att avskaffa allmän visstid som anställningsform också arbetar för en lagändring som innebär att arbetsgivare alltid måste
förhandla med arbetstagarorganisation när man tänker använda sig av allmän
visstidsanställning
A51 ÖREBRO LÄN, ÖREBRO
Facklig förhandling vid visstidsanställning
Allmän visstid är en anställningsform som bör avskaffas, så som Vänsterpartiet
också anger i Tidsplan för Trygga jobb (Vänsterpartiet 1 maj 2015).
Vänsterpartiet är dock i nuläget ensamma om denna hållning och bör därför se
över olika sätt att agera på vägen till ett avskaffande.
Ett antal ändringar i lagen om anställningsskydd är på rätt väg och innebär i princip att allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i fler fall än
idag.
Allmän visstid är en anställningsform som missbrukas av vissa arbetsgivare och
används för att undkomma krav om tillsvidareanställning av personer som jobbat
länge. Det har visat sig att denna typ av anställning lätt kan leda till att olika visstidsanställningar staplas på varandra under många år och där arbetaren inte får någon
trygghet på arbetsmarknaden.
Sverige har fått kritik från EU om att vi inte följer det förbud mot missbruk av
varandra följande visstidsanställningar som finns i EU:s visstidsdirektiv. Nationell
lag skall enligt EU innehålla bestämmelser som förbjuder ett sådant missbruk. Den
tidigare regeringen tillbakavisade den kritiken. Däremot har fackförbunden i Sverige
drivit frågan hårt.
När vi nu ser att vissa ändringar är på gång så är det delvis ett sätt att gå EU till
mötes och det förbättrar förutsättningarna för anställda med visstidsanställningar.
Vi som arbetstagare, fackliga företrädare och Vänsterpartister har sett detta missbruk av allmän visstid pågå genom åren och hur vissa arbetsgivare lätt utnyttjar och
även i vissa fall missbrukar de olika formerna av anställningar som finns i Lagen om
anställningsskydd för att på så sätt komma undan med att tillsvidareanställa personer.
Vänsterpartiet ska fortsätta att verka för arbetarnas rättigheter och ett tryggare
arbetsliv. På vägen dit och som ett verktyg behöver vi också stärka de fackliga organisationernas påverkan på arbetsmarknaden.

42

A: ALLMÄNNA MOTIONER

Yrkande:		

att Vänsterpartiet arbetar för en lagändring i LAS som innebär att arbetsgivare alltid
måste förhandla med arbetstagarorganisation för alla former av visstidsanställningar.
A52 BIRKA VASA
Arbetsgivare ska följa arbetsdomstolens beslut
I lagen om anställningsskydd (LAS) finns en paragraf som ursprungligen skrevs in som
en kompromiss med det privata näringslivet. 39 § LAS säger att en arbetsgivare inte
behöver rätta sig efter arbetsdomstolens (AD) domar när det gäller avskedanden och uppsägningar på grund av personliga skäl, då domstolen har ogiltigförklarat uppsägningen.
Att paragrafen finns var huvudsakligen en eftergift åt de privata arbetsgivarna,
som inte ansågs kunna tvingas på anställda som de inte ville ha kvar. De får betala
som mest 32 månadslöner för att köpa sig fria.
39 § LAS är dock användbar även för de offentliga arbetsgivarna, och detta utnyttjar kommunerna i mycket hög grad. I de allra flesta fall där Arbetsdomstolen ogiltigförklarar uppsägningar och avskedanden använder sig kommunerna av denna möjlighet att bli av med den anställda. Det gör att kommunerna hör till de arbetsgivare
som mest utnyttjar paragrafen.
Den tanke som lagstiftaren hade med regeln var att även om det är möjligt att göra
sig av med en anställd utan att ha stöd i LAS, så skulle det vara så dyrt att det skulle
fungera avskräckande. Den regeln har visat sig inte fungera.
För Vänsterpartiet är anställningsskydd och stärkta rättigheter för arbetstagare
en viktig fråga på̊ både nationellt och lokalt plan. Det är heller inte rimligt att en
offentlig arbetsgivare ska använda skattemedel för att trotsa AD:s domar. Grundlagarna säger att lagar ska följas och att offentliga tjänstemän ska agera opartiskt och
verka för det allmännas bästa. AD:s tolkningar av lagar, kollektivavtal och praxis ska
utgöra lägsta acceptabla nivå för offentliga arbetsgivare. AD är inte ett alltigenom
arbetarvänligt organ, men det är i nuläget den sista juridiska instansen för att avgöra
arbetsrättsliga tvister. Därför bör arbetsgivarna förmås rätta sig efter AD:s domar.
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för att 39 § LAS avskaffas
att Vänsterpartiet på alla nivåer ska verka för att 39 § LAS inte ska tillämpas hos
offentliga arbetsgivare
A53 ESKILSTUNA
Förstärk Lagen om anställningsskydd
Klimatet på arbetsmarknaden har blivit tuffare med åren. Alltför ofta nås vi av
nyheter om företag som tillgriper olika slags medel för att tysta ner arbetsplatser på
kritik som växer i takt med den osäkerhet kring anställningstrygghet och anställningsskydd som breder ut sig. Behovet av arbetstagarnas enighet för att stå upp för
arbetstagarnas intressen och fackliga företrädare tycks aldrig ha varit större. Ändå
hör vi om hur företag gör sig av med skyddsombud, fackliga företrädare och arbetstagare som vågar säga ifrån.
I ”Lagen om anställningsskydd” grundstadgas det tidigt att en uppsägning från
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arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. En uppsägning från arbetsgivarens
sida, som arbetstagarens fackliga organisation motsätter sig, leder ofta vidare till
juridisk prövning som i sin dom skulle kunna komma fram till att uppsägningen
är ogiltig. Detta innebär inte att den berörda arbetstagarens anställningsförhållande
fortsätter, eftersom företag helt sonika kan vägra att rätta sig efter en dom som ogiltigförklarar en uppsägning eller avsked. Samma lag beskriver i § 39 omfattningen av
ett skadestånd som då blir aktuellt när en arbetstagare underlåter sig att följa dom.
På sätt och vis underminerar § 39 den initiala grundstadgan om att uppsägning ska
vara sakligt grundad.
Företag med skaplig ekonomi kan alltså utnyttja detta och på sätt och vis köpa sig
fri från lagens intention om saklig grund. Kanske inte sällan för att bli av med vad
man uppfattar som obekväma anställda om ett skadestånd uppfattas som överkomligt
i relation till de kostnader som är förenliga med ett tillvaratagande av arbetstagarnas
intressen. Denna möjlighet som arbetsgivaren har är ur ett fackligt perspektiv otidsenlig och bör snarast upphöra.
Yrkande:

att riksdagsgruppen får i uppdrag att arbeta för ändring av § 39 lagen om anställningsskydd så att arbetsgivaren måste rätta sig efter dom och anse anställningsförhållandet fortlöpa i de fall där en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller
ett avskedande
A54 ENSKILD
Löneskillnaderna fortsätter att öka i Sverige. Vad denna isärdragning av samhället
leder till i förlängningen vet vi alltför väl.
Men inte nog med att löneskillnaderna ökar. Ovanpå löner så är det bonusprogram
och pensionsvederlag där fantasin inte ens räcker för att kunna greppa de värsta
avarterna.
Det finns dock en Europeisk förebild i sammanhanget, nämligen Schweiz. Där
genomfördes en folkomröstning som sa ja till att förbjuda iaf bonusar.
Ett modernt Vänsterparti i Sverige idag borde kunna ställa högre krav. Ett förbud
mot alla ersättningar utöver lön och lagstadgad avgångsersättning enl de riktlinjer
som finns i LAS så att det gäller lika för alla oavsett position vore ett rimligt alternativ.
Att kreativiteten kan misstänkas explodera för att kunna kringå ett regelverk av
denna typ kan man säkerligen räkna med i form av konsultanställningar eller dylikt,
varför det är av största vikt att man arbetar grundligt med ett sådant förslag.
Yrkande:

att Kongressen ålägger partistyrelsen att ta fram riktlinjer och driva krav om förbud
mot alla ersättningar utöver lön och att lagstadgad avgångsersättning enligt de riktlinjer som finns i LAS skall gälla alla anställningar som kan betraktas/jämställas
med tillsvidareanställning
Ove Nordström, Götene
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A55 DEGERFORS
Differentierad arbetsgivaravgift
Hela Sverige ska leva! lyder stridsropet som de flesta numer ansluter sig till – i teorin.
I praktiken är det annorlunda.
Staten, den kraft som i någon mån skulle kunna stå för fördelning av resurser,
har abdikerat och dragit sig tillbaka. Statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Posten osv. lyser med sin frånvaro i många mindre kommuner.
Samtidigt kräver politiker i storstäder och länscentra att just deras stad måste växa.
Man odlar med olika framgång myten om att storstäderna fungerar som tillväxt
motorer för övriga landet, trots att verkligheten i många fall är den motsatta.
Ekonomin i storstäder och länscentra bygger till överväldigande delen av byten av
tjänster och skattefinansierade jobb, medan basen i ekonomin, varuproduktionen, till
allra största delen utförs i mindre orter i landet. I storstäderna och länscentra växer
dessutom hela tiden det omtalade skuldberget, främst orsakat av skriande bostadsbrist, vilket hotar den totala ekonomin.
77 procent av det sammanlagda exportvärdet kommer från den varuproducerande industrin. Samma exportvärde bär upp den svenska välfärden och är dessutom
grunden för den tjänstesektor och de skattefinansierade jobb som kraftigt dominerar
arbetsmarknaden i storstäder och länscentra. Utan varuproduktion blir det inga tjänster och heller inga skattefinansierade jobb i länscentra och storstäder.
Norge är inte bara bäst i skidåkning och handboll (dam). Sedan 1946 råder politisk konsensus om att hela landet ska leva – inte bara i ord utan även i handling. En av
de viktigaste faktorerna i den norska regionalpolitiken är differentierade arbetsgivaravgifter, högre i storstäder och länscentra och lägre i mindre kommuner.
Differentierade arbetsgivaravgifter skulle på sikt kunna omfördela resurser från
överhettade storstadsområden till mindre kommuner även i Sverige.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Yrkande:

att Vänsterpartiet driver frågan om differentierade arbetsgivaravgifter – högre i
storstäder och lägre i mindre kommuner för att fördela resurser jämnare över landet
A56 ENSKILD
Återinförande av skattereduktion på medlemsavgiften.
Arbetsgivarnas avgift till sin medlemsorganisation är fortfarande avdragsgiltigt
medan LO medlemmar och andra fackliga föreningsmedlemmar inte har samma
rätt. Detta är det djupt orättvis i den moderna rättvisa Sverige.
Varför vi ska behålla den djupt orättvisan som införde av fackförenings fientliga
borgliga regeringen när de kom till makten.
Yrkande:

att Vänsterpartiet får uppdrag att jobba för att återinföra skattereduktion på medlems avgiften till den gamla nivån
Sunil Jayasooriya, Örebro, Conny Sandström, Örebro, Marie Karlsson, Örebro
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A57 BOHUSLÄN, HÄRRYDA
Mer resurser till Arbetsmiljöverket
AMV har fått stora nedskärningar under Alliansregeringens tid. Detta har fått konsekvenser över hela arbetsmarknaden. Under 2000-talet har dödsolyckor ökat, främst
inom byggsektorn, transport och industrin. Många arbetsplatser i Sverige saknar
skyddsombud helt.
AMV behöver utbilda och rekrytera skyddsombud. Skyddsombuden måste få mer
makt på arbetsplatserna genom lagstiftning.
Antalet arbetsolyckor har också ökat, enligt en undersökning som tidningen Arbetet har gjort 2015. Exempelvis inom vård och omsorg med hela 43 procent sedan
2010. Arbetsolyckorna är fallskador, ryggskador efter tunga lyft och stickskador.
En hårdare arbetsmiljö med ökade krav förklarar ökningen enligt Kommunalarbetarförbundet.
Även arbetssjukdomar ökar, framför allt för kvinnor, enligt AMV:s statistik.
Nya föreskrifter, som gäller ifrån 31 mars 2016, pekar särskilt på den sociala
arbetsmiljön. Men det räcker inte. De gamla föreskrifterna var ifrån 1980, det säger
en del om hur arbetarskyddet har prioriterats. Med stöd av ovanstående yrkar vi:
Yrkande:

att Vänsterpartiet tydligt driver arbetsmiljöfrågorna och det förebyggande arbetsmiljöarbetet
att Vänsterpartiet driver att lagstiftningen för arbetarskyddet förstärks
att Vänsterpartiet driver att AMV får utökade resurser
Yttrande från DS Bohuslän: Arbetsmiljöfrågan behöver lyftas och vara i fokus i det
pågående/nuvarande arbetet i Vänsterpartiet.

A58 ENSKILD
Jämställdhet på riktigt
Det finns för närvarande en tydlig diskriminering mellan könen på svensk arbetsmarknad, då lika arbete inte leder till lika lön. Det verkar som om den avgörande faktorn är
huruvida man är man eller kvinna. Vi är trots en lång tradition av uttalad lagstiftning mot
diskriminering och för jämställdhet minst lika diskriminerande som Danmark med en
uttalad tradition att inte lagstifta i samma utsträckning som Sverige i dessa avseenden.
Yrkande:
att Vänsterpartiet driver frågan att lagstifta lika arbete innebär lika lön för män,
kvinnor och alla andra kön
Mikael Sethsen, Lidköping, Ehsan Ullah Khan, Lidköping
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A59 ENSKILD
Rätten till kollektivavtal eller liknande avtal för lönebidragsanställning
Personer med lönebidrag har och blir till stor del utnyttjade i det Svenska arbetslivet,
arbetsgivare anställer personer med lönebidrag för att hålla lönekostnaderna nere i
företaget.
Arbetsgivare som ej har kollektivavtal kan strunta i vissa åtaganden som är en
trygghet för arbetaren som till exempel pension, försäkringar, avtalsenliga löneförhöjningar.
Personer som har svårt att komma ut i arbetslivet ska inte behöva ta ett arbete som
inte har ett kollektivavtal eller liknande ”bara för att få ett jobb”.
Yrkande:

att Vänsterpartiet arbetar för att anställningar med lönebidrag bara kan tillämpas
hos arbetsgivare som är bundna till kollektivavtal eller liknade avtal
Conny Sandström, Örebro

A60 ENSKILD
Arbetsgivarpolicy
Vänsterpartiet behöver formulera en arbetsgivarpolicy som stöd och riktningsgivare
för oss som har offentliga uppdrag och som därför är arbetsgivare.
Rollen som arbetsgivare är sannolikt inte den som vi Vänsterpartister är mest hemtama i. Vi ställer oss snarare på andra sidan – för löntagarna mot arbetsgivarna.
Men personalfrågorna inom offentlig sektor är redan – och kommer allt mer att bli
strategiskt viktiga - för välfärden och för en stor del av befolkningen som är anställda
av kommuner och regioner/landsting.
Därför måste vi stå på tårna.
Här kommer de viktigaste skälen:
1) Kommuner och regioner/landsting kommer att behöva nyrekrytera uppemot en
halv miljon nya medarbetare inom en åttaårsperiod. Dels beror detta på kommande
pensionsavgångar, som blir många, dels på demografiförändringar - vi är fler som blir
äldre och som kommer att behöva omsorg och vård. Man står således inför en ny och
rätt ovan situation, där man inte längre kan ta för givet att det finns personal att tillgå.
Och den utvecklingen får vi inte överlåta till tjänstemännen eller till några få specialintresserade politiker. Den utvecklingen måste vi vara med och påverka som parti
och sätta vår färg på!
Därför behövs en arbetsgivarpolicy!
2) Arbetsgivarfrågorna är i verkligheten välfärdsfrågor. Och välfärden är ju vårt
huvudfokus. Alltså - när människor tar del av skola, vård, omsorg, bygglov, snöröjning, hela den offentliga identiteten, är det i huvudsak offentliganställd personal man
möter - direkt eller indirekt. Personal som förväntas erbjuda hög kvalitet i mötet med
medborgarna. I själva verket är det väl allas vår ambition att den service som erbjuds
av skattefinansierade aktörer skall vara vida överlägsen den som kommer från den
privata sidan. Personal som har en bra och utvecklande arbetsmiljö, med vettig lön
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osv, som mår litet bättre, har förstås bättre förutsättningar att erbjuda god service.
Därför behövs en arbetsgivarpolicy!
3) Knappt tio procent av befolkningen arbetar inom kommunsektorn. Utöver alla
”rationella” skäl är det en anständighetsfråga att personal som vi har ansvar för mår
bra och har ett arbetsliv som inte förstör utan som utvecklar.
Därför behövs en arbetsgivarpolicy!
4) Ansvar – just det! Vi är idag med och tar personalansvar - ofta alldeles omedvetet.
Inte så många av oss har en central ställning i personalfrågor, men väldigt många
sitter i styrelser och nämnder – som har sådant ansvar, dvs därmed reella möjligheter att göra skillnad. Och samtliga kamrater i partiet kan genom sin partiförening
påverka dem som sitter i beslutande positioner - således ett indirekt kollektiv ansvar
för partiet på alla nivåer. Inte bara för välfärden som service utan också för dem som
levererar.
Men för att kunna göra skillnad krävs dels ett mått av kunskap, dels en stor dos
ideologisk tanke och känsla.
Därför behövs en arbetsgivarpolicy!
5) Återigen – knappt tio procent av befolkningen är anställd i kommunerna. Om vi
kan visa dessa att Vänsterpartiet har både tankar, vilja och förmåga att se till så att
kommunen är en bra arbetsgivare kommer vi alldeles säkert att få sympatier och
sympatisörer från den kretsen.
Därför behövs en arbetsgivarpolicy!
Vad är det då vi kan utveckla i ett samlat tänk kring offentliganställd personal?
Givetvis handlar det om rätt uppenbara saker – löner, arbetsmiljö, jämställdhet,
hälsa, arbetstider, men också sådant som arbetets strukturer och organisering, synen
på ledarskapets förutsättningar, analyser av hur mångfalden kan göras utvecklande.
Texterna bör förstås vara väl förankrade i vår människosyn, men också hämta
inspiration och kunskap från modern forskning.
Med en bra ideologisk plattform i bagaget kommer fler Vänsterpartister att kunna
utmana om viktiga centrala uppdrag inom arbetsgivarrollen och därmed skapa förutsättningar att genomföra vänsterpolitik inom personalområdet.
Därför behövs en arbetsgivarpolicy!
Yrkande:

att kongressen ger PS i uppdrag att återkomma med förslag om en Vänsterpartiets
Arbetsgivarpolicy – att fastställas vid nästkommande kongress
Rolf Hansson, Motala

A61 ENSKILD
Kräv legitimation för att få vara arbetsgivare
Det finns nog ingen populärare myt från borgerliga partier än den att räddningen
finns hos alla småföretagare som skall stimuleras till att anställa och skapa syssel48
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sättning. Det som glöms bort är att det är gigantisk stor skillnad på att vara egen
företagare och att bli arbetsgivare och ansvarig för en annan människas arbetsmiljö,
ekonomi och livsmiljö.
Jag möter dagligen i mitt arbete människor som är duktiga hantverkare, handlare,
köksmästare, med mera, men fullständigt noviser när de ställs inför fakta om vad det
innebär att anställa en annan person än sin familj i sitt företag.
Några exempel: när jag har en egen servicebutik innebär det inte bara att jag har
öppet för kunder 08-20 utan även att jag börjar dagen med att besöka mina grossister
klockan 06.00. Nu anställer jag en arbetslös duktig person som börjar ställa krav på
sådant som jag aldrig kan drömma om; reglerad arbetstid med lunchrast, semester,
lön, sjuklön, försäkringar, skatt- och pensionsinbetalningar som skall skötas oavsett
om verksamheten dragit in tillräckligt med pengar eller inte. Mitt ansvar som arbetsgivare handlar om arbetsmiljön (kan jag strunta i när jag är egen) och den anställdes
ekonomi (jag får inte min egen att gå ihop) och det var det ingen som berättade för
mig, det räckte att jag ringde Skatteverket och registrerade mig som arbetsgivare och
så var det klart. Nästa chock är när jag inser att jag har ett rehabiliteringsansvar för
den anställde.
Jag vill att Vänsterpartiet i riksdagen skall driva frågan om en certifiering av
arbetsgivare.
Det skall omfatta en utbildning som lämpligtvis kan utformas av studieförbunden i
samarbete med arbetsmarknadens parter och Skatteverket och som skall vara ett krav
för att få anställa någon i egen verksamhet och övriga småföretag.
Detta är en viktig fråga för att få ett arbetsliv som fungerar, att få en trygghet för
alla som går ut på arbetsmarknaden.
Yrkande

att Vänsterpartiets kongress bifaller motionens andemening och uppmanar riksdagsgruppen att verka enligt densamma
Peter Rundström, Centrum, Jöran Fagerlund, Angered

A62 KARLSTAD
Kompensation till utförsäkrade och Fas3:are
Sedan högeralliansen tog över år 2006 har tiotusentals människor blivit utförsäkrade
och över 40.000 placerats inom den gratisarbetande ”sektorn” Fas-3. Hur mår dessa
människor som fastnat i denna inhumana verklighet med inte sällan sönderslagna
privatekonomier och hopplöshet där merparten hamnat i underklassens utanförskap?
Nyligen hamnade jag själv inom Fas-3 efter nästan 30 år som journalist. Via AF
skickades jag till en privat tillika förmögen anordnare där en arbetslös förskollärare
ställde frågan vad företagaren skulle ha gjort om han hade fastnat i Fas-3? Företagarens svar blev rått och kallt: ”Jag skulle hänga mig!”.
Själv blev jag avstängd 1,5 månader av arbetsförmedlingen därför att jag hade deltagit i kommunala styrelsemöten hos bostadsbolaget. Något som aldrig skulle drabba
en vanlig anställd eller företagare men jag fick mycket klart för mig att den nuvarande demokratin tillhör icke tvångsplacerade inom Fas-3, åtminstone enligt AF som
avslog mitt överklagande. Den ovan beskrivna underklassen lever således i fattigdom
samtidigt som det kapitalistiska systemet gör enorma vinster på massarbetslösheten,
49

A: ALLMÄNNA MOTIONER

enbart Fas-3 har kostat över 6 miljarder kronor. Men nu räcker det! Att berika redan
välmående klasser har inte med socialistiska värderingar att göra.
Vänsterpartiet Karlstad yrkar därför:
Yrkande:

att ge partistyrelsen i uppdrag att via riksdagen överlåta till Riksrevisionen eller
Folkhälsomyndigheten att noggrant utreda hur människor som utförsäkrats och
fastnat inom Fas-3 har påverkats socioekonomiskt av denna hårdhänta högerpolitik
att kompensera de som blivit utförsäkrade och fastnat inom Fas-3 med skälig
engångsersättning, vilket skulle ge många drabbade en ljusglimt i det granithårda
utanförskapet
att uppdra till partiledningen att snarast förhandla med regeringen om att Fas-3
skall avskaffas senast under 2016
A63 ÄLVSBORG
Villkor för A-kassan
Enligt dagens regelverk får man ingen ersättning för de sju första arbetslösa dagarna,
de är karensdagar. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod.
Den viktiga politiska frågan: Hur kan vi säkerställa a-kassevillkoren för arbetslösa
så att de inte drabbas mer än nödvändigt?
Vänsterpartiet borde självklart vara det parti som driver en sådan viktig fråga.
Vi anser att den här typen av överenskommelse är kränkande för arbetslösa. I en
situation där arbetslöshet försvårar människors tillvaro ska den inte försvåras och
försämras ännu mer. Denna bestraffning borde upphöra.
Yrkande:

att Vänsterpartiet aktivt driver frågan om karensdagar. Genom motioner i riksdagen
och krav på regeringen måste vi förändra situationen för arbetslösa människor. Vi
kan göra skillnad
A64 ÖREBRO LÄN
Karensen i A-kassan
A-kassan är en av de bästa försäkringarna som införts i Sverige för arbetarnas
inkomsttrygghet när man blir uppsagt på grund av arbetsbrist. Dagens vinstdrivande
företag samt stat, kommun och landsting rationaliserar sina verksamheter för att
anpassa efter eget budget. Då är det oftast personalen som är första besparingen och
som får lämna sina jobb och gå hem med sorgen i hjärtat.
Enligt dagens A-kasseregler tas hela 7 dagars ersättning bort från den arbetslöse
och man sparkar ner samma person en gång till. Först sparkas man från sitt jobb av
sin arbetsgivare och sen av staten (A-kassan).
Vart tog grundtanken om att den arbetslöse ska vara ekonomiskt oberoende efter
sin arbetslöshet och slipper sälja sina 40 timmar för en billig peng till en girig arbetsgivare. Vi tror inte att Vänsterpartiet tror på ”den hungriga vargen jagar bäst teorin”.
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Vänsterpartiet ska vara det bästa partiet som kan samla arbetarklassen och ta kampen för arbetarnas rättigheter. Därför föreslår vi att kongressen beslutar:
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska jobba för att karensdagarna i A-kassan successivt tas bort
A65 ENSKILD
I Sverige idag har vi en A-kassa som delas in i två delar, en för heltidsarbetslösa som
har 300 stämplingsdagar och en för deltidstämpling på 75 stämplingsdagar. Detta är
ett orättvist system som går ut på att en deltidsstämplare som till exempel jobbar på
timanställningar inom Kommun, eller Landsting idag måste tacka nej till arbete om
hen har slut på sina 75 dagar i A-kassan.
Ett exempel på detta är: Har man slut på dessa 75 dagar och erbjuds arbete en
fredag så får man ej stämpla måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Alltså så får denna
arbetslösa individ ett inkomstbortfall på fyra dagar, men tackar denne nej till arbetet
så får denne stämpla hela veckan (räknas då som heltidsarbetslös) då dras dessa dagar
från de 300 dagarna.
Detta system är både orättvist och kränkande eftersom det säger att den som deltidsstämplar (har vissa arbetsdagar) är den som man måste jaga och pressa att hitta
ett jobb medan den som är helt arbetslös har sina 300 dagar (fem dagar i veckan).
Självklart vill båda dessa hitta ett jobb man kan försörja sig på.
Yrkande:

att Vänsterpartiet arbetar för att ta bort dessa 75 dagar (deltidsstämplingen) från
a-kassan
Conny Sandström, Örebro

A66 SKÅNE
Gör om hela pensionssystemet
Många vanliga människor och pensionärs- och fackliga organisationer är starkt kritiska till det gällande pensionssystemet. Där kan Vänsterpartiet stå rak i ryggen… vi
står inte bakom det. Vi sa NEJ!… då 1994 när fem partier (s, m, c, fp, kd – mp satt
då inte i riksdagen) sa JA. 2001 betalades de första pensionerna ut enligt det nya systemet, men först efter valet 2014 beslöt riksdagen att utvärdera det. Miljöpartiet fick
komma in i den parlamentariska utvärderingsgruppen, men Vänsterpartiet vägrades
sin plats, med argumentet att vi inte stod bakom nuvarande system.
Helt riktigt! Men det ska inte användas för att utesluta en kritisk röst ur den utvärdering som nu görs… och som väl ändå ska leda till att man ändrar det som är fel!
Här måste V ännu starkare kräva, att vi självklart ska ingå i utvärderingsgruppen.
Det igen förutsätter att partiet lyfter frågan om pensionerna mer prioriterat, även
internt, och slipar och gör kända de krav vi ställer.
Det viktigaste är att pensionssystemet görs om! Det är underfinansierat och ger
alltför många väldigt låga pensioner.
Människors arbetsliv har stor betydelse för hur livet blir efter pensioneringen.
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En dålig arbetsmiljö ger sämre hälsa, arbetsgivarnas hårdnackade strategi att neka
anställningstrygghet, speciellt för unga, och ett ojämnställt arbetsliv med stora och
mycket kvinnodominerade låglönebranscher ger inte en inkomst som sedan garanterar en rimlig pension som äldre.
Med dagens pensionssystem får många en så låg pension, att det är ett hån att tala
om trygghet och ekonomisk självständighet på gamla dar. Mer än 225.000 ”fattigpensionärer”, en majoritet kvinnor, är ett grymt facit över systemet. Och ännu fler är
beroende av garantipension; trots ett fullgjort arbetsliv med heltid får de en pension
som knappt är mer än just en ”fattigpensionär”. Av alla kvinnor som går i pension
idag får över hälften garantipension. Det gäller främst LO-kollektivet.
Och – pensionen är ett av de samhällsområden där könsskillnaden är som störst.
Kvinnors genomsnittliga pension är under 75 procent av männens. Det är vida känt!
och beror till stor del på förhållanden i arbetslivet, men även på att bristerna i själva
pensionssystemet skapar och förstärker ojämställdhet.
Både arbetslivet och pensionssystemet måste reformeras för att garantera rättvisa
pensioner. Det skulle även öka jämställdheten bland pensionärer.
Tyvärr kommer denna orättvisa att finnas kvar en lång tid framöver, när pensionerna redan släpar efter arbetslivet och när skillnaden i mäns och kvinnors löner
minskar så långsamt.
Med Vänsterpartiet med i pensionsgruppen kan vi ändå garantera att denna fråga
får den uppmärksamhet den ska ha i utredningen. Förhoppningsvis leder det till att
systemet och det ojämlika maktförhållandet ändras.
Vi vill betona: det handlar inte om att lämna över mer ok på barn och barnbarn; det
handlar om att vi vill att de ska få ett pensionssystem som de kan lita på och leva av.
Därför yrkar vi att kongressen ger den nya partistyrelsen i uppdrag att, tillsammans med riksdagsgruppen, agera så:
Yrkande:

att Vänsterpartiet kräver sin plats i den parlamentariska utvärderingsgruppen och
vidare att V:s företrädare där och generellt i pensionsfrågan främst agerar för:
att det misslyckade PPM-systemet rivs upp och medlen förs över 			
till inkomstpensionerna
att det blir en ny grundpension för alla – på en högre nivå än idag – och att den
inkomstrelaterade pensionen läggs ovanpå den, utan avräkning
att den så kallade bromsen slopas – pensionerna ska öka i värde
att kampen för att ingen ska bli ”fattigpensionär” verkligen blir en av de stora samhällsreformerna vi måste driva
A67 SKÅNE, MALMÖ
Angående höjd pensionsålder
Före valet 2018 ska riksdagen fatta beslutet att höja pensionsåldern, det är klart uttalat från regeringshåll. Hur mycket? Till vad?... är inte sagt. Men diskussionen allmänt
är att lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs med två år till 63 och att den lag52
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stadgade rätten för en anställd att vara kvar på jobbet skjuts fram till 69 år. Det vi
generellt kallar pensionsålder höjs då från 65 till 67.
I dag är snittåldern när folk tar ut allmän pension kring 64 år, dvs man tar ut pensionen tidigare. Inom LO-kollektivet är snittåldern ännu lägre, runt 63 år, och ännu
lägre bland kvinnor i lågavlönade välfärds- och servicebranscher.
Jobbet sliter! Så många kvinnor och män orkar inte vara kvar i arbetet, i de allra
flesta fall på grund av för tuffa arbetsvillkor, utslitning, en eftersatt arbetsmiljö, slimmade organisationer mm.
Med andra ord: 65 år som en norm för pensionering är redan på väg att upplösas!
Att bara ändra/höja åldersgränser leder inte till att fler orkar jobba längre. Däremot
innebär det, att ännu fler efter ett mer eller mindre helt arbetsliv med heltid tvingas
bli fattiga som pensionärer.
Det enda rätta är att i stället hitta lösningar som gör att folk kan jobba kvar till 65.
Se vad som krävs för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö, kompetens och
organisation, så att människor vill stanna kvar och orkar jobba hela arbetslivet fullt
ut, i stället för att tvingas sluta i förtid, med ännu lägre pension.
Över en kvarts miljon pensionärer, främst kvinnor och äldre med invandrarbakgrund, utgör redan i dag ett B-lag som lever som fattigpensionärer. Det borde vara
tillräckligt avskräckande.
Visst är det en hel del som fortsätter jobba efter 65, de flesta på deltid, eller är företagare och fortsätter driva den egna firman. Det är inte ett problem.
Ett problem däremot, som förbigås med politisk tystnad, är att en del av pensionen
regleras i kollektivavtal, de sk avtalspensionerna. Det är en fråga för arbetsmarknadens parter att diskutera, inte regeringen. Ett annat problem, om pensionsåldern höjs,
är att det glapp som redan finns i skyddsnätet, främst i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, vidgas ännu mer. A-kassan slutar vid 65 år och sjukpenningen begränsas
efter det.
Vi menar, att själva pensionsåldern är av mindre betydelse.
Viktigast för ett hållbart system med pensioner som folk kan leva på är att vi har
en hög sysselsättning i landet och en bra arbetsmiljö, så att fler kan jobba fram till
pensionen. Parallellt med det krävs åtgärder av regering och riksdag för att stärka
pensionerna, främst höja garantipension och bostadstillägg och föra över pengarna
från PPM till den generella pensionen. Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kongressen:
Yrkande:

att slå fast att Vänsterpartiet är kritiskt till en höjning av pensionsåldern
att ge den blivande partistyrelsen i uppdrag att ta fram ett starkt argumentations
material i frågan
att det snabbt blir en prioriterad politisk fråga i partiets arbetsmarknadspolitik
A68 BIRKA VASA
Om pensionerna
Antalet fattigpensionärer närmar sig snabbt 300 000-strecket och de lär bli än fler.
Pensionärsorganisationerna konstaterar att hälften av landets kvinnor kommer att
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vara fattigpensionärer och Stadsmissionen ser en ny grupp av hemlösa växa; fattiga
pensionärer.
Mitt i detta akuta samhällsproblem sitter riksdagens pensionsarbetsgrupp tysta
och förvaltar det nuvarande pensionssystemet. Av de två partier, som inte ingår där,
hörs mest ett – icke önskvärt.
Det är dags för Vänsterpartiet att sätta pensionsfrågan mycket högt på sin politiska
dagordning.
Yrkande:

att Vänsterpartiet omedelbart initierar arbetet i och utanför riksdagen för ett nytt
pensionssystem
A69 BIRKA VASA
Gratis glasögon för pensionärer
Gratis tandvård för pensionärer
Detta utifrån att nuvarande orättvisa pensionssystem från 1997 – där Vänsterpartiets
representant Ulla Hoffman utgick ur Pensionsgruppen, – har för lite pengar inlagt i
systemet och orsakar att den så kallade bromsen står till ibland och som heller inte följer den aktuella prisutvecklingen utan gör att pensionerna står på 2009 års lönenivåer.
Överhuvudtaget gör detta snedvridna pensionssystem att många som arbetat ett
helt liv ändå inte kan leva någorlunda drägligt på sina pensioner - särskilt drabbade
är kvinnor som ofta haft sämre lön och arbetat deltid.
Antalet pensionärer, som lever under EU:s fattigdomsgräns har ökat och många
tvingas söka sig till välgörenhetsorganisationer och soppkök för hjälp med kläder,
mat och pengar till hyra. Även antalet hemlösa har stigit.
Viktigt att tillgodose grundläggande behov som att kunna se ordentligt och ha hela
tänder, vilket i det senare fallet annars kan orsaka både värk och infektioner.
Viktigt även att människor får behålla sin värdighet genom god tandhälsa, vilket
setts som en klassmarkör.
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska arbeta för gratis glasögon till pensionärer
att Vänsterpartiet ska arbeta för gratis tandvård för pensionärer
A70 ULRICEHAMN
Pensioner som går att leva på
I Sverige har vi ett pensionssystem som är mycket ojämlikt. De personer vilka har
haft låga inkomster av olika anledningar: låglöneyrken, sjukdom, deltidsarbete. Detta
drabbar främst kvinnor i arbetarklassen. Naturligtvis även män. Vi anser att det är
nödvändigt för alla medborgare i Sverige att få tillgång till en pension som går att
leva på!
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Yrkande:

att Vänsterpartiet tillsätter en grupp som arbetar med frågan hur vi på bästa sätt
kan driva frågan att höja lägsta-nivån för pension i Sverige
att lägstanivån för pensioner i dagens penningvärde höjs. Förslag 15 000 kr–17 000
kr netto (efter skatt)
A71 ENSKILD
Ändring av pensionsregler
Bakgrund
Våra pensionsregler måste ändras för att det fins en uppenbar diskriminering av nya
svenskar i förhållande till ”ursvenskar”, särskilt gällande svenskar som väljer att bo
utanför Sverige men ändå har svensk pension. Ursvenskar kan bo var som helst i världen och ha en svensk pension. Nya svenskar kan inte bo var som helst i världen och få
utbetalt sin svenska pension särskilt inte om de bosätter sig utanför EU.
Det finns mer än en miljon nya svenskar som bor i Sverige och tusentals av dessa
är pensionärer varav de flesta av dem upplåter garantipension och därför lever på fattigdomens rand. Många av dessa skulle vilja flytta och leva med sin utvidgade familj
i deras före detta hemland, men på grund av de rådande pensionsreglerna måste de
stanna i Sverige. Om de skulle kunna flytta till sin utvidgade familj skulle de inte bo
i Sverige vilket medför en mindre press på bostadsmarknaden, de skulle inte behöva
bo på svenska ålderdomshem (vem skulle inte vilja slippa det?), inte behöva svensk
vård/omsorg och skulle förmodligen leva ett lyckligare liv.
Yrkande:

att Vänsterpartiet driver frågan att våra pensionsregler måste ändras för att det finns
en uppenbar diskriminering av nya svenskar i förhållande till ”ursvenskar”, särskilt
gällande svenskar som väljer att bo utanför Sverige men ändå har svensk pension.
Mikael Sethsen, Lidköping, Ehsan Ullah Khan, Lidköping

