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Motioner till årsmöte 2017 med 

Vänsterpartiet Sundbyberg med svar 

 
Ungdomar 

Årsmötet 2016 bifölls en motion om att styrelsen skulle ta fram förslag på hur styrelsen och 
partiföreningen kan erbjuda olika typer av hjälp till de ungdomar som vill engagera sig i Ung 
Vänster samt att Vänsterpartiet Sundbyberg medvetet ska jobba för att inkludera personer i 
alla åldrar i verksamheten som vill jobba med våra frågor.  
 
Efter ett år ser vi att vår ungdomssektion inte kommit ur sin dvala. Eftersom ungdomarna 
trots allt är vår framtid och har perspektiv som vi äldre ibland missar, är dessa fundamentala 
för att lyckas skapa en stark och enad vänster i Sundbyberg. 
 
Därför yrkar jag  
att styrelsen arbetar fram en strategi för hur ungdomsförbundet kan stöttas eller 
 hur ungdomar i kommunen kan aktiveras för en stark och enad vänster. 
 

Moisés Ubeira  
 
Styrelsens svar 
Att jobba med att nå unga personer är viktigt ur flera perspektiv. Dels handlar det om 
tillväxten i partiet, och dels för att vet vi att Vänsterpartiet har ett starkare stöd hos unga. I 
den masterplan som togs fram 2016 lyftes frågan om att jobba med yngre personer (16-25 
år), något som bara påbörjats. Under året har vi sökt kontakt med de medlemmar som finns i 
Ung Vänster som bjudit in till våra medlemsmöten, vi har tillsammans med Ung Vänster 
besökt ett par av kommunens skolor och försökt stötta klubben på olika sätt.   
 
Nu måste vi hitta fler aktiviteter, metoder och kampanjer för att nå fler unga sundbybergare. 
Det kan därför en klok idé att ta fram en strategi med handlingsplan för just detta arbete. Det 
är dock viktigt att strategi i sig inte blir målet, utan att vi faktiskt vill uppnå nå de unga som 
bor i vår kommun.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta  
att bifalla motionen.  
 
 
Förberedelse inför konferenser och dylikt 
Varje år finns det konferenser eller kongresser som påverkar Sundbyberg, direkt eller 
indirekt. I vår partiförening har vi många engagerade individer och många välbalanserade 
tankar och analyser som till stor del skulle gynna både distriktet och partiledningen. 
 
Upplevelsen är dock att vi inte lyckas tillvarata på våra olika perspektiv så att vi, tillsammans, 
skapar en välbalanserad riktlinje som våra representanter vid dessa tillfällen kan ta med sig. 
 
Till exempel äger distriktsårskonferensen rum i mars och inför det finns inget inbokat möte 
där medlemmarnas röster får plats så att ombuden får mer samlad kunskap för att kunna 



representera kommunen på bästa möjliga sätt. Det fanns inte heller ett möte inbokat för att 
kunna ha diskussioner om eventuella motioner mm. Detta leder till att mycket ansvar läggs 
på individer. På distriktet tas många beslut som påverkar kommunen direkt och då är det 
viktigt att vi alltid är förberedda för att ha så mycket kunskap som möjligt för att kunna vara 
med att påverka. 
 
Dessa aktiviteter är alltid i god tid inplanerade och kan tas med i kalendariet. Jag ser att det 
finns utrymme för förbättringar så att medlemsmötet i anslutning till, är vigd för just detta 
ändamål. På så sätt inhämtar vi medlemmarnas olika perspektiv och kan då vara den goda 
representanten som medlemmarna också förtjänar.  
 
Jag yrkar  
att medlemsmötet innan samtliga deadlines (för motioner och nomineringar) går ut, 

 ägnas till kommande aktivitet (tex DÅK).  
 
Moisés Ubeira 
 
Styrelsens svar 

I dagsläget genomförs medlemsmöten ungefär en gång i månaden. Utöver detta förväntas 
de som har kommunala uppdrag att delta på kommungruppsmöten en gång i månaden, 
förutom att en ska delta på nämndmöten. Vi tror därför att det kan vara svårt att ha fler möten 
än de vi redan har i föreningen.  
 
På de möten vi genomför redan idag försöker vi ta upp de frågor som är aktuella. Det kan 
vara både nomineringar och genomgång av aktuella frågor. Problemet brukar dock vara att 
mötestiden är knapp, och det kan vara svårt att hitta diskutera alla frågor ingående.  
 
