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Motion angående aktivera ungdomar  
I Sundbyberg har Vänstern ett starkt stöd. Engagemanget är lite oregelbundet men något som 
föreningen verkligen behöver är ett aktivt ungdomsförbund eller rörelse. 
Jag yrkar 
att  styrelsen arbetar fram en strategi för hur ungdomsförbundet kan stöttas eller hur 
 ungdomar i kommunen kan aktiveras för en stark och enad vänster. 
 
Moises Ubeira  
 
 

Styrelsens svar på motion angående aktivera ungdomar  
Det viktiga i Vänsterpartiets relation med Ung Vänster är att komma ihåg att de är en helt fristående 
organisation som beslutar om sin egen verksamhet. Vi som ”moderparti” kan inte bestämma över 
ungdomarna. Styrelsen tycker dock att det är bra och viktigt att det finns verksamhet för unga som är 
vänster även i vår kommun.  
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
att styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur styrelsen och partiföreningen kan 
 erbjuda olika typer av hjälp till de ungdomar som vill engagera sig i Ung Vänster,  
att Vänsterpartiet Sundbyberg medvetet ska jobba för att inkludera personer i alla åldrar i 
 verksamheten som vill jobba med våra frågor.  
 
 

Motion angående representation  

I Sundbyberg har Vänstern ett starkt stöd. Samtidigt ser vi hur engagemanget är oregelbundet och 
framförallt hur kommunen till stor del inte har representation i styrelse och i uppdrag. Vi har även fått 
information om att i Hallonbergen är röstdeltagande mycket längre (30 %) än i tex Duvbo. 
Jag yrkar 
att  styrelsen arbetar för att ta fram en strategi på hur vi bäst når ut till områden där 
 röstdeltagande är lågt. 
 

Moises Ubeira  
 
 

Styrelsens svar på motion angående representation  
Att se till att stärka vår närvaro i de områden där röstdeltagandet är lågt är en viktig del av vårt arbete 
då vi vet att Vänsterparitet skulle tjäna på att fler personer i dessa områden röstar. Under 
arbetshelgen ”Pepp och politik” togs det fram underlag till den plan som nu presenteras på årsmötet 
som en långsiktig plan av vår verksamhet. I den finns även sådana frågor med, och kan även 
utvecklas utifrån detta vid behov. Vi tycker inte att det behövs ytterligare ett dokument för att arbeta 
med frågan.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
att anse motionen besvarad i och med den långsiktiga planen.  


