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Allmänna motioner och 
motionssvar  DÅK 2019 

A1: Kvinnors- och HBTQ- personers rättigheter i det antirastistiska 
arbetet 
I en nyligen publicerad Youtubevideo berättar Luai Ahmed om varför han som homosexuell från 
Mellanöstern röstar på SD. Det började med en lång väntan på asyl, som gjordes ännu mer otrygg av 
medboende på asylboendet som tagit med sig odemokratiska värderingar från sina hemländer. Luai 
och hans medboende fick inte heller någon introduktion i svenska lagar. Luai tänkte: ”Det ska inte 
vara min uppgift att lära mina medboende demokratiska värden, det ska vara regeringens”. 

Luai, som kommer från ett land där homosexualitet är förbjudet, fick efterhand uppfattningen att det 
enda partiet i Sverige som stod för kvinnors och HBTQ- personers rättigheter var SD. 
Undertecknad till denna motion har själv stött på väljare i valrörelsen som väger mellan SD och 
Vänsterpartiet. Till och med utlandsfödda.  

Att SD, ett parti som ställer grupper mot varandra, kan framstå som ett alternativ när det gäller 
arbetares, invandrares, kvinnors- och HBTQ-personers rättigheter, är ett hot mot den antirastistiska 
kampen och i förlängningen mot demokratin i allmänhet.  

Frågan om hur Vänsterpartiet ska driva frågan om hedersförtryck, feminism och HBTQ inom ramen 
för sitt socialistiska fokus, utan att tumma på det antirasistiska arbetet och utan att närma sig SD:s 
retorik, har varit uppe förut i partiet, till exempel i samband med konflikten kring Amineh Kakabaveh.  
Exemplen med väljare som delar Vänsterpartiets värderingar men som trots det överväger att istället 
rösta på SD, visar att vi behöver bli ännu bättre på att kommunicera till väljarna att det är 
Vänsterpartiet som gäller framför SD om man är emot hedersförtryck och HBTQ- förtryck. 

Det faktum att Vänsterpartiet i och med regeringsbildningen nu är det enda vänsteralternativet, gör 
denna fråga viktigare än någonsin. Att arbeta för invandrares, kvinnors och HBTQ- personers 
rättigheter är svårt med ökande klyftor i samhället. Människor kan också bli mindre reaktionära 
när de känner sig delaktiga i samhället. Problematiken som denna motion vill belysa, utgör 
avslutningsvis en viktig beståndsdel i det som Distriktsårskonferensen vill prioritera, nämligen att 
arbeta mot ett kallt samhälle där grupper ställs emot varandra, och med ökade klyftor. 

Jag yrkar:  
Att Vänsterpartiet ska driva frågan om att nyanlända direkt vid ankomsten till Sverige, på sitt 
hemspråk ska få information om de rättigheter som barn, kvinnor och HBTQ- personer har i Sverige 
enligt lag. De som börjar skolan i Sverige som barn, lär sig detta i skolundervisningen och det är 
därför rimligt att anta att människor som inte gått hela skolgången i Sverige, behöver informationen 
på annat sätt. Åtgärden ska läggas till bland övriga förslag som Vänsterpartiet driver när de gäller 
integration. 

Att Vänsterpartiet ska diskutera frågan hur vi ännu bättre kommunicerar till väljarna att antirasism 
inte står i motsatsförhållande till socialism, feminism och HBTQ- personers rättigheter, utan att de 
tvärtom samverkar och hur de samverkar. 

Niina Palm, Vänsterpartiet Kortedala- Gamlestaden-Bergsjön 

 

 



Vänsterpartiet Göteborgs distriktsårskonferens 2019 

2 av 7 

Distriktsstyrelsens motionssvar A1 
Distriktsstyrelsen håller med motionären om vikten av att lyfta och vara drivande i kampen för 
HBTQ-personers rättigheter och mot rasismen i samhället. Det är saker som genomsyrar och som är 
helt förenliga med Vänsterpartiets socialistiska och feministiska fokus. Av alla riksdagspartier har 
Vänsterpartiet varit i stort sett ensamt om att driva på för ökade rättigheter och förbättring av 
asylmottagandet i Sverige. Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson, har 
under den föregående mandatperioden lagt ett flertal motioner som handlar om förbättrad mottagande 
där bättre utbildning, ökad rättssäkerhet och kvalité på mottagandet varit fokus. HBTQ-personers 
särskilt utsatta situation i asylprocessen har också varit grund för flera motioner, bland annat för 
särskilda asylboenden för HBTQ-personer. Fokus på jämställdhets- och HBTQ-frågor är 
återkommande i de riksdagsmotioner som partiet drivit. Fortsatt diskussion om hur partiet kan 
utveckla sin nationella politik kan självklart vara relevant att lyfta som en motion till kongressen. 