A72 HALLAND
Delad pensionsrätt
Intjänandet av pension är i dag helt individuellt. I grunden är detta en helt korrekt
princip, men i vissa fall blir utfallet problematiskt. Vid en skilsmässa till exempel
framkommer det ofta att kvinnan har arbetat deltid under en period av år. Beslutet
om förkortad arbetstid är ofta ett gemensamt familjebeslut, men vid en separation
drabbas vanligtvis endast den ena parten av konsekvenserna.
Följderna av att ta den största delen av föräldraledigheten och att arbeta deltid
är bland annat en minskad pensionsrätt. Idag ser vi en stor grupp kvinnor som inte
klarar av att leva på sin pension. Av de personer som endast lever på garantipension
är kvinnor i övervägande majoritet. Detta innebär ett samhällsproblem, ekonomiskt
och jämställdhetsmässigt.
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Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för att hela pensionsrätten ska delas lika vid separation
A73 VÄSTERBOTTEN, SKELLEFTEÅ
Utred systemet med medborgarlön/basinkomst
Länder som exempelvis Finland och Holland inför på försök ett system med medborgarlön/basinkomst. Vi tror att detta är ett system som gagnar de grupper som
Vänsterpartiet värnar om. Vi vill att partiet utreder om medborgarlön/basinkomst är
något som kan ersätta de olika system som finns idag, framförallt för de som inte kan
ta sig in i A-kassa, F-kassa etc på grund av för korta anställningar, osäkra anställningar, för låg inkomst och för låg sysselsättningsgrad. Vi vill;
Yrkande:

att partistyrelsen utreder om systemet med medborgarlön eller basinkomst ska bli
en fråga som Vänsterpartiet driver.
A74 FARSTA
Dags för en förutsättningslös socialistisk analys 		
och utredning av frågan om grundinkomst
Allt sedan den socialistiska arbetarrörelsen växte fram har frågan om arbetstid och
fritid varit en central fråga. Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet var parollen
om 8 timmars arbete, 8 timmars frihet och 8 timmars hvila central på plakat samt
parti- och fackföreningsstandar.
I Sverige och övriga norden kämpade under 1800- och 1900-talet arbetarrörelsens
partier och fackföreningar för arbetstidsförkortning och senare längre lagstadgad
semester inom såväl som utanför parlamenten. Nu under 2000-talet är frågan om
arbetstidsförkortning alltjämt aktuell för den radikala delen av arbetarrörelsen såsom
vårt parti.
Därför behandlas under en annan del av kongressen programkommissionens förslag till ett reviderat partiprogram och partistyrelsens förslag till ekologiskt – ekonomiskt program. I dessa dokument finns bra och tydliga förslag till skrivningar om
vårt partis ståndpunkter.
Parallellt med kampen för kortare arbetsdag och mer fritid har den samlade arbetarrörelsen också kämpat för att alla invånare oberoende av klass och kön ska ha en
ekonomisk grundtrygghet via A-kassa, försäkringskassans olika ersättningar, barnbidrag, pensioner, studiestöd samt försörjningsstöd.
I Sverige utvecklades stegvis denna grundtrygghet samtidigt som den moderna
välfärdsstaten växte fram från 1930-talet och fram till 1980-talet. De flesta invånare
kunde då i slutet av perioden klara sina basbehov när det gäller bostad, mat och
kläder även då de blev sjuka, arbetslösa eller hade olika former av funktionsnedsättningar. Likaså kunde många fler än tidigare oberoende av bakgrund studera vidare
under livet på Komvux, yrkesutbildningar och högskolor.
Men sedan socialdemokraternas ledning och även ledande företrädare i många
fackliga organisationer alltmer anpassade sig till de olika högerpartiernas och
näringslivsorganisationernas nyliberala syn på ekonomi samt samhället och skiftet
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till en nyliberal politik på alla områden inleddes i mitten av 1980-talet med först de
stora avregleringarna av finansmarknaden, omläggningen av skattepolitiken m.m., så
har också den ekonomiska grundtryggheten urholkats alltmer och idag ställs alltfler
utanför möjligheterna till ett tryggt liv.
Arbetslösa, sjuka, funktionsnedsatta, fattigpensionärer och individer som söker
försörjningsstöd misstänkliggörs och tvingas till integritetskränkande förnedring
och hänvisas i praktiken alltmer till anhöriga, vänner och olika former av välgörenhet för att kanske kunna leva ett drägligt liv. Vi är nästan tillbaka till det tidiga
1930-talets ekonomiska situation och livsvillkor för de som av olika anledningar
under något skede av livet har svårt att klara sin försörjning.
Vänsterpartiets svar på denna utmaning är bland annat de olika krav och ståndpunkter som vi formulerar i såväl vårt reviderade partiprogram som i det kommande
ekologiskt – ekonomiska programmet.
Men även om vi förkortar arbetstiden och fler får dela på jobben samtidigt som
omställningen till ett rödgrönt samhälle skapar fler arbetstillfällen, så kommer vi
under en lång tid framöver ha många individer som av olika anledningar ställs utanför den ekonomiska grundtryggheten för en längre eller kortare period i sina liv.
Därför bör vi under de kommande åren förutsättningslöst ur ett socialistiskt perspektiv analysera och utreda frågan om någon form av grundinkomst så som vårt
finska systerparti Vänsterförbundet/Vasemmisto gjorde.
Märk väl, det finns även andra idéer om så kallad ”medborgarlön” och ”baslön”
som utgår ifrån att införa mycket låga minilöner, krossa fackföreningarna och andra
reaktionära idéer. Exempelvis den nyliberale ekonomen Milton Friedman skrev om
någon form av basinkomst, men med andra utgångspunkter och mål än de som denna
motion pekar på.
Vi kan utveckla en vänsterpartisk visionär modell av grundinkomst som däremot
inte hotar A-kassan och våra fackföreningar, men som skulle kunna ersätta många
av dagens socialförsäkringar och bidrag. En grundinkomst som är en utvecklad form
av dagens ovillkorade och generella barnbidrag och garantipension borde kunna formas. Samtidigt skulle en sådan grundinkomst kunna vara första steget mot en s.k.
”studielön” som skulle möjliggöra studier, ett livslångt lärande, oberoende av familjebakgrund och livssituation.
Vänsterförbundet/Vasemmisto genomförde under några år ett brett och noggrant
internt arbete kring frågan om grundinkomst. Det resulterade sedan i dokumentet
”Partiets verksamhet inför 2020-talet” som antogs av deras kongress den 9 juni 2013.
(Det går att hämta hem från Vänsterförbundets hemsida). I den står bland annat:
”Mål: I det rödgröna samhället förkortas arbetstiden och arbetet fördelas jämnare
mellan människorna. Begreppet arbete utvidgas att gälla även arbetsformer som sker
utanför marknaderna. Med hjälp av en grundinkomst garanterar man en tillräcklig
utkomst för alla och tryggar möjligheten att syssla med olika typer av jobb på marknaden, i hushållen eller inom olika gemenskaper. Den könsbaserade arbetsfördelningen monteras ner såväl på arbetsmarknaden som i hushållen. Företagen ägs allt
mera av arbetarna, och arbetarna får större möjligheter att påverka utvecklingen av
sitt eget arbete. Då människorna fritt kan välja hur de arbetar kommer kategorier
som arbetslös eller pensionär så småningom att bli överflödiga. Varenda en kan göra
för samhället nyttigt arbete enligt förmåga, kunnande och skicklighet”. (Ur ”Den
rödgröna framtiden”, sid 6. Antaget av Vänsterförbundets partikongress 2013-06-09)
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Yrkande:

att kongressen uppdrar till partistyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som förutsättningslöst ur ett socialistiskt perspektiv ska analysera och utreda frågan om grundinkomst
att denna arbetsgrupp ska förelägga partikongress 2018 en lägesrapport
att en slutrapport ska läggas fram till partikongressen 2020
A75 HELSINGBORG
Allmän motion om att låta utreda systemet med 		
medborgarlön
Vi ser att länder i Europa som till exempel Finland och Holland nu på försök inför ett
system med medborgarlön eller basinkomst.
Detta är i grunden ett system som kan gagna såväl medborgarna som statens ekonomi.
Människor som tvingas uppbära olika former av bidrag för sin överlevnad skulle
i stället kunna uppbära medborgarlön. Systemet skulle gälla likvärdigt för alla samhällsmedborgare. Mycket byråkrati för administration av bidrag, och vinster till privata projektledare för arbetslösa skulle kunna sparas in och omvandlas till medborgarlön.
Yrkande:

att partistyrelsen får i uppdrag att utreda om systemet med medborgarlön eller
basinkomst skulle vara något som är till fördel för de svenska medborgarna såväl
personligen som samhällsekonomiskt. Utredningen ska beakta klassperspektivet
A76 ENSKILD
Utred basinkomst!
Arbetslivet i Sverige har under de senaste decennierna genomgått en omfattande
automatisering, vilket har medfört att många jobb helt enkelt försvunnit, något som
fått till följd att vi har en hög arbetslöshet som tycks bita sig fast nästan oavsett konjunkturer. Den utvecklingen ser inte ut att på något vis mattas framöver, tvärtom. Det
finns flera forskare som hävdar att vi inte skulle behöva arbeta mer än ett par timmar
om dagen för att upprätthålla produktiviteten. Att benhårt hålla fast vid målet full
sysselsättning och en arbetslinje som går ut på att det endast är genom ett heltidsarbete som man kan få sin försörjning på en rimlig nivå är både inhumant gentemot
de många som inte har ett lönearbete och inte riktigt i takt med tiden, anser vi.
Basinkomst/medborgarlön diskuteras flitigt på sociala medier och det finns grupper
för basinkomst inom nästan alla riksdagspartier. I Finland prövas nu ett system med
basinkomst och även några andra europeiska länder är på gång. Vi ser många fördelar
med att införa basinkomst, men naturligtvis är frågan komplex och det finns frågetecken. Det skulle behöva utredas, förutsättningslöst. De viktigaste argumenten för
basinkomst som vi ser är:
• Automatisering, effektivisering och robotisering i arbetslivet minskar behovet av arbetskraft, men alla människor måste ha en försörjning för att existera
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och på något vis måste vi reformera arbetsmarknaden utifrån dessa förändringar
• Med en ovillkorad, allmän basinkomst skulle stigmatiseringen av de som
står utanför arbetsmarknaden upphöra. När myndigheterna slutar jaga, pressa,
kontrollera och misstänkliggöra människor som befinner sig i en socialt och
ekonomiskt utsatt situation kommer sannolikt den psykiska ohälsan att minska.
• Med basinkomst skapas en trygghet som kan frigöra människors kreativitet
vad gäller eget skapande såväl för det egna välbefinnandet och den personliga
utvecklingen som för utveckling av nya idéer, företag och innovationer.
Yrkande:

att kongressen ger partistyrelsen i uppdrag att under kommande kongressperiod
utreda frågan om basinkomst
Lena Nilsson, Lessebo, Carin Högstedt, Växjö

A77 ÖREBRO LÄN
Angående avskaffande av karensdagen vid sjukdom
Enligt dagens sjukförsäkringsregler förlorar den anställde sjukersättningen på den
första dagen när man blir sjuk. De flesta LO-medlemmar och den som har låg inkomst
har inte råd att vara hemma även om man är sjuk, på grund av inkomstbortfall. Det
är många som går till jobbet ändå, även den arbetare/anställde som har väldigt svårt
att klara sina arbetsuppgifter.
Dessutom finns många som tar ut sina semesterdagar när de är sjuka.
Frågan är om det ska vara så eller om man ska avskaffa karensdagen så att alla
sjuka kan vara hemma och återhämta sig innan de återgår till sitt jobb.
Det ska inte vara en klassfråga att ha råd att vara sjuk och klara av att betala sina
räkningar.
Av solidariska och medmänskliga skäl vill vi föreslå att kongressen beslutar:
Yrkande:

att ge uppdrag för Vänsterpartiet att jobba för att karensdagen i sjukförsäkringen
ska tas bort
A78 HANINGE, JÄRFÄLLA, VÄSTRA SÖDERMALM MFL
Skäliga ersättningsnivåer och rättvisare uträkning av SGI,
(sjukpenninggrundande inkomst)
Vänsterpartiet bör ta ett krafttag för att minska de ekonomiska klyftorna. Ett sätt
att göra det är att verka för att höja ersättningarna till de som har lägst inkomster.
Sverige har OECD-ländernas hårdaste regler för att få sjukersättning godkänd och
om den sjuke väl får den godkänd har man ofta en sjukdomshistoria som är 10-20 år.
Den som arbetat heltid som frisk har många gånger som sjuk en första period arbetat
deltid, ibland med sjukskrivning, ibland med nedgång av arbetstid.
När storleken på sjukersättningen räknas ut används en ramtid (5-8 år) där man tittar på inkomsten ett visst antal år tillbaka beroende på ålder vid beviljandet. Om den
försäkrade försökt rehabilitera sig och få tillbaka arbetsförmåga, samt kanske även
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provat andra yrken, har det i de flesta fall gått många år och hen har med all säkerhet
gått ner kraftigt i inkomst.
I dag räknas en tidpunkt för ramtiden fram som kan ligga långt senare än den
faktiska tidpunkten för nedsättningen av arbetsförmågan på grund av ovan angivna
anledningar. Man borde istället titta på inkomsten vid senast tillfälle med arbetsförmåga, alltså hur mycket den sjuke tjänade innan sjukfallet. Samt att man från det
beloppet räknar fram en antagandeinkomst. Som det är nu får den försäkrade en
skärva i sjukersättning av den inkomst den haft som sjukskriven med sjukpenning.
Det finns redan förslag från Vänsterpartiet att höja sjukersättningen till 67 procent
av antagandeinkomsten, den intentionen bör höjas ytterligare till 69 procent för att
minska risken för fattigdom.
Om den sjuke hamnar på låg inkomst, eller ej har haft inkomst, får den en låg
garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen (aktivitetsersättning kallas sjukersättningen för de under 30 år). Garantiersättningen är idag 2,4 prisbasbelopp vilket är
en nivå som inte ger skälig levnadsnivå ens tillsammans med bostadstillägg och/eller
bostadsbidrag. Nuvarande garantinivå är 8 860 kronor per månad före skatt (2016).
Medelinkomst för de med sjukersättning ligger på 8  679 kronor för kvinnor och
9 885 kronor för män (2014). Många med sjukersättning lever idag i fattigdom och
måste därför söka försörjningsstöd, ett bidrag som inte är tänkt att man ska behöva
leva på över längre tid. Det är fel i systemen då en kronisk sjukdom eller skada leder
till fattigdom.
I programkommissionens förslag till förändringar i partiprogrammet föreslås det
i stycket Stärk den generella välfärden ”Socialförsäkringarna ska vara individuella
och ge människor en inkomstrelaterad ersättning vid sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet, funktionsnedsättning och liknande, med en angiven lägsta nivå.” Vi anser
att den nivå som Vänsterpartiet idag anger som lägsta nivå i sjukersättningen är för
låg och ligger långt under den relativa fattigdomsgränsen som går vid 11 300 (2013).
Flera ersättningars tak har på senare år höjts men de som har det sämst ställt har inte
fått sina ersättningar justerade till rimliga nivåer som det går att leva på. Det rimmar
illa med Vänsterpartiets ambitioner att minska klyftorna.
Vi yrkar att Vänsterpartiet verkar för att höja golven i sjuk- och aktivitetsersättningen genom att:
Yrkande:

att räkna ut nivån på sjukersättning och SGI:n för sjukpenning från senaste tillfälle
med full arbetsförmåga
att höja sjukersättningen till 69 procent av antagandeinkomsten
att höja garantinivån på sjukersättningen
att höja inkomstgränsen för bostadstillägg.
Eva Olofsson, Västra Götaland, Jessika Svensson, Krokom, Mattias Annwall, Ekerö

60

A: ALLMÄNNA MOTIONER

A79 JÄRFÄLLA, VÄSTRA SÖDERMALM, HANINGE, 		
NORDMALING, MFL
Allas lika rätt att kunna delta i de demokratiska 		
processerna
Sjukförsäkringslagen är mycket otydlig och det finns ingen egentlig definition vad
som gäller när det kommer till att vara ideellt föreningsaktiv och när det ska bedömas
som arbetsförmåga. Med detta ligger tolkningsföreträdet hos den berörda myndigheten. Det existerar en stor bredd i besluten på grund av hur handläggaren tolkar lagen.
Det medgör att besluten i sin tur är rättsosäkra och även går emot rådande grundlag
och mänskliga rättigheterna att delta i de demokratiska processerna.
En ideell sysselsättning går aldrig att jämföra med ett lönearbete. En arbetsgivare har kostnader för den anställde oavsett om den arbetar eller är sjuk (första 14
dagarna). Förväntningar och krav är också av en helt annan karaktär än vad de är
med ett ideellt uppdrag.
På grund av otydligheterna i regelverket kring hur individer, som erhåller främst
sjukersättning, kan vara föreningsaktiva eller på annat sätt använda sina demokratiska rättigheter, vågar många inte vara aktiva, för att man riskerar att bli av med
aktivitets- och sjukersättningen.
Dessa personer representerar en unik, och faktiskt svag, grupp i samhället som
givetvis måste ges möjlighet att föra sin egen talan, tillvarata sina intressen och inte
vara utlämnade till att andra gör det. Härmed går väldigt många röster och förmågor
förlorade.
I dag är sjukersättningen uppdelad i fasta steg 25, 50, 75 eller 100 procent. Vänsterpartiets målsättning är att få sjukersättningen att vara steglös. Om man inte
klargör vad som är arbetsförmåga riskerar det steglösa systemet att medföra att
fler inte kommer att kunna vara politiskt aktiva. Det kan inte vara meningen att
så många förmågor ska behöva passiviseras, isoleras och uteslutas från samhället
samt de demokratiska processerna. Här ska Vänsterpartiet arbeta för att personer
ska kunna vara föreningsaktiva upptill 25 procent trots införandet av den steglösa
sjukförsäkringen om individens arbetsanpassning, förutsättningar och villkor inte
går att uppfylla på arbetsmarknaden. Många långtidssjuka kan aktivera sig lite mer
koncentrerat en kort period men behöver sedan en längre återhämtning, därför bör
den tid som läggs ned på att vara aktiv räknas per månad och inte, som nu, per vecka.
Yrkande:
att Vänsterpartiet verkar för allas lika rätt till delaktighet i de demokratiska processerna
att Vänsterpartiet arbetar fram en tydlig definition av vad arbetsförmåga är
att Vänsterpartiet har som grund att gränsen mellan arbetsförmåga och föreningsaktiv ska bedömas utifrån individens förutsättningar och villkor som tas fram
tillsammans med den behandlande läkaren
att Vänsterpartiet verkar för att personer ska kunna vara föreningsaktivitet upptill
25 procent och inte räknas in i den steglösa sjukersättningen om personens förutsättningar och villkor inte går att uppfylla som arbetsanpassning på arbetsmarknaden
Joakim Envall, Botkyrka, Lotten Båvik, Nyköping
61

A: ALLMÄNNA MOTIONER

A80 ENSKILD
Delad föräldraförsäkring
Med anledning av föräldraförsäkringen och de diskussioner som härav föranletts
tog Vänsterpartiet ställning för en delad föräldraförsäkring, 50 procent till mannen
och 50 procent till kvinnan. Det är ett väldigt bra beslut men det verkar dock som att
väljarna inte är riktigt mogna för en sådan förändring. Detta har framgått i kontakter
med väljare och även i diskussioner på arbetsplatser. Familjer tycker helt enkelt att
detta är något de vill bestämma själva och ser vårt förslag som en inskränkning för
sin familj. Man kan inte utesluta att de ekonomiska incitamenten har ett stort inflytande på familjernas beslut, och då kvinnor oftast är de som har den lägsta inkomsten
så blir familjens val därefter.
Möjligen skulle detta förslag vinna större gehör om man samtidigt skapade incitament för att ytterligare förlänga försäkringen med en månad/förälder.
En annan möjlig väg att gå som ett första steg vore att ändra de ekonomiska beräkningsgrunderna vid föräldraledighet så att man lägger ihop föräldrarnas inkomst och
utifrån detta drar av en förutbestämd procentsats och att den summan sedan dras av
oavsett vem av föräldrarna som väljer att vara hemma. Då försvinner det ekonomiska
incitamentet till att just den förälder med den lägsta inkomsten är den som kommer
att vara hemma. Familjens totala behållning är densamma oavsett.
I de enstaka fall där endast en av föräldrarna är förvärvsarbetande så får man
istället öka skatten motsvarande för den som är förvärvsarbetande.
Med en sådan här konstruktion så uppnår man en ekonomisk jämlikhet samtidigt
som föräldrarna fortsatt har inflytandet att själva bestämma. Detta tror motionären
vore en betydligt framkomligare väg att gå för att åstadkomma en jämlikare föräldraförsäkring med acceptans hos föräldrarna själva.
Motionen föreslår därför att:
Yrkande:

att Vänsterpartiet ser över föräldraförsäkringsfrågan och iaktar den i motionens
andra stycke föreslagna förändringen, istället för att för att fortsatt driva en linje
som inte verkar accepteras av de breda befolkningslagren
Ove Nordström, Götene

A81 SKÅNE, LUND
Motverka kapitalflykten: öka det offentliga ägandet
”Eftersom kapital kan vara svårt att beskatta lär därför konsumtion och fastigheter bli
allt viktigare skattebaser framöver. Man kan även föreställa sig ett ökat statligt kapitalägande som potentiell offentlig inkomstkälla.”Så sammanfattar Jonas Vlachos,
professor i nationalekonomi, de finansieringsproblem det offentliga står inför när
kapitalet är svårfångat och arbetets andel av krymper.
Dagens kapitalism genomgår två förändringar. Dels upplever vi sedan tre decennier en allt ökande finansialisering av ekonomin där allt mer blir värdepapper och
stoppas in på börsen istället för att investeras i den verkliga ekonomin. Dels en automatiseringsprocess som inte längre handlar om att löpandebandproduktion robotiseras, utan om yrken på alla nivåer helt eller delvis kommer automatiseras bort. Enligt
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Oxfordekonomerna Frey och Michael Osbornes uppskattning är att runt hälften av
jobben ersätts av robotar inom 20 år.
Båda dessa processer innebär att skattebasen minskar, dels för att kapitalet är lättrörligt och globalt och därmed svårbeskattat och dels för att arbetsinkomsterna kommer att minska när robotar, datorprogram och maskiner ersätter lönearbetare. Dessa
förändringar i skattebasen måste hanteras för att kunna upprätthålla finansieringen
av välfärden, det går inte långsiktigt ständigt höja skatten på ett minskande underlag.
Enligt 2015 år redogörelse för företag med statlig ägande uppskattades värdet av
dessa till cirka 460 miljarder och gav senast en utdelning till ägaren (staten) på 18
miljarder. En betydande andel av denna årliga avkastning skulle kunna användas till
årliga nyförvärv av kapital/företag.
På så vis bygger vi successivt upp ett större ägande av kapital för att hantera ett
minskande skatteunderlag från arbete. Då går man direkt på källan istället för omvägen genom beskattning.
Yrkande:
att Vänsterpartiet aktivt börjar verka för ett successivt ökande offentligt ägande
A82 SUNDBYBERG
Offentliga sektorns arbetsstruktur
Vårt samhälle befinner sig i en tid av konkurrens. Marknadsekonomi har styrt vår
inriktning på senare tid och detta har lett till att även den offentliga sektorn har hamnat i konkurrens med marknadens alla aktörer. I en konkurrenssituation läggs fokus
på lönsamhet och inte individen. Denna struktur har även präglat myndigheter och
andra verksamheter inom offentlig sektor. Verksamheterna har pressats till att sträva
efter mål och denna ständiga pinnjakt har sakteligen börjat sätta rättssäkerheten på
spel. Detta påverkar polisen, sjukvården, äldrevården, skatteverket och alla andra
som styrs inom den offentliga sektorn.
Lean och New Public Management är en struktur som många verksamheter arbetar efter. Denna är inspirerad av Toyota. Ett privat företag inom bilbranschen. På
vilket sätt är detta relevant i arbetet med sjuka och äldre?
Vi föreslår att kongressen beslutar:
Yrkande:

att partiet arbetar för att Lean och New Public Management inom den offentliga sektorn avskaffas
att partiet arbetar för att återinföra tjänstemannaansvaret, dock efter att LEAN/
NPM avskaffats
A83 LUND
Avveckla Lean och New Public Management inom statliga
myndigheter och kommunala organ
Den senaste tiden har antalet myndigheter och kommunala organ som infört Lean
och New Public Management inom sina verksamheter ökat stort. Det är inom rent
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humanistiska områden som sjukvården och även inom brottsutredande myndigheter
som Polisen samt andra myndigheter som infört både Lean och New Public Management som sitt sätt att driva enheten samt som ett sätt att leda produktionen. Resultatet
kan visserligen ha blivit att ärenden hanteras allt snabbare, men detta sker på bekostnad av dåliga utredningar och minskat välbefinnande hos personalen på grund av
stress och monotona arbetsuppgifter (vilket kan leda till arbetsskador).
Lean är ursprungligen en japansk filosofi om hur man hanterar resurser som kom
att tillämpas inom biltillverkningens löpande band för att uppnå det mest resurssnåla
tillverkningssystemet. Problemet har dock varit att den västligt tillämpade Lean alltför sällan omfattar även personalens hälsa och välbefinnande, utan enbart fokuserar
på att banta ner verksamheten till att just bli den mest resurssnåla och snabbaste
hanteringen av ärenden och produktion. Metoden är ineffektiv och kan kräva bortåt
25 procent mer tidkrävande då mer tid förväntas läggas på veckovisa Lean möten och
till att fylla i uppföljningsblanketter med olika resultat. Dessutom är det rent förnedrande och förminskande att alla arbetstagarnas arbetsresultat skall hängas upp på en
offentlig tavla - inför åsyn för alla kollegor - allt för att öka stressen och ”motivera”
den enskilde till att jobba ännu snabbare.
Det är inte helt otänkbart att denna västligt tillämpade tillverkningsfilosofi bidraget till de ökade sjukskrivningarna inom statliga myndigheter och kommunala organ,
då det helt enkelt är en felaktigt tillämpad filosofi på fel sorts verksamhet.
En filosofi skapad för 80-talets biltillverkning har inget att göra inom human verksamhet som sjukvård eller brottsutredningar, oavsett vilken nivå det skall tillämpas
på. Humana verksamheter skall ha alla förutsättningar som finns för god människokontakt och rättssäkert samt väl utfört arbete.
New Public Management är en verksamhetsledning som fick sitt inträde på
svenska myndigheter och kommunala organ på 80-talet som är en bred term för et
flertal managementfilosofier som lånats från det privata näringslivet. Grundidén går
ut på att statlig och kommunal verksamhet skall effektiviseras genom att man marknadsanpassar verksamheten genom att införa interndebiteringssystem, målstyrning,
upphandling samt att medborgare som utnyttjar tjänsterna skall ses som kunder eller
brukare.
Detta sätt att se på både sin egna roll som en ”försäljare” av statliga eller kommunala tjänster till ”kunder” är inte alltigenom av godo till exempel inom brottsutredande verksamhet eller ens inom sjukvården. Och den förtär tjänstemannarollen
samt medborgarperspektivet genom att ersätta detta med en sorts konstlad kundrelation som inte hör hemma inom vare sig brottsutredningar eller sjukvården.
Beträffande marknadsanpassade så är det inte heller lämpligt att skattefinansierade statliga /kommunala verksamheter tar betalt som näringsidkare för sina uppdrag och tjänster. Detta undergräver förtroendet för det skattefinansierade samhället
samt för myndigheternas och de kommunala organens självständighet, oberoende
och likabehandling av medborgarna.
Att använda sig av ett flertal olika interndebiteringssystem inom statlig/kommunal
verksamhet är enbart att anse som resursslöseri och onödigt tidskrävande för personalen som måste fylla i ett flertal olika blanketter och beställningar för att få en enkel
åtgärd eller handräckning utförd av sin egen myndighet/organ. I syfte att harmonisera
statlig och kommunal verksamhet bör man istället utföra lagar som effektivare inbjuder tillsamarbete och stöttning för varandra än att betrakta varandra som konkurrenter. Det är mer tilltalande för personalen och betydligt mer effektivt och smidigt.
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Yrkande:

