Motioner till distriktsårskonferensen 2018
1. Framtidens fastighetsskötsel
Fastighetsskötare och parkarbetare har organiserats i olika fack beroende på arbetsguvare, ifrån
Fastighetsantälldas till Kommunal och Seko.
Fackföreningarna har jobbat senaste hundra åren för att skapa drägliga anställningsvillkor för sina
medlemmar, men nu har lycksökningsfirmor börjat dumpa priserna.
Som exempel tar jag vår granngård som hade heltidsanställd från seriöst företag fram till årsskiftet,
hon var med i facket, hade lång branschvana och hade allroundkunskaper.
Hon blev för dyr och ersattes av städbolag som sköter trädgård (på sitt sätt).
Städbolaget anställer säsongsanställda som ju inte tjänar in en A-kasseperiod varför intresset för
medlemskap i facket är lågt.
Fackföreningarna kan då inte hålla koll på vilka företag som jobbar i branschen eller vilka
anställningsvillkor som erbjuds.
Jag har själv blivit erbjuden sex månaders praktikplats på hotell Clarion på Malmö live så jag
förstår hur branschen ser ut.
Förutom att det är oansvarigt av kommuner och fastighetsbolag att ta in entreprenörer utan att
kontrollera kollektivavtal nedvärderas medarbetarna som den egentliga arbetsgivaren inte vill ta
ansvar för.
Risken är stor att seriösa företag med erfaren personal får lägga ner och kvaliteten i framtidens
fastighetsskötsel äventyras.
Jag yrkar:
att Vänsterpartiet verkar för att kommuner och bostadsföretag ska kontrollera kollektivavtal vid
anbudsförfarande.
att arbetsförmedlingen inte ska få betala ut bidrag för anställningar då inte kollektivavtal finns.
Att motionen skickas vidare till VPs kongress
Jan Thunell
Vänsterpartiet Malmö
Distriktsstyrelsens svar
Motionen tar upp de senaste årens utveckling, att allt fler fastighetsbolag och kommuner lägger över
skötseln på skumma underentreprenader och de följder det har för trygghet, jobb och
anställningsvillkor för en hel yrkesbransch. Allt mer skumma bolag har tagit över, och branschen
blivit ännu ett område för växande ekobrott.
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Distriktsstyrelsen delar fullt ut motionärens farhåga, att ”risken är stor att seriösa företag med
erfaren personal får lägga ner och kvaliteten i framtidens fastighetsskötsel äventyras”.
Distriktsstyrelsen instämmer i kravet i första att-satsen. Detta är ytterligare ett område där den så
kallade vita jobb-modellen måste tillämpas vid upphandling, för att garantera kollektivavtal.
Distriktsstyrelsen instämmer även i kraven i andra att-satsen. Arbetsförmedlingen ska inte betala ut
bidrag till anställningar om ifrågavarande företag inte tecknat kollektivavtal.
Båda dessa att-satser berör politik som Vänsterpartiet driver såväl nationellt som lokalt. Den tredje
att-satsen föreslår att förslagen ska skickas vidare till kongressen. Vänsterpartiet har partikongress
9-11 februari – i sak har partikongressen nyss varit när denna motion kommer upp på
distriktsårskonferensen. Till kongressen fanns flera motioner i liknande frågor.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen:
att anse motionen besvarad
2. Motion
Blev kallad till undersökning hos Folktandvården.
Undersökningen kostade 650 kr.
Tandläkaren rekommenderade mig att låta nollställa mitt garnityr, tre visdomständer skulle dras ut
och tandsten skulle rensas vilket skulle kosta 9000 kr. Härefter skulle jag få billigare taxa.
Tandläkaren tipsade om socialtjänsten.
Jag har köpt en ny tandborste för 20 kr och tycker att tandvårdstaxan borde jämställas med annan
sjukvård. Tandläkaren tipsade om att socialtjänsten kanske kunde betala.
Anser att tandvårdstaxan borde jämställas med övrig sjukvårdstaxa.
Jag yrkar:
Att Vänsterpartiet verkar för att tandvårdstaxan jämställs med övrig sjukvårdstaxa.
Att motionen sänds vidare till VPs kongress.