Distriktsstyrelsen håller också med motionären om vikten av att fortsätta arbeta för att bättre 
kommunicera vår politik till potentiella väljare. Vi håller med om att det antirasistiska arbetet inte står 
i motsats till socialism och feminism och en del av vårt projekt som politisk organisation handlar om 
att analysera och förklara hur rasismen används av kapitalismen och patriarkatet för att cementera 
klassamhället. Detta är något som både distriktet och partiföreningarna arbetar med och utvecklar 
kontinuerligt. Vi ser dock inte att Vänsterpartiet skulle bli bättre på att kommunicera frågan genom att 
bestämma att Göteborgsdistriktet ska diskutera det, isåfall tror distriktsstyrelsen det är bättre att göra 
det genom till exempel studiecirklar i partiföreningarna eller att motionera till en partikongress. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att anse 1:a att-satsen besvarad 

att avslå 2:a att-satsen 

 

A2 Rädda förortsbiblioteken! 
Kortedala bibliotek är nedläggningshotat och riskerar att flyttas till Gamlestaden. 
Vänsterpartiet driver inte längre aktivt kampen för att behålla Kortedala bibliotek 
vid Kortedala torg. 

Biblioteket vid Kortedala torg en mötesplats, inte minst för människor som av 
hälsomässiga, medicinska och ekonomiska skäl har svårt att resa kollektivt.  

Om Vänsterpartiet släpper kampen för Kortedala bibliotek, kan vägen kortas till att acceptera även 
andra nedrustningar av förorten. Detta riskerar på sikt att försvaga vår socialism eller göra den mindre 
legitim. Kulturen har dessutom ett ovärderligt demokratiskt värde genom dess bildningsmöjligheter 
och skapande av mötesplatser, och Vänsterpartiet är ett av få partier som genom åren förstått detta 
värde. 

Denna hållpunkt får inte Vänsterpartiet släppa, inte minst i t ider då en nationalistisk kulturpolitik 
risker att komma på frammarsch, vilket en kulturpolitik för mångfald kan motverka. 

Jag yrkar:  
att Vänsterpartiet återupptar kampen om att behålla Kortedala bibliotek vid Kortedala torg.  

Niina Palm, Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar A2 
Historien kring den här frågan är ganska komplicerad och lång. Tidigare har finansieringen av 
Kortedala bibliotek bestått av två delar: dels den del som SDN får utifrån den generella ekonomiska 
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finansieringen (befolkningsramen), men också en extra pott pengar eftersom biblioteket haft ett så 
kallat resursnämndsuppdrag. Det har gjort att Kortedala bibliotek haft råd att vara ett lite större 
bibliotek än andra stadsdelsbibliotek. Resursnämndsuppdraget är nu borttaget (KF-beslut) från 
Kortedala bibliotek och därmed också den extra potten med pengar. (Det kommer dock att gå till 
Världslitteraturhuset i Gamlestaden istället, så är inte borta, utan flyttat.) Det innebär att man inte 
längre har råd med hyran för lokalen som den är idag. För att ha råd att vara kvar och bedriva samma 
verksamhet som man gör idag, skulle man behöva skjuta till de extra pengarna som man förlorade när 
resursnämndsuppdraget togs bort och det ansåg SDN inte att de hade råd med. De kände att de hade 
att välja på att göra nedskärningar i välfärden (exempelvis individ och familjeomsorgen) och rädda 
biblioteket som det är idag, eller att anpassa kostnaderna efter inkomsterna och förminska och/eller 
flytta biblioteket. Om vi hade haft egen majoritet i kommunen och fått lov att höja kommunalskatten 
hade såklart utgångsläget varit ett annat, men nu måste vi förhålla oss till den ekonomiska verklighet 
vi har. 