att statliga myndigheter och kommunala organ avvecklar alla Lean-orienterade produktionsstrategier och mallar i sin verksamhet och istället tillämpar produktions
filosofier som främjar arbetsklimat och rättssäkert arbete
att statliga myndigheter och kommunala organ förbjuds att debitera varandra för
handräckning och stöttning och istället låter närmsta chefer inom berörda områden
att kontakta varandra för att kunna få hjälp eller bistå med visst ärende
att statliga myndigheter och kommunala organ förbjuds att interndebitera sig själva
och sina underavdelningar och istället kostnadsfritt och så effektivt som möjligt
använder sina olika avdelningar för att utföra den dagliga verksamheten
att statliga myndigheter och kommunala organ begränsas att debitera allmänheten
och medborgarna för sina tjänster och verksamheter, somtill exempel fotbollsmatcher med mera
A84 DEGERFORS, HÄLLEFORS
Resursanvändningen i samhället
Det är hög tid att göra upp med den felaktiga uppfattningen i samhället att lägre
skatter ger ökad sysselsättning. Rätt använt har samhället, med staten, landstingen/
regionerna och kommunerna, stor möjlighet att påverka och utöka sysselsättningsgraden/minska arbetslösheten.
Med höjd skatt har samhället möjlighet att anställa fler personer i ”vård, skola, och
omsorg”. Inget går bort i vinst utan resurserna går direkt till anställdas lön i administration och verksamhet.
Med den kraftigt förbättrade produktiviteten i tillverkningsindustrin, lokalt som
globalt, finns stora möjligheter att, förutom korta arbetstiden, utöka den gemensamma sektorn med en mer allomfattande och kvalitativt bättre välfärd.
På 1960-talet lanserade ekonomen William Baumol, och fick gehör för den ekonomiska teorin som sedan fått hans namn, Baumoleffekten. Teorin visar att kostnader
för materiell produktion, på grund av rationaliseringar, ständigt sjunker i förhållande
till tjänsteproduktion, som är svårare att rationalisera. Vilket i sin tur betyder att
andelen av samhällets kostnader för tjänster ständigt måste ökas även om utfallet av
tjänsterna är oförändrat.
Omsatt till realpolitik i Sverige betyder det, att om skattenivån ligger fast, måste
människor börja betala alltmer för välfärdstjänster från egen plånbok och att samhällets ansvar för ”vård, skola och omsorg” minskar. Det gäller även om den ”totala”
välfärden ligger kvar på en oförändrad nivå.
Kända internationella samhällsdebattörer som Naomi Klein, Tomas Piketty, David
Stuckler med flera framför dessutom vikten av att det demokratiska samhället är
starkt. Ett jämlikt samhälle befrämjar folkhälsan.
Till det kommer att en användning av våra pengar till tjänster, oavsett om det är
i privat eller gemensam sektor, är primärt miljö- och klimatneutralt. Pengar som
används i svensk gemensamt finansierad välfärd ger fler anställda i Sverige, än när
resurserna går till importerade produkter eller resor. Där finns en demokratiskt möj65
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lighet att styra över konsumtionen mot högre sysselsättningsgrad/minskad arbetslöshet och miljövänlighet.
Med ovanstående i tankarna och minnet föreslår vi:
Yrkande:

att partiet inte väjer för att försvara och utveckla den gemensamma sektorn och vår
välfärd även om skatter måste höjas
att partiet arbetar för att en större andel av taxerade inkomster används i den
gemensamt finansierade sektorn
att partiet utvecklar och för fram ovanstående tankar i opinionsbildningen
A85 HALLAND, HALMSTAD, VANTÖR, ENSKEDE MFL
I valrörelsen 2014 föreslog Vänsterpartiet att personal inom vård, omsorg och skola
skulle erbjudas att ta över verksamheter som privatiserats i kooperativ eller annan
personalägd form. En särskild fond skulle skapas för att möjliggöra övertagandet,
som också kunde gälla offentligt drivna verksamheter. Detta förslag fick dock inte
det genomslag som det förtjänade. Det är nu dags att verkligen sätta frågan om ett
mer demokratiskt arbetsliv högt upp på den politiska dagordningen. Inte bara som
ett sätt att återföra privatiserad vinstdriven verksamhet till gemensamt ägd och
styrd verksamhet. Personalkooperativ inom en kommunal ram, med möjlighet till
igångsättningsstöd och kompetensutveckling, borde kunna vara en attraktiv möjlighet för många anställda.
En sådan inriktning har ett tydligt stöd i partiprogrammet, som framhåller att
för dem som arbetar är makten på den egna arbetsplatsen viktigast. ”Det naturliga
uttrycket för detta är det arbetarägda, kooperativa företaget där företagsledningen
väljs demokratiskt och riktlinjer för verksamheten beslutas gemensamt.” Det slås
också fast att det som är gemensamt ägt ska öka. ”Arbetarägande och konsumentkooperation skall stimuleras genom lagstiftning och skattepolitik.” Detta är, menar vi,
en god utgångspunkt för att gå till offensiv på ett område som länge, trots enstaka
initiativ, varit försummat. Det finns idag ett tydligt växande intresse för personalägda
och kooperativa företag.
Internationellt sett är medarbetarägda företag få i Sverige. I södra Europa, men
också i USA, England och Skottland är de betydligt fler. I Baskien i Spanien finns
Mondragon, en federation av hundratals kooperativ med över 100 000 anställda. I
England har lagstiftningen anpassats och nationella program har utarbetats för att
underlätta medarbetarägt företagande. I Skottland har en särskild modell för personalövertagande utarbetats. I Frankrike har de anställda förköpsrätt vid hot om
nedläggning. I Italien har kooperativ en rad juridiska och skattemässiga fördelar.
Medarbetarägda företag växer internationellt och olika modeller har utarbetats för
att gynna företagsformen, som visat sig var ett utmärkt alternativ inte minst vid företagsnedläggningar.
Det motstånd som har funnits i Sverige i den fackliga rörelsen och arbetarrörelsens
partier mot producentkooperativ håller på att vika. Medarbetarägda och kooperativa
företag blir allt fler och klarar sig bra i konkurrensen. Det är särskilt unga människor
som attraheras av den kooperativa driftsformen. Nystartade kooperativ är vanligast
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inom tjänstesektorn, men finns inom andra sektorer av näringslivet. Ett intressant initiativ är det som tagit av Värmlandskooperativen med IF Metall som en viktig samarbetspartner. En förstudie Together som redovisar juridiska och ekonomiska möjligheter finns publicerad. Att även en metallindustri i aktiebolagsform kan ägas och styras
demokratiskt av personalen visar exemplet Ljuders Nickelsilverfabrik i Hovmantorp.
Den demokratiska ägandeformen har varit en fördel som ökat de anställdas engagemang och minskat behovet av byråkratisk kontroll.
Erfarenheter och forskning visar att två faktorer är särskilt viktiga vid etablerande och övertagande av medarbetarägda företag: kompetens och kapital. På båda
dessa punkter kan samhället bidra genom att dels erbjuda kompetensutveckling och
dels kapital på förmånliga villkor. Samhället ska också bidra genom en lagstiftning
som på olika sätt gynnar demokratiskt ägda och styrda företag. Ett första oavvisligt
krav måste vara att anställda ges förköpsrätt vid hot om nedläggning av företag.
I pensionsfonderna, men också i fackliga fonder, finns en outnyttjad resurs, som i
form av förmånliga lån skulle kunna bidra till att behålla och skapa nya arbeten för
löntagarna i demokratiskt styrda företag. Ägandeformen kan vara antingen stiftelse,
ekonomisk förening eller aktiebolag med vinstbegränsning.
Vänsterpartiet ska verka för:
Yrkande:

att kooperativ och medarbetarägda företag stimuleras genom anpassade regelverk
och en lagstiftning som bland annat ger förköpsrätt för de anställda vid hot om
nedläggning
att kooperativ och medarbetarägda företag ges möjligheter till lån och kompetensutveckling på förmånliga villkor
Gun Holmertz, Angered, Johan Lönnroth, Centrum

A86 ÖREBRO LÄN, DEGERFORS, HÄLLEFORS
Löntagarägda företag
Det som kallas globalisering innebär bland annat att de stora bolagskoncernerna,
men även medelstora företag, tagit över en stor del av vad som tidigare politiska
instanser hade ett avgörande inflytande över. I sin tur har denna utveckling lett till
nedläggning/flytt av många livskraftiga företag när kapitalet söker sig till områden
med låga löner och få regleringar.
Många av de företag som hotas av flytt/nedläggning är lönsamma och livskraftiga.
Det gäller framför allt varuproducerande företag men även i ökande grad företag i
tjänstesektorn. Följen blir att inte bara de direkt berörda, de i företagen anställda,
utan hela orter och kommuner drabbas.
I USA finns sedan länge en lagstiftning som tillåter anställda att ta över företag
som hotas av flytt eller nedläggning. Tack vare denna möjlighet arbetade 1998 15
miljoner amerikaner, 12 procent av USA:s löntagare, i företag där de själva var ägare
(se Per Åhlströms bok ”I egna händer”).
I Sverige saknas en sådan laglig rätt att ta över. Nuvarande lagstiftning innebär att
förtagen ensamma har rätt att lägga ned eller flytta även om ett alternativt ägaruppläggupplägg presenteras.
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Exemplet från USA visar att med en annan lagstiftning som tillåter anställda att ta
över företag som hotas av flytt eller nedläggning kan inte bara ett stort antal arbetstillfällen räddas. Med en betydligt större andel löntagarägda företag skulle förutsättningarna för lägre arbetslöshet och en allsidig utveckling av det lokala näringslivet
och landet som helhet främjas.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Yrkande:

att Vänsterpartiet driver frågan om laglig rätt för anställda att ta över företag som
hotas av nedläggning/flytt
A87 ÖREBRO LÄN, DEGERFORS
Investeringskapital
Avkastningen i de svenska storbankerna är enorm. Vinsterna de senaste åren har
överstigit över 100 miljarder kr per år.
Trots detta har staten vid flera tillfällen de senaste 30 åren räddat storbankerna
undan konkurs på grund av alltför vidlyftig spekulation. Och trots enorma vinster de
senaste åren finns i dagsläget inga pengar att låna, om man råkar bo i och/eller driva
företag i de drygt 250 kommuner som inte räknas som tillväxtområden. Ofta saknas
till och med bankkontor i dessa kommuner.
Vittnesmålen från små och medelstora företagare i mindre kommuner som vill
investera i befintlig eller ny verksamhet är entydiga. Man möts av kalla handen på
bankernas låneavdelningar. Detsamma gäller privatpersoner som möjligen vill bygga
eller köpa ny bostad.
I storstäder och länscentra råder motsatt förhållande. Pengar pressas hejdlöst ut på
marknaden, främst bostadsmarknaden, med följd att priserna på villor och bostadsrätter nått helt ohållbara nivåer.
Det är hög tid för att regering och riksdag att införa regler för att ändra på storbankernas utlåningspolitik och kreditbedömning. Det är orimligt att bankerna medvetet skapar privata låneberg och finansbubblor i storstäder och länscentra som sedan
skattebetalarna i hela landet ska betala – medan övriga medborgare, oavsett om de
är lönearbetare eller företagare, i stort sett nekas tillträde till lånemarknaden över
huvud taget.
Regelverket för storbankernas utlåning borde ändras så att möjligheten för företag
och medborgare i mindre kommuner att få banklån är lika stor som i s.k. tillväxtcentra. Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för regler som tvingar bankerna att tillhandahålla investeringskapital även utanför de så kallade tillväxtområden

68

A: ALLMÄNNA MOTIONER

A88 LUND
Stoppa nästa finanskris: gör om banksektorn till 		
en samhällsservice för medborgare och företag
De fyra storbankerna gjorde en vinst på runt 10 000 kr per invånare år 2014, enligt
Veckans Affärer. Samtidigt vet vi att bankerna själva inte skapar något värde, utan de
lever på den verkliga ekonomin. På så vis är banksektorn parasitär. Istället för att leva
på oss andra och bygga upp luftslott på börsen, borde den bidra till hela samhälls
ekonomin.
Genom att göra banksektorn icke vinstdriven, där syftet med verksamheten är att
underlätta för medborgare och företag minskar vi riskerna för en ny bubbla. Redan
idag är till exempel Länsförsäkringar Sveriges femte största bank och kundägd.
Eventuellt överskott går tillbaka till kunderna (som också är ägarna) på olika vis.
Det innebär att banksektorn inte kommer förstatligas helt, däremot att det offentliga
kommer att få ta ett betydande ansvar men kompletteras av stiftelser, kooperativ och
kundägda banker.
Vänsterpartiet driver redan idag att den spekulativa delen av banksektorn ska
åtskiljas från den övriga och att inte staten ska garantera dess förluster. Problemet
är att det inte går att skilja ut den spekulativa delen, som dominerar, från den övriga:
finanssystemet är ett finmaskigt nät som går in i vartannat.
Enligt en beräkning från Independent Commission on Banking (2011) uppgick fyra
till fem sjättedelar av de brittiska finanshusens verksamhet till spekulation. Situationen
i Sverige lär inte skilja sig nämnvärt, där enligt Finansinspektionens novemberrapport
(2013) banksektorns balansomslutning uppgick till fyra gånger Sveriges BNP.
Brittiska LO fastslog för några år sedan att ”the banking and finance industry
should be developed as a key public sector”. Bakom förslaget låg brandkårsfacket
som sedan gav ut skriften It’s time to take over the banks. De menade att regleringar
inte räcker då det är ”ineffektivt och byråkratiskt”.
Något vi själva känner väl till i Sverige där skandalernas hopas efter att vinstmotiven kom in i välfärden. Det går inte att reglera bort, på samma vis kommer bankdirektörna ständigt hitta på nya sätt att ta sig runt regleringar. Därför måste vi gå på
kärnan och omvandla själva motivet för driften av banker.
Vi föreslår att kongressen beslutar:
Yrkande:

att Vänsterpartiet aktivt börjar verka för att banksektorn görs om till en bransch där
verksamhet enbart får drivas som inte är vinstdriven
A89 SUNDBYBERG
Finansiella strukturer
Vi bor i ett samhälle där kapital har en alltför framträdande roll i samhällsuppbyggnaden och detta slår direkt mot individer som har det svårast. Den med mest pengar
har mest inflytande och detta kan snabbt leda till ett samhälle där ett fåtal individer
har inflytande i alla viktiga beslut som tas.
Enligt vissa analyser befinner vi oss redan där. 2014 skrev man att det var cirka
80 personer som ägde mer än den fattigaste hälften. 2016 är det nu cirka 60 personer
äger mer än den fattigaste hälften. Vi lever i en strukturell diskriminering där kapital
styr. Vi måste ta kampen mot dessa strukturer.
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Att ha finansiell makt kräver kunskap om kryphål och finansiella strukturer. Kontakter inom vissa verksamheter kan i sin tur också skapa fördelar som andra kan
tillgodogöra sig. Det är dags att vi kallar dessa strukturer vid dess rätta namn. Korruption.
Det är en utmaning att bryta sig loss från givna strukturer men vår uppgift är att
försöka stävja detta genom att skapa reformer som siktar in sig på den korruption och
ekobrott som trots allt frodas när kapital är det som prioriteras.
Yrkande:

att partiet arbetar för att allt bankverksamhet ska vara tudelad bankverksamhet, där
en del är fri från spekulation
att partiet arbetar för att det förs ett offensivt arbete gentemot bluffakturor
att partiet ökar fokus på ekobrottsbekämpning
att partiet arbetar för att det ska vara hårdare regler i penningtvättslagen
att partiet arbetar för hårdare regler vid utförande av insiderbrott
att partiet arbetar för att det infös reformer så att banker underordnas samtliga
brottsbekämpande myndigheter
A90 ENSKILD
Banker och försäkringsbolag skall inte gå med vinst
Banker skall vara smörjmedel i ekonomin och inga självständiga deltagare i marknadsekonomi eller för den delen en socialistisk ekonomi. Banker skall därför omfattas av en specialreglering som förbjudet vinstuttag.
Ömsesidiga försäkringsbolag bildades för att människor skulle fördela kostnaderna rättvist mellan sig vid olyckor och vara ett skydd. Idag verkar dessa bolag på en
marknad som bara handlar om att hålla nere ”kostnader” och dela ut höga ”vinster”
Även försäkringsbolag skall därför omfattas av en specialreglering som förbjuder
vinstuttag.
Det finns i aktiebolagslagen, 32 kapitel, ett begrepp som heter ”Aktiebolag med
särskild vinstutdelningsbegränsning” som borde användas både inom upphandling
av välfärdstjänster och för ovanstående verksamheter i kombination med en reglering
av lönenivåer för ansvariga inom bolagen.
I väntan på en socialistisk ekonomi vill vi att Vänsterpartiet driver dessa krav på
banker och försäkringsbolag som vill verka i Sverige.
Yrkande:

att Vänsterpartiets kongress bifaller motionens andemening och uppmanar riksdagsgruppen att verka enligt densamma
Peter Rundström, Centrum, Jöran Fagerlund, Angered

70

A: ALLMÄNNA MOTIONER

A91 ENSKILD
Reformera Riksbankens monetära politik
Idag sysslar Riksbanken väldigt mycket med obligationsköp för att expandera eller
dra åt den monetära basen i Sverige. Ett sätt att få till fler hyresrätter i Sverige hade
varit att låta Riksbankens samarbete med Riksdagen bli intimare genom att tillåta
köp av fastigheter vid penningpolitiska åtgärder. Det nya systemet hade inneburit att
Riksbanken skulle kunna köpa fastigheter när de vill manipulera räntan och sälja
dem till rabatterade priser till staten vid penningpolitiska åtgärder. På så sätt hade
vi kunnat få till fler statligt ägda hyresrätter istället för att ha massa bostadsrätter
tomma med ockerpriser som tär på bostadsmarknaden.
Yrkande:

att reformera Riksbanken på så vis att de kan köpa bostäder
att samarbetet mellan Riksbanken och regeringen blir närmare
Victor Abdalla, Centrum

A92 Enskild
Som vi vet går storbankerna med miljardvinster som i stort sett är skattefria. Min motion
till kongressen är ett förstatligande av bankerna i syfte att gynna folkets intressen.
Under de senaste årens bankkriser tvingades skattebetalarna att genom ”bank
akuten” rädda storkapitalets vinster på bekostnad av bland annat pensionärerna.
Yrkande:

att låt bankerna vid kommande kriser få gå i konkurs och successivt föras in i samhällelig ägo!
Christer Larsson, Smedjebacken

A93 HALLAND
Återinför fastighetsskatten
Skattesystemets utformning är en ständigt aktuell fråga. I grund och botten handlar
frågan om att hitta skatter som fungerar effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv och
som samtidigt fördelas rättvist utefter bärkraft. Med det som utgångspunkt finns det
betydande vinster av införandet av en fastighetsskatt – främst därför att det skulle
öka statens intäkter utan att skapa alltför stora ekonomiska snedvridningar.
Sverige har i dag en av världens lägsta skatter på just fastigheter. I exempelvis
USA, Storbritannien och våra nordiska grannländer står fastighetsskatten för betydande inkomster, vilket innebär att skatter på inkomst kan minskas i motsvarande
grad med bibehållen skattekvot. En fastighetsskatt skulle dessutom dämpa prisstegringen på bostadsmarknaden.
För att inte låginskomsttagare i attraktiva bostadsområden ska drabbas oskäligt av höjningar av taxeringsvärden bör det finnas en begränsningsregel, enligt vilken fastighetsskatten utgör exempelvis maximalt 4 procent av den sammanlagda hushållsinkomsten.
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Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för att fastighetsskatten återinförs
A94 HUDIKSVALL MFL
Rättvisa skatter kan rädda arbetarrörelsen
Idag betalar sjukskrivna, arbetslösa, föräldralediga och pensionärer mer i skatt än
de som arbetar, mellan 11-15 procent högre skatt. År 2006 fanns endast en kolumn i
skattetabellen, efter Alliansens styre har vi nu sex kolumner i tabellen.
Lönen för arbetare ökade med 17 procent mellan 2009–2015 medan pensionerna
stod stilla. Vad man skulle kunna kalla skatteskulden till pensionärerna bara växer.
Hösten 2014 var den totala skulden 94,5 miljarder enligt Skattebetalarnas förenings
rullande kalkylator. Hösten 2015 hade skulden växt till 105 miljarder. Genomsnittspensionären betalade under två mandatperioder 52 000 kr mer i skatt än jämförbar
löntagare. Samtidigt har pensionären förlorat ytterligare 47 000 kr genom aktiveringar av pensionsbromsen 2010, 2011, 2014.
Det femte jobbskatteavdraget omfattade 12 miljarder. Att radera ut skillnaden i
skatt mellan löntagare och pensionärer skulle kosta 8 miljarder, 4 miljarder blir kvar
till löntagarna. En stor del av detta skulle dessutom gå tillbaka till staten via ökad
konsumtion.
40 procent av de 2 miljoner röstberättigade pensionärerna, det vill säga 700 000, är
enligt undersökningar villiga att byta parti på grund av den orättvisa skatten, och lika
många 55+are, således 1,4 miljoner röster. Jag är orolig för att fler och fler besvikna
demokratiska väljare går över till Sverigedemokraterna.
För att skipa rättvisa och säkra framtida makt för arbetarrörelsen yrkar vi:
Yrkande:

att Vänsterpartiet tar fram en kampanj som handlar om lika skatt på sjukskrivna,
arbetslösa, föräldralediga, pensionärer och arbetare
att detta finansieras genom att ta tillbaka det femte jobbskatteavdraget eller delar av det
Ulrika Jonsäll, Nordanstig
A95 ENSKILD
Vänsterpartiet bör verka för ett utfasande av ränteavdragen
på 15 år
Ränteavdragen är den mest omfördelande reformen som finns i dagens svenska skattepolitik och motsatsen till progressiv ekonomisk politik. Det ger allra mest till de
allra rikaste och det omfördelar från fattig till rik. De tio procent rikaste har 20
gånger mer i ränteavdrag än de tio procent fattigaste. I huvudsak så subventionerar
ränteavdragen uppblåsta priser på villor och bostadsrätter i storstäderna vilket gör
att landsbygdens skattebetalare subventionerar prisrallyt i Stockholm. Ett annat mått
på orättvisan: 85 procent av ränteavdragen går till den rikare hälften av alla hushåll.
Med andra ord omfördelar ränteavdragen pengar från låginkomsttagare till dem med
höga inkomster.
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Ytterligare ett problem med ränteavdragen är att de driver upp priserna på bostäder och ökar hushållens skuldsättning, det är en av de allra viktigaste orsakerna till
den bostadsbubbla som idag finns i Sverige. De svenska hushållens skuldsättning
är numera så hög att den utgör en risk för den finansiella stabiliteten. Enligt OECD
hamnar Sverige på sjätte plats på listan över världens mest skuldsatta hushåll. Detta
hotar både människors privatekonomi och vår välfärd.
Ränteavdragen gör också att människors boendekostnader och villkor mellan likvärdiga bostäder i samma område blir radikalt annorlunda beroende på om det är en
hyresrätt eller bostadsrätt. Det gör att den som har eller kan låna kapital radikalt kan
sänka sina boendekostnader jämfört med den som bor i hyresrätt och därmed uppstår
ytterligare en orättvis beskattning som drabbat den som bor i hyresrätt.
Men det största problemet är att ränteavdraget årligen undandrar över 30 miljarder
kronor från välfärdsverksamheten som så väl behöver pengarna och det är inte en
summa som minskar utan som enligt alla prognoser riskerar att öka explosionsartat och därmed riskerar att trycka undan ytterligare nödvändiga välfärdssatsningar.
Ränteavdragen är med andra ord en stor kostnad som vid en utfasning skulle frigöra
resurser till välfärden.
Vänsterpartiets förslag på området är idag allt för försiktiga och skulle frigöra några få miljarder per år men i grunden inte förändra det orättvisa räntebidragsystemet. Det är avgörande både för svensk ekonomi och Vänsterpartiets trovärdighet för en hållbar ekonomisk politik att vi vågar ifrågasätta räntebidraget.
Vi anser att Vänsterpartiets politik bör vara att på 15 år helt fasa ut och avskaffa
räntebidragen. Det finns många olika konstruktioner och sätt att göra det; alltifrån
en stegvis nedtrappning och ett tak till ett tydligt deklararenade av att inga nya ränteavdrag ges eller genom att exempelvis acceptera max 500 kr/månad/person i ränteavdrag i en övergångsfas (de genomsnittliga ränteavdragen är 4 700 kr/år). Det är
hög tid att genomföra dessa förändringar nu både eftersom räntan är historiskt låg,
skapa förutsägbarhet hos de som har lån och som planerar att låna för sin bostad men
också se till att prisrallyt på bostäder avbryts och hushållens skuldsättning minskar.
Allra viktigast är det för att vi ska kunna bygga ut och utveckla vår gemensamma
välfärd; fler händer i vården, mindre barngrupper i barnomsorgen, mer personal i
äldreomsorgen.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att Vänsterpartiets kongress beslutar:
Yrkande:

att uppdra åt riksdagsgruppen och partistyrelsen att ta fram en politik som innebär
att ränteavdragen fasas ut och avskaffas under en femtonårsperiod med utgångspunkt i att utfasningen ska ske progressivt
Daniel Sestrajcic, Malmö, Håkan Svenneling, Karlstad

A96 KALMAR LÄN
Landsbygdsavdrag för bilreparationer/-service
Många hushåll i Sverige har inte möjlighet att cykla eller åka kommunalt till arbetet,
affären eller fritidsaktiviteten utan är i praktiken beroende av att ha (minst) en bil.
Även med en utvecklad kollektivtrafik kommer bilberoendet för dessa sannolikt aldrig att försvinna helt.
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Många miljöåtgärder för att minska på bilkörandet slår i praktiken hårt mot de
som lever på landsbygden. Samtidigt är kostnaden för att hålla bilen så säker och
miljövänlig som möjligt ofta en stor utgift. Är man beroende av bilen i sin vardag så
är risken att man börjar tulla på service och reparationer om man måste dra ner på
kostnaderna.
Ur miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt är en nyare bil i allmänhet bättre
än en äldre. Med en nyare bil följer ofta högre kostnad för service och eventuella
reparationer. En subvention av bilreparationer och -service på verkstad, för boende i
landsbygd, skulle värna om och underlätta för boende på landsbygden som är beroende av bil, utan att för den delen gynna ökat körande. Det ökar också möjligheten
för de med lägre inkomst att köpa nyare bil.
Ett sådant avdrag skulle kompensera för andra ökade kostnader för bilägare på
landsbygden, samtidigt som det underlättar steget till att skaffa en nyare bil. Till
skillnad från skatteavdraget för resor till arbete så når inte bara de med arbete utan
även arbetslösa, pensionärer och andra som inte omfattas av skatteavdraget.
Exakt hur subventionen bör utformas och vilka som bör omfattas behöver utredas
närmare. Jag yrkar därför att kongressen beslutar:
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för en subvention av bilreparationer och -service på
verkstad, för boende i landsbygd
att kongressen beslutar att partistyrelsen fastställer hur subventionen bör utformas
och vilka som bör omfattas efter att frågan har utretts
A97 ÖREBRO LÄN
Ersätt jobbskatteavdraget med ett utökat grundavdrag
Regeringen Reinfeldt införde ett så kallat jobbskatteavdrag som automatiskt minskar skatten på förvärvsinkomster men inte på sjukpenning från Försäkringskassan,
föräldrapenning, A-kassa, sjuk- och aktivitetsersättning, pension eller egen arbetsskadelivränta.
Det är en ändring i skattesystemet som framförallt gynnar de som har hög inkomst.
Det är orättfärdigt.
Ett sätt att avskaffa jobbskatteavdraget utan att framförallt låginkomsttagare, men
även andra som skaffat sej fasta kostnader drabbas alltför hårt, är att räkna om och
utöka grundavdraget. Nivån bör sättas så att staten har råd att behålla och genomföra
de reformer och uppgifter riksdagen beslutar om.
Avskaffandet av jobbskatteavdraget bör göras i ungefär samma takt som det
infördes.
Yrkande:

att partiet, såväl opinionsbildande som i riksdagen, verkar för att jobbskatteavdraget
omvandlas till en utvidgning av grundavdraget
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A98 ENSKILD
Progressiv bolagsskatt
Det som driver ner priser och höjer lönerna är sen länge tillbaka känt vara hög konkurrens. Idag skevar konkurrensen av stora koncerner som äger flera företag som
konsumenter tror är konkurrenter. Vi vet från Oxfams rapport att 50 personer äger
halva Jordens förmögenheter och det kommer bland annat från att det inte finns företag att utmana de absolut rikaste. Ett sätt att öka konkurrenskraft är genom att införa
en progressiv bolagsskatt. Precis som de personer som tjänar mer har råd att ge mer
i skatt har företag som gör större vinster råd att ge en större del av sina vinster. Detta
ger en lokal småföretagare chans att konkurrera med de etablerade jättarna.
Yrkande:

att bolagsskatten förblir på samma nivå men med större vinster får man betala en
högre procentsats
Victor Abdalla, Centrum

A99 LUND
Progressiv skatt på kommunal nivå
Sverige sägs ha ett progressivt skattesystem. Detta är inte längre sant. De flesta av oss
tjänar lägre än den statliga inkomstgränsen. Vi betalar enbart kommunalskatt, som är
lika per intjänad hundralapp vare sig man är fattig pensionär eller ganska välbeställd
medelklass eller höginkomsttagare.
Vi måste alla börja bidra, och göra det proportionellt. Vänsterpartiets kongress
föreslås besluta om lagändring till progressiv skatt på alla nivåer i samhället. Efter
att kongressen beslutat om detta uppmanas partiorganisationerna i kommuner och
landsting att formulera hur den progressiva skattesatsen ska beskrivas på de olika
nivåerna i just vår omvärld.
Exempel från Lund där jag bor: hur många fattigpensionärer och andra låginkomsttagare finns i Lunds kommun respektive Region Skåne? Hur ska den lägsta
skattesatsen formuleras för att skydda dem med låg eller otillräcklig inkomst? Hur
många medelinkomsttagare finns; hur ska de få en rimlig skattesats på de olika nivåerna? (Astrid Lindgrens Pomperipossaskattesatser måste undvikas!).
Hur många orimligt rika finns, som bör få en skattesats som gör att man ger rimligt stora bidrag till den offentliga sektorn i kommun/region. Vad får Lunds kommun
och Skåne för inkomster efter att de här skattesatserna tillämpats, och hur ska pengarna användas?
Den politiska konsekvensen av det här tänkandet blir att vi under de närmaste åren
med väljarna för en diskussion om vilka resurser som finns hos oss i vår kommun/region,
och hur vi i Vänsterpartiet vill använda dem. Klimatinvesteringar, skola, sjukvård ...
Detta kommer att leda till en spännande debatt om såväl principer som om vilka
resurser som faktiskt finns på olika nivåer i det svenska samhället. Förhoppningsvis
kan vi väcka entusiasm hos både arbetarklassen och mellanskikten med detta. En
stor strukturell förändring som öppnar nya möjligheter att tänka och handla utanför
boxen. Ett hopp om fortsatt rättvist fördelad välfärd i en tid när vi huvudsakligen
samtalar utifrån ett uppgivet krisperspektiv.
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Yrkande:

att Vänsterpartiet skall på kongressen besluta att driva kravet att lagen ska ändras
så att Sverige har progressiv skatt inte bara på den statliga nivån utan också på de
båda kommunala nivåerna, det vill säga i kommuner och i landsting/regioner
A100 KNIVSTA
Progressiv kommunalskatt
Det kapitalistiska produktionssättet producerar och reproducerar ojämlikhet och
motsättningar på alla plan – mellan arbetare och arbetare, mellan arbetslösa, arbetare och kapitalister, mellan länder i det globala nord och syd, mellan länder inom
regioner likväl som mellan regioner inom länder, mellan kommuner likväl som inom
kommuner.
I Sverige finns det kommunala utjämningssystemet för att möta ojämlikheter mellan kommuner, men verktygen för utjämning inom kommunerna är få. Principen
”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är förvisso som teoretiskt
begrepp inbäddat i ett mer avancerat samhälle, men är som bekant också tillämplig
här och nu i det kapitalistiska samhället. Vi menar att en mer solidarisk kommunalskatt bör utformas, sådan att det kommunala självstyret i fråga om skattesatsens
basnivå bibehålls medan en för samtliga kommuner gemensam progressivitet görs
gällande utanpå denna.
Vänsterpartiet Knivsta yrkar:
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för att utreda ett lagförslag kring progressiv kommunalskatt
att Vänsterpartiet verkar för införandet av sådan lagstiftning
A101 ENSKILD
Ökad progressivitet i kommunalskatten
I det kommunala skatteutjämningssystemet, betalar alla skattebetalare först in all
kommunal- och landstingsskatt till staten, sedan nycklas den ut enligt systemets
komplicerade regler.
Innan skatten går tillbaka till kommunerna garanterar staten, genom att skjuta till
pengar, att totalsumman ligger på 115 procent av medelskattekraften och till landsting/regioner garanteras 110 procent.
Kommunal- och landstingsskatten, som är ”rak”, har visserligen idag en omfördelningseffekt eftersom de som taxeras för en högre inkomst också betalar en högre
summa i skatt. Men den har förutom statens tillägg, ingen progressivitet.
Den statliga inkomstskatten däremot är progressiv. För att öka progressiviteten i
kommunal- och landstingsskatten är det rimligt att stegvis, kanske med två procentenheter om året, öka statens andel av kommunalskatten. Ett riksdagsbeslut skulle
kunna omfatta de närmaste tio åren, och finansieras genom procentuellt höjd statlig
skatt, sänkt gräns för statlig skatt eller någon form av skatteväxling.
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Yrkande:

att Vänsterpartiet, framförallt i opinionsbildningen men även i riksdagen, driver
frågan om höjning statens andel av kommunal- och landstingsskatten
Ingvar Eriksson, Degerfors