Inför kongressen 2016 bjöd vi in till en träff som handlade om kongressen på 
Allaktivitetshuset samt hade ett medlemsmöte för att gå igenom förslaget till Eko-eko-
programmet. I år (2017) har vi valt att kalla till ett speciellt möte för att diskutera frågor som 
berör distriktsårskonferensen, som vi hoppas blir bra och välbesökt.  
 
Styrelsen anser att vi redan jobbar på det sätt som motionären åsyftar i motionen.  
 
Styrelsen anser årsmötet besluta 
att med detta svar anse motionen besvarad.  
 
 
Företag och ekonomi 
Vänsterpartiet har som utgångspunkt en inriktning där vi riktar oss mot klassamhället och 
denna utgångspunkt är vägledande i våra värderingar. Detta omfattas även när vi utformar 
vår politik avseende arbets,- och sociala åtgärder. 
 
I vårt partiprogram står det att ”Vi lever i ett världsomfattande kapitalistiskt klassamhälle. 
Klassuppdelningen bygger på människors olika förhållande till produktionen av varor och 
tjänster.” Effekten av ovanstående ser vi överallt. Marknaden styr priser och slår ut aktörer, 
oavsett om det handlar om en blombutik eller en skola. Arbetsvillkor försämras, hushåll 
belånas och personer får inte tillgång till arbetsmarknaden. Allt detta skapar en 
underlägsenhet till den byggda struktur och slår hårt mot kommuninvånare oavsett vilka de 
röstar på. 
 
För att stötta våra medborgare, behöver vi ge våra kommuninvånare rätt verktyg för att 
kunna hitta i kapitalismens fållor, bli medvetna om dess förödande effekter och framförallt ge 
kunskap för att motarbeta fortsatt belåning, ohållbar konsumtion och, vid behov, hitta en väg 
ur konsumtionssamhället. 



 
I Vänsterpartiets partiprogram framförs att ”Egenföretagare och småföretagare tillhör varken 
borgarklassen eller arbetarklassen, men lever ofta under förhållanden som liknar 
arbetarklassens. De är ofta beroende av storföretagens beslut. Många har tvingats till 
privatföretagande för att kunna försörja sig. Grupper som tidigare var lönearbetare, till 
exempel inom offentlig sektor eller byggnadsindustri, pressas att i stället sälja sin arbetskraft 
som egenföretagare.” 
 
Detta skapar att fler individer samlas och hamnar i beroendeställning gentemot 
storföretagen, kapitalister eller de finansiella krafterna som har mest inflytande i vårt 
samhälle.  
 
För att stötta, omvända maktbalansen och bryta kommuninvånarna loss från kapitalismens 
kedjor, yrkar jag  
att driva frågan om ökat stöd eller inrättade av ett konsumentcenter (även kallad 

 skuld- och budgetrådgivning), för att stödja våra invånare som vill få 
 vägledning om ohållbar konsumtion och ur ökad belåning, 
att driva frågan om att upprätta ett företagscenter där småföretagare får stöd och 

 rådgivning för att kunna starta och driva sina verksamheter. 
 
Moisés Ubeira  
 
 
Styrelsens svar 
De frågor som motionären lyfter är viktiga, både för enskilda individers ekonomi och för att 
utveckla företagen i Sundbyberg. Som kommun måste vi vara aktiva i dessa frågor, och som 
parti ska vi driva en politik som främjar dessa frågor.  
 
Dock anser styrelsen att detta inte behöver beslutas av årsmötet. Vi anser att de som har 
uppdrag i fullmäktiga och i nämnder har mandat att lyfta dessa frågor i motioner och 
ledamotsinitiativ. Här kan det också vara lämpligt att samordna med andra personer i 
kommungruppen för att kunna samordna att det läggs förslag på flera ställen samtidigt.  
 
I föreningen har vi beslutat att fram till valet 2018 fokusera på frågor som berör bostäder, 
miljö och socialpolitik. Frågorna i motionen faller inte klockrent inom ramen för dessa 
fokusområden, så därför bör de inte vara något som vi just nu jobbar med att kommunicera 
externt. Men i nämnderna kan man självklart lägga förslagen.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
att med detta svar anse motionen besvarad. 