Sedan beslutet har dock vissa små vinster gjorts i frågan. När det stod klart att biblioteket skulle 
förlora resursnämndsuppdraget började stadsdelsförvaltningen undersöka hur man skulle göra. Ett 
alternativ var att flytta biblioteket till en annan lokal, t.ex. i gamla Kortedalagymnasiet. Detta 
reagerade folk negativt på och en rörelse började skapas för att påverka politikerna. Det i sin tur 
gjorde att en enig stadsdelsnämnd gav förvaltningen i uppdrag att hitta lokaler som skulle ligga vid 
torget. Den senaste infon är att biblioteket kommer att finnas kvar i samma lokaler som de har nu, vid 
själva torget. Dock kanske de får en mindre lokalyta. Öppettiderna kommer också försämrats. Ett 
alternativ som stadsdelsförvaltningen tittar på är att dela på kostnaden mellan biblioteket och andra 
delar av stadsdelens verksamhet där man delar på lokalerna och därmed även på lokalkostnaderna. 
Det sista är alltså inte sagt i frågan. 

Distriktsstyrelsen anser att det är viktigt att försöka bevara den här typen av öppna mötesplatser. Vi 
ser att bibliotek är hotade av nedläggning och minskade öppettider i många delar av landet. Det ska vi 
såklart motarbeta, precis som nedskärningar i välfärden och andra saker som göra samhället mer 
ojämlikt, men vi anser inte att det är strategiskt smart att distriktsårskonferensen detaljstyr vad en 
partiförening ska prioritera för kampanjer under året. Hoten är många och distriktet försöker hålla en 
flexibilitet att kampanja, stötta och mobilisera resurser till olika politiska händelser i staden/nationellt 
under verksamhetsåret. Vad det gäller den här frågan har KGB’s PF och SDN i Östra Göteborg 
arbetat tillsammans och det står dem fritt att fortsätta med det på det sätt som de finner bäst. Om de 
behöver stöttning i frågan så finns det hjälp att tillgå av distriktet.  

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att avslå motionen 
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A3 Planera för utbildning inriktad på ledare och administratörer i 
ideella föreningar med särskild anknytning till s.k. utsatta områden 

Bakgrund 
Den här motionen och yrkande tar utgångspunkt i motion A1. på föregående års DOK. 
Här beskrivs ett nästan katastrofartat läge för ideella föreningar i s.k. utsatta områden. 
Ett citat: ”Bara i stadsdelen Rannebergen fanns det för femton års sedan sexton ideella föreningar, 
idag finns det tre!” 

Media och forskning visar på det civila samhällets betydelse för stävja våld och förhindra kriminalitet 
bland unga. Föreningarnas roll är oomtvistat. För den skoltrötte tonåriga fotbollskillen/tjejen har den 
lokala föreningen kanske större betydelse än skola för vilken väg livet skall ta för hen – ja, särskilt 
efter en ofullbordad grundskola. 

Egna studier stödjer att gemenskapen och identiteten i föreningsaktiviteter under vuxnas ledning har 
vital betydelse för hur tonåringen möter vuxenlivet.  

Både på nära och längre avstånd har jag sedan 1990-talet följt olika storstadssatsningar och 
integrationsprojekt riktade mot s.k. utsatta områden. Återkommande kritik från forskning och 
utredningar är att dessa saknar långsiktighet och förankring bland invånarna.  

Att satsa på (ännu) existerande sociala nätverk uppburna av invånarna själva i föreningar och andra 
sammanslutningar skapar – i politiska termer – social hållbarhet för framtiden. Eller med andra ord: 
det sociala kitt i föreningsaktiviteter riskerar att försvinna, vilket i mycket kännetecknat det svenska 
välfärdssamhällets utveckling. 

Förslag förs att mota en negativ spiral 
Rekrytering av engagerande ledare och administratörer är avgörande för att behålla föreningar.  
(Vilket förtjänstfullt togs upp av kamrater med djupare erfarenheter om detta än jag). 

För att fler skall känna sig manade att bli ledare och administratörer behöver vi inför framtiden 
förbättra villkoren. Ett led är att höja rollernas status och närma sig en profession som fritidsledare 
och fritidspedagoger etc. i kraft av genomgången utbildning nu har. Ett sätt att etablera och stabilisera 
föreningar är starta en formell utbildning inriktad på verksamhet i ideella föreningar (här med 
betoning på s.k. utsatta områden.  