A102 DEGERFORS
Stöd till befolkningsmässigt små kommuner
Ofta har kommuner med låga medlemsantal en förhållandevis hög kommunalskattenivå samtidigt som delar av lagstadgad verksamhet i de kommunerna är svår att
upprätthålla på en god nivå.
Till det kommer att övrig samhällsservice som upprätthålls av landsting/regioner,
staten eller av det privata näringslivet oftast är avsevärt svårare att tillgodogöra sej
för kommunmedlemmar i de kommunerna.
Där är det glest mellan såväl primärvård som lasaretts- o specialistvård. För många
boende i de kommunerna är det långt till bibliotek, systembolag, banker, affärer,
idrottsanläggningar och så vidare. Med hjälp av kommunalskatteutjämningen har
dock skillnaderna i kommunalskatt hittills kunnat hållas på en hanterbar nivå.
Men det är dags att gå än längre. I utjämningssystemet hanteras samtliga kommuner och deras intäkter och utgifter i ett komplext förhållande till ett stort antal
parametrar och ger ett utfall som i bästa fall anses ge någorlunda rättvisa mellan
kommunerna.
Kanske är det så, men kommuner är inga personer, har inga känslor och behöver
inte använda samhällsservice i nån större utsträckning. Går inte i skola, blir aldrig
sjuka, behöver inte äldreboende eller går på teater.
Det gäller däremot människorna som bor i våra kommuner. Därför ska också
kommunalskatteutjämningssystemet i högre grad utgå från kommunmedlemmarnas
möjlighet till att utnyttja all samhällsservice för att någorlunda rättvisa förhållanden
ska gälla.
Strömmen av människor från lands- och jordbruksbygder mot städer är mångtusenårig, och förekommer över hela jorden. De flesta av de som följer strömmen
är tvingade av utbildnings- eller arbetsmarknadsskäl. Kommunalskatteutjämningen
kan också användas för att motverka urbaniseringen och direkt gynna kommunal
verksamhet i orter utanför storstadsområdena.
Sedan länge är det ett problem med avfolkning, särskilt för de som av olika anledningar bor kvar.
Det är ofta de som arbetar i exportindustrier och är en viktig del av svensk ekonomi. Där bor också de som upprätthåller lagstadgad samhällsservice och även äldre
som under sitt yrkesverksamma liv bidragit till utvecklingen av landet. Självklart
måste var och en ha rätt till att välja bostadsort men valet att bo kvar blir allt svårare
och förhållandevis dyrare för de som vill eller måste stanna utanför de större befolkningscentrana.
När Kommunförbundet och Landstingsförbundet år 2007 slogs samman till Sveriges Kommuner & Landsting drog de minsta kommunerna det kortaste strået. Tack
vare ett sinnrikt (?) valkretssystem nära nog utesluts de mindre till förmån för regioner, landsting och större kommuner. Det har fått till följd att ytterst få av kommu77
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nerna med låga medlemsantal har möjlighet att delta på SKL:s kongresser där styrelsen väljs, viktiga beslut tas och inriktning på verksamheten slås fast.
SKL, som är den i särklass viktigaste lobbyorganisationen för beslut som regering
och riksdag fattar, saknar i princip inflytande från glesbygd och brukskommuner.
De befolkningsmässigt små, men ibland geografiskt jättestora kommunerna behöver därför all hjälp de kan få på riksnivå.
Det är rimligt att Vänsterpartiet än mer aktivt arbetar för att tillvarata alla Sveriges glest befolkade och medlemsmässigt små kommuners intressen och därmed
deras kommunmedlemmars. Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Yrkande:

att Vänsterpartiet arbetar för ett uppdaterat skatteutjämningssystem, som inte missgynnar medlemsmässigt mindre kommuner
att partiet särskilt granskar förslag i riksdagen som gäller den kommunala sektorn
och stöder förslag som gynnar möjligheter att bo i de medlemsmässigt små kommunerna
Distriktsstyrelsen Örebro län stödjer andra att-satsen

A103 ENSKILD
Kapitalism på kapitalisters vis!
Sverige har ett korrumperande system med A- och B-aktier som skydd för ett mindre
antal privata kapitalister.
Det är uppseendeväckande att Sverige också arbetat igenom undantag i EU för
detta, samtidigt som löntagarnas trygghet ständigt försämras och undergrävs av
samma EU.
Så kan exempelvis familjen Wallenberg och Handelsbankssfären dela makten i
Ericsson, Sveriges största företag, mellan sig. Tillsammans har de drygt 8 procent
av kapitalet i bolaget – men 81 procent av rösterna (2002). Är detta bra för Ericsson?
Vi får svaga ägarkonstellationer på detta sätt, där det privata intresset blir större än
bolagens framtidsintressen.
Varför skall ett litet fåtal kapitalister skyddas när de egentligen inte har medlen
för att utöva den makt de nu gör? Det är definitivt inte bra för bolagens utveckling.
Dessutom får ju inte löntagarna i landet den makt som deras aktiekapital egentligen borde ge dem.
En man en röst, en aktie en röst = Demokrati.
Motionären tvivlar på att vi skulle acceptera ett system med A- och B-röster när
det gäller vår representativa demokrati. Varför skall vi då acceptera detta odemokratiska system när det gäller ekonomi?
Yrkande:

att partiet kraftfullt och skyndsamt skall verka för avskaffandet av systemet med Aoch B-aktier och kraftfullt driver frågan i riksdagen
Ove Nordström, Götene
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A104 LIDKÖPING
Nej till slavekonomi
Slavarbete, barnslaveri och barnarbetsprodukter förekommer fortfarande i stor om
fattning till exempel kläder, skor, bollar, iPhones/smartphones, mat och möbler.
Dessa importeras av svenska multinationella företag trots att Sverige har ratificerat
FN:s barnkonvention och ILO:skonvention mot slaveri. Enligt dessa konventioner är
barnarbete och slavarbete olagligt och konsekvensen borde vara att olagliga aktiviteter som producerar varor är illegala och borde därför ha samma restriktioner som
andra illegala produkter.
Om ett företag (IKEA, H&M, Lindex, Zara och andra företag) vill importera från
ett land med kända problem angående barnarbete och slaveri-problematik bör det
importerande företaget bevisa att varan inte är producerad av barn och/eller slavarbete före produkten kan tillåtas införas till importerande land. Produktens bakgrund
och legalitet bör kontrolleras med minst lika stor vigör som flyktingars. Slaveri och
barnarbete samt övrig billig arbetskraft bidrar till flyktingströmmar och militanta
konflikter i många länder.
Kommuner, landsting och statliga verksamheter måste förbinda sig att inte göra
inköp av produkter som i något led har producerats med illegal arbetskraft så som
barnarbete och slaveri.
Med bakgrund av ovanstående föreslår vi kongressen besluta:
Yrkande:

att Vänsterpartiet arbetar för åtgärder som bidrar till att landsting, stat och kommun
förbinder sig att inte göra inköp av slav/barn-arbetsprodukter
att Vänsterpartiet i riksdagen verkar för åtgärder och lagförändringar som tvingar
företag som importerar varor från länder med känd slav/barn-arbetsproblematik
är skyldiga att bevisa att produkterna de importerar är producerade utan barn- och
slavarbete
A105 GÖTEBORG, TENSTA-RINKEBY-SPÅNGA
Regeringen har brutit budgetöverenskommelsen 		
– dags att gå i full opposition
Den 23 oktober 2015 gjorde regeringen en överenskommelse med de borgerliga partierna om migration. Överenskommelsen innehåller inte bara dålig politik kopplat
till migration, utan också flera åtgärder som direkt är kopplade till ekonomi. Vänsterpartiet har samverkat med regeringen kring budgeten för 2016, att regeringen då gör
förändringar av denna i efterhand utan att samverka med oss innebär att regeringen
visat sig vara djupt opålitlig och oärlig.
Budgetpåverkande delar av överenskommelsen innehåller bland annat:
• Utvidgning av RUT-avdraget till att också omfatta trädgårdsarbete, 		
flytt- och IT-tjänster.
• En engångssumma betalas till kommunerna (10 miljarder), och 			
civilsamhällets organisationer (200 miljoner) under 2015.
• Kommuner som både bygger bostäder och tar emot flyktingar kan få stöd
för ökat bostadsbyggande: 1,85 miljarder år 2016, 1,8 miljarder år 2017 och
därefter till 1,3 miljarder årligen.
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Även om två av dessa förslag i grunden inte är felaktigt utformade så ställer det
ändå principfrågan på sin spets: Kan vi samarbeta med en regering som hux-flux
inför ökade utgifter/minskade intäkter i den omfattningen i efterhand?
Yrkande:

att Vänsterpartiets kongress beslutar uppdra till PS & riksdagsgruppen att förklara
budgetsamarbetet på riksnivå för avslutat om inte ovanstående utgifter OCH ett lika
stort reformutrymme för frågor vi prioriterar finansieras fullt ut genom minskning av
jobbskatteavdrag och liknande åtgärder som har en skarp fördelningspolitisk profil
A106 SKÅNE
Ett nytt läge kräver en ny strategi i budgetförhandlingarna!
Efter åtta år av borgerligt styre fick vi ett valresultat som borde inneburit en ny kurs
för Sveriges ekonomiska politik, en ny kurs för Sveriges välfärd. Valresultatet sparkade ut borgerligheten från makten men tyvärr inte borgerlighetens politik. En ängslig S/mp-regering har raskt marscherat politiskt åt höger och vill på snart sagt vartenda område åstadkomma blocköverskridande uppgörelser där tyvärr det politiska
innehållet ligger långt från en socialdemokratisk politik. Mot små eller inga segrar
accepteras allt från YA-jobb utan kollektivavtal, tillfälliga uppehållstillstånd och en
drastisk ökning av RUT till kraftigt höjda försvarsanslag och gud vet vad som riskerar att offras i de kommande bostadssamtalen.
Det visar att de bägge regeringspartierna befinner sig i en djup ideologisk och
politisk kris. Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter i allt väsentligt den allianspolitik som de lite lamt kritiserade i oppositionsställning i åtta års tid. Med ett års
fördröjning accepterade de bägge partierna retroaktivt varenda borgerlig skattesänkning. Därmed accepterade de en de facto urgröpning av välfärd och offentliga investeringar med åtminstone 140 miljarder på årsbasis. Regeringsparternas kris berör
snart sagt alla politikens områden: Välfärd, skola, arbetslöshet, arbetsrätt, miljö, utrikes- och migrationspolitik.
För oss i Vänsterpartiet har läget och de dramatiska svängningar som politiken i
Sverige erbjudit sedan valet inte varit en enkel balansgång mellan att vara ett parti
som förhandlar om budgeten och samtidigt vara ett oppositionsparti mot regeringen.
Den har under hösten 2015 blivit ännu svårare för att inte säga nästintill omöjlig. Vi
har under hösten tvingats se hur regeringen i många fall köpt en rasistisk logik.
Regeringen har mött världens flyktingsituation med murar och stängda gränser
istället för med solidaritet. En rad förslag har röstas igenom i riksdagen som på olika
sätt beskurit rätten till asyl och som gör situationen för de flyktingar som får asyl
osäkrare i Sverige. Regeringen normaliserar SD:s rasism genom att beskylla flyktingar för välfärdens haveri. Vänsterpartiet står utanför flyktinguppgörelsen och har
röstat emot alla de förslag som beskär asylrätten.
Vi vet att det går att utveckla välfärden samtidigt som vi har en human flyktingpolitik. En befolkningsökning är inget ekonomiskt problem utan en logistisk utmaning.
En utmaning som vi klarar av genom att satsa på välfärden. Lägg till detta panikuppgörelsen kring terrorlagstiftningen, lägg till detta 700 miljoner till den repressiva turkiska staten för att hålla tillbaka flyktingar, lägg till detta urgröpningen av biståndsbudgeten med mera.
Samtidigt förs en ekonomisk politik som i allt för låg grad är expansiv. En politik
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som i allt för låg grad tar ut högre skatter av de allra rikaste och omfördelar resurser.
En politik som inte ökar de generella statsbidragen till kommuner och landsting,
något som är absolut nödvändigt för att vända välfärdspolitiken åt rätt håll. En politik
som saknar den skarpa fördelningspolitiska profil som krävs. Regeringens politik i
samarbete med de borgerliga partierna kommer att förstärka en sönderslagen arbetsmarknad med ett race-to-the-bottom för löner och arbetstagares rättigheter.
S och MP tappar i förtroende och stora delar av deras medlemskår och väljare
överger dem eller blir passiviserade. Men detta har hittills bara lett till att högern
stärkts. Allianspartierna är nu större än de rödgröna i opinionsmätningarna och SD
ligger runt 20 procent. Samtidigt står Vänsterpartiet och stampar på 6-7 procent. Den
stora frågan för vänstern är: Varför är det inte Vänsterpartiet som växer när Socialdemokraterna och Miljöpartiet kollapsar? Ett väljarstöd på mellan 10 och 15 procent
borde egentligen inte vara långt borta. Detta hade ritat om den politiska kartan och
förskjutit politikens fokus vänsterut.
Vänsterpartiets nuvarande huvudstrategi är att visa att partiet gör skillnad. Små
men viktiga förändringar lyfts fram – sommarlovsstöd, avgiftsfri mammografi, satsning på ungas psykiska hälsa. Ovanstående strategi motiverar att nästan till vilket
pris som helst sluta budgetöverenskommelser. Men så länge sjukvård, äldreomsorg
och skola fortsätter att skära ner, så länge privatiseringarna härskar och så länge
nuvarande ekonomiska politik fortsätter kan detta vara direkt kontraproduktivt.
Framgångarna är trots allt begränsade, vilket är lätt för vem som helst att se, men
framförallt blir Vänsterpartiets roll som oppositionsparti otydlig, ja, partiet förknippas med makten istället för att utmana den.
Vänsterpartiet vill vara ett reellt alternativ för förändring av människors levnadsvillkor här och nu. Om folk inte tror på att vänstern faktiskt kan förändra något blir
vänsterns ord bara fraser. Partiets nuvarande strategi (att visa att V kan förändra) är
därför begriplig. Problemet är att detta inte fungerar i rådande politiska läge. Huvudförklaringen till att det är högern och rasisterna som vunnit på regeringspartiernas
kris är att det saknas en vänsteropposition värd namnet.
Det är tydligt att det som kommer ut ur budgetförhandlingarna är allt för små
framsteg i relation till att det faktiskt ska betyda att Sverige byter kurs och infriar
de löften om en annan väg för Sverige som valet 2014 utlovade. Detta sammantaget
med den kurs som regeringen i de migrationspolitiska områdena som påverkar våra
budgetförhandlingar och hänger ihop med dessa innebär att Vänsterpartiets strategi i
budgetförhandlingarna behöver förändras.
Grundläggande är att höja ribban för vad som krävs för att ett vi ska kunna säga ja
till en budgetuppgörelse. Detta gäller såväl vad den migrationspolitiska överenskommelsen anbelangar liksom inkomst- och utgiftssidan vad gäller välfärden. Det krävs
fler skattehöjninger och betydligt större satsningar på välfärden inte minst i form av
generella uppräkningar av bidragen till kommun- och landstingssektorn. Vänsterpartiet bör inte bara i ord utan också i realiteten vara beredd att säga nej till allt för dåliga
uppgörelser om så krävs och därmed gå i opposition och bli ett tydligare oppositionsparti som driver en rak vänsterlinje över hela det politiska fältet.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
Yrkande:

att Vänsterpartiets kongress beslutar att uppdra till PS och riksdagsgruppen att se
till så att de ekonomiska avtrycken, i form av kraftfullare omfördelning samt större
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skatteintäkter till budgeten (genom skattehöjningar och avveckling av överklass
avdrag) och ökade utgifter på välfärdsområdet inkluderat generella icke öronmärka
bidrag till kommun- & landstingssektorn, blir tydligare än i tidigare budgetupp
görelse
att om sådana förhandlingar inte får önskat ökat genomslag för Vänsterpartiets
politik inte genomföra en budgetuppgörelse med regeringen utan istället gå i renodlad opposition
att som villkor för en gemensam budget kräva att delar av migrationsöverenskommelsen skrotas och därmed inte tillåts påverka budgeten
A107 ENSKILD
Erbjuda ett vänsteralternativ till både nedskärningar
och en rasistisk flyktningpolitik!
När S alltmer liknar moderater borde Vänsterpartiet kunna växa genom att erbjuda ett
vänsteralternativ till både nedskärningar och en rasistisk flyktingpolitik. Ett sådant
alternativ måste vara ett socialistiskt alternativ till den reaktionära högerpolitiken.
Det är dags att vända situationen till en motoffensiv mot högern och kapitalismen.
I och med den internationella kapitalismens kris, som redan märks bland annat i
krisen för den svenska gruvindustrin, har grunden för det svenska välståndet börjat
vittra bort. Massarbetslösheten har cementerats, och framtidsutsikterna för många
arbetare och unga är dåliga. Det är tydligt att S+MP-regeringen inte levererat den
förändring som många hade hoppats på, utan med smärre justeringar villigt fortsatt
föra samma högerpolitik som Reinfeldt. Den har faktiskt inte ens rört lejonparten av
den förra regeringens alla försämringar eller skattesänkningar. Löfven har dessutom
upprepade gånger också sagt att han vill samarbeta med högerpartierna, som för att
understryka att de är likadana. Känslan av att allt blir stadigt sämre oavsett politisk
färg hos regeringen spär på föraktet för politiker och etablissemanget.
Alla från höger till vänster verkar överens om att vi bara kan ta hand om flyktingar
till priset av att vi offrar den svenska välfärden. För många arbetare har detta börjat
låta vettigt. Det finns trots allt inte hur mycket pengar som helst, och vi måste väl
prioritera? Sverige har redan hjälpt så många, och se på resten av Europa! Nu får de
också ta sitt ansvar!
Dessa idéer måste vi bekämpa. Ibland är de tveklöst ett uttryck för rasism, men de
behöver inte nödvändigtvis vara det. I de flesta fall är de istället ett resultat av bristen
på alternativa förklaringar. Det är liknande anledningar som gör att folk kommer till
slutsatser som att sex timmars arbetsdag eller stora satsningar på välfärden säkert
hade varit trevliga och bra, men ändå antagligen är omöjliga. Hur ska det genomföras? Och vem ska betala?
I någon utsträckning bär alla på rasistiska fördomar och att dessa ökat och fått en
större spridning är oundvikligt under en situation med en så intensiv rasistisk propaganda från borgerligheten. Men det betyder inte att alla blivit ideologiska rasister.
De flesta som stödjer SD och som ger sitt stöd till regeringens flyktingpolitik gör det
i brist på alternativ.
I ett kapitalistiskt samhälle, där vi omges av borgerlig propaganda i media, skola
och samhället i stort kommer naturligtvis alla påverkas och mer eller mindre anta
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dessa idéer. Borgarklassen använder sig av förtryck för att splittra arbetarklassen och
ställa olika delar emot varandra. Ju mer de behöver attackera arbetarklassen desto
mer kommer de använda rasistisk propaganda för att splittra arbetarklassen och motverka enad kamp.
Uppgiften är att hitta sätt att överbrygga alla motsättningar inom arbetarklassen,
eftersom de i grunden är falska. Om vissa delar av arbetarklassen diskrimineras på
arbetsmarknaden, vilket förtryck oundvikligen leder till, sätter detta press nedåt på
hela arbetarklassens löner och arbetsvillkor. Även om det bara ”drabbar” en del av
klassen kommer alltså alla i slutändan att vara förlorare. Arbetare har inte olika
intressen bara för att de kommer från olika länder, lika lite som de har det för att de
har olika kön eller hudfärg. Eller på grund av knäppa åsikter, för den sakens skull.
Hela arbetarklassen har ett intresse av att bekämpa rasism.
För en revolutionär marxist är dessa saker ganska enkla att förklara. Problemen i
samhället beror inte på flyktingar utan på kapitalismens kris. Detta gör att systemet
inte kan erbjuda förbättringar, bostäder och arbeten på samma sätt som det gjort
tidigare. Det finns enorma resurser i samhället, nog för att finansiera både flyktingmottagande och välfärd många gånger om. Problemet är bara att dessa rikedomar ägs
av landets 148 miljardärer. Vi har inte problem med invandring, utan en gemensam
fiende i det kapitalistiska systemet.
Arbetare som inte själva tillhör en särskilt förtryckt minoritet (t.ex. vit industriarbetarklass) måste vinnas till ett perspektiv om klasskamp, och förstå att det bara
är den gemensamma klassfienden som tjänar på att vi slåss inbördes. För att kunna
föra klasskampen framåt måste de solidarisera sig med de delar av arbetarklassen
som drabbas av olika slags förtryck – däribland rasism. Det kommer ibland krävas
skicklighet och tålamod för att förklara detta, men mer än det behövs det ett tydligt
klassperspektiv.
Vad kostar flyktingar? Man hör ofta att flyktingmottagande egentligen är lönsamt.
Ekonomin går ju plus när folk arbetar, och vi behöver fler händer inom vården. Visst
är det på många sätt ett idiotantagande att tro att vi går back på att ta emot vuxna
och arbetsföra människor. Det säger sig självt att det lönar sig för kapitalisterna att
anställa människor som redan har utbildningar, är i arbetsför ålder och direkt kan
arbeta. Man kan hoppa över kostnaden för hela grundskolan, gymnasiet och universitet och direkt håva in vinsterna.
Men just nu råder massarbetslöshet. Även om behoven är enorma inom exempelvis
vården, vet vi också att folk knappast får börja jobba bara för att det behövs. Det är
ett faktum att många taxichaufförer har läkar- och ingenjörsutbildningar som de fått
i sina hemländer – och att kapitalismen inte kan dra fördel av detta. Systemets drivkraft är nämligen inte att tillgodose några behov, utan jakten på profit. Det kan inte
ge alla människor jobb, eftersom man bara anställer utifrån lönsamhet och budgetar.
Resonemanget är alltså i stort sett korrekt, men ofta alltför abstrakt. Här förstår
oftast arbetare på ett instinktivt sätt kapitalismens begränsningar bättre än många
vänsterreformister. Flyktingar är inte nödvändigtvis en hjälp för en kapitalistisk ekonomi när behoven av arbetskraft är mindre. Alla som kommer hit kommer inte att
få ett arbete. Det är en omänsklig uträkning, men så lever vi också i ett fruktansvärt
och omänskligt system.
Massarbetslösheten visar hur vansinnigt det kapitalistiska systemet är. Det kan
inte ens ta tillvara alla människors förmåga att arbeta. I den meningen är flyktingarna
oerhört väl ”integrerade” i det svenska samhället – de har svårt att få jobb och bostad,
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skolorna är dåliga och så vidare. Naturligtvis har nyanlända det svårare än de som
varit här länge eller är födda i Sverige, men i grunden möter de en värre variant av
precis samma problem.
Sanningen är att vi lever i ett klassamhälle. Anledningen till att vi inte har bättre
välfärd, jobb och bostäder, är att ingen politiker vågar ifrågasätta och ännu mindre
ta över den härskande klassens rikedomar. Alla andra förklaringar som politikerna
viftar runt med är bara tomt prat. Välfärd mot flyktingmottagning säger de? Men
samma politiker vill ju försämra välfärden och sänka skatten för de rika! Vi måste
avslöja högerns och SD:s floskler och dimridåer. Utan ett perspektiv om kamp mot
den härskande klassen och en socialistisk samhällsförändring kan vänstern knappast
vinna trovärdighet.
Vänsterpartiets ledning för just nu en begränsad och reformistisk politik. Under
parollen ”V gör skillnad” har man beskrivit höstbudgeten som ett framsteg och en
seger. Man vill framhålla att saker nog blir bra, om bara Vänsterpartiet får många
röster så att de har ett bra utgångsläge i parlamentariska förhandlingar med sossarna.
Höstbudgeten innehöll givetvis flera positiva reformer – egentligen återtagna kontrareformer – som den avskaffade tidsbegränsningen i sjukvårdsförsäkringen och höjt
tak i a-kassan. Det gör nog lite skillnad. Och det är inte dåligt att visa när man
nu lyckas få igenom saker, men man måste också kunna säga några bistra sanningar. Det som gjorts är inte mycket mer än vissa akutåtgärder som borde ha
gjorts för länge sedan, och vi har det på många sätt sämre nu än för tio år sedan.
Taget i sin helhet ligger höstbudgeten väldigt långt ifrån det blygsamma reformprogram som Vänsterpartiet presenterat under senare år. Vad hände exempelvis med
kraven på sex timmars arbetsdag, förbud mot vinster i välfärden och 200.000 nya
jobb i offentlig sektor? Om man inte är skarpt kritisk riskerar man nästan enbart att
fungera som ett vänsteralibi till Socialdemokraterna, och detta tyvärr alldeles oavsett
vad man hade för avsikt.
Vi kan tyvärr inte vinna tillbaka SD-väljare genom vädjanden till allmänna mänskliga värden. Den politiken har lett oss in i en återvändsgränd. Den desperata situationen
i omvärlden och bristen på kamp har gjort delar av arbetarklassen uppgivna och nästan
desperata. Man börjar se om sitt eget hus, upptagen av idén att man inte ”kan hjälpa alla”.
Problemet är inte bara vad som har hänt, utan också vem som har gjort vad. Analysen
är därför ofullständig utan att konstatera att det är socialdemokraterna som under tre
mandatperioder åren 1994-2006 varit drivande bakom högerpolitiken. När arbetarpartierna är de som genomför nedskärningar och försämringar, tenderar arbetare att
bli desillusionerade. Detta förklarar att många av de arbetare som idag röstar på SD
var sådana som för 20 år sedan röstade på S. Det behövs därför en medveten kamp
för att bryta sossehögerns dominans inom arbetarrörelsen, till att börja med genom
att Vänsterpartiet bryter med dem.
Vår strategi kan inte bara vara abstrakta idéer om att ”rusta upp välfärdsstaten”
eller liknande. Det är en utopi att tro att några stora problem kommer att gå att lösa
inom kapitalismens ramar utan våldsamt motstånd från den härskande klassen. Detta
gäller hundra gånger mer när systemet är i kris. Vi måste se hur en förändring konkret ska genomföras, av exakt vilka krafter och hur det ska organiseras. Sedan måste
vi slåss för att bygga precis ett sådant kämpande alternativ. Om man inte antar ett
socialistiskt program där man är beredd att avskaffa kapitalismen om man kommer
till makten – och förklarar att det är det man tänker göra så kommer man att falla för
pressen och genomföra nedskärningar och försämringar. Kapitalismens kris gör att
borgarklassen inte accepterar något annat.
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Vi måste organisera och kämpa tillbaka, och hela tiden föra fram och koppla varje
delkamp till en bredare kamp för socialism. Vi måste säga att varje seger bara är
tillfällig inom kapitalismen, och att den enda slutliga utvägen är en socialistisk revolution. Vänsterns styrkor måste skolas i detta perspektiv, genom marxistiska studier
som anknyter och kopplas till den dagliga kampen.
Polariseringen vi ser idag är bara det första stadiet i en ny period av intensiv
klasskamp. Vi måste förbereda oss för det idag och inte bli för nedslagna av allt reaktionärt skräp som nu drar fram över Sverige. Vad borgarklassen än så länge utlöst är
bara början. Illusionerna om att Sverige är ett mer humant land än andra börjar falla
sönder. Kapitalismens verkliga ansikte börjar visas. Men i takt med att situationen
blir allt värre kommer en motoffensiv att växa fram.
Yrkande:

att Vänsterpartiet bryter samarbetet med regeringen i riksdagen
att Vänsterpartiet ska vara ett vänsteralternativ till både nedskärningar och en
rasistisk flyktingpolitik. Ett sådant alternativ måste vara ett socialistiskt alternativ
till den reaktionära högerpolitiken
att Vänsterpartiet tydligt lyfter fram och prioriterar krav som 6 timmars arbetsdag
med bibehållen lön, 200 000 nya jobb i offentlig sektor och förbud mot bemanningsföretag
att Vänsterpartiet säger nej till alla nedskärningar, privatiseringar och försämringar
för arbetarklassen, och vägrar kompromissa på dessa punkter
att Vänsterpartiet tydligt framhäver behovet av socialism för att lösa klimatkrisen,
den ekonomiska krisen och de imperialistiska krig kapitalismen leder till
Arthur Thiry, Mark

A108 ENSKILD
Bryt med regeringen – för en socialistisk opposition!
I över två årtionden har den svenska borgarklassen tvingat igenom nedskärningar och
kontrareformer som allvarligt försämrat livet för arbetare och ungdomar. Ofta är det
Socialdemokraterna som tagit initiativ till och genomfört dessa attacker, i kommuner och landsting såväl som på riksplanet. Vänsterpartiet måste bryta med Socialdemokraterna och ställa socialismen på dagordningen, och därigenom tydligt särskilja
sig som ett parti som leder kampen mot nedskärningarna och företräder arbetarnas
intressen.
Även om vi formellt befunnit oss i opposition sedan valet 2014, gör budgetsamarbetet att många förknippar oss med regeringens politik. Det är bra att vi framhåller
när vi gör bra saker, men det sätt som vi framhållit enskilda delar av budgeten för
att visa att “V gör skillnad”, ger lätt intryck av att vi tycker att budgeten i sin helhet
är bra. Detta är en del av förklaringen till att 31 procent ser SD som det tydligaste
oppositionspartiet, medan Vänsterpartiet bara får 4 procent i samma mätning.
De enstaka miljarder partiet fått igenom i budgeten räcker inte för att täcka alla hål
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i landstingens och kommunernas budgetar. Vi bör därför ägna all kraft åt att förklara
vilka enorma nederlag de senaste budgeterna varit för arbetarklassen, och erbjuda ett
socialistiskt alternativ.
De senaste åren har partiet tonat ned krav som 6 timmars arbetsdag och 200 000
nya jobb i offentlig sektor. Kraven har ansetts vara för svåra att få igenom. Givetvis
är de omöjliga att få igenom i parlamentariska förhandlingar med S+MP-regeringen,
som enbart vill fortsätta administrera nedskärningar. Kraven kan däremot förverkligas genom att vi vinner fackföreningarna för dem, och tillsammans med dem för en
hård kamp.
Under hösten har regeringen tillsammans med högern på viktiga punkter övertagit
SD:s flyktingpolitik i form av ID-kontroller, tillfälliga uppehållstillstånd, skärpta försörjningskrav med mera. Det passar borgarklassen, som systematiskt utnyttjar desperata människor i den växande låglönesektorn. Vänsterpartiet har stått utanför dessa
rasistiska överenskommelser, men vi tror att läget kräver mycket mer än så. Vi måste
bryta skarpt med regeringen och organisera kamp mot den.
I Sverige känner 63 procent att utvecklingen går åt fel håll (Novus 2015), men få
vet vad de kan göra för att vända utvecklingen. Som vi har sett under hösten 2015,
i Refugees Welcome-rörelsen, i de 14 000 som marscherade för att rädda Sollefteå
sjukhus, samt i demonstrationerna mot rasism och fascism under 2014 – finns en massiv instinktiv solidaritet och potential till masskamp. Vänsterpartiet kan och måste
bli det nationella språkröret för Sveriges arbetare och ungdomar. Partiet måste sammankoppla, stärka och förbehållslöst stötta de rörelser och den kamp som uppstår.
Krisen i gruv-, stål- och oljeindustrin, börskollapsen i Kina, och de oerhörda skuldbergen i ett växande antal länder pekar på att världsekonomin står inför en ny och
djupare kollaps, med katastrofala effekter för arbetare och ungdomar världen över.
Världsbanken har varnat för en ”perfekt storm” i världsekonomin 2016. Vi måste
därför förklara att inga förbättringar kan bli varaktiga inom kapitalismens ramar.
Kapitalismens avskaffande är ingen uppgift för en avlägsen framtid, utan ställs nu på
dagordningen av den internationella kapitalismens kris.
Vi måste förklara att den enda lösningen på den växande ojämlikheten, klimatkrisen, de imperialistiska rovkrigen, massarbetslösheten och de ständiga nedskärningarna, är en socialistisk revolution. SD:s och de andra partiernas rasistiska retorik
om att vi måste välja mellan välfärden och att ta emot flyktingar kan bara bemötas
genom att vi förklarar att vi måste nationalisera borgarklassens tillgångar. Med en
offensiv socialistisk politik kan vi bryta högerpolitiken och sätta punkt för det kapitalistiska systemets kaos och förfall.
Vänsterpartiet måste bli en revolutionär, internationalistisk och socialistisk opposition.
Yrkande:

att Vänsterpartiet bryter samarbetet med regeringen i riksdagen
att Vänsterpartiet tydligt lyfter fram och prioriterar krav som 6 timmars arbetsdag
med bibehållen lön, 200 000 nya jobb i offentlig sektor och förbud mot bemanningsföretag
att Vänsterpartiet säger nej till alla nedskärningar, privatiseringar och försämringar
för arbetarklassen, och vägrar ingå i kompromisser på dessa punkter
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att Vänsterpartiet framhäver behovet av att nationalisera bankerna och storföretagen under arbetarkontroll, som ett första steg i att bryta med kapitalismen och för
att kunna finansiera förbättringar för arbetarklassen
att Vänsterpartiet tydligt framhäver behovet av socialism för att lösa klimatkrisen,
den ekonomiska krisen och de imperialistiska krig som kapitalismen leder till
att Vänsterpartiet aktivt organiserar och deltar i den kamp som arbetare och ungdomar i allt större utsträckning spontant för, och tydligt visar hur den är relaterad till
kampen för socialism
Fredrik Albin-Svensson, Uppsala, Charlotte Angantyr, Örgryte-Härlanda, Christofer Bengtsson, Halmstad, David Nilsson, Malmö, Ingrid Mattiasson Saarinen,
Helsingborg, Jon Bonnevier, Lund, Alexander Regander, Helsingborg, Claudia
Velásquez, Helsingborg, Tomas Gustafsson, Helsingborg, Jennie Fryksäter, Helsingborg, Stefan Kangas, Biskopsgården-Torslanda, John Lyshag, Frölunda, Peter
Möller, Umeå, Michael Olsson, Helsingborg, Hannes Oscarsson, Majorna, Ylva
Vinberg, Biskopsgården-Torslanda, Sigrid Wikström, Majorna, Ilyas Hassan, Kista,
Mattias Annwall, Ekerö, Ingemar Lindmark, Umeå, Nils Eckerbom, Malmö, Lena
Måvholm, Varberg, Victor Madsen, Kiruna, Niki Brodin Larsson, Majorna.