Kamratliga hälsningar
Jan Thunell
Vänsterpartiet Malmö
Distriktsstyrelsens svar
Allt med tandhälsa är så dyrt för vanliga människor idag. En lågavlönad, en arbetslös, en
sjukskriven, en vanlig barnfamilj, en vanlig pensionär har inte råd med dyra tandläkarräkningar,
oavsett hur viktigt, ibland livsavgörande viktigt, ingreppet är. Och ingen ska vara beroende av
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socialtjänsten för att kunna bevara en bra munhälsa.
Tänderna är en del av kroppen! Så är det! Inget annat kan bevisas. Munhälsan påverkar de flesta
andra kroppsfunktioner. Motionären yrkar helt rätt på att tandvårdstaxan ska jämställas med
övrig sjukvårdstaxa. Det kräver Vänsterpartiet och det har vi hävdat i många år. Tyvärr
är tandhälsan fortfarande en klassfråga, trots vissa förbättringar som avgiftsfrihet för unga upp till
23 år.
Vänsterpartiet kräver att tandvården ska räknas in i det reguljära sjukvårdssystemet – tänderna är en
del av kroppen och ska behandlas enligt det. Det är den enda hållbara lösningen. Distriktsstyrelsen
anser därmed att-sats 1 i motionen besvarad.
Vänsterpartiet har partikongress 9-11 februari – i sak har partikongressen nyss varit när denna
motion kommer upp på distriktsårskonferensen. Till kongressen fanns flera motioner i samma
fråga och partistyrelsens svarsförslag till kongressen var det samma som ovanstående. Partiet
fortsätter att skarpt arbeta för att ändra lagstiftningen till att tänderna ska ses som en integrerad del
av kroppen
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen:
att anse motionen besvarad
3. Motion om sextimmarsdag för alla anställda inom Vänsterpartiet Skåne
Ända sedan slutet av 1800-talet har arbetarrörelsen kämpat för att förkorta arbetsdagen. Till följd av
detta infördes först 48-timmarsveckan, sedan 45, 42,5 och till sist 40 timmars arbetsvecka 1970. Nu
först börjar på allvar stenen rulla igen och många projekt har visat på att en arbetstidsförkortning till
sextimmarsdag- trettiotimmarsvecka är framtiden.
Vi tycker att också Vänsterpartiet Skåne måste visa att man menar allvar med att åttatimmarsdagen
är föråldrad. Vi tycker att Vänsterpartiet inte bara kan motionera om en arbetstidsförkortning till
sextimmarsdag-trettiotimmarsvecka i kommuner och landsting. Vänsterpartiet Skåne måste också
gå i bräschen och ge våra anställda samma arbetstidsförkortning. Det krävs beslut om sex timmars
arbetsdag för partiets anställda och det nu. Annars ser det tyvärr inte ut som om partiet själv tror på
fördelarna med en arbetstidsförkortning. Dags att gå från ord till handling.
Motiven är många. Det handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män, men också om fler jobb.
Det handlar om tid för att fördjupa demokratin, men också om bättre tid till gemenskap. Det handlar
om att förändra ett samhälle där vissa har full arbetsdag och andra ställs utanför arbetslivet, men
också om tid för aktivt samhällsarbete, kulturella aktiviteter och en meningsfull fritidsverksamhet. I
grunden handlar en arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag om en samhällsutveckling för
jämlikhet och rättvisa som alla progressiva välkomnar.
Vi yrkar därför
att Vänsterpartiet Skåne inför sextimmarsarbetsdag-trettiotimmarsarbetsvecka som norm för alla
anställda inom Vänsterpartiet Skåne från och med 1 januari 2019
Claudia Velásquez
Ingrid Mattiasson Saarinen
Vänsterpartiet Helsingborg Vänsterpartiet Helsingborg
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Distriktsstyrelsens svar
Kravet på 6 timmars arbetsdag är självklart för Vänsterpartiet i Skåne. Vi har arbetat med frågan
länge och stridit för att den ska ta stor plats i Vänsterpartiets rikstäckande politik.
I vårt krav på att hela samhället ska ha 6 timmars arbetsdag som måttet för heltidsarbete ingår
såklart också våra egna anställda. Vi är arbetsgivare för en ombudsman som är anställd av
Vänsterpartiet Skåne,
Vi är medvetna om att det ibland är svårt att begränsa det politiska arbetet till att bara pågå under ett
visst antal timmar. Det är så mycket vi vill och måste göra, det blir långa dagar, kvällar och helger. I
grunden är vårt partiarbete ideellt, det sker på frivillig basis efter ordinarie arbets- eller studietid.