Den förutsätter att samhället – representerat av politiska beslutsfattare – tar egna ord på allvar om 
bättre social hållbarhet i s.k. utsatta områden. Det behövs inte bara att skjuta till ekonomiska medel 
allmänt, utan också använda dem i satsningar med långsiktighet och förankring.  

Det finns även andra aktörer med ekonomiska resurser på både lokal och nationell nivå som kan 
stödja en föreningsinriktad utbildning. På lokal nivå Framtiden AB, allmännyttiga bostadsbolag/ 
privata värdar, fonder o lyd och rikare idrottsklubbar. Förutom vanlig skattefinansiering.  

På nationell nivå finns regeringens(ars) utlovade för ökad social hållbarhet i dessa områden. Och 
varför inte bidrag från näringsliv? Inte minst torde spellotterier (med ansenlig ekonomi) och 
folkrörelser centralt ha intresse av att säkra sin egen framtid. 

Utbildningens innehåll – en skiss 
I praktisk utformning av utbildningen finns redan etablerade aktörer i avsedda områden med 
Göteborgs universitet, gymnasier som är intresserade av påbyggnadskurser samt studieförbund/ AF:s 
finansierade utbildningar. Huvudmannaskap utreds mer formellt.  

Med grova penseldrag skisseras här vad utbildningen kan innehålla: 

Ett gemensamt basblock med grunder för ledarskap och administrativa kunskap. 

● Ledarskap: social-, kultur-, genus- och beteendevetenskap. 
Inte minst betona samhällets värdegrunder. 
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● Administration: Ekonomi och planering (bokföring och budget). Kommunikation och IT. 
Lagar och förordningar. Föreningspraktika, mötestekning etc. 

Fördjupningsblock inriktat på eget valt praktiserade:  

Såsom idrott, kultur och åskådningsgrundade etc. verksamheter. 

Förslagets genomförande förutsätter efter utbildning, som antytts, att ”samhället i vid mening” är 
beredd att ge avtalsmässig ersättning – antingen i form av timmar eller anställning – både för 
”uttröttade eldsjälar” som med nya kunskaper vill fortsätta utveckla sin stadsdel och för unga i 
sökande av en positiv livsinriktning.  

 

Yrkande: 
att politiker i Göteborg tar första steg och initierar en konkret plan för utbildning av ledare och 
administratörer i ideella föreningar, med särskild tonvikt på s.k. utsatta områden.  

 

Christer Jonsson, partiföreningen Majorna 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar A3 
Motionären har goda intentioner och det är såklart viktigt att vi på olika sätt stöttar föreningslivet. 
Dock är det en viktig princip om att ha en armlängds avstånd från partipolitiskt obundna 
organisationer. Ofta finns de till för att påverka politiken och det är viktigt att den påverkan går just 
den vägen, och inte den motsatta. Man kan också ställa sig frågan om det är kommunens uppgift att 
utbilda ledare till föreningslivet på detta sättet. Det sker idag internt och bör nog fortsatt vara så för att 
föreningarna ska kunna behålla sin självständighet. 
 
Vidare försiggår det redan idag arbete i kommunen med denna typ av frågor och det finns risk för att 
denna motionen skulle kunna försvåra det arbetet. Dessutom vore det märkligt att via en allmän 
motion på en distriktsårskonferens ta beslut som påverkar det kommunalpolitiska programmet. 
 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 

att avslå motionen 
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A4 Vad ska vi ha partiföreningarna till?  
Vänsterpartiet har under de senaste åren haft stora framgångar, såväl nationellt som lokalt här i 
Göteborg. Detta märks bland annat i att många nya medlemmar har kommit till Vänsterpartiet. I 
Göteborg har vi gått från ca 500 till runt 2000 på några år. Detta är något som vi givetvis ska var 
glada över. Tyvärr så återspeglas inte denna medlemstillströmning i våra partiföreningars verksamhet. 
I den partiförening där jag är medlem i, är vi oftast ca 10-15 personer på ett medlemsmöte. Vid 
utåtriktade aktiviteter är vi vanligen 4-8 personer. Vi är alltså i stort sett lika många, som är 
verksamma i partiföreningens verksamheter, som vi var när medlemsantalet var mycket lägre. Också 
till uppdrag i styrelsen är det svårt att få medlemmar att tacka ja. Samma problem finns även i andra 
partiföreningar, även om det säkert finns undantag där man lyckats bättre med att få med nya 
medlemmar aktiva i verksamheten. 