A109 SMEDJEBACKEN
Vi anser att Vänsterpartiet i rollen som del i den rödgröna S+V+MP förhållit sig alltför passiva och eftergivna vad gäller nedskärningspolitiken.
En realistisk och ansvarsfull ekonomisk planering är givetvis nödvändig. Men vi
behöver vara skarpare i vår analys av budget kontra behov. Som det ser ut just nu
är det högavlönade tjänstemän och landstingsdirektören som bestämmer vad politikerna ska göra. Det borde vara tvärtom. Vänsterpartiet Smedjebacken kräver i följande motion att:
Yrkande:

att vi i en kritisk granskning tydligare visar den politik vi gått till val på: Pengar
finns att hämta hos de förmögna grupperna i samhället exempelvis banker,
lyxfastigheter, etc. Att återinföra skatt efter bärkraft. Kort sagt kamraterna Landstingsfullmäktige måste tydligare profilera Vänsterpartiets nationella budgetförslag
att vi bör i detta syfte sträva efter att i större utsträckning komma ut i media, politiska och lokala forum visa att vi är ett folkligt alternativ till den alltmer högerinriktade och historielösa socialdemokratin
att vi bör i sammanhanget också betona att det inte är invandringen om orsakat
krisen i landets finanser utan att det hela handlar om en orättvis omfördelning av
resurser och lättnader för de kapitalstarka på bekostnad av de med mindre resurser.
(bland annat skattesänkningar på 140 miljarder)
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att partistyrelsen och distrikten runt om i landet har till uppgift att stödja och
uppmuntra våra förtroendevalda kamrater att påvisa att Vänsterpartiets politiska
agenda är alternativet till borgerlig nedskärningspolitik, privatisering, vinstintressen
och främlingsfientlighet
A110 VÄRMLAND, KROKOM MFL
Dags för en ny EU-omröstning
1994 röstade Sverige om EU-medlemskap, vilket resulterade att vi gick med i EU
från årsskiftet 1995. En hel del av de argument som användes för att övertyga svenskarna om EU:s förträfflighet har visat sig felaktiga medan många av nej-sidans argument har visat sig riktiga.
Nu efter att 20 år passerat är det dags att ompröva vårt EU-medlemskap. Mycket
har förändrats i EU, främst genom antagande av Lissabonfördraget vilket genomfördes utan folkomröstning. Vi ser också en utveckling där många federalister i Europa
vill fördjupa EU och EMU.
I Storbritannien kommer nu medborgarna få möjligheten att rösta om EU-medlemskapet. Premiärministern har använt folkomröstningen som ett verktyg för Storbritannien att omförhandla EU-medlemskapets villkor.
Också Danmark röstade nyligen om sitt undantag från EU:s rättspolitik ska bestå.
Att en nejsida skulle vinna i Sverige vid en omröstning är absolut ingen självklarhet. Men en folkomröstning vore viktig dels av demokratiska skäl och dels som en
möjlighet för Sverige att inta en hårdare och mer kritisk hållning gentemot EU.
Yrkande:

att Vänsterpartiet driver frågan om att en ny folkomröstning om EU-medlemskapet
ska genomföras
Mattias Annwall, Ekerö, Erik Berg, Göteborg, Kaj Raving, Nybro, Daniel Riazat,
Falun

A111 MALMÖ
Folkomröstning om EU-medlemskapet
Sverige har nu i över 20 år varit medlemmar i EU och omröstningen om ett inträde
skedde 1994. EU är ett politiskt och ekonomiskt projekt som alltmer har karaktären
av en överstatlig federation – ett Europas förenta stater – som påverkar Sverige på i
stort sett alla områden. I grund och botten är det en grundlagsfäst ekonomisk högerpolitik där nyliberalismen är norm.
Sverige har på grund av EU-medlemskapet förlorat allt mer av sitt politiska och
ekonomiska oberoende och styrs i hög grad av beslut fattade i Bryssel. Vänsterpartiet
stod på nej-sidan i folkomröstningen om EG- (idag EU) medlemskap och är fortsatt
motståndare till EU-projektet. Med 20 års egen erfarenhet av EU, EU:s utveckling
och dess inverkan på Sverige så är det dags att Sveriges befolkning återigen får ta
förnyad ställning till EU-medlemskapet genom en folkomröstning precis som Storbritannien kommer att göra inom de närmaste åren. I en sådan folkomröstning bör
Vänsterpartiet företräda ett utträde ur EU och att Sverige istället satsar på mellanstatligt samarbete med EU och medlemsländerna i EU.
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Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för en ny folkomröstning om det svenska 		
medlemskapet i EU
A112 ENSKILD
Ny folkomröstning om EU-medlemskapet
Sverige har varit medlem i EU i drygt 20 år. Anslutningen föregicks av en folkomröstning där en knapp majoritet röstade för inträde, efter att EU-förespråkarna
försäkrat att centrala politikområden, som arbetsrätt, välfärd och alliansfrihet, inte
skulle påverkas av medlemskapet. Nu har vi facit. Lavaldom och andra anti-fackliga
EU-domar, bemannings- och tjänstedirektivens knäsättande av lönedumping och
etableringsrätt för bemanningsföretag, Lissabonfördragets artikel 42 om Nato som
integrerad del av EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik. Listan kan göras
mycket lång.
Till detta kommer EU:s katastrofala utveckling under senare år. Ställd inför finanspolitiska kriser och sammanbrottet för flyktingmottagandet – som till stora delar
orsakats av unionens egna destruktiva åtgärder och regelverk – offrar EU hänsynslöst
demokratiska och humanitära grundprinciper. Kritiken mot unionen växer nu i hela
Europa. Vänsterpartiets uppgift är att ge en tydlig och kompromisslös röst åt den
progressiva EU-kritiken i Sverige. Bland annat genom att kräva en ny folkomröstning
om EU-medlemskapet.
I ett motionssvar inför kongressen 2012 menade PS att ”Det är möjligt att den
nuvarande djupa krisen inom EU kommer att utveckla den EU-kritiska rörelsen ytterligare och att frågan om en ny folkomröstning kan bli aktuell i framtiden. Men det
beslutet måste i så fall fattas vid den riktiga tidpunkten.”
Det framgår med all önskvärd tydlighet att den dåvarande djupa krisen har förvärrats. Partiet bör därför ta tillfället i akt och medverka till ett genombrott för EU-motståndet i Sverige.
”Den riktiga tidpunkten” är inne.
Yrkande:

att Vänsterpartiet i riksdagen kräver en ny folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap
Stefan Schedin, Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön, Lisa Ahlqvist, Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön, Pia Jacobsen, Kungälv, Anne-Christine Matepeta, Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön, Sebastian Wedtström Kjerfh, Kortedala-GamlestadenBergsjön, Roger Gahnertz, Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön.

A113 ENSKILD
Dags för utträdeskampanj
I år är det över 20 år sedan Sverige blev medlem av den Europeiska unionen. Vänsterpartiet var en del av den folkrörelse som arbetade intensivt och hårt för att Sverige skulle säga Nej till ett medlemskap. Den gången förlorade vi, på marginalen.
Däremot fick vi rätt i konsekvenserna av det medlemskapet och mer därtill, föga
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tröstande. Vi har sett en ekonomisk politik där miljoner blivit arbetslösa och hela
nationer hålls som gisslan av EU.s stornationer. EU är och förblir ett ohållbart verktyg för att gynna de redan rika på bekostnad av de fattiga både i och utanför Europa.
Motståndet mot Sveriges involvering i EU har varit starkt efter folkomröstningen
1994 och medlemskapet 1995. Under 2003 var vi återigen involverade i striden om
det svenska deltagandet i EU genom folkomröstningen om Ekonomiska och monetära unionen (EMU) som vi vann med en stor marginal. Folkomröstningen visade på
att segrar är möjliga. När väljarna rankade anledningarna till varför man röstade nej
kom demokrati och sociala argument i topp.
Vi ser runt om i EU att partier med en högerextrem agenda tar makten i fler länder
och i deras politik är EU-kritiken en central faktor. Den frustration som det demokratiska underskott som EU genomsyras av och den elitistiska politik som verkställs har
skapat en hel världsdel i skakning. EU:s egna pelare är grunden för sin egen kollaps,
EU är ett korthus som bara väntar på att falla. Det är vi inom den EU-kritiska vänstern, som ska föra folkets talan mot det elitistiska projektet EU är, men då ställer det
krav på oss att agera. För om vi inte gör detta är det bara en tidsfråga där det ökade
inflytandet från fascisterna genomsyrar hela EU-apparaten i en anpassning till det
Europeiska politiska klimatet.
Vi har under flera år inom Vänsterpartiet haft en politik som till för stor del handlar om en tro på att det går att förändra EU i grunden inifrån. Detta är ett omöjligt
projekt med tanke på hur EU är uppbyggt, med grunden i handlingsfrihet för kapitalet. EU står i direkt motsättning mot våra kortsiktiga och långsiktiga mål om ett
socialistiskt och feministiskt samhälle.
Flera av de kriser och katastrofer vi upplever i vår samtid kan kopplas till EU som
verktyg för kapitalets offensiv i klasskampen. Massdöden av migranter och flyktingar
på Medelhavet är en följd av EU:s murar mot omvärlden. Den sociala och ekonomiska
krisen i Sydeuropa i länder som Grekland och Spanien hänger ihop med EU.s politik
för fri rörlighet för kapitalet. Angreppen på svenska arbetsvillkor har skett öppet med
EU som verktyg, bland annat inskränkningar i konflikträtten genom Lavaldomen
2007. Gång på gång visar EU att den fria rörligheten gäller kapital och tjänster, inte
människor. Denna överklassens offensiv måste få ett tydligt motstånd här i Sverige,
en sann solidarisk handling är därför att driva kravet om utträde.
Yrkande:

att partistyrelsen utformar en kampanj med namninsamling för en folkomröstning
om EU-medlemskapet som lanseras innan nästa kongress
att vi tydligt i denna kampanj ställer våra kortsiktiga och långsiktiga mål i motsättning till EU
att målsättning med kampanjen ska vara folkomröstning vid de allmänna valen
2018
att i valet till Europaparlamentsvalet 2019 prioritera kravet om svenskt utträde ur
EU i partiets valkampanj
att på rad 1927 i förslaget till partiprogrammet byta ut ”Vänsterpartiet driver kravet
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om ett svenskt utträde ur EU.” till följande: ”Vänsterpartiet driver aktivt kravet om
ett svenskt utträde ur EU.”
Gustav Landström, Tensta-Rinkeby-Spånga, Martin Fahlén, Botkyrka, Mikael Wallgren, Backa, Jesper Berglund, Backa, Tony Haddou, Centrum, Jonas Lundgren,
Hässelby-Vällingby, Jesper Hillbom, Hässelby-Vällingby, Sara Nanah, Biskopsgården-Torslanda, Sebastian Karlberg, Lund, Ahmed Sharaf Abdi, Tensta-Rinkeby-Spånga, Håkan Eriksson, Biskopsgården-Torslanda, Morgan Svensson, Malmö,
Jessica Wetterling, Mölndal, Karin Fyhr, Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön, Hannah Klang, Centrum, Stefan Hacker, Örgryte-Härlanda, Daniel Sestrajcic, Malmö,
Roger Hultgren, Majorna, Bobbo Malmström, Frölunda, Kerstin Hultman, Backa,
Inger Landström, Borås, Göran Landström, Borås, Aleksandra Siljegovic, Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön, Ellen Huttu Hansson, Biskopsgården-Torslanda, Tania
Bengtsson, Halmstad, Niklas Lindgren, Birka-Vasa, Mattias Enroth, Birka-Vasa,
Henrik Holmqvist Dinamarca, Majorna, Tatiana Holmqvist Dinamarca, Majorna,
Frida Tånghag, Centrum, Carina Örgård, Centrum, Aron Mathiasson, Centrum,
Alma Öberg, Angered, Johan Svensson, Lundby, Erik Norén, Lundby, Robert Zackrisson, Trollhättan, Amanda Kappelmark, Frölunda, Malin Persson Wennergren,
Biskopsgården-Torslanda.

A114 ENSKILD
Lyft utträdeskravet ur EU
Sverige har varit medlem i EU i drygt tjugo år och konsekvensen av unionens nyliberala politik har varit tydlig. Offentlig sektor har påsatts ett budgettak som förbjuder
stora underskott och därmed omfattande statliga investeringar, massiva privatiseringar och avregleringar av tidigare offentligt driven verksamhet, en kraftigt nedtonad utrikespolitik och ett omfattande demokratiskt underskott.
Enligt Sveriges Kommuner och Landssting (SKL) påverkar EU:s lagstiftning 60
procent av landets alla kommuners verksamhet i direkt eller indirekt form. EU har
därmed ett enormt inflytande utan att dess medborgare får någon verklig chans att
bestämma och påverka beslutsfattandet.
De senaste tio åren har Vänsterpartiet intagit en märklig ståndpunkt i sin relation
till EU-medlemskapet. Partiet har tonat ned utträdeskravet men vill ändå vara kritisk till unionens överstatlighet. Denna ambivalenta hållning skapar en otydlighet
som enbart förvirrar och drar ett löjets skimmer över ett parti som inte riktigt kan
bestämma sig för vilket ben det ska stå på. Det är dags att Vänsterpartiet bestämmer
sig för att satsa fullt ut på sitt utträdeskrav och verkligen stå för det.
När vänstern sviker EU-motståndet finns risken att extremhögern tar över den rollen och kanaliserar frustrationen till en nationalistisk hatretorik som Vänsterpartiets
EU-kritik inte grundar sig på. Sverigedemokraterna har potentialen att fylla tomrummet efter Vänsterpartiets omsvängning att tysta ned utträdeskravet. Dessutom skapar
samma tomrum en politisk apati som avmobiliserar många människor som faktiskt
är för ett utträde utan att få höras eller synas i debatten.
Att lyfta utträdeskravet är att uppmärksamma hur illa unionen fungerar demokratiskt och politiskt, särskilt i en tid när EU:s maktbygge är större än någonsin. Sverige
ska inte vara medlem i en organisation som konsekvent sätter sina egna lagar före
sina medlemsländers lagar, som sätter företagens vinstintressen framför miljön och
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arbetsrättsliga förhållanden och som driver landet djupare in i NATO:s militära expeditioner världen över.
Vänsterpartiet bör återigen aktivt lyfta utträdeskravet och driva förslaget att
arrangera en ny folkomröstning av EU-medlemskapet. Att förändra unionen inifrån
är dömt att misslyckas. Sverige måste lämna unionen och bli herre i eget hus.
Vi föreslår att kongressen beslutar:
Yrkande:

att Vänsterpartiet lyfter kravet om utträde ur EU
att Vänsterpartiet ska verka för ny folkomröstning av Sveriges EU-medlemskap
Robert Zackrisson, Trollhättan

A115 SUNDBYBERG
Utrikespolitik
Partiet ska ha en framträdande roll om utrikespolitiska händelser. Diskussioner har
tidigare inte kunnat följas upp på ett konsekvent sätt, utan leder till att vi vandrar i
blindo om hur vi ska värdera olika situationer. Ibland har vi hamnat i en diskussion
om ett land anses vara en diktatur eller inte. Konsekvens och förutsägbarhet är rätt
ord. Det finns tydliga maktstrukturer i vår värld och att föra in mer vapen till denna
struktur är att skapa mer förödelse. Störtande av regimer i Irak, Afghanistan och
Libyen har inte gett oss stabilitet i regionen. Det har inte ens lett till bättre sits för
civilbefolkningen.
Vi måste ta en annan väg. En mer humanitär väg. Vi måste utgå från vilka som
har FN:s mandat att intervenera. Fortsättningsvis ska vårt påtryckningsmedel främst
vara i form av ekonomiska sanktioner. Dessa slår oftast mot rätt aktörer. Krig slår
oftast mot de mest försvarslösa, civilbefolkningen.
Yrkande:

att partiet arbetar för att Sverige tar ställning mot all typ av vapenexport
att partiet arbetar för att stötta intervention i andra länder där det finns ett tydligt
FN-mandat
att partier arbetar för att ha FN:s stadgar som riktlinjer och enbart samarbeta med
länder som respekterar internationell rätt
att partiet arbetar för att Sverige alltid ska använda sig av offensiva diplomatiska
och ekonomiska sanktioner
A116 ESKILSTUNA
Angående stöd till kurdernas frihetskamp
Kurderna framstår alltmer som en demokratisk och politisk kraft i Mellanöstern och
spelar en viktig roll i de pågående konflikterna i området. Att de kurdiska aktörerna
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kämpar för värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter, kvinnors och minoriteters rättigheter bidrar till att de demokratiska krafterna i världen har fått ökat
förtroende för kurderna.
Idag pågår ett smutsigt krig mot det kurdiska folket i alla delar av Kurdistan. Efter
Saddam Husseins fall har kurderna fått en frizon i södra delen av Kurdistan. Iraks
författning från 2005 beskriver Irak som en federation och erkänner det kurdiska
självstyret. Men idag vill den centrala makten i Irak och terrororganisationen IS
utplåna detta självstyre. Inom den närmaste tiden kommer kurderna att genomföra
en folkomröstning om självständighet för södra delen av Kurdistan.
IS brutala krig mot kurder begränsar sig inte bara till den södra delen av Kurdistan
utan pågår också i den sydvästra delen av Kurdistan, i Syrien. Terrororganisationen
IS förstör kurdiska städer och byar och dödar civila, mest barn, kvinnor och äldre.
Ett välkänt exempel är staden Kobani som har belägrats och förstörts av IS men som
nu har återtagits av kurderna. Kurdiska Peshmerga med stöd av flygbombningar har
stoppat IS utveckling och befriat många områden från IS. Peshmerga behöver militär
hjälp. Kurdiska regeringen skall garantera minoriteters rättigheter i Kurdistan oavsett
vilken nation de tillhör.
Turkiets president Tayip Erdogan och statsminister Ahmet Davtoglu har förklarat
krig mot den civila befolkningen i kurdiska städer och byar, bland annat Sur, Cizre
och Sirnak. Regimen påstår att de kämpar mot terrorister, men syftet är att avfolka
norra delen av Kurdistan och rensa området från kurder som kämpar för sina mänskliga rättigheter och även deltar i kampen mot IS i södra och sydvästra Kurdistan.
I Iran fortsätter den islamistiska regimens förtryck mot kurder. Dagligen arresteras, torteras och avrättas kurdiska ungdomar i östra Kurdistan. Den iranska regimens
terrorattacker mot kurder stannar inte bara inom landet. Den iranska underrättelsetjänsten har dödat två kurdiska ledare som befann sig i Österrike och Tyskland.
Enligt Amnesty International har antalet avrättningar i Iran ökat sedan Hassan
Rohani blev president.
Vi yrkar att kongressen beslutar att Vänsterpartiet ska ta initiativ till:

att den svenska regeringen verkar för att stoppa den turkiska statens brutala
krigföring mot kurdiska städer och byar samt bidrar till en fredlig lösning
att den svenska regeringen stödjer och hjälper den kurdiska frihetskampen mot
terrororganisationen IS i södra och sydvästra Kurdistan
att den svenska regeringen fördömer den iranska islamistiska regimens förtryck
mot kurder i den östra delen av Kurdistan och kräver att regimen erkänner
kurdernas rättigheter
att Sveriges riksdag erkänner kurdernas självständighet i södra delen av Kurdistan
om folkomröstningen ger det resultatet
A117 SÖDERHAMN
Att bygga en solidaritetsrörelse med den kurdiska kampen
Vi genomlider nu en period när stormakterna tävlar om makt, inflytande och inkomster i framför allt mellanöstern. Det har lett till en ström av flyktingar som dels lever
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i intern exil och dels lämnar regionen för att söka säkerhet i fr a Europa. Lidandet är
omätbart. Antalet också!
Vi tror inte att någon av de mäktiga aktörerna har gott uppsåt! Tvärtom, de har
fullständigt slagit sönder den ”arabiska våren”. Imperialismen förnekar sig inte.
Men i den röra av stridande i regionen lyser ett ljus. Kurderna försvarar sina landvinningar i Rojava, mot bland andra Daesh, sitt relativa oberoende i Irak och kämpar
för autonomi i Iran.
I Turkiet pågår nu ett försvar mot Statens attacker i norra Kurdistan, östra Turkiet.
Stad efter stad sätts under beskjutning av polis och militär. Utegångsförbud införs
och vatten, el och tele stängs av. Specialstyrkor avrättar civila så fort tillfälle ges:
kvinnor, barn, gamla, män och ungdomar, alla! Sedan valet i somras rör det sig om
hundratals oskyldiga!
De kurdiska krafterna är, tillsammans med enskilda allierade, de enda progressiva
i regionen. De försöker i Rojava bygga ett samhälle där kvinnans ställning är stark,
där befolkningen garanteras demokrati oberoende av etnicitet eller religion, där hänsyn tas till miljön och ekonomin organiseras kooperativt.
I Söderhamn har vi sedan ett par år bedrivit solidaritetsarbete med den kurdiska
kampen, genom ”Stödkommittén för Kurdistan”. I det senaste projektet, hösten -15,
engagerades samtliga elever, årskurs 7-9, i kommunen. De samlade in pengar till ett
skolbygge i Kobanê.
Vi vill att Vänsterpartiet går i spetsen för att dra igång solidaritetsarbete på bred
front med den kurdiska kampen. Vi menar att den solidariteten inte bara kommer att
handla om mellanöstern, utan hela den förtryckta världen. Dock, just nu, drabbar reaktion och framåtskridande samman just i mellanöstern. Därför är vårt fokus viktigt!
Yrkande:

att kongressen uppdrar åt alla partiföreningar att skyndsamt påbörja arbetet med
att, tillsammans med andra progressiva, bygga en solidaritetsrörelse med den kurdiska kampen
A118 DALARNA, KISTA, SÖDERHAMN, FALUN, SOLLENTUNA, GÄVLE, BIRKA VASA, MFL
Ta bort terrorstämplingen på PKK.
Under 2014 utropade Daesh ett världsomspännande kalifat och kort därefter började den serie av mord och övergrepp som blivit terrorgruppens signum. Efter Daesh
framryckningar i Syrien och Irak följde utrensningar och folkmord. Sedan 2012 valde
PKK att ta upp striden mot Daesh och Al qaida i Rojava och har sedan dess varit en
av de viktigaste motståndskrafterna mot Daesh framryckningar. På många platser
har PKK därmed stridit på samma sida som den USA-ledda koalitionen och utfört
ett arbete som hyllats världen över. På samma sätt stoppades Daesh framryckningar
i Syrien av PKK-styrkor som försvarade Rojava. I Rojava har de kurdiska styrkorna
även genomfört ett demokratiseringsprojekt som blivit ett exempel världen över på
hur en lokal och folkligt förankrad demokrati kan genomföras på platser som bär en
historia av stora motsättningar.
Samhällskontraktet/konstitutionen som formulerats i Rojava visar hur kampen
där leds av visioner om ett demokratiskt, jämställt och ekologiskt hållbart samhälle.
PKK:s centrala ideologi utgår och bygger utifrån kvinnans frigörelse där kvinnan är
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i det främsta ledet på samtliga plan.
Hela världssamfundet är överens om att Daesh måste stoppas, men har samtidigt
stått handfallet och passivt inför deras framryckningar. Istället har man överlåtit bördan att föra den striden till bland annat PKK.
I Turkiet såg det en tid ut som att en politisk lösning skulle vara möjlig då det
prokurdiska partiet HDP – trots stark repression och utsatthet – nådde över den unikt
höga valspärren på 10 procent i det senaste valet. Men attackerna och repressionen
mot såväl HDP som människorättsaktivister och journalister ökade snarast i takt med
HDP:s opinionssiffror. De turkiska delarna av Kurdistan är nu belägrade av turkisk
militär, med utegångsförbud och hundratals civila offer.
Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att USA och EU:s terrorstämpling av PKK tillåts kvarstå. Terrorstämplingen har kritiserats av flera oberoende
människorättsorganisationer som exempelvis EuropeanAssociation of Lawyers for
Democracy and World Human Rights (ELDH). Enligt Genèvekonventionen finns en
laglig rätt till väpnad kamp mot en ockupationsmakt eller totalitär regim. Flera organisationer som exempelvis Amnesty International har uppmärksammat de brott mot
mänskliga rättigheterna som begås i Turkiet, ofta riktade mot den kurdiska minoriteten. PKK har å sin sida utropat ensidiga vapenvilor i Turkiet och visat sig villiga att
söka en politisk lösning för fred. Dagens terrorstämpling utgör ett hinder för politisk
organisering och förhindrar därmed en sådan lösning. Terrorstämplingen förhindrar
också solidariskt stöd till det motstånd som sker mot Daesh och minskar därmed
chansen till en framgångsrik lösning på konflikterna i området.
Vänsterpartiet har, tillsammans med andra solidariska rörelser runtom i världen,
länge varit en stark röst för kurdernas rätt till självstyre. I en kritisk tid som denna
är det viktigt att Vänsterpartiet agerar ännu mer kraftfullt för att undanröja den terrorstämpling som inte utgör en korrekt beskrivning av vare sig PKK:s agerande eller
den politiska situationen i området. Terrorstämplingen utgör därtill ett av de största
hindren för fred och en långsiktigt hållbar utveckling.
Yrkande:

att Vänsterpartiet i riksdagen ska arbeta för att Sverige ska bidra till att få bort
terrorstämplingen på PKK
att Vänsterpartiet på EU-nivå ska arbeta för att EU ska ta bort terrorstämplingen
av PKK
Lars Ohly, Västra Södermalm, Mikael Gustafsson, Nynäshamn, Daniel Sestrajcic,
Malmö, Jens Holm, Enskede, Torbjörn Björlund, Norrköping, Håkan Svenneling, Karlstad, Amineh Kakabaveh, Skärholmen Jacob Johnson, Uppsala, Ann-Marga
rethe
Livh, Tensta-Rinkeby-Spånga , Barbro Sörman, Nacka, Lars Thor, Uppsala, Alexandra Dùrso, Uppsala, Yekbun Alp, Uppsala, Murad Artin, Örebro, Veronica Stiernborg,
Kista, Lorena Delgado, Skärholmen, Rashid Mohammed, Tensta-Rinkeby-Spånga,
Hediye Guzel, Nacka, Hammarby-Skarpnäck, Clara Bergman, Kista, Petter Nilsson,
Hägersten-Liljeholmen, Schahin Shariflan, Edip Akay, Uppsala, Alexander Westerberg, Uppsala, Jeannette Escanilla, Uppsala, Naile Aras, Järfälla, Göran Hillman,
Järfälla, Kristina Norgren, Järfälla, Thomas Stenholm, Järfälla, Anna Bång, Järfälla,
Hamid Nakhaizadeh, Järfälla
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A119 KISTA
En tydligare utrikespolitik gentemot Saudiarabien 		
och Eritrea
Vänsterpartiet står för demokrati och jämlikhet. Idag lever cirka 36 miljoner
människor i två av världens värsta diktaturer, nämligen Eritrea och Saudiarabien. De
pågående krigen i Jemen och Syrien har tydliga spår tillbaka till Saudiarabien samt
den politik som monarkin för. Eritrea som grannland till Saudiarabien deltar även i
aktioner i Jemen samt förtrycker sin egen befolkning som i massor flyr landet mot
Europa. Även EU har gång på gång misslyckats att ta en tydlig ställning gentemot
dessa länders förtryck och även i vissa fall helt ignorerat dem.
Den politik som förs av dessa länder menar jag skadar både stabiliteten i Sverige
och även i världen, istället för att aktivt jobba emot dessa länder vars politik lett till
den enorma flyktingkrisen i Medelhavet belönas de genom handelsavtal samt bistånd.
Svenskt näringslivs inflytande på kontakten mellan Sverige och Saudiarabien måste
sättas i baksäte till förmån för moral samt demokratiska värderingar. Priset för den
svenska exporten till Saudi är Sveriges rykte och styrka som ett av dem mest demokratiska länderna i världen.
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för att stoppa all vapenförsäljning till Saudi Arabien
att Vänsterpartiet ska verka för en demokratisk utveckling i Saudi
att Vänsterpartiet ska verka för en demokratisk utveckling i Eritrea
A120 ULRICEHAMN
Internationell politik
Kuba har dragit ett tungt lass i kampen mot imperialism och kolinialism.
Kuba har gjort insatser i södra Afrika. Insatser i kriget i Angola: Kubas insatser
var starkt bidragande till att den dåvarande apartheid-regimens armé blev besegrad
i Angola! Syd-Afrikas president och frihetskämpen Nelson Mandela, framhöll att
Kubas insatser var starkt bidragande till att: Förutom Angola även Namibia och SydAfrika blev befriat.
Kuba har varit utsatt för sanktioner från USA och övriga väst-världen under cirka
50 år. Trots det har Kuba utbildat en stor mängd läkare och övrig sjukvårdspersonal.
Kuba har fortsatt sitt internationella arbete. En stor mängd läkare från olika länder i
tredje världen har fått sin utbildning i Kuba. I Latin-Amerika har Kuba ett gott anseende bland de progressiva staterna. Vi skulle kunna lära oss mycket av det kubanska
folkets och regeringens erfarenheter. Det är tid för Vänsterpartiet att ta reda på hur
utvecklingen framskrider i Kuba!
Yrkande:

att Vänsterpartiet tillsätter en grupp som har till uppgift att skapa möjligheter för
att utveckla goda förbindelser med det kubanska styrande partiet, Kubas kommunistiska Parti
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att Vänsterpartiet arbetar för att därefter skapa fler kontakter med progressiva partier i Latinamerika
A121 SUNDSVALL
Nödvändigheten av en antiimperialistisk analys och ett
antiimperialistiskt arbete
Vänsterpartiet har hittills lagt allt ansvar för krigen i Libyen, och sedan i Syrien på
de sittande regimerna, Khadaffi och Assad. Det samma gäller statskuppen i Ukraina.
Vänsterpartiet blundar för den imperialistiska inblandningen och hamnar därmed
fel i sin analys.
Ett antiimperialistiskt arbete handlar om att värna nationernas oberoende och
självbestämmanderätt mot imperialistisk inblandning.
Vänsterpartiet behöver utveckla en förståelse för imperialismen och utifrån detta
analysera vilka krafter som orsakar och medverkar i konflikter och krig. Imperialism
är mycket mer än ett globalt system av ekonomiska relationer. Det inbegriper också
dominans, krig, krig genom ombud, ockupation och exploatering av råvaror.
Vänsterpartiet i Sundsvall yrkar:
Yrkande:

att Vänsterpartiet tillsätter en arbetsgrupp som utvecklar ett förslag till en antiimperialistisk analys och förslag till hur det antiimperialistiska arbetet i partiet ska
bedrivas. Rapporten läggs fram för nästa kongress
A122 ENSKILD
Öka stödet till Väst-Sahara
Vänsterpartiet har alltid varit i täten när det gäller det svenska stödet till det västsahariska folket och dess befrielserörelse Polisario. När nu den svenska regeringen gett
efter för marockansk och fransk utpressning och vägrat erkänna SADR, Sahariska
Arabiska Demokratiska Republiken, finns anledning att öka det stödet.
I fyrtio år har de bästa två tredjedelarna av den före detta spanska kolonin varit
ockuperade av den kungliga diktaturen Marocko och hälften av befolkningen har
byggt upp ett provisoriskt samhälle i den algeriska delen av Sahara. Marocko byggde
på 80-talet, med israelisk hjälp, en 2 000 km lång minerad sandmur som skiljer den
ockuperade delen från den glest befolkade befriade delen.
Sedan 1991 finns en FN-medlad överenskommelse om vapenvila och folkomröstning utifrån västsahariernas rätt till avkolonisering och självbestämmande. En liten
FN-styrka, Minurso, ska övervaka vapenvilan och organisera folkomröstningen.
Marocko har dock med fransk hjälp hittills saboterat folkomröstningen och hindrat
Minurso från att övervaka brott mot mänskliga rättigheter.
Den Sahariska Demokratiska Republiken, SADR, administrerar den befriade
delen och har sitt säte i flyktinglägren. SADR är fullvärdig medlem av Afrikanska
Unionen och erkänns idag av drygt 50 länder, främst i Afrika och Latinamerika.
Ingen västmakt har hittills erkänt Västsahara men Sveriges riksdag beslöt redan 2012
att begära att regeringen beslutar om ett erkännande och verkar för detta i EU. Den
M-ledda regeringen vägrade följa riksdagen, men vad värre är har även S-MP-regeringen gått samma väg trots egna kongressbeslut om motsatsen.
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Västsaharierna bor till hälften i provisoriska men välorganiserade och självförvaltade flyktingstäder med stor frihet men få arbetstillfällen och till hälften i det ockuperade område som Marocko kallar sina södra provinser som en förtryckt minoritet
bland gynnade marockanska bosättare. Sedan 1991 har de tålmodigt försökt nå sina
mål – ett fritt och demokratiskt Västsahara – med fredliga medel. Men Marockos
förtryck har bara ökat och fått stöd från EU och FN. De generationer som växt upp
under ockupation är nu i majoritet och har på allvar börjat tvivla på det internationella
samfundet och den fredliga vägen. Det internationella biståndet har minskat i takt
med de ökade flyktingströmmarna till Europa.
Vissa framsteg har nåtts på senare tid. Stödet från Afrikanska Unionen har stärkts.
EU-domstolen har underkänt EU:s handelsavtal med Marocko eftersom det också
omfattar produkter från ockuperat område. Flera stora företag och fonder som kritiserats
för investeringar i stulna naturresurser har divesterat. FN:s generalsekreterare vill lösa
konflikten innan han avgår och har planerat in ett besök i regionen. Flera framsteg av
denna art ger hopp och framtidstro och kan bidra till en utveckling utan väpnad kamp.
Det viktigaste Sverige kan göra nu för att medverka till en fredlig och rättvis lösning är att genomföra erkännandet av SADR och medverka till att flera stater följer
efter. Sverige kan också verka för att den överenskomna folkomröstningen äntligen
genomförs och delta i internationella bojkotter mot Marocko tillsammans med länder
inom Afrikanska Unionen.
Vi yrkar att kongressen beslutar uttala att Vänsterpartiet ska:
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för snabbast möjliga erkännande av SADR
att Vänsterpartiet ska verka för att en västsaharisk folkomröstning genomförs av FN
att Vänsterpartiet ska verka för att ekonomiska sanktioner genomförs mot Marocko
så länge ockupationen pågår
att Vänsterpartiet ska verka för ökat bistånd till de västsahariska flyktinglägren
Eva Björklund, Västra Södermalm Jan Strömdahl, Västra Södermalm, Francisco
Contreras, Österåker