Det är svårt men samtidigt nödvändigt att begränsa det ideella arbetet så att vi orkar med det vi vill
göra.
Omställningen till 6 timmars arbetsdag Vänsterpartiets anställda kommer bli svår. Då partiet inte är
vinstdrivande eller har några extra resurser att ta av kommer vi få acceptera att vi inte kommer
kunna anställda ytterligare personer för att dela på jobben. Istället kommer vi behöva begränsa våra
att-göra-listor, fördela arbetet på fler ideella resurser och i grunden se över hur vi bedriver det
administrativa och organisatoriska arbete som görs av våra anställda. Med ett bättre valresultat och
större inkomster skulle ytterligare en anställning på distriktsexpeditionen bli verklighet.
Distriktsstyrelsen föreslår att vi nu påbörjar arbetet att se över vår organisation och vårt arbetssätt
för att kunna förkorta arbetstiden för vår(a) anställd(a) (idag har distriktet bara en anställd). 2018 är
ett valår och kanske inte det mest lämpliga året att förändra arbetssätt och organisation, utan vi
föreslår att vi låter denna process pågå under både 2018 och 2019. Vi vill därför inte bifalla
motionens absoluta tidsgräns.
Distriktsstyrelsen föreslår
Att: Vänsterpartiet Skåne under 2018 och 2019 gör en översyn av organisation och arbetssätt och
påbörjar en utredning under vilka förutsättningar vi skulle kunna förkorta arbetsdagen för distriktets
anställd(a) till 6 timmar per dag. Att därmed anse motionen besvarad.

4. Motion
Vi går vidare
Uppgifter i olika # på temat me too har upprört oss alla även om vi egentligen visste. Det vi inte
visste var omfattningen och hur allvarligt det ofta har varit! Nu är det dags att starta jättearbetet med
att förhindra att all info bleknar och allt fortsätter i gamla hjulspår. Vi måste tillsammans fundera ut
hur vi bäst bearbetar skador,med inriktning på att inte bara uppmärksamma utan framförallt åtgärda
och förebygga!
Vi tror att det kunde vara bra att införa ett filter mot pornografi på kommuners skolor och
arbetsplatser, men det finns givetvis många andra krav vi måste ställa.
Vi yrkar därför att:
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män och kvinnor i Vänsterpartiet Skåne skapar ett feministiskt utskott som har till uppgift att
diskutera fram förslag som kan vara till hjälp för ett framtida bättre umgängesklimat.
Helsingborg 19 januari 2018
Birgitta Möller
Vänsterpartiet Helsingborg
Distriktsstyrelsens svar
Motionären lyfter en mycket viktig fråga som upptagit allas våra tankar under hösten och vintern.
Inte minst uppropet #imaktenskorridorer, som i ljuset av #metoo, visade att vi har gjort långt ifrån
tillräckligt när det gäller att säkra att kvinnor som väljer att engagera sig politiskt inte ska råka ut för
sexuella trakasserier. Distriktsstyrelsen har under de senaste åren arbetat med att systematisera det
internfeministiska arbetet. Exempel på dessa insatser har varit att uppmana samtliga partiföreningar
att ha en internfeministiskt ansvarig, det har tagits fram en utbildning i praktiskt jämställdhetsarbete
och distriktet ordnar försöker stärka systerskapet genom att t.ex. ordna träffar för förtroendevalda
kvinnor i partiet. Det finns lathundar för jämställda möten och just i detta nu har partiet centralt
skickat ut ett förslag på policy mot sexuella trakasserier, som är på remiss. Vi har kommit en bit på
vägen, men det är uppenbart att mer behöver göras.
Motionären föreslår att Vänsterpartiet Skåne bildar ett feministiskt utskott som tar fram ett förslag
för bättre umgängesklimat. Distriktsstyrelsen menar att vi redan har tillräckligt skrivet, inte minst
genom den feministiska handboken som funnits i ett par år. Det vi istället behöver göra nu är att
omsätta teorin till praktik. Distriktsstyrelsen föreslår därför att distriktet under verksamhetsåret
skapar en handlingsplan baserat på den policy mot sexuella trakasserier som i skrivande stund är
under produktion.
Distriktsstyrelsen föreslår därmed distriktsårskonferensen att anse motionen besvarad.