Distriktet genomför träffar för nya medlemmar, utbildningar för styrelser mm, vilket naturligtvis är 
mycket bra. Samtidigt genomför distriktet temamöten med bra inledare som lockar medlemmar till 
distriktscentrala möten. Kanske är det här som det skaver? Det kan kanske vara så att den tid som en 
medlem vill lägga ner på mötesverksamhet inte räcker till för att också gå på partiföreningens möten? 
Partiföreningen, i sin tur, drar sig för att ordna möten med mer kända inledare, eftersom man tror sig 
veta att åhörarna blir för få.  

Så vad ska vi ha partiföreningarna till och hur ska vi kunna blåsa nytt liv i dessa?  
Jag har inget svar på vad som behöver göras, och i nuläget tror jag inte att någon annan har det heller. 
Jag vet dock att något måste göras för att vi ska få mer levande partiföreningar så att vi lyckas med att 
få fler av våra medlemmar aktiva i det politiska arbetet. Under många år har vi skrivit i våra 
verksamhetsplaner att partiföreningarna är grunden i vår verksamhet, och det är också vad som står i 
partiets stadgar. 

Jag yrkar därför  
att distriktsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, med uppdrag att brett belysa alla 
relevanta frågor, med målet att få fler medlemmar aktiva i våra partiföreningar. 

att arbetsgruppen ska utföra sitt arbete i dialog med partiföreningarna. 

att arbetsgruppen redovisar sitt arbete till kommande distriktsårskonferens. 

 

Mats Pilhem, Vänsterpartiet Lundby 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar A4 
Distriktsstyrelsen håller med motionären om att vi behöver diskutera hur den positiva 
medlemsutvecklingen i distriktet i större utsträckning kan avspeglas i våra partiföreningar. Precis som  
motionären skriver så är partiföreningarna en viktig väg in det aktiva  politiska arbetet för nya 
medlemmar, och det är en väg som behöver vara bred och öppen för fler. 

Vi ser också hur detta är en process som kan kopplas samman med de behov av att bygga upp en 
struktur för medlemsvård, en breddning av verksamheten och att inleda en dialog om distriktets 
organisation geografiskt, som distriktsstyrelsen föreslår i förslaget till verksamhetsplan. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att bifalla motionen 

A5 Representation i DS 
Det är viktigt att distriksstyrelsen är ett organ som är sammansatt med medlemmar från alla distriktets 
partiföreningar.  
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Yrkande  
att partiföreningarna aktivt uppmuntras och stöttas i att nominera medlemmar till DS och att 
valberedningen starkt rekommenderas  

att föreslå ett DS med ledamöter från distriktets alla partiföreningar 

Jerry Hillin, Örgryte-Härlanda partiförening 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar A5 
Vi håller med motionären om att det är bra om så många partiföreningar som möjligt är delaktiga i 
distriktets arbete på flera olika nivåer, men distriktsstyrelsen (DS) är inte ett representantskap. De som 
sitter i DS representerar inte sin partiförening, utan de sitter i DS på mandat från 
distriktsårskonferensen och ska fatta beslut utifrån vad de tror är bra för hela distriktet. 
Valberedningens uppdrag handlar just om att bereda de olika val vi gör i partiet. Det innebär att de ska 
ta emot nomineringar och uppmana medlemmar att nominera till olika förtroendeuppdrag. De ska 
även ta hänsyn till stadgarna som exempelvis stadgan om att kvinnor skall vara representerade i valda 
organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Det 
finns i dagsläget inget krav på att alla PF i ett distrikt ska ha representation i DS, men det är självklart 
ändå något de tar hänsyn till och har med i diskussionerna när de lägger fram ett förslag, precis som 
antal LO-arbetare, bakgrund, personlig erfarenhet och lämplighet för uppdraget. Uppmaningar och 
aktiv uppmuntran att nominera till uppdrag är redan en del av valberedningens arbete, men ingen kan 
tvinga folk att ställa upp och den enskilt största anledningen till att vissa partiföreningar inte har 
någon medlem i DS just nu, är bristen på folk som vill och det är ett problem som både DS och 
valberedningen är väl medvetna om och jobbar för att åtgärda, dels genom styrelseforumsgruppen och 
även genom stöttning till partiföreningar som behöver hjälp med studier, eller annat. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att avslå motionen 