A123 ENSKILD
Världsparlament
För allt annat än demokratin blir gränserna alltmer irrelevanta. Från och till Haparanda och Strömstad är det mycket närmare och lättare att ta sig till grannlandet för
att handla eller arbeta än att ta sig till landstingets respektive regionens centralort.
Vare sig i Luleå, Göteborg eller Stockholm kan en bättre bedöma vad som bör göras
i dessa orter på de flesta områden. Lika lite kan en från Bryssel eller New York bättre
än riksdag och regering bedöma vad som behöver göras i Sverige åt de flesta av våra
egna angelägenheter.
Likafullt räcker vare sig kommunen, regionen eller nationalstaten till för att ta i
tu med mänsklighetens ödesfrågor. Det gäller den globala kapitalmakten där ett litet
antal superrika flyttar sina pengar kors och tvärs över alla gränser och gömmer väl98
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diga summor i skatteparadis. Som Thomas Piketty föreslår skulle vi behöva en global
progressiv förmögenhetsskatt. Det gäller klimatfrågan där vi har ett akut behov av ett
tvingande klimatavtal och en global koldioxidskatt. Det gäller behovet av ingripande
mot massmord, massvåldtäkter och kvinnoförtryck där aldrig så välvilliga resolutioner från FN räcker till för att få förtryckarna på knä. FN:s generalförsamling eller
säkerhetsråd bygger ju helt på nationalstaternas mandat oavsett i vilken grad dessas
representanter är demokratiskt valda.
Det långsiktiga målet bör vara ett direktvalt världsparlament byggt på principen
en världsmedborgare en röst. Men vägen dit är lång. Ett första genomförbart steg kan
vara att upprätta en rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Detta
förslag drivs sedan 2007 av ”Kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN” (UNPA-kampanjen) och har sedan dess vunnit stöd från mer än
1500 sittande och tidigare parlamentariker – varav några av våra egna vänsterpartistiska riksdagsledamöter – samt av en rad företrädare från det globala civilsamhället.
Flera parlamentariska organ, bland annat Europaparlamentet, Europarådets parlamentariska församling (PACE) och det Pan-afrikanska parlamentet har uttryckt stöd
för UNPA-förslaget. Ett UNPA kan upprättas inom ramen för FN-stadgans begränsningar, och utan möjlighet för säkerhetsrådet att blockera ett sådant beslut.
På sikt skulle Sveriges riksdag och regering, tillsammans med en koalition (t.ex.
nordisk) av andra progressiva medlemsstater i FN, kunna inleda en process för att
samla stöd och lyfta förslaget i generalförsamlingen. Men frågan behöver drivas
underifrån, i kommuner och regioner, i de politiska partierna lika väl som utomparlamentariskt.
Vi föreslår kongressen besluta uttala:
Yrkande:

att kongressen beslutar uttala att världen behöver ett direktvalt världsparlament
att kongressen beslutar uttala att en parlamentarisk församling inom FN kan vara
ett första steg på vägen dit
Håkan Berg, Munkedal, Johan Lönnroth, Centrum

A124 JÖNKÖPING
Om återinförande av ett värnpliktsförsvar
Under lång tid har det pågått en smygande omläggning av svensk säkerhetspolitik,
från alliansfrihet mot fullt Natomedlemskap. En komponent i denna övergång är
avskaffandet av folkförsvaret, den allmänna värnplikten. Allt detta är odemokratiskt
och allvarligt. Vi vill att Vänstern slår vakt om alliansfriheten och dess grund, den
allmänna värnplikten.
Yrkande:

att Vänsterpartiet aktivt ska driva frågan om att återinföra ett försvar baserat på
allmän värnplikt, för både kvinnor och män
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A125 ENSKILD
Ett Folkförsvar värt namnet
Den avrustningspolitik av den offentliga sektorn som skett av offentliga sektorn
under de senaste 20 åren har också inneburit att klassiska genuint folkliga samhällsuppgifter har slaktats. Ett sådant är det miltära försvaret som innan dess vilade på
ett folkligt deltagande: Ett tvunget med värnplikten och ett frivilligt med hemvärnet.
Nu börjar eftertanken hinna ifatt hos många politiska krafter. Men tänker man
efter ännu mer före beslut om detta fattas – så bör inte detta enbart inriktas på ett
militärt försvar utan det finns många andra uppgifter som skulle kunna skötas av
detta försvar.  
Det borde också betonas på att det inte ska bara vara bestående av folket utan det
ska också försvara folket, mot företeelser som är växande och som redan hotar tryggheten i vårt samhälle.
Värnplikt med AK4 i handen
De som utför värnplikten och det borde vara alla, såväl kvinnor som män. Detta då
den tidigare värnplikten också innebar en skolning i ansvarstagande, kamratskap och
till överlevnadskunskap under skiftande former. Därför måste värnplikten vara allmän. En del och en stor sådan ska vara enligt gamla modellen där vapenträning ingår.  
Värnplikt med syfte att direkt försvara det svenska folket
Här fokuseras istället på andra uppgifter.  
En sådan är att vara en insatsstyrka under naturhändelser. Vi kan räkna med i
dessa klimatoroliga tider med fler frekventa extremväder som leder till översvämningar, jordskred och till exempel skogsbränder. Då skulle ett folkförsvar vara lämpligt att sätta in för att förebygga allvarliga skador, hjälpa de lokalt drabbade etc.
Mot kriminalitet. Polisen har långt ifrån resurser att fullgöra sina uppgifter. Sådan
kriminalitet som innebär planerade lägenhets- och villainbrott kan vara förödande
för den drabbade. Likadant planerade stölder av organiserade ligor av metaller från
tågledningar, kyrkotak med mera, liksom stölder ur transportfordon och på terminaler. Här skulle värnpliktiga plutoner vara de som bara genom sin närvaro och med
nattpatrullering hämmar kriminaliteten. Dessa ska däremot inte ingripa mer än att
säkra bevis, genom fotografering – men stå i direktkontakt med polis.
Flyktingvågen mer eller mindre tvingade en stor majoritet av riksdagspolitiker
att göra en 180-graderssväng från humanism till främlingsfientlighet. Detta då samhällsfunktionerna befanns undermåliga i fråga om att hantera problematiken. Hade
det då funnits en värnpliktsarmé enligt ovan hade den kunna avhjälpa de flesta akuta
problem.
Immigrationen har också redan medfört segregering med stor arbetslöshet osv. I
vissa problemstadsdelar finns mängder med uppgifter att utföra. Som bristen på vuxna
på skolor, medvetna ledare på fritidsgårdar. Här skulle den delen av de värnpliktiga
som själva varit immigranter tillsammans med urinnevånarna vara en verklig tillgång, då dessa känner ungdomsproblematiken bäst. Bara tänk hur mycket enklare det
skulle vara för en rektor på en krisskola om han kunde rekvirera 20 ungdomar som
fungerar som äldre föredömen åt vilsna 11-12 åringar på raster, i bullriga klassrum.  
Vi har redan sett en ökad våldsspiral i flyktingvågens eftersvall – inte minst övergrepp på kvinnor. Detta problem kommer mycket sannolikt att eskalera. I värnpliktsutbildningen borde självklart ingå stora inslag av träning i egenkroppsskydd, där
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angripare kan avväpnas manuellt. Men också borde de patrullera tillsammans som
riktiga våldsvärnsgrupper i utsatta områden – och detta innan våldsbrott sker.
Ett andra år
Avslutningsvis skulle man kunna lägga till att om denna värnplikt med en utbildningstid på 8–11 månader blir attraktiv för deltagarna så skulle man också kunna
frivilligt söka till ett annat år. Då blir man utkommenderad till ovanstående olika
arbetsuppgifter. Som en motprestation från samhällets sida skulle man då via CSN
kunna efterskänka dittills uppkomna studieskulder – så görs i en del u-länder för
att sprida kunskap från universiteten ut till landsbygden. För svensk vidkommande
skulle detta kunna vara viktigt för att råda brist på den stora brist av lärare som vi
står inför inom skolan. Föreslår kongressen besluta:
Yrkande:

att man anammar tankegångarna om ett Folkförsvar som verkligen försvarar Folket
att denna fråga drivs som en verklig vision för att söka lösningar på flera akuta
samhällsproblem
Ingemar Ljungqvist, Uppsala

A126 ENSKEDE
Svensk säkerhetspolitik
Bakgrund:
Ända sedan Sverige ingick partnerskapsavtalet med NATO 1994 har vårt land gradvis
förts in i ett allt djupare samarbete med militäralliansen. Det ena avtalet efter det andra
har slutits, lagstiftning och regler har anpassats enligt NATO:s önskemål och behov.
Gemensamma övningar avlöser varandra.
De borgerliga partierna propagerar öppet för medlemskap. Socialdemokraterna
bedyrar visserligen att inträde i militäralliansen inte är aktuellt men styr i praktiken
Sverige närmare och närmare ett de facto-medlemskap.
Man slänger därmed en väl beprövad svensk säkerhetspolitik överbord utan att
presentera några bra skäl.
Yrkande:

att Vänsterpartiet fortsätter att opponera mot Svenskt NATO anslutning
att Vänsterpartiet också motsätter sig en process där Sverige steg för steg glider in
i ett nära samarbete med NATO genom en mängd små överenskommelser som i
praktiken får samma effekt som ett öppet medlemskap
att Vänsterpartiet framför allt motsätter sig Värdlandsavtalet
att Vänsterpartiet – om Värdlandsavtalet skulle godkännas av Riksdagen – kommer
att verka för att det snarast skrotas
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A127 ENSKILD
En alternativ alliansfri försvarspolitik
Helt i enlighet med Vänsterpartiets politik och mot bakgrund av dagens oroliga värld
är det av största vikt att Sverige behåller sitt nationella oberoende och inte ansluter sig till Nato eller liknande militära allianser. Återinförandet av allmän värnplikt
tycks då vara ett bättre alternativ, vilket dock inte behöver betyda att tonvikten läggs
på väpnad upprustning och ett starkare militärt försvar för att bemöta eventuella
yttre hot. Ett bejakande av ökad våldsanvändning rimmar illa med Vänsterpartiets
i övrigt så humana ideal och omsorg om den enskilde människan. Våld är en tvivelaktig metod för att lösa konflikter och skapa större varaktig trygghet, något som den
rådande flyktingtragedin tydligt visar.
De flesta människorna vill leva sina liv i fred och slippa uppleva krigets fasor. Ökade
militära utgifter slukar för övrigt enorma resurser som i stället skulle kunna användas
till sociala reformer för en förbättrad välfärd. Det finns dessutom en klar koppling mellan militär upprustning och Sveriges omfattande vapenproduktion och vapenhandel.
Vänsterpartiet är ett visionärt parti som i stället för att ryckas med av konservativ
våldspropaganda borde gå i bräschen och plädera för en klart antimilitaristisk politik. Det räcker inte att stoppa vapenexporten till diktaturer; vapenindustrin borde
gradvis ställas om till välbehövliga civila ändamål! I stället för militär upprustning
kunde vi steg för steg byta inriktning och bygga upp ett effektivt och modernt fungerande civilförsvar som är öppet för användandet av alternativa icke-våldsmetoder och
civil olydnad. Inom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen finns stor kunskap och
expertis i fråga om en alternativ försvarspolitik.
Motionsfrågeställningar: Mot bakgrund av ovanstående föreslås att:
Yrkande:

att Vänsterpartiet med tanke på det höga pris som en väpnad konflikt innebär för
människor i alla avseenden, tar initiativet till en djupgående utredning om hur Sverige på längre sikt skulle kunna bygga upp ett nationellt oberoende försvar baserat
på alternativa, genomtänkta och fredliga icke-vålds-metoder kombinerat med ett
större aktivt engagemang i ett reformerat FN
att Vänsterpartiet i anslutning till föregående även verkar för att Sverige gradvis
ställer om sin vapenproduktion och vapenexport till civila och mera behjärtansvärda ändamål
Ingemar Fridell, Höganäs

A128 BLEKINGE
Nya regionbildningar skall enbart bejakas om berört 			
partidistrikt har uttalat sig positivt
Nya större regioner är på väg att formas och inflytandet i processen för medborgarna
är minimal.
Partistyrelsen fattade 2009 ett beslut som innebar att nya, större regioner skulle
vara vägen att gå.
Vid samma tillfälle konstaterade partistyrelsen att dialog mellan folkvalda och
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medborgare måste ägnas särskild uppmärksamhet vid en regionförstoring. Vidare
skulle processen för bildandet av nya regioner så långt som möjligt utgå från regionala och lokala önskemål om indelningen.
Den största faran som togs upp som en konsekvens av större regioner var framför
allt demokratiaspekten.
Idag drivs processen vidare utan diskussion med medborgarna och med tydlig
pekpinne från regeringen. Detta är inte rimligt! Det är inte rimligt att beslut som
så tydligt kan komma att påverka medborgarna i befintliga regioner/landsting fattas
utan att dessa ges möjlighet att påverka eller ens ha god kännedom om det.
Det är därför viktigt att slå vakt om att de representanter som har närmast till medborgarna, inför respektive beslut, ges större möjlighet att vägleda riksdagsgruppen.
Yrkande:

att uppdra åt riksdagsgruppen att inför beslut i Riksdagen rörande nya regionbildningar rådgöra med berörda partidistrikt
att riksdagsgruppen skall behandla partidistriktens svar såsom styrande för hur
Riksdagsgruppen skall agera
A129 SMEDJEBACKEN
Angående storregioner
Som ju de flesta vet så har man från regeringen föreslagit/bestämt att det ska bildas
storregioner i Sverige. Det betyder att två, tre, kanske fyra län ska slås samman och
bilda ett storlän = storregion, med, som vi förstår det, till exempel en länsstyrelse.
Detta gör att de som ska fatta beslut om människor och företeelser kommer ännu
längre ifrån de som det berör. Vi har ju redan idag ett strålande ”dåligt” exempel på
hur det blir när besluten flyttas långt ifrån de som berörs, det kallas i dagligt tal för
EU. EU kostar Sverige och svenska folket ohyggligt stora pengar varje år, för att inte
tala om allt administrativt krångel och all tid det tar.
Vår farhåga är att införandet av storregioner leder till samma fördyring och samma
administrativa krångel, så därför blir vårat förslag som följer. Låt för en gångs skull
de berörda människorna rösta om de vill ha dessa storregioner genom en folkomröstning.
Yrkande:

att Vänsterpartiet skall driva frågan om en folkomröstning om storregioner innan
det beslutas i detta
A130 GAGNEF, LEKSAND, SMEDJEBACKEN, MORA MFL.
Storregioner – en fråga om demokrati och resurser
Det planeras att dela in Sverige storregioner. Regeringen har satt ner foten och arbetet
pågår för fullt. Målet är att minst halvera antalet landsting/regioner. Idag har vi ett
20-tal landsting/regioner varav två är nybildade storregioner, Västra Götaland och
Skåneregionen.
• Vi anser att frågan om att besluta om ett eventuellt bildande av storregioner
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ska ligga hos de folkvalda i respektive län/region, inte bestämmas ”uppifrån”
hos regering och riksdag.
• Vi tror att landsbygden, områden utanför centralorter, riskerar att missgynnas av en storregionbildning.
• Vi ser inte att nuvarande ekonomiska kris inom hälso- och sjukvården
kommer att lösas av en storregionbildning.
Regionernas storlek har diskuterats till och från de senaste femtio åren. Argumenten för att bilda större regioner, både befolkningsmässigt och geografiskt har varit
effektivitet och ekonomisk lönsamhet. De aktuella argumenten denna gång är, enligt
regeringen:
• Det är en av de nödvändigaste strukturreformer som vi har i Sverige om vi
ska lyckas modernisera den offentliga sektorn så att vi i fortsättningen kan ha
världens bästa förvaltning.
• Storregioner behövs för att få en effektiv och likvärdig verksamhet av
hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i hela landet.
• Storregioner kommer att lösa nuvarande landstings och regioners ekonomiska problem genom bättre kompetensförsörjning och stordriftsfördelar.
Vi menar, att vi bör angripa frågan om regionernas storlek främst utifrån ett
demokratiskt perspektiv. De folkvaldas representation i en storregion missgynnar,
i synnerhet, små kommuner som ofta är landsbygdskommuner och bidrar därmed
till ett försämrat demokratiskt inflytande. Vi kan se att både större kommuner och
förvaltningsområden har minskat både tillgången till service och antalet arbetsplatser utanför länens och kommunernas centralorter. De små orterna och landsbygdens
befolkning har sett sitt inflytande minska.
Vi behöver värna den nordiska samhällsmodellen, som har ett starkt folkligt stöd
i Sverige, med en stark lokal demokrati i hela landet som inbegriper medborgarnas
grundläggande rättigheter till en demokrati som är både tillgänglig och väl spridd.
Idag löser vi problemen med små befolkningsunderlag för service och behov av en
fungerande infrastruktur i landet med samverkan över alla gränser. Bra exempel på
detta är gemensamma energilösningar som Dalakraft och Jämtkraft i kommunerna
samt regionsjukvården.
Även om vi får storregioner och en centraliserad maktapparat i en ny fast struktur
så går det ändå inte att lösa dagens stora utmaningar som kräver nationella perspektiv
och investeringar. Lösningen är inte att binda sig i en ny fast struktur som bildandet
av storregioner skulle innebära.
Vi menar, att det är bättre att fortsätta att använda oss av den demokratiska samverkansmodell som sedan länge används och fortsätta att utveckla den för att ta oss
an de framtida gemensamma infrastrukturbehoven.
Arbetet med att koncentrera/effektivisera den högspecialiserade vården pågår
redan idag inom ramen för de existerande samarbetsformerna mellan regioner och
landsting. Dessa samarbetsformer går mycket väl att vidareutveckla utan bildande
av storregioner. Det finns en väsentlig risk för att bildandet av storregioner skulle
minska närheten till akutsjukhus samt att primärvården drabbas negativt för dem
som bor utanför centralorterna. Det skulle kraftigt försämra tillgängligheten och
allas rätt till vård på lika villkor i landet. Människor som bor på landsbygden är de
som blir hårdast drabbade. De ekonomiska underskotten inom hälso- och sjukvården
beror inte enbart på bristande effektiviseringar. Vi anser även att det förekommer en
underfinansiering från statligt håll.
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Det problemet löser vi inte med bildandet av storregioner.
Vi tror att ett eventuellt bildande av storregioner, i första hand, måste avgöras av
regionerna/landstingen samt berörda kommuner själva. Där finns kompetensen att
avgöra fördelar eller nackdelar med eventuella sammanslagningar. Förslag av det här
slaget bör komma från folket.
Yrkande:

att Vänsterpartiet, i riksdagen, arbetar för att ett eventuellt förslag om att skapa
storregioner i hela landet ska kunna härledas utifrån en bred debatt i lokala och
regionala organisationer samt kommuner och landsting/regioner
att Vänsterpartiet kräver garantier gällande demokratiskt inflytande, tillgång till
service samt en jämlik hälso- och sjukvård för de människor som bor på landsbygden, när frågan om eventuellt storregionbildande behandlas/beslutas på riksdagsnivå
att Vänsterpartiet kräver i kommande förhandlingar mer resurser till hälso- och
sjukvård
Lena Olsson, Malung, Nadja Svensson, Kungsholmen, Cecilia Ronsten, Hedemora,
Jerker Nilsson, Älmhult, Elisabet Forssell, Umeå, Ola Olin, Malungsfors, Annika
Persson, Orsa, Kenneth Petersson, Borlänge, Lennart Värmby, Kronoberg, Kerstin
Wiréhn, Ljungby, Tryggve Svensson, Ljungby, Susanne Borgström, Markaryd, Vinko
Stifanic, Ljungby, Daniel Liffner, Växjö, Carin Högstedt, Växjö, Fanny Battistutta,
Britt Bergström, Växjö.

A131 VÄSTRA SÖDERMALM
Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder
Demokratin är något vi aldrig får ta för givet, demokratin är i ständigt behov av att
vitaliseras och utvecklas. I början på januari kom demokratiutredningen och ett av de
förslag som ges där är en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet. Även om frågan varit uppe på kongressen 2012 och 2014 finns det med
anledning av demokratiutredningens analyser all anledning att behandla frågan igen.
Huvudsyftet med en sänkt rösträttsålder är att ta tillvara på ungas intresse och
engagemang för politik. Det ger även unga direkt inflytande över samhällsutvecklingen vilket riksdagen beslutat är ett av de nationella målen för ungdomspolitiken.
Norge har gjort en motsvarande försöksverksamhet och utfallen har varit goda.
16-17 åringar röstade i högre utsträckning än äldre förstagångsväljare. Vidare blev
resultatet att i de kommuner där rösträttsåldern sänktes valdes också en högre andel
yngre politiker. Det är viktigt att få förstagångsväljare att rösta för att få upp valdeltagandet. Därför är det bra om medborgare röstar för första gången när de samtidigt går
i skolan. Det ger skolan större möjlighet att utveckla och utvidga demokratiarbetet.
Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att en person ska vara röstberättigad de år
personen uppnår rätt ålder, detta är ett bra förslag som partiet fortsatt bör verka för.
Detta för att medborgare, som fyller år sent på året, inte ska behöva vara nästan 22 år
första gången de får rösta. Förslaget är dock kompatibelt med att införa en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder i kommunalvalen.
Det vanligaste och starkaste argumentet mot en sänkning av rösträttsåldern, som
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även grundlagsutredningen fört fram, är att inte bryta rösträttsåldern och myndighetsåldern. Det är en rimlig hållning och därför föreslår inte denna motion att rösträttsåldern till riksdagsval ska sänkas och inte heller att valbarhetsåldern ska sänkas. Däremot föreslås en försöksverksamhet för kommunalvalen, val där frågor som
direkt berör ungas vardag avhandlas, som utformningen av parker, miljöaspekter,
lokalisering av skolor och förskolor med mera.
Vi har redan idag brutit myndighetsålder och ålder då medborgare får utökade
rättigheter och skyldigheter. Redan vid 15 års ålder blir barn straffmyndiga och har
samma plikt som personer över 18 år att vittna vid rättegång om domstolen önskar
det. En person som är 16 år har till det ännu mer rättigheter och skyldigheter vilket
stödjer att de också ska ha rösträtt i kommunalvalen. Dels upphör skolplikten, dels ges
personer vid 16 års ålder en betydande rättslig handelsförmåga, som att själv förvalta
egna intjänade pengar och att starta eget företag. Sedan 1999 har även 16-åringar
rösträtt i kyrkovalet. Med anledning av ovanstående föreslås kongressen besluta:
Yrkande:

att Vänsterpartiet fortsätter verka för att medborgare blir röstberättigade de år de
uppnår rätt ålder
att Vänsterpartiet verkar för att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till
16 år vid val till kommunfullmäktige införs
A132 KNIVSTA
Sänkt rösträttsålder
Demokratin är inget vi kan ta för givet. Det är något som varje generation måste
erövra. Statistik från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor visar att
47 procent av alla ungdomar tror att de har små eller inga möjligheter att föra fram
sina idéer till makthavare. Liknande siffror har redovisats av bland andra Rädda Barnen som även visar att en stor del av dagens ungdomar inte känner till sina rättigheter
enligt Barnkonventionen.
Demokratiutredningen som i sin rapport, från januari 2016, tagit fram flera förslag
på hur svensk demokrati ska vitaliseras, har som ett förslag att sänka rösträttsåldern
till 16 år. Några av argumenten är följande:
• Då det är fyra år mellan valen innebär det att förstagångsväljarna i snitt är
drygt 20 år. Om vi sänker rösträttsåldern till 16 blir genomsnittet drygt 18 år.
• Forskarna tycks tämligen eniga om att 16-åringars mognad inte skiljer sig
avsevärt från 18-åringars. De individuella skillnaderna är större än de generella.
• En sänkt rösträttsålder skulle bli ett incitament till en annan inriktning i
samhällsundervisningen.
• I vissa kommuner i de lokala valen i Norge, alla val i Österrike och vissa
tyska delstater har man gjort försök med sänkt rösträttsålder. Erfarenheterna
är genomgående goda. I Norge har man funnit att 16 års rösträttsålder leder till
högre valdeltagande även framöver.
• Vi vet att väldigt många ungdomar är engagerade, pålästa och vill påverka,
men alla vet inte hur. En sänkt rösträttsålder skulle fånga det unga engagemanget och vitalisera demokratin. Bland kritikerna finns röster om att ung106
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domar är för omogna. Tyvärr finns det många vuxna som idag visar ett högst
omoget beteende, som att dela lögner och skämt på sociala media, som om
det vore sanningar. Ingen skulle komma på tanken att föreslå att ta bort deras
rösträtt.
”Intressant nog har detta förslag – när vi testat tankarna – nästan inte väckt några
invändningar bland parlamentariker och kommunpolitiker. Det bör alltså finnas gott
hopp om första steg mot sänkt rösträttsålder redan i nästa val,” säger Olle Wästberg,
ordförande i 2014 års Demokratiutredning.
I frågor som rör skola, fritid och samhällsplanering finns det ingen som bättre förstår villkoren för de unga än de unga själva. Det är frågor som beslutas på kommunal
nivå och därför är det dags att släppa in denna unga kompetens i det demokratiska
samtalet. Vänsterpartiet Knivsta yrkar:
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för att kommuner, på prov, tillåts sänka åldersgränsen i val
till kommunfullmäktige till 16 år
A133 ENSKILD
Sänk rösträttsåldern
Sänkt rösträttsålder är både möjligt och önskvärt för att vitalisera och ge fler möjlighet att vara aktiva i demokratin. Ungdomsorganisationer, forskare, myndigheter
och flera statliga utredningar, senast Demokratiutredningen, har föreslagit sänkt rösträttsålder. Vänsterpartiet vill att unga människor ska lita på att politiken också utgår
från ungas verklighet, och därför ska det krävas ytterst välunderbyggda argument för
att hindra en utveckling mot sänkt rösträttsålder. Vi är ett progressivt parti som har
en stolt historia av att vidga rösträtten till fler och fler grupper i samhället. Vi bör nu
fortsätta det arbetet genom att sänka rösträttsåldern.
En av världens främsta forskare kring valdeltagande, Mark Franklin, ger genom
sina slutsatser stöd för rösträttsålder vid 16 år; främst med argumentet att människors
vana att rösta grundläggs i unga år och att det därför är bättre med valdebut vid 16
års ålder. En fördel med att sänka rösträttsåldern till 16 år är att den genomsnittliga
åldern för förstagångsväljare sjunker från 20 år till 18 år. Det innebär att en majoritet av förstagångsväljarna kommer att rösta för första gången under tiden de går
i gymnasiet. Det ger utbildningsväsendet möjlighet att vara ett uppmuntrande stöd
för förstagångsväljaren som behöver navigera bland politiska förslag och ideologier.
Risken att bli soffliggare, menar Franklin, ökar om valdebuten sker i eftergymnasial
ålder och incitamenten att gå tillvalurnan inte kan göras lika tydliga som när debuten
sker under skolåren.
Om yngre personer också får tillhöra väljarkåren är det inte osannolikt att de politiska partierna i större utsträckning intresserar sig för ungas åsikter och frågor och
att också det kan bidra till ökat samhällsengagemang och valdeltagande. När man i
tyska Niedersachsen sänkte rösträttsåldern till 16 år så ökade valdeltagandet bland
förstagångsväljare i kommunalvalen.
I kyrkovalen är rösträttsåldern sedan 1999, 16 år. Sverige har i flera omgångar
under förra seklet sänkt rösträttsåldern. Från 23 år 1945 i omgångar fram till 1975 då
rösträttsåldern bestämdes till 18 år. Erfarenheterna av sänkt rösträttsålder i olika val
i länder som Tyskland, Österrike och Norge är genomgående goda.
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Ett argument som ofta används mot sänkt rösträttsålder är att den bör vara knuten
till myndighetsålder och valbarhetsålder. Dessa åldersgränser har dock vid flera tillfällen varit åtskilda. Även den statliga Åldersgränsutredningen dömer ut argumentet
när de föreslår sänkt rösträttsålder. Idag är du straffmyndig vid 15 års ålder, de vanligaste körkorten är fördelade på fyra olika åldersgränser, du får handla på systembolaget när du är 20 år och du får adoptera barn när du är 25.
Men, kan någon undra, har de unga tillräckliga intellektuella eller ansvarstagande
förutsättningar som krävs för att få rösta? I det fall någon tänker i dessa banor kan
vi tydligt fastslå att sådana farhågor saknar grund. Forskning visar att ungdomar
idag har bättre intellektuella förutsättningar än ungdomar hade i tidigare generationer. Men oaktat detta, så är den grad av ansvar eller intellektuella förutsättningar
människor bär på inte något som bör vara en förutsättning för rösträtt, inte heller den
vilja enskilda har att faktiskt använda sin röst. Det är politikens ansvar att göra sig så
relevant att den uppmuntrar till högt valdeltagande.
16-åringar kan tillräckligt mycket och förtjänar lika mycket som 18 åringar att få
påverka samhället. Myndigheter, statliga utredningar, forskare och ungdomsburna
organisationer stödjer förslaget om sänkt rösträttsålder. Varför ska då partipolitiken
stoppa det – och varför ska just Vänsterpartiet vara en sådan konservativ bromskloss?
Slutligen, bevisbördan ska vila minst lika tungt hos den som vill ha rösträttsåldern
vid 18 år som hos den som vill ha rösträttsåldern vid 16 år. När frågan lyfts om varför
vi ska sänka rösträttsåldern bör även frågan ställas varför rösträttsåldern ska vara 18
år, och vilken forskning och empiri som stöder en fortsatt hög rösträttsålder.
Yrkande:

att Vänsterpartiet antar som sin åsikt att rösträttsåldern vid allmänna val ska vara
16 år
att Vänsterpartiet antar som sin åsikt att rösträttsålder från 16 år ska genomföras på
försök i samtliga eller ett antal kommuner
Tobias Smedberg, Uppsala

A134 ENSKILD
Avskaffa rösträttsåldern
I Sverige idag får medborgare rösta från det att de fyller 18 år. Den gränsen är den
samma som myndighetsålder. Myndighetsålder är inte självklart kopplat till ålder för
rösträtt även om de ofta följs åt. En rösträttsålder på 18 år är problematiskt av flera
anledningar. Ett av de mer praktiska problemen med en rösträttsålder om 18 år är att
vi har en straffmyndighet vid 15 år. Personer kan alltså bli straffade genom lagar de
inte kunnat påverka. Det är inte typiskt för en demokrati att medborgarna kan straffas för lagar de inte ens indirekt fått vara med att påverka. För att göra Sverige mer
demokratiskt behöver rösträttsåldern således sänkas till högst 11 år. Då skulle alla ha
möjlighet att påverka de lagar de kan dömas efter.
Samtidigt skulle en rösträttsålder om 11 år vara inkonsekvent. Det finns inget skäl
att överhuvudtaget begränsa rösträtten. Det är barn som drabbas hårdast av klas�samhället och könsmaktsordningen. Det är barn som drabbas när skolan är underfi108
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nansierad och fritidsgårdar läggs ner. Det är barn som kommer få ta konsekvenserna
av klimatförändringarna. Barn påverkas av politik. Därför bör barn få vara med och
påverka politiken.
En del vänder sig mot rösträttsålderns avskaffande av skäl som att barn inte har
konsekvenstänkande, inte kan läsa eller för att de inte har kunskaper om de politiska partierna. Det är förvisso relevanta invändningar men likväl helt irrelevanta.
Samma saker kan sägas om vissa vuxna. Det är inte skäl att dra in rösträtten för
någon, och ska inte heller vara. Inte heller behöver rösträttsåldern vara samma som
valbarhetsåldern. Det finns inget relevant och hållbart argument mot avskaffande av
rösträttsåldern annat än vuxnas ovilja att frånsäga sig makt. Samma argument som
idag används mot barns rösträtt har tidigare i historien använts mot kvinnors rösträtt.
Yrkande:

att Vänsterpartiet tar ställning för avskaffande av rösträttsåldern
Jesper Berglund, Backa, Mats Heden, Botkyrka