5. Motion till distriktsårskonferensen i Skåne 2018
Valen av kongressombud från Skåne sker på ett sätt som inte gynnar debatt och närhet mellan
medlemmar och ombud. Det är svårt att hitta en optimal lösning för att få en bra representation,
eftersom distriktet består av ett stort antal mindre partiföreningar. Men efter årets
kongressombudsval kan det vara dags att se över systemet. Malmö är nästan halva distriktet och
genom att dela distriktet i två valkretsar, där Malmö utgör en valkrets och övriga
partiorganisationen andra valkrets skulle det ge Malmö en möjlighet att ha kongressmöten med
direktval. Detta förslag gör också att de som ska väljas i valkretsen utanför Malmö inte är så många
som idag och möjligheten att känna till alla ökar. Men det förändrar inte så mycket för den delen av
distriktet, men desto mer för Malmö. Det ger Malmös styrelse en möjlighet att utveckla
delaktigheten i kongressvalen utan att hela distriktet berörs. Det är svårt att hitta lösningar för de
små partiföreningarna som inte bygger på poströstning, men detta förslaget öppnar för möjligheter i
Malmö.
Mitt förslag går ut på att distriktet delas i två valkretsar, Malmö samt övriga partiorganisationer och
att V-Malmös styrelse ges mandat att fatta beslut på vilket sätt som valet ska förrättas i den
valkretsen, samt distriktsstyrelsen fattar beslut om valet i den andra valkretsens. Malmös
valberedning förbereder valet i den valkretsen och distriktets valberedning i den andra. När valen
förrättats bildas en gemensam distriktsdelegation som distriktsstyrelsen har ansvar för.
Förslag till beslut:
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- Att vid kommande kongresser dela Skånedistriktet i två valkretsar, Malmö och övriga distriktet
- Att ombuden fördelas enligt beslut i distriktsstyrelsen
- Att Malmös styrelse beslutar om hur valet ska ske i den valkretsen
- Att distriktsstyrelsen fattar beslut om hur valet ska ske i den andra valkretsen
- Att Malmös valberedning förbereder valet i Malmös valkrets
- Att distriktets valberedning förbereder valet i den andra valkretsen
- Att de valda ombuden utgör en gemensam delegation till kongressen
Anders Skans, Malmö
Distriktsstyrelsens svar
Distriktsstyrelsen håller inte med motionären. En av distriktsstyrelsens viktigaste uppgifter är att
hålla ihop distriktet, och det gör vi bland annat genom att välja våra kongressombud tillsammans,
allihopa.
Distriktsstyrelsen anser att det är viktigt att vi både praktiskt och teoretiskt/tankemässigt ser att vår
distrikt är ett distrikt, inte två. Malmö är en stor partiförening och det är naturligt att en så stor
partiförening tar mycket plats i distriktet, men Malmö är trots allt en partiförening av flera i ett enda
distrikt. På kongressen har vi ett visst antal mandat från Skåne och vi skickar en delegation som
representerar hela distriktet. För att ombuden ska känna att de representerar hela distriktet är det
också viktigt att de väljs av hela distriktet på en och samma gång. Har vi två olika val av ombud
riskerar vi att delegationen blir splittrad och att ombuden inte anser sig representera hela distriktet
utan bara en del av medlemmarna, den delen av medlemmarna som har valt dem. Det tycker vi vore
väldigt dåligt. Det finns dessutom inget som säger att en medlem i Lund skulle känna fler
medlemmar i Kristianstad än i Malmö, men med motionärens system kan medlemmarna i Lund inte
rösta på och låta sig direkt representeras av kamrater i Malmö. Malmös styrelse har redan idag
möjlighet att utveckla delaktigheten i kongressvalet och kongressdebatten på sina egna
medlemsmöten utan att distriktet delas i två delar.
Vi uppmanar nästa distriktsstyrelse att arbeta vidare med frågan om hur kongressombuden ska
väljas. Vi hoppas också att vi inför nästa kongress kan välja våra kongressombud digitalt. Det skulle
minska arbetsinsatsen och förhoppningsvis öka valdeltagandet. En sådan lösning var nästan på gång
inför ombudsvalet denna gång och är förhoppningsvis redo att använda inför nästa kongress.
Distriktsstyrelsen yrkar
Att: motionen avslås
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