A135 ULRICEHAMN
Beslutande folkomröstningar i kommuner, landsting och
riksdag
Erfarenheten säger oss att de valda företrädarna för medborgarna (politiker) under
decennier har tagit beslut, vilka i alltför många fall har gått emot politikernas egna
vallöften och därmed emot väljarnas vilja. I dagens lagstiftning är folkomröstning
rådgivande de är inte bindande. Riksdagen, landstingen eller kommunfullmäktige
kan alltså fatta beslut som går emot valresultatet.
Yrkande:

att Vänsterpartiet utreder ett regelverk som gör det möjligt att förändra grundlagen,
så att folkomröstningar blir beslutande
A136 SKÅNE, SIMRISHAMN
Lagstadga mordbränder mot asylboende som terroristbrott
I tider då vi ser hem tänka att värma tusentals människor som kommer direkt från diktaturer, bomber, svält, mordbränder m.m. Människor med trauma. Dessa människor
ska bo på obestämd tid tätt inpå varandra, nuvarande regel är 3,3 kvm per boende.
Efter att ha flytt ett land så måste man kunna känna sig säker. Inte bara för sakens
skull. Utan också för integrationens skull. Förtroende byggs utifrån den verklighet
man lever i. Därför måste vi kunna ge en god försäkring om att mordbränder mot bl.a
asylboende ska klassas som ett terroristbrott. Det är ett terroristbrott per definition
vågar vi påstå och bör därför också klassas som ett. Nedan följer ett utdrag ur lag
(2003:148) om straff för terroristbrott (2009:399)
”2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten
med gärningen är att:
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
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2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta
eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella,
ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.
Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.
Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.
Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad
som sägs där i fråga om lägsta straff. Lag (2009:399).”
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för ett förtydligande så att planering och utförande av
mordbränder mot asylboende, tilltänkta asylboende samt flyktingförläggningar ska
klassas som ett terroristbrott
A137 KISTA, HÄSSELBY-VÄLLINGBY, TENSTA-RINKEBY–
SPÅNGA
Vänsterpartiet behöver svar på våldet i miljonprogrammen
Vi är tre stycken partiföreningar från Stockholms förorter som i dagsläget känner
oss svarslösa för det eskalerande våldet. Bara under vintern 2015/16 har fyra ungdomar blivit mördade i Stockholms förorter. Förövarna grips nästan aldrig. Frågorna är
många, svaren är få. Arbetarklassens barn dödar varandra.
Det är tydligt för oss att våldet, kriminaliteten och droghandeln hänger tätt samman med de växande klassklyftorna som är ett resultat av många år av högerpolitik.
Det här är områden där Vänsterpartiet har stort förtroende. Många kommer fram till
oss och undrar vad man kan göra, men tyvärr känner vi att vi inte har några svar.
Självklart kan vi berätta att det handlar om att bygga ett jämlikare samhälle som
håller ihop, men med dagens politiska läge känns det som en avlägsen framtid. Hur
många fler av femtonåringar kommer att hinna döda varandra tills dess?
Det handlar inte bara om Stockholms förorter, utan miljonprogramsområden i
många städer, Malmö, Göteborg och Örebro är bara några av dem. Det är en fråga
bortom vår räckvidd som lokala partiföreningar. Problemet är komplext och kommunpolitik ensamt kan inte t.ex. stoppa smugglingen av vapen som hittar vägarna till
miljonprogramsområden. Vi måste utforma en nationell handlingsplan för att vägleda våra politiker och aktivister på alla nivåer i partiet kring hur man ska hantera
och motverka situationen. Vi behöver en klar och tydlig politik idag, inte bara på lång
sikt.
Yrkande:

att Vänsterpartiet centralt utformar en konkret politik och handlingsplan kring hur
vi ska stoppa det ökande våldet i Sveriges miljonprogramsområden
A138 UPPLANDS-BRO
Avskaffa preskriberingsmöjligheten för sexuella övergrepp
mot barn
I november 2015 tog man upp på Sveriges Radio att sexuella övergrepp mot barn
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sällan leder till lagföring. Man hänvisade då till att polisens utredare inte hinner med.
Sexuella övergrepp mot barn är något som det ofta tar lång tid innan det uppdagas.
De utsatta lever ofta med en skam och ett trauma i många år innan hon/han gör en
polisanmälan.
Med tanke på att den som utsatts för ett sexuellt brott som barn ofta först i vuxen
ålder orkar ta tag i sina upplevelser och vill få upprättelse så kan en preskriptionstid
ses som skyddande av brottslingen.
Om ett sexuellt övergrepp mot barn uppdagas när barnet är barn så kan även då
preskribering ses som skyddande av brottsling.
Yrkande:

att Vänsterpartiet arbetar för att det inte ska finnas någon preskriptionstid
för sexuella övergrepp mot barn oavsett när de uppdagas
A139 LIDKÖPING
Utomstående myndighet som granskar polisens verksamhet
Vi får ibland kännedom om att anställda inom offentliga organisationer begår tjänstefel, brott eller övergrepp. Nyligen kunde vi läsa att 178 poliser har dömts under en
sexårsperiod, att var fjärde polis som dömdes för brott mellan 2005 och 20111 har
begått sexbrott eller kvinnomisshandel. Det är viktigt att allmänheten har förtroende
för vår offentliga verksamhet och myndigheter. Genom att det finns säkrade rutiner
och oberoende myndigheter som har möjlighet att granska dessa verksamheter tryggas insyn och bidrar till allmänhetens förtroende.
Med bakgrund av ovanstående föreslår vi kongressen besluta:
Yrkande:

att Vänsterpartiet arbetar för att en utomstående myndighet bildas som skall ha
möjlighet att granska polisen
A140 KALMAR LÄN, NYBRO
Juridisk tillämpning vid våld mot kvinnor
Kvinnors utsatthet har återigen blivit ett hett debattema i press och media. Den
behandling som kvinnor utsätts för i den juridiska behandlingen efter att blivit utsatta
för våld eller våldtäkt har ej varit förenlig med ett modernt samhälles normer och
värderingar. Kvinnor har vittnat om att den juridiska processen ”varit som ytterligare
ett övergrepp”. Yrkar att kongressen föreslår:
Yrkande:

att Vänsterpartiets representant i Justitieutskottet föreslår utskottet att titta på sista
årens domar gällande våld mot kvinnor samt lägger förslag om lagändringar där
man ser att kvinnors lagliga rättigheter åsidosätts och diskriminering, ojämställdhet
och orättvisa råder
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A141 ENSKILD
Tjänstemäns ansvar i den offentliga sektorn
Vi är en av de få parlamentariska demokratierna där en tjänsteman i sin tjänsteutövning inte kan prövas rättsligt så länge hen inte bryter mot någon straffrättslig lag.
Att inte rättsligt kunna pröva en tjänsteman i sin tjänsteutövning är otryggt för oss
innevånare men det torde vara än mer otryggt för berörd tjänsteman.
Vi har nu dagligen tjänstemän på olika nivåer som genom besparingskrav från sin
huvudman förnekar behövande det stöd som de har rätt till i lag gällande hemtjänst,
tryggt boende, avlastning, egen studieplan, med mera, med mera. Listan kan tyvärr göras
mycket lång.
Om vi ger denna tjänsteman det verktyg som det innebär att kunna få stå till svars
för ett beslut som strider mot de lagar och förordningar som reglerar våra rättigheter,
ger vi hen samtidigt ett vapen mot den sociala nedrustningen. Vi ger hen ett vapen att
inte kunna säga nej till den behövande utan hen måste fatta ett riktigt beslut.
Hen kan här, oavsett vad högre tjänstemän och i slutändan politikerna har beslutat
om i de ramar som reglerar berörd verksamhet kräva att beslutet verkställs för annars
blir hen juridisk ansvarig.
Yrkande:

att vår riksdagsgrupp motionerar till riksdagen om att ett juridiskt tjänstemannaansvar skall inlemmas i de lagar som i detta sammanhang är adekvat i den offentliga sektorn, dvs i kommun, i landsting och i stat
att straffsatsen normalt skall vara dagsböter men om beslutet har medfört en allvarlig fysisk, psykisk skada eller dödsfall skall även ett fängelsestraff vara ett av
alternativen
att påföljden rättsligt skall bedömas från fall till fall där bevisade felaktiga direktiv
och/eller hot från överordnad kunna jämka påföljden
att när verksamhet lagts ut på entreprenad både företrädare för entreprenören och
den hos henne beslutsfattande skall ingå i både straff och i straffpåföljd,
att ovan skall gälla även för den/de politiker eller den privata tjänsteman som
ersätter en enskild tjänsteman i den normala beslutsgången, dvs fråntar eller frångår
handläggarens delegation
Erik Karlsson, Upplandsbro

A142 ENSKILD
Yrkande:

att Vänsterpartiet skall aktivt verka för att avskaffa monarkin som statsskick
att skyndsamt verka för utredning om hur vi övergår från monarki till republik
Peter Blom, Karlstad
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A143 ENSKILD
Införandet av ett tredje juridiskt kön
Människor känner idag att de inte tillhör de binära könssytemet och vill inte heller
bli definierade som något de inte är. Personer utan tillhörighet ska inte behöva gå runt
och må psykiskt dåligt över att inte få låta vara vem de är. En enkel lösning på detta
är genom att erbjuda ett tredje neutralt kön för de som inte känner sig välkomna att
bli definierade som män eller kvinnor. Detta är en viktig åtgärd för att bekämpa den
psykiska ohälsan och den höga självmordsfrekvensen hos de som är osäkra vilken
grupp de tillhör.
Yrkande:

att staten erkänner ett tredje kön och gör det juridiskt möjligt att identifieras som
det
Victor Abdalla, Centrum

A144 HANDELSVÄNSTERN (ÖREBRO)
Könsneutrala ord i lagtexter
Språket är levande och ändras i takt med att samhället utvecklas. Ibland går det
snabbt att förnya vårt sätt att kommunicera och vilka ord vi använder i det talande
språket är mer flyktigt än de i skrift. Vissa texter uppdateras inte även om ord i dess
innehåll byter betydelse i vårt dagliga tal eller inte längre återspeglar det den vill
förmedla.
Vi ska alla vara lika inför lagen och det är av stor vikt för ett fungerande samhälle
att alla känner sig inkluderande i dess lagtext.
Yrkande:

att Vänsterpartiet i riksdagen verkar för att införa könsneutrala ord i lagtexter
A145 ENSKILD
Demokratisera riksdagsvalet
Sverige har ett i grunden välfungerande valsystem för riksdagsvalet. Det är sunt med
fokus på parti istället för person och det är sunt med en gräns för hur många röster
som behövs för att vara med i mandatfördelningen. Systemet är dock skapat för att
fungera väl för fem partier. Det skapar problem. Ett problem är när en stor del av
befolkningen inte blir representerade i riksdagen. Vi står inför en situation där det är
möjligt att flera partier får mellan 3 och 4 procent av rösterna i kommande val. Det
kan leda till minskat stöd för den parlamentariska demokratin, och det är något som
Vänsterpartiet förlorar på.
En relativt enkel lösning på problemet, som dessutom inte förändrar principerna
för valsystemet, är att modernisera valsystemet. Tanken hos motionärerna är ett system med överförbara röster, eller reservröster för den som så vill. Ett dylikt system
gör också att taktikröstandet inte behövs. Så här tänker vi oss. Om det parti du röstat
på inte når 4%-spärren (eller den mindre kända 12%-spärren) så överförs rösterna
(parti för parti) till den röstandes reservröst, för valsystemsnördar, ett STV-influe113
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rat partivalssystem. Som röstande kan du alltså rösta på mer än ett parti, men bara
ett alternativ räknas. Det hela gör att allas röster faktiskt räknas på ett parti som är
representerade i riksdagen. Systemet gör att en inte behöver fundera på om ett parti
kommer in i riksdagen när en lägger sin röst. En kan rösta på det parti som bäst
representerar ens åsikter.
Ett problem med systemet är att det kräver att flera partier kan anges på samma
valsedel. Det är inte görbart med det system som används idag. En enkel lösning på
det är förslaget som framlagts av Piratpartiet med val-sedelskrivare i varje valbås,
vilket också skulle lösa en del logistiska problem med valet.
Yrkande:

att Vänsterpartiet tar ställning för en modernisering av valsystemet där överförbara
partiröster används
Jesper Berglund, Backa, Mats Heden, Botkyrka, Johan Lönnroth, Centrum

A146 ENSKILD
Vänsterpartiets arbete för att kommunalisera begravningsväsendet
År 2000 separerades Svenska kyrkan från staten. Sverige saknar således en statsreligion och statskyrka. Trots detta har Svenska kyrkan hand om begravningar och
begravningsplatser i alla kommuner utom två (Stockholms stad och Tranås kommun). Det innebär att de flesta avlidna begravs i av Svenska kyrkan ”vigd jord” vare
sig om man tillhört Svenska kyrkan eller något annat religiöst samfund eller om man
haft en icke-religiös världsuppfattning. Detta är i grunden ett felaktigt förhållningssätt till begravningsverksamheten i ett samhälle som kallar sig sekulärt. Det finns
idag inget skäl för att ett visst samfund ska ha monopol på begravningar i större delen
av landet. Istället borde det vara kommunernas ansvar att organisera begravningar
helt fritt från religiösa samfund. Kommunerna kan i sin tur, om önskemål finns från
den avlidna eller hens efterlevande, avtala med respektive religiösa samfund att på
uppdrag genomföra begravningen. I de fall då den avlidna inte tillhör något samfund
bör kommunen upplåta mark för jordfästning samt lokal, fri från religiösa attribut.
Begravningsväsendet bör kommunaliseras i alla kommuner. Det ska inte vara upp
till varje kommun att avgöra hur man ska agera. Det är ett nationellt intresse att det
inte ska spela någon roll var man bor om man som avliden ska få en livsåskådningsneutral begravning.
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska arbeta för att begravningsväsendet ska kommunaliseras i alla
kommuner
A147 KISTA
Behov av förändrat regelverk
Sedan 1991 godkänner inte svenska myndigheter somaliska handlingar. Detta på
grund av att man anser att Somalia inte har en fungerande förvaltning och därför blir
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det svårt att kontrollera handlingarnas trovärdighet. Det innebär att handlingar som
utfärdats i Somalia inte kan läggas till grund för något i Sverige.
Konsekvenserna som uppstår för svenskar då man inte godkänner somaliska handlingar är många. Problematiken ligger i att det heller inte finns alternativ för de familjer som drabbas av Sveriges ställningstagande gentemot somaliska handlingar.
En svensk medborgare som avlider i Somalia kommer inte kunna avregistreras
från folkbokföringen hemma i Sverige, då dödsintyg som utfärdas i Somalia inte
godkänns. Detta kan i sin tur leda till att den avlidnes barn hemma i Sverige inte kan
förnya sitt pass då båda vårdnadshavarnas underskrift krävs. Barnen kan heller inte
ansöka om efterlevnadsstöd eftersom föräldern fortfarande lever i systemet. Barnens
möjlighet att få rättvisa blir därmed bortglömt i hela systemet.
Andra konsekvenser som uppstår är ifall den avlidne har barn som är bosatta i
Somalia så kommer barnen inte kunna ansöka om svenskt medborgarskap, då barnets svenska förälder inte är vid liv. Äktenskapet mellan föräldrarna godtas inte i
Sverige, eftersom äktenskapsbeviset utfärdades i Somalia.
Vänsterpartiet har tidigare lyft upp frågan och lyckats få igenom en lagändring
kring problemen som kan uppstå vid förvärv av svenskt medborgarskap. Reglerna
för automatiskt förvärv ändrades nyligen och innebär numera att ett barn förvärvar
svenskt medborgarskap automatiskt vid födelsen om en förälder till barnet är svensk
medborgare, eller en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.
Detta gäller oavsett var barnet föds och oavsett om föräldrarna är gifta med varandra
eller inte. Regelverk gäller dock bara barn födda efter 1 april 2015.
Har man oturen nog att födas den 31 mars 2015 är man född en dag för tidigt
för att räknas som svensk och är därmed bortglömd. Hela den här problematiken
grundar sig i att äktenskapet inte anses vara giltigt i Sverige. Barnet räknas inte som
svensk eftersom äktenskapet mellan föräldrarna inte är giltig och den svenska föräldern avlidit.
Det är bra att partiet tidigare lyft upp frågan med justitieminister Morgan Johansson, men Vänsterpartiet måste fortsätta driva på den här frågan så att regeländringen
inte enbart gäller för barn födda efter 1 april 2015 utan för alla som inte hunnit bli
myndiga. Alla barn bör vara lika inför lagen.
Partiet bör även trycka på mer om vikten av att Sverige hittar en lösning för de
konsekvenserna som uppstår i samband med somaliska handlingar för anhöriga
hemma i Sverige.
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för att alla barn som ännu inte blivit myndiga med en
levande eller avliden förälder som är/var svensk medborgare automatiskt ska förvärva medborgarskap, inte bara de födda efter 1 april 2015
att utreda möjligheten att hitta en lösning för alla de personer i Sverige som kommer i kläm på grund av att Sverige inte godkänner somaliska handlingar
A148 ENSKILD
Stoppa funkofobiska hets- och hatbrott!
Människor med normbrytande funktionalitet omfattas idag inte av skydd mot hetsoch hatbrott. Detta trots att denna grupp oftare drabbas av brott än andra och att flera
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länder nu infört detta i sin hatbrottlagstiftning. Det handlar t ex om fysiskt våld från
okända människor, hot, verbala ofredanden och framför allt kvinnor som utsätts för
sexuella övergrepp, där gärningspersonen haft funkofobiska motiv. Närstående, vårdare och assistenter kan utsätta en för våld även med dessa motiv, vilket än mer ökar
sårbarheten och beroendeförhållanden. Upprepade kränkningar och ett osynliggörande från samhället kan också leda till att funkofobiska brott allvarligt nog normaliseras. Det här är vardag för många, men kunskapsläget är trots det dåligt. Forskning
och relevant statistik behöver utvecklas för att synliggöra problemets utbredning,
karaktär och samhällets bemötande.
Hatbrott är ett demokratiskt problem då det hindrar en redan underordnad grupp
från att delta i samhället på lika villkor. Att allvaret i dessa brott erkänns är avgörande för att skapa en grundläggande trygghet hos de individer som ingår i de grupper som utsätts för hets och hat.
Idag saknas skydd för personer med normbrytande funktionalitet när det gäller
hets mot folkgrupp (Brottsbalken, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen). Denna grupp omfattas inte heller av straffskärpningsregeln i Brottsbalken. Denna regel ger visserligen utrymme att döma till strängare straff för brott som
begås av ”annan liknande omständighet” som i teorin skulle kunna omfatta funkofobiska hatbrott. I praktiken tillämpas det dock i princip aldrig. Det saknas också en
logik eftersom funktionsnedsättning ingår i Diskrimineringslagen, men alltså inte
omfattas av hatbrottslagstiftningen.
Handikappförbunden, DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och
Brottsofferjouren har i flera år arbetat för att hatbrottslagstiftningen ska utvidgas till
att omfatta funkofobiska hatbrott.
Inom OSCE-regionen så har det skett en tydlig ökning av antalet länder som nu
inkluderar funktionsnedsättning i hatbrottslagstiftningen. I Finland infördes det
2011, i Norge 2013 och totalt sett finns det i 16 länder i regionen. European Union
Agency for Fundamental Rights rekommenderar att funktionsnedsatta inkluderas
med hänvisning till Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
En utvidgad lagstiftning skulle ge en tydlig signalverkan och kan också ha en
förebyggande effekt. Det skulle ge betydligt bättre förutsättningar att ställa krav på
att polis, rättsväsende, vård och omsorg ska ha kunskap om dessa hatbrott. Det gäller även krav på det brottsofferstöd som kommunerna ska erbjuda, och tydliggör
också behovet av mer kunskap inom civilsamhällets brottsofferstödjande insatser.
Det handlar till exempel om grundläggande krav som att se till att skyddade boenden
och information för brottsutsatta är tillgängliga för alla.
Yrkande:

att Vänsterpartiet verkar för att personer med normbrytande funktionalitet skyddas
mot hets- och hatbrott
att Vänsterpartiet verkar för att kunskapen om dessa brott ökar inom Vänsterpartiet
Sofia Kuno, Kungsholmen, Veronica Kallander, Sundbyberg, Tobias Tengström,
Sundbyberg, Jesper Wiklund, Sundbyberg, Rebecca Mafredas, Sundbyberg, Eva
Eklund-Warnke, Sundbyberg, Karin Bylund, Sundbyberg, Kina Löwenbrååt Koski,
Sundbyberg, Ina Franzén, Sundbyberg, Karin Högström, Sundbyberg, Moisés
Ubeira, Sundbyberg, Conny Kallander, Sundbyberg, Eva Olofsson, Linné, Ingrid
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Burman, Uppsala, Lotten Båvik, Nyköping, Tobias Holmberg, Norrköping, Carina
Wellton, Haninge, Mikael Hallberg, Falkenberg, Mattias Annwall, Ekerö,Rebecca
Lagerstedt, Tranås, Ulrika Östberg, Halmstad, Sven Arnehed, Västra Södermalm,
Bengt Larsson, Kungsholmen, Kerstin Krebs, Kungsholmen, Peder Krebs, Kungsholmen, Marie-Louise Siverstrand, Kungsholmen.

A149 ENSKILD
Partiet ska verka för likabehandlingsprincip vad gäller
landstings- & regionala stöd till folkhögskolor
Av Sveriges folkhögskolor är cirka 2/3 så kallade rörelsefolkhögskolor, och drivs av
folkrörelseanknutna huvudmän. Resterande tredjedel drivs av landsting eller regioner.
Rörelsefolkhögskolornas IntresseOrganisation – RIO – har i olika undersökningar
kunnat påvisa att landstings & regioners stöd fördelats orättvist, till förmån för sina
egna folkhögskolor.
Ett förfarande som inte är möjligt inom den kommunala ungdomsskolan, där en
strikt likabehandlingsprincip tillämpas, det vill säga en kommunal huvudman får
inte gynna sin egen skola till förmån för till exempel en friskola.
Jag anser att samma förhållande måste råda när det gäller folkhögskolor.
I väntan på en nationell reglering, rekommendation från SKL eller liknande, anser
jag att partiets företrädare ska verka för en likabehandlingsprincip.
Det kan ske i nämnder eller fullmäktigeförsamlingar som hanterar dessa frågor.
Det kan också ske genom motioner, budgetförslag med mera.
Yrkande:

att partiets företrädare i landstings- och regionsammanhang ska verka för en likabehandling av samhälleligt stöd till folkhögskolor, oavsett huvudmannaskap
Tommy Fogelberg, Trosa, Eva Nordlöf, Trosa, Per Andersson, Nyköping

A150 KUNGSHOLMEN MFL
Diskriminering av äldre – ålderism
I många kulturer är åldrande detsamma som möjlighet till vishet och klokskap. De
äldre ses som en tillgång i samhället och deras erfarenhet värderas högt. Men i Sverige frodas ålderismen, det vill säga det är en människas ålder som utgör grunden för
fördomar och diskriminering.
Andelen äldre ökar i samhället. Allt fler kommer leva aktivt upp i hög ålder. Först
under andra hälften av 1900-talet har detta blivit möjligt för de flesta. Detta är ett
tecken på en lyckad samhällsutveckling. De flesta kommer att vara friska och fungera
utmärkt i samhället till 75 år eller äldre. Dagens pensionärer är aktiva, deltar i det
sociala livet och många väljer att arbeta vidare efter uppnådd pensionsålder.
Det finns flera exempel på ålderism i det svenska samhället, exempelvis när det
gäller politisk representation. Antal pensionärer med allmän pension (samtliga, exkl.
äldreförsörjningsstöd) var i december 2014 2,1 miljoner, cirka 28 procent av valmanskåren, men utgör endast 4 procent av riksdagsledamöterna. Representationen i
kommun- och landstingsfullmäktige är lika dålig.
117

A: ALLMÄNNA MOTIONER

Vi ser även ålderism inom arbetslivet, hälso- och sjukvården, i språket, i attityder,
och i lagstiftningen som inte underlättar för den som vill fortsätta att arbeta efter 65
års ålder.
Yrkande:

att partistyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan mot ålderism som
bygger på följande att-satser
att diskriminering av personer över 65 år motverkas aktivt och arbetas in i Vänsterpartiets olika strategidokument, utformat på ett sätt som är jämställt och inte
missgynnar kvinnor
att vi eftersträvar att andelen pensionärer vid val av politiska företrädare på samtliga nivåer motsvarar andelen i valmanskåren
att vi arbetar för en förändring av skattesystemet så att inte pensionärer beskattas
högre än förvärvsarbetande
Anna Lindén, Bromma, Elisabeth Löfvander, Bromma, Hakon Malmborg, Bromma

A151 SKÅNE, LUND
Likabehandling inom skönhetsprodukter och tjänster
Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i Sverige har gått framåt och det är dags
att ta nya steg för att alla i Sveriges mångkulturella befolkning skall kunna åtnjuta
samma tillgång av service och produkter. Invånare som har mörkare hudnyanser och
annat slags hår än det klassiska europeiska snittet har alltför länge varit hänvisade
till att beställa produkter från leverantörer utomlands eller till ett fåtal specialiserade skönhetsalonger på vissa utvalda ställen. Detta kan inte vara förenligt med ett
modernt mångkulturellt samhälle där alla skall behandlas lika och därför måste sortiment och tjänster utökas för att uppnå likabehandling.
Idag får exempelvis befolkning med afrikanskt eller asiatiskt hår inte betjäning
på de flesta hårvårdssalonger pga att frisörerna inte tagit sig tid att lära sig hur man
klipper dessa hårtyper. Samma gäller vid köp av smink och hudvårdsprodukter, då
de stora märkeskedjorna regelmässigt inte köper in produkter som är anpassade för
mörkare hudnyanser, även om det finns att ett stort antal leverantörer att tillgå. Samhällets sortiment finns inte tillgängligt för dessa befolkningsgrupper på grund av rent
ointresse och okunskap.
Våra näringsidkare har tidigare klarat anpassningar som varit mycket mer omfattande, som till exempel när vårt samhälle handikappanpassades och vi fick en diskrimineringslag som gjorde att fler av den totala befolkningen fick del av samhället,
så kommer de även att klara en likabehandlingsnorm gällande sortiment och tillgång
på tjänster.
Det kan knappast vara en ökad kostnad för den enskilde näringsidkaren, då det
endast handlar om att butiker skall vara medvetna om att vid inköp även ha i åtanke
att det finns sortiment även för mörkare hudnyanser samt att frisörer även skall ha
åtminstone grundutbildning för att kunna behandla afrikanskt eller asiatiska hårtyper.
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Yrkande:

att verka för införandet av en obligatorisk del i grundutbildningen för frisörer som
skall ha med inslag av afrohårvård och andra hårtyper som skiljer sig från den
”europeiska” hårtypen som anses vara normen i Sverige och västvärlden. Uppskattningsvis, enligt uppgift från branschen, skulle det motsvara en veckas kurs för att
lära sig grunderna
A152 KISTA
Antifascism är självförsvar
Det har undgått få att den fascistiska aktiviteten har ökat i Sverige. Efter att under
lång tid varit marginaliserade och svaga börjar fascistiska och nynazistiska rörelser
nu värva fler, stärkas och växa. Vänsterpartiet måste ha tydliga svar på denna oroande samhällsutveckling och ta ett större ansvar för att motverka den. Vi måste bli
den tydligaste och starkaste antifascistiska kraften i Sverige. Ingen kommer ta den
rollen åt oss, vi måste göra det själva.
Den antifascistiska rörelsen är allt mer tillbakapressad, utbränd och uppgiven.
Stöd och deltagande från Vänsterpartiet behövs. Vi kan inte låta fascisterna sätta
ett enda ord till av dagordningen, vi kan inte ge dem en enda millimeter till av våra
gator. Idag utgör fascisterna ett stort fysiskt hot mot rasifierade personer, HBTQ-personer och vänsterpolitiska aktivister, inklusive alla våra egna företrädare. Vi kan inte
längre titta bort, Vänsterpartiet måste ta kampen mot fascismen. På demonstrationer,
i parlamenten och överallt där den tar sig uttryck.
Vi behöver en tydlig strategi kring hur vi kan stärka det antifascistiska arbetet i
Sverige och ta en större del i det själva. Antifascism handlar om liv och död, får dessa
bruna krafter utvecklas helt fritt rör vi oss mot ett terrorns samhälle. Antifascism är
självförsvar, vi kan inte längre vänta, utan måste ta del i kampen. Det innebär inte
att vi ska bruka handgripligt våld mot meningsmotståndare, utan att fascisterna och
rasisterna ska i varje fall motverkas, marginaliseras och nekas en plats i det offentliga utrymmet. När fascismen kommer smygande tillbaks, då är det vi ännu en gång
måste stå emot, precis som vi gjorde sist.
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska utveckla en tydlig antifascistisk strategi
att Vänsterpartiet ska ställa sig bakom parollen ”Antifascism är självförsvar”
A153 ENSKILD
Vem isolerar vem?
Efter valet 2014 har det inrikespolitiska landskapet förändrats dramatiskt och fort.
• Det rödgröna laget satte V på utvisningsbänken i regeringsfrågan. V fick
sedan guldläge i och med decemberöverenskommelsen. Sedan sprack det och V
riskerar nu att hamna offside när minoritetsregeringen söker uppgörelser.
• De bruna och värdekonservativa formerar sig och vinner segrar. ”Reinfeldtlinjen” gentemot SD är raserad. Först gick KD, sedan bytte M taktik. De
historiska parallellerna förskräcker.
• S är defensiva och idélösa. Har tappat greppet om arbetarrörelsen. Tiden
119

A: ALLMÄNNA MOTIONER

som självklart största parti och statsbärare är definitivt förbi.
Läget för V att växa är gott. Vi vet sedan tidigare att vi har potential uppåt 15 procent när S krisar, vi har tydliga egna frågor att driva och partiledare som når ut. Men
det nedslående är att vi riskerar att bli större samtidigt som vi blir politiskt isolerade
utan makt och inflytande.
I valrörelsen 2014 var vårt huvudbudskap, i regeringsfrågan, att vi ingår i ett rödgrönt regeringsunderlag och är garanten mot samarbete med något borgerligt parti.
Det var helt riktigt i det politiska landskap som rådde då. Optimismen i mig hoppas
att det fortfarande ligger inom möjligheternas ram. Att med utomparlamentariska
rörelser och facklig kamp mobilisera till en förnyad vänstervåg där både V och S
växer och kan forma alternativ.
Realisten i mig tvingas se sanningen i vitögat. Det behövs en mental omställning
där V öppnar för deltagande i breda politiska konstellationer för att isolera de bruna
och värdekonservativa. M kommer sannolikt att ta väljare från SD samtidigt som
de som attraherades av ”de nya moderaterna” under Reinfeldt söker sig till den mer
anständiga borgerliga mitten hos L och C.
En kongress kan självfallet inte skriva ut recept eller detaljerade förhållningsregler
för det framtida taktiska agerandet för att nå politiskt inflytande. Men kongressen
kan uttala riktning och ge övergripande mandat.
Yrkar därför att kongressen uttalar:
Yrkande:

att den strategiska huvuduppgiften i den nya inrikespolitiska situationen är att isolera de bruna och värdekonservativa från inflytande
att Vänsterpartiet därför ska ha en mental beredskap att samverka i breda politiska
uppgörelser och konstellationer som kan gå över blockgränserna
att en strategisk huvuduppgift ska vara att stärka de utomparlamentariska rörelser
av alla de slag som kan förse den breda politiska arbetarrörelsen med idéer för
förändring och politiskt mod
Anders Rosén, Upplands Väsby

A154 ENSKILD
SD:s över huvudtagliga tillstånd att ställa upp i demokratiska val!
Sverige har, så vitt jag vet, undertecknat en av FN:s konventioner att förbjuda allt som
bedriver rasistisk och nazistisk propaganda.
Vi har, trots detta ett parti i våra parlament som gör just detta. Till på köpet råkar
det i skrivande stund vara vårt tredje största organisatoriska parti, med till och med
en plats i talmans-presidiet.
Jag talar så klart om SverigeDemokraterna, vilka också historiskt är sprunget ur
bland annat en kriminell organisation som Bevara Sverige Svenskt – BSS.
Yttrandefriheten till trots, så har vi som nämnts tidigare, undertecknat en konvention från FN, som förbjuder delar av dess agenda.
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Citerar bara NÅGRA av dess företrädare nedan, som sagts trots att de fått uppdrag, enligt kända medier:
”Skäms på er era parasiter!”. Så skrev en SD-nämndeman anonymt om ensamkommande flyktingbarn. Enligt Expressens kartläggning har minst tre SD-nämndemän skrivit rasistiska inlägg på olika hatsajter.
Ytterligare en nämndeman, som även sitter i kommunfullmäktige I Stockholms
stad och i Stockholms läns landstingsfullmäktige för Sverigedemokraterna, har gjort
anonyma rasistiska inlägg. ”Deportera packet till deras sophögar till länder istället för att dom ska vara här”, skrev nämndemannen 2012 på Fria tider. Personen är
anställd på partiets riksdagskansli och ska efter avslöjandet ha avsagt sig sitt uppdrag
som nämndeman.
Som nämnts, SKALL det vara ens möjligt att ställa upp i demokratins namn –
Demokrati är knappast något att finna en stavelse av i dess partiprogram??
Att gå igenom detta program, torde vara det första att göra, och att med hjälp av
detta starta en utredning för att hitta ”punkter” som gör att det går att förbjuda dem,
med lagen som ståndpunkt i ”ryggen”.
Slut citat.
Det MÅSTE gå att få ett stopp på detta samhällsomstörtande som finns i deras
kölvatten!!
För som sagt, att valmyndigheten har tagit beslutet att trycka upp valsedlar, och
godkänna dess deltagande i vår demokrati, går nu helt stick i stäv med konventionerna från FN. Vilket inte torde befläcka Sveriges i övrigt goda renommé hur demokratiska vi är, och hur vår välfärd har god standard i övrigt!
Med denna motion, vill jag då lyfta partikongressen till:
Yrkande:

att låta starta en utredning att SD förhindras att delta i valen och därmed förhindra
att dess propaganda sprids i våra parlament runt landet
att partiets riksdagsledamöter driver frågan i parlamentet
att om svårigheter uppstår på grund av vår yttrandefrihet, ges riksdagsledamöterna
mandat
att diskutera och förhandla med övriga 6 partier i riksdagen hur det kan förhandlas
fram ett avtal som ändå försvårar SD:s existens i parlamentet. Det är ju trots allt
emot en konvention Sverige undertecknat
Martin Andersson, Majorna

A155 ENSKILD
”En vänstersväng är det enda raka!”
I Sverige bedöms vi inte lika inför lagen. Detta syns allra tydligast när det gäller
trafikförseelser.
Att få 2000 kr i böter för en förseelse om man har 10 000/mån i pension mot om
man är regiondirektör med en månadslön på 170 000 förstår varje normalbegåvad att
det är en oacceptabel skillnad.
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I bland annat vårt grannland Finland är det annorlunda. Där ges bot efter inkomst.
Något som gör att man därigenom också får en jämställd påföljd.
Går det där är det också genomförbart här.
Yrkande:

att kongressen beslutar att partiet ska verka för att arbeta för ett införande av ett
progressivt bötessystem när det gäller trafikbot i Sverige på liknande sätt som Finland har
Ove Nordström, Götene

A156 ENSKILD
Gratis körkort på gymnasiet
Idag är det många ungdomar som avstår från att ta körkort. Orsaken är oftast det
höga priset som avskräcker försök att erövra den åtråvärda plastbiten med summor på
mellan 15 000 – 20 000 kronor. Utan körkort blir det svårare att få arbete, något som
idag är ett krav hos många arbetsgivare enligt Arbetsförmedlingen.
Ett förslag är att körkortet ska ingå i gymnasiet för att alla skolungdomar ska ha
bra möjligheter att klara sig senare i livet, speciellt på arbetsmarknaden. Det kommer
kosta mycket pengar men kommer vara värt det i längden när fler kommer ut i arbetslivet och betalar skatt på sin inkomst. Det som staten lagt ut för satsningen kommer
senare betalas tillbaka och gå med plus.
Vänsterpartiet bör ställa sig bakom förslaget och driva det i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är en reform väl värd att satsa på som många människor
skulle ha nytta och glädje av.
Yrkande:

att Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet att körkortsutbildning ska ingå i gymnasieskolan på samtliga program
att Vänsterpartiet driver kravet i budgetförhandlingarna med regeringen
Robert Zackrisson, Trollhättan

A157 KALMAR LÄN
Förstatliga utbyggnad av fiberbredband
För inte alls många år sedan kunde man betrakta snabbt internet som en lyx. Idag är
de flesta betal- och bokningssystem beroende av uppkoppling, många myndigheter
har sina huvudsakliga kontaktsvägar via internet och en stabil uppkoppling är ofta en
förutsättning för att till exempel kunna studera på distans eller arbeta hemifrån om
yrket tillåter.
Snabbt och stabilt bredband har blivit en alltför viktig och grundläggande del av
vårt samhälles infrastruktur för att låta marknadernas krafter avgöra vem som ska ha
råd med anslutningsavgiften.
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För en privatperson kan anslutningsavgiften vara alltifrån gratis till att kosta sexsiffriga belopp och dyrast är det ofta på landsbygden där behovet, ironiskt nog, också
ofta är som störst.
Det går att läsa i Vänsterpartiets landsbygdspolitiska plattform att vi vill ”Öka
stödet till bredband- och fiberutbyggnaden till landsbygden i hela Sverige” och att
”Att regeringen ska ta ett större ansvar för en bättre samordning av alla aktörer som
jobbar med bredbands- och fiberutbyggnad.”.
Denna hållning är för vag och påverkar föga en dysfunktionell marknad där aktörerna plockar de lönsamma russinen och att ”öka stödet” blir tyvärr bara ytterligare
ett exempel på att vinsterna är privata och kostnaderna offentliga.
I vissa delar av landet har kommunerna tagit ett stort ansvar för en gemensam
utbyggnad av fiberbredband, men att lita på de ekonomiskt ansträngda kommunernas
goda vilja kommer göra att tillgången till fiberbredband till ett rimligt pris kommer i
mångt och mycket ha att göra med i vilken del av landet du bor.
Genom att förstatliga utbyggnaden av fiberbredband så kan vi höja ambitionen
kring utbyggnadens omfattning samt genom ett solidariskt finansierande göra anslutningsavgifterna rimliga i hela landet.
Yrkande:

att kongressen beslutar att Vänsterpartiet ska verka för ett förstatligande 		
av utbyggandet fiberbredband
A158 ENSKILD
Digitaliseringen i samhället går nu så fort att de som inte har eller behärskar smart
telefoner utestängs från olika samhällsaktiviteter. Många pensionärer har varken
kunskap eller rätt telefon för att kunna köpa biljett till bussar och tåg. SJ plockar
nu bort biljettautomater vid många stationer på landsbygden och hindrar därmed
alla utan rätt telefon från att enkelt kunna använda sig av befintliga allmänna kommunikationer. De hänvisar till telefonbokning som kräver lång framförhållning och
utesluter spontanresor. Det är även betydligt dyrare och att få en biljett hemskickad
kostar 60:- . Många äldre har varken tillgång eller tillräcklig kunskap för att kunna
beställa via datorn. Dagens pensionärer vill ha samma möjligheter som andra att
kunna deltaga i olika aktiviteter och kunna utnyttja tåg och bussar.
Jag vill att kongressen beslutar att Vänsterpartiet aktivt ska arbeta för:
Yrkande:

att digitaliseringen i samhället inte genomförs så snabbt att man utestänger en del
människor från samhällsaktiviteter
att allmänna kommunikationer även i fortsättningen ska kunna användas av alla
oberoende av datakunskap och mobilinnehav
Judith Skörsemo, BräkneHoby
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A159 ENSKILD
För 30 år sedan hade i stort varje kommun i Sverige ett eget bussbolag + att det fanns
tre stora statliga bussbolag i Sverige, men där hände något, upphandlingseran inleddes. Idag finns en handfull kommunala bussbolag kvar i hela landet och de tre statliga
bussbolagen blev ett, och detta privatiserades 1996 under Göran Perssons regering.
Det fanns också ett stort privat bussbolag, Linjebuss, som idag heter Transdev och
ägs av franska staten.
Det statliga bussbolaget, Swebus, som idag är privatägt, heter numera Nobina.
Linjebuss/Transdev och Swebus/Nobina har tillsammans erövrat de flesta kommunala bussbolagen som funnits i Sverige under dessa 30 år som upphandlingseran
härjat, både genom uppköp och vunna upphandlingar.
Slutsatsen blir att den offentligt ägda busstrafiken i Sverige har tagit fruktansvärd
skada av alla dessa upphandlingar.
Det måste gå att hitta socialistiska sätt att bedriva kollektivtrafik, upphandlingar
är ett moderat sätt.
Yrkande:

att Transdevs Sverigedel omgående ska införlivas med Nobina som lika omgående
ska återförstatligas med eller utan tvångsmedel. På så sätt får vi tillbaka stora delar
av den offentligt ägda busstrafiken i Sverige. Sedan måste upphandlingar inom
kollektivtrafiken upphöra, för vår välfärd och vårt folkhem
Nicklas Hultqvist, Värmdö

A160 ENSKILD
Vargen
Antalet vargar i Sverige har ökat kraftigt sedan millennieskiftet. Vargpopulationens
storlek är ett ständigt debattämne då det förändras över året. Enligt Naturvårdsverket
har vargpopulationen från 1999/2000 vuxit från 13 till 68 familjegrupper och par till
vintern 2014/2015. Den årliga tillväxttakten har den senaste tioårsperioden varit runt
15 procent. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2014/15 beräknas till
cirka 460 vargar inklusive de vargar som dött under samma period.
Osäkerhetsfaktorn ligger mellan 364 och 598 vargar. I Sverige beräknas antalet
vargar till cirka 415 vargar med ett osäkerhetsintervall mellan 328 och 539. Varg
reviren är idag koncentrerade kring länen Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland, Örebro och delar av Västra Götalands län (Dalsland).
Den skandinaviska vargstammen präglas av problem med inavel från då antalet vargar tidigare var väldigt litet. Därför är invandringen av finsk-ryska vargar en
nyckel för att artens genetik ska stärkas och inaveln minska. Det är därför viktigt att
underlätta invandringen och värna eventuella avkommor från varg av den finsk-ryska
vargstammen.
I en del områden är koncentrationen av varg väldigt hög och påverkan på de närboende väldigt stor. Det handlar om såväl rädsla som angrepp på tamboskap och
hundar, oftast jakthundar.
Genom att varje år genomföra licensjakt på varg ökar den sociala acceptansen
för djuret. Jakten behöver inte vara omfattande men har ett viktigt signalvärde då
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det idag sker jakt på alla våra rovdjur. Reviren bör väljas ut med stor noggrannhet
av Länsstyrelsen. Licensjakt minskar också incitamentet för det som idag bedriver
olaglig tjuvjakt.
Skyddsjakt används idag för de vargar som återupprepade gånger rivit tamboskap
eller befunnit sig väldigt nära bebyggelse. Ett skäl till att varg angriper tamboskap
är att konkurrens i ett område om bytesdjuren blir väldigt hög på grund av den stora
och täta populationen av varg.
Ekoturism där man tar tillvara på förutsättningarna som naturen ger för turism
utan att människans avtryck blir för stort blir allt mer populärt. Vänsterpartiet har
drivit på Regeringen för att utveckla satsningar mot ekoturism. Något som det senaste
åren blivit allt mer populärt om än så länge i lite skala är vargsafari. Det drar till sig
hållbara besökare och skapar arbetstillfällen på landsbygden. Ekoturism kopplat till
varg är därför viktigt att värna i förhållande till andra intressen.
Yrkande:

att Vänsterpartiet är för att inventeringar och vetenskapligt grundad kunskap ska
ligga till grund för beslut om licensjakt på varg, för att gynnsam bevarandestatus
och social acceptans ska kunna uppnås
att Vänsterpartiet är för att hög koncentration som ett villkor för att bevilja
skyddsjakt
att Vänsterpartiet driver på för att värna de vargar som är viktiga för ekoturism
att ”Vidare ska vi arbeta för att få livskraftiga stammar av de naturligt förekommande djurarterna såsom till exempel varg, järv och lo.” i Partiprogrammet rad
715-716 stryks
Yttrande från Karlstad:
Partiföreningen ställer sig bakom att-sats nr 1-3 och föreslår avslag på att-sats nr 4.
Håkan Svenneling, Karlstad, Kajsa Fredholm, Leksand

A161 ENSKILD
Hästar vill inte vara poliser
I Kvarnby utanför Malmö, strax intill Kvarnby folkhögskola ligger ett stall för traumatiserade polishästar. Det är till detta stall polisen för sina hästar som blivit så skadade/chockade att de inte längre går att rida. En del av dessa hästar uppför sig sävligt,
rent av apatiskt, medan andra när som helst kan få irrationella utbrott. Alla boende
vet att man inte ska gå i närheten av de kravallskadade hästarna.
I augusti 2014, under demonstrationerna mot nazistiska Svp i Limhamn blev det
uppenbart för hela landet att polishästar är ett maktmedel som polisen inte kan hantera. Vi var flera medlemmar från Vänsterpartiet som bevittnade hur polisen gång på
gång red ner antirasister urskillningslöst. Flera antirasister hamnade på sjukhus med
svåra skador.
Att använda polishästar är uppenbarligen ett maktmedel polisen inte kan hantera.
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Att använda hästar som poliser är dessutom plågsamt för hästarna som tvingas utstå
högst stressande situationer.
Yrkande:

att Vänsterpartiet ska verka för att polishästar avskaffas
Mats Kejonen, Malmö, Maling Granroth, Malmö, Rode Grönkvist, Lund, Thomas
Engström, Lund

A162 ENSKILD
Hyresjordbruk
De nu rådande storskaliga jord- och skogsbruken ger varken särskilt många jobb eller
värnar miljön. Landsbygden avfolkas och utarmas. Allt färre jordägare äger allt mer
av marken, och det som görs i äganderättens namn blir närmast oantastligt. Samtidigt
anländer människor till Sverige med lång erfarenhet av jordbruk och djurhållning,
men utan resurser att utöva sitt yrke. Människor som aldrig skulle få banklån för att
köpa en gård. På de små plättar som finns tillgängliga, som exempelvis odlingslotterna i Malmös Rosengård, finns omfattande bevis på stor kunskap och odlarglädje.
Men att ha en bondgård ses troligen som en omöjlighet.
Därför borde staten göra det möjligt för människor att hyra mark och gård. Både
nyanlända och andra medborgare som har intresset men inte ekonomin. Önskvärt
vore att använda statens markinnehav och/eller att staten aktivt köpte upp mark för
detta ändamål. Brukandet kan ske på flera sätt. Antingen enskilt eller i olika former
av partnerskap eller samarbeten där skilda näringar kan samverka; odlingar, djurhållning, skogsbruk, gårdsförsäljning, utbildningar med mera.
Hyresjordbruk kan erbjuda lösningar på flera problem. Mer människor och sysselsättning på landsbygden bidrar både till självkänsla och solidaritet. Grogrunden för
fördomar och rasism skulle komma av sig. Dessutom skapas en mer hållbar landsbygd, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Yrkande:

att Vänsterpartiet undersöker möjligheterna att genomföra en reform där staten kan
erbjuda hyresjordbruk
Mats Källblad, Malmö

A163 ENSKILD
Ledstjärnor för politiken: Kunskap och vision
Eller tyckande och rädsla
Jag var på väg i bilen när jag 1986 nåddes av nyheten att Tjenobylkatastrofen var ett
faktum. Sedan länge medlem i VPK och aktiv med kommunala uppdrag. Då brast jag
ut: ”Nu kallar jag mig inte längre kommunist”. Kommunisterna i då Sovjet hade så
allvarligt missbrukat sitt förtroende, att det skulle vara mer av en börda att bära den
etiketten. Det blev debattartilklar och tror jag motion till VPK s kongress omgående.
Men det skulle dröja några år innan K:et föll bort. Efteråt fann jag emellertid att
126

A: ALLMÄNNA MOTIONER

detta fick en mycket otrevlig biverkan. Många av de kamrater som varit med längre
och hämtade sin kraft ur den klassiska litteraturen om vägen ”Till det klasslösa samhället” resignerade. Det var precis de som hållit fanan högt och parallellt med de
dagliga små reformerna i parlamenten hade ett större mål.
För dem var kunskapen viktig. ”Den vetenskapliga socialismen” var basen för de
politiska ställningstagandena. Det var också ett driv hos dem á la ”Du ska ta ledningen och makten”.
Och kunskapen hämtade de inte okritiskt från vanliga svenska media – Nej den
sökte man från annat håll.
Vid en studiecirkel med partikamraterna för någon månad sedan frågade jag deltagarna om de visste hur många höghus som föll samman den 11 september 2001 på
World Trade Center i New York. Det var bara jag som visste att det var tre byggnader.
Ett fyrtiåttavåningshus föll kl 17.20, precis som om det varit utsatt för en planerad
sprängning. Att sakna kunskap är förlåtligt, det går att rätta till. Men när en annan
kamrat Egon Frid skrev på en lista ”For The Truth of September 11” så blev han
attackerad av TV4 som förlöjligade honom med redigeringsteknik. Man ringde också
upp hans riksdagskamrater, som fick åstadkomma det fatala att be Egon Frid att ta
tillbaka sitt namn.
På den gamla tiden hade majoriteten eller samtliga inte fallit undan för TV4s politiska utspel utan svarat med att istället skrivit på uppropet de också. När blev det
politiskt inkorrekt att kräva sanningen?
I samhället i stort har man sett en utveckling där rädslan fått allt större spelrum.
Konflikträdslan blir dominerande. Detta gäller också partiet. När man ibland diskuterar med företrädare i Riksdagen om de har gjort interpellationer, motioner eller
inlägg i olika frågor så får man ibland det undvikande svaret: ”Det är inte politiskt
möjligt”. Det är inte hålla fanan högt. Man aktar sig alltför ofta att ta strid, om man
vet att man förlorar i det korta perspektivet, eller om man tror att förtroendekapitalet
kan gå förlorat gentemot vissa grupper.
Det mest skrämmande exemplet på detta är Miljöpartiets undergång i regeringsställning. De har hissat ner sin gröna fana på halv stång, bara för att behålla några
ministerstolar.
Att inte hamna i den Fridolinska sitsen krävs lite mer än att bara ha en rätt poltik.
Till det krävs en grundad politisk kompass som bygger på egen kunskap (inte den
som levereras av AB, Expressen, SvD eller DN) Också Public Servicekanaler som
TV och Radion är mest megafoner åt makten. Ett undantag gjorde dock TV med
Dokument Inifrån, då man i år avslöjade hur Karolinskas professorer duperats av en
bluff-transplantat läkare från Schweiz-Italien. Den skandalen kan till och med kasta
ut Utbildningsministern ur hans stol.
Vänsterpartiet står inför ett vägval – att möta en framtid som förändras. Detta kan
göras med ett eget kritiskt kunskapsinhämtande – inte minst med vilka klasskrafter
man samarbetar med. I klimatfrågan sitter man nu på samma sida barrikaderna som
den globala storfinansen och oljebolagen (läs Paris). Då växer kraven på den egna
integriteten.
På samma sätt hamnade Vänsterpartiet inom den av Rockefeller dominerade skolmedicinen när man i senaste budgetomgången fick igenom krav på utökad mammografi (Den screeningmetoden innebär enligt Cochrane en större risk för kvinnor att
drabbas av bröstcancer än att bli botad) Samma med beslutet att ge ungdomar med
psykiska problem gratis läkemedel. Det är inte medel som läker, men som kan dämpa
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symtom. Alternativet hade varit att som i gamla DDR delat ut på skolor D-vitamin,
C-vitamin och omega-3 tillskott. Då hade långt färre fått diagnoser än i dagens Sverige.
Ska man hårddra det hela så gör Vänsterpartiet manövrar för att inte skrämma
eventuella väljare så att vår partiledare lär sig muntra upp publiken med ett leende
även när han river i mot riskkapitalister inom vår offentliga sektor. Antingen skickar
vi Jonas på charmkurser eller så tar vi och rycker upp rädslan med rötterna och tillägnar oss gedigen kunskap. Vad prioriterar vi inom politiken?
Yrkande:

att Vänsterpartiet initierar en verklig debatt där vi antingen ställer upp att kunskap
och självförtroende ska vara vägledande eller om vi ska vara försiktiga och nöja oss
med de små förhandlingsframgångarna
att för att testa det första alternativet ovan i riksdagen så kräver partiet att den internationella forskning som finns om sambandet mellan artificiell elektro-magnetisk
strålning och elöverkänslighet hos människor gör att man helt förkastar det tendentiösa arbetet som Strålskyddsmyndigheten hittills åstadkommit. Vänsterpartiet borde
kraftfullare värna den grupp som befinner sig som elflyktingar i vårt egna land
att man som parti och speciellt i Riksdagen bringar i klarhet vad som syns på himmelen. De chemtrails som dykt upp på svenska himlar efter flygplanen måste bero
på att man har en tillsats i bränslet. Vad ingår i den och har den en del i ett hemligt
experimenterande med geoengineering
Ingemar Ljungqvist, Uppsala
A164 ENSKILD
Motion om förbud emot utnyttjande av människan i militär och civil hjärnforskning
FOI (försvarsforskningen) har sedan flera årtionden upprättat system där människor
kopplas upp till datorer för olika forskningsprogram och även utnyttjas i projekt som
ger skador. Den här forskningen sker helt utan tillstånd från de som utsätts och dessa
superdatorsystem kallar FOI för Människa-system interaktion. När generalen och
neuroprofessorn Bo Rybeck tillträdde som generaldirektör för FOA 1985 sa han i
en intervju i Dagens Nyheter (15.5.1985) att ”Det är bra att människan finns med i
försvarets forskning och utveckling.” Men människan vet inte om det. Ingen människa och lika lite någon inom vänstern känner till att det utvecklats system där våra
hjärnor sammankopplats till forskningsdatorer.
SOU 1987:31 skrev: ”Forskarna har reagerat starkt när kritik framförts mot deras
metoder. Men i framtiden kan inte befolkningen förväntas ställa upp som forskningsobjekt.” FOI skriver nu i sin verksamhetsberättelse: ”Hos FOI utvecklas system med
fokus på samspelet mellan människa och teknik….” Vad det står för förklaras med
orden: ”Maximalt användningsvärde i system under hela livscykeln… Målet är att
systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att
uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt.”
Deras målinriktning kommer längre för varje år och leds av en långtgående manipulation av tänkande och uppfattningar. Det är den djupare orsaken till att det militära
projektet aldrig kommit upp till debatt. I sin verksamhetsagenda skrivs också: ”Verk128
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samheten inom totalförsvaret innebär ofta stora fysiska belastningar på människor
med risk för allvarliga skador.” Samma människofientliga idé totalitära stater utvecklar emot sina befolkningar.
Ytterligare texter från dem är: ”Vi har unika verktyg för beskrivning och modellering av mänskligt beteende.” Tekniken kallas för hjärna-datorinteraktion eller biomedicinsk telemetri och innebär en sammankoppling av människors hjärnor med
teknologi till forskningsdatorer för medicinsk forskning, hjärnexperiment, sociala
undersökningar, tankekontroll, beteendemanipulation, styrning av människors kognitiva funktioner osv.
EU-kommissionens etikråd skrev i deklarationen Ethical Aspects of ICT-implants
in the Human Body om den här forskningen: ”ICT implants in the human body
have large and important ethical consequences. They show that ICT implants may
influence the nervous system and particularly the brain and thus human identity as a
species as well as individual subjectivity and autonomy…The use of ICT implants in
order to obtain remote control over the will of people should be strictly prohibited…”
De avslutade sitt dokument med att uppmana till en allmän debatt.
I Sverige styrs den här forskningen genom nätverket FOI byggt upp med Vinnova,
Swedish Brain Power, Swedish ICT-research, KK-stiftelsen, Karolinska Institutets
neuro- och traumaforskning, KTH, Hibernon AB och Bo Rybeck Brain Research.
Alla dessa forskningsorgan och stiftelser leds av personer som har nära band med
FOI och tillsammans representerar de svensk hjärnforskning.
FN:s artikel 5 skriver att ingen människa får utnyttjas i forskningsprojekt utan
sin medgivande och svenska ledande statstjänstemän har menat att Sverige genom
kränkningarna av människan i detta projekt ifrågasätts om landet kan kallas demokrati. Det är inte fakta utan en offentlig debatt och politiska aktioner som måste tas
för att skapa restriktioner för utnyttjandet av människan i hjärnforskning.
Yrkande:

att Vänsterpartiet tar upp ämnet politiskt och i riksdagen, kräver ett slut på utnyttjandet av människan i militär och civil hjärnforskning. Samt förbud mot att människor
skall tvingas utgöra levande forskningsobjekt, vilket även FN.s artikel 5 styrker
Peter Magnusson, Vällingby

A165 MUNKFORS, SUNNE, TORSBY
Komplettering av Landsbygdspolitisk plattform
I studiecirkelform har Vänsterns partiföreningar i Munkfors, Sunne och Torsby
gemensamt arbetat med Landsbygdspolitisk Plattform. Vi har funnit att arbetsgruppen som skapat den på ett utmärkt sätt format ett program för att få en livkraftig
landbygd som bas för vårt land. Den motiverande inledningen på varje avsnitt belyser
oftast problematiken på ett klargörande sätt, men vi saknar några delar vad det gäller
föreslagna åtgärder.
Yrkande:

att följande punkter tas upp som komplettering av Vänsterpartiets Landsbygdspolitiska Plattform:
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Skattepolitik för hela Sverige. Sid 4,
att under ”Vänsterpartiet vill” kompletteras med:
• Utnyttjande av naturresurser skall beskattas vid källan. Detta skall gälla
all verksamhet som skogsbruk, gruvnäring, vatten- och vindkraft samt turism.
Intäkten av denna skatt skall vid behov kunna användas till skatteutjämning
mellan kommuner.
• All fastighetsskatt skall gå till kommunen.
• Det kommunala skatteutjämningssystemet skall bevaras.
Infrastruktur för hela Sverige. Sid 4,
att under ”Vänsterpartiet vill” kompletteras med:
• Avstå från utbyggnad av snabbtågsbanor, lägg istället de pengarna på 		
underhåll av befintliga järnvägar och byggnad av nya kompletterande linjer. 		
Annullera avregleringen av järnvägen.
• Vägunderhållet skall i största möjliga omfattning utföras 				
av lokala entreprenörer.
• Sträva mot att kollektivtrafiken på sikt skall vara avgiftsfri.
• Återgå till en reglerad elmarknad.
• Förstatliga elnätet.
Små företag – en motor för landsbygden. Sid 6
att under ”Vänsterpartiet vill” kompletteras med:
•
•
•
•

Smärre inkomster från soloföretag skattebefrias.
Skattelättnader genomförs för mindre mikroföretag.
Regionala etableringsstöd för företag som väljer att etablera sig
på landsbygden, särskilt inom det tidigare så kallade inre stödområdet.

Skogens många värden. sid 8.
att under ”Vänsterpartiet vill” ändras tredje meningen i tredje stycket till: …Med
hänsyn tagen till boniteten kan detta ofta göras genom tätare plantering, som ger
ökad skörd vid första gallring.…
att under ”Vänsterpartiet vill” kompletteras med:
•
•

Etableringar av industri för vidareförädling av skogsråvara 			
skall stödjas i skogsbygder.
Talloljeframställning för dieselproduktion skall stimuleras.

Lanthandel och drivmedel. sid 10.
att under”Vänsterpartiet vill” kompletteras med:
•

Öka skattereduktionen för bilägare i glesbygd.

Bygg bostäder i hela landet. sid 12.
att under ”Vänsterpartiet vill” kompletteras med:
130

A: ALLMÄNNA MOTIONER

•
•

Villkoren på bostadsmarknaden skall jämställas för hyresrätter, 			
såväl som för bostadsrätter och egna hem.
Möjligheten för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden 			
måste förbättras.

Kultur för alla. sid 13.
att under ”Vänsterpartiet vill” ändras första stycket till:
•

Lagstifta om alla kommuners skyldighet att tillhandahålla 			
avgiftsfri verksamhet i kulturskolan för barn och unga.

att under ”Vänsterpartiet vill” kompletteras med:
•

Biblioteken måste finnas kvar i samma omfattning som i dag. 			
Låneverksamheten skall vara avgiftsfri.

Rovdjur. sid 14
att under ”Vänsterpartiet vill” stryks: Hela andra stycket och även andra meningen i
tredje stycket.
att under ”Vänsterpartiet vill” ändras sjunde stycket till:
• Att åtgärder vidtas så att Sverige får en långsiktigt gynnsam bevarande
status för varg. Det kräver enligt Vänsterpartiets bedömning en ökad genetisk
variation som tillåter en mindre men friskare stam än i nuläget. Detta leder till
en ökad acceptans.
att under ”Vänsterpartiet vill” kompletteras med:
•
•

Genom att tillåta en reglerad jakt ökas acceptansen ytterligare.
Beskatta utnyttjandet av naturresurser. sid 14

att under ”Vänsterpartiet vill” kompletteras med:
•
•

Nya investeringar skall sträva efter hållbarhet och förnyelse 			
medan tärande verksamhet skall beskattas.
Skatt skall även läggas i fonder för framtida återställning. 			
Detta är viktigt för kommande generationer.

A166 ENSKILD
Inledning till Högskoleutbildning
Utbildningspolitiska programmet
Sida 19 under rubriken Högskoleutbildning
Vi anser att Programmet behöver en inledning som beskriver Vänsterpartiets syn
på högre utbildningens roll i samhället.
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Yrkande:

att följande text läggs till först under rubriken Högskoleutbildning:
”Högskolan har som uppdrag att utbilda människor samt att bedriva forskning. Därför har högskolan en central roll i ett kunskapssamhälle. Utöver det så bör det finnas
en vision om högskolan och den högre utbildningen som en klassutjämnare. För att
detta ska uppnås måste högskolorna arbeta aktivt och kontinuerligt med breddad
rekrytering, men den måste även arbeta med breddat deltagande. Breddat deltagande
innebär att alla studenter ska ha samma förutsättningar att delta i, klara av och tillgodogöra sig sina studier. Idag har studenter från icke studievana hem och studenter
från icke svensktalande hem svårare att klara av sina studier. För ett breddat deltagande krävs att högskolorna satsar på pedagogik och stöd, men även att de utbildningsanslag och resurser som tilldelas olika högskolor och utbildningar möjliggör för
fler lärarledda timmar. Framför allt inom humanioran och samhällskunskapen finns
idag ett nationellt problem med för få lärarledda timmar, vilket missgynnar framför
allt studenter från studieovana och icke-svensktalande hem.”
Micaela Kedhammar, Farsta, Lukas Löfling, Huddinge

A167 ENSKILD
Fribelopp för studenter
Utbildningspolitiska programmet
Sida 19 under rubriken Studiemedel
Det är många studenter som arbetar under somrarna för att försörja sig. Som en
följd av detta är det orimligt att fribeloppet beräknas på helåret även för studenter.
Detta riskerar att påverkar studenters möjlighet att få studiemedel.
Yrkande:

att under rubriken Studiemedel följande text läggs till:
”Fribeloppet bör vara beräknat per studieperiod och inte på hela året. En student bör
kunna arbeta en termin eller en sommar utan att det påverkar studiemedlet för nästkommande termin.”
Micaela Kedhammar, Farsta, Lukas Löfling, Huddinge

A168 ENSKILD
Motion: Finansiering av högre utbildning
Utbildningspolitiska programmet
Sida 20 under rubriken Högskoleutbildning
Det idag rådande resurstilldelningssystemmet för högre utbildning är problematiskt och bidrar inte till ökad utbildningskvalité; därför vill vi att detta ses över.
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Yrkande:

att efter stycke tre under rubriken Högskoleutbildning lägga till ett nytt stycke
bestående av följande text:
”Finansieringen av högre utbildning har under lång tid varit underfinansierad. Att ha
ett resurstilldelningssystem som är grundat på hur många studenter som antas och på
hur många studenter som tar sina poäng är inte ett långsiktigt hållbart system. Det
gynnar vare sig utbildningskvalité eller en långsiktig kunskapsförsörjning av samhället. Ett resurstilldelningssystem som tar hänsyn till flera aspekter i kombination
med en generell ökning av resurser till högre utbildning skulle som vi ser det lösa en
stor del av dagens problem med finansieringen av högre utbildning.”
Micaela Kedhammar, Farsta, Lukas Löfling, Huddinge

A169 ENSKILD
Finansiering av studentkårer
Utbildningspolitiska programmet, sida 20
Studentkårernas verksamhet är en förutsättning för en god kvalité inom högre utbildning. Därför är det viktigt med att studentkårernas finansiering inte ställer dem i
beroendeställning till sina respektive lärosäten.
Yrkande:

att sista meningen i stycket på sida 20 som börjar med ”Studenter ska vara delaktiga i och ha inflytande över utbildningen” stryks och ersätts med följande text:
”Studentkårernas ekonomiska situation har försämrats sedan avskaffandet av kårobligatoriet och de har blivit mer beroende av bidrag från lärosätena. Detta skapar
en problematisk beroendeposition då studentkårerna får ekonomiskt bidrag från den
part som kårerna ska granska. För att minska studentkårernas beroende av lärosätena
måste statsbidraget till studentkårerna öka.”
Micaela Kedhammar, Farsta, Lukas Löfling, Huddinge
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