Bilaga 8 - Motioner och motionssvar
Allmäna motioner
Motion 1. Socialistisk stödfond. Ingrid Mattiasson Saarinen
Jag vill att vi i likhet med exempelvis V Malmö inrättar en stödfond, dit det är möjligt för
medlemmarna antingen att varje månad genom autogiro sätta in en viss summa pengar eller
skänka summor vid enstaka tillfällen.
Läs mer i länken om V Malmös socialistiska stödfond.
http://www.vmalmo.se/2015/06/fundraisingkampanj-250-nya-manadsgivare-till-socialistiskastodfonden/
Genom att många är med och skänker, kan även en eller ett par tior i månaden från en
enskild, bli ett värdefullt tillskott till vår partiförening. För många kanske ett par tior varje
månad är en liten summa, medan andra inte kan skänka så mycket. Men alla bidrag, små
som stora, är viktiga och gör skillnad. Solidaritet är ju att vi alla gemensamt bidrar med det vi
Kan.
Jag yrkar att
Vänsterpartiet Helsingborg inrättar en stödfond, dit det är möjligt för
medlemmarna antingen att varje månad genom autogiro sätta in en viss summa pengar eller
skänka summor vid enstaka tillfällen.
Styrelsen svar på motion 1
Styrelsen anser att vår ekonomi är en viktig del för vår verksamhet. Men styrelsen ser att fokus
behöver ligga på att skapa engagemang i partiföreningen och hitta engagerade snarare än att
lägga fokus på att samla in pengar.
Styrelsen yrkar avslag till motionen.
Motion 2. Förbehållsbelopp. Birgitta Möller
Så här står det på Helsingborg Stad hemsida under Äldreomsorg/avgifter:
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är den summa som du har rätt att ha kvar sedan hyran är betald, innan
Helsingborgs stad kan ta ut en avgift för vård och omsorg. Förbehållsbeloppet ska täcka dina
normala levnadskostnader för till exempel försäkringar, livsmedel och kläder. Når du inte upp till
förbehållsbeloppet behöver du inte betala några avgifter.

Till avgifter räknas inte hyran och kostnaden för livsmedel (2.490 kr/månad) vilka skall betalas
av boende på vårdboende oavsett inkomst eller förbehållsbelopp.
(Tjänsteskrivelse s 3) Förbehållsbelopp (existensminimum) för ensamstående person är 5.340
kr. Ordinarie matkostnad på vårdboende är 3.500 kr. Resterande är alltså 1.840 kr som ska
räcka till omsorg, läkare, tandläkare, medicin, larm, hjälpmedel, telefon, abonnemang,
försäkringar mm.
Både sept. 2019 och febr. 2020 fanns 1168 personer i omsorgen med betalningsförmåga som
var lägre än maxtaxan 2125 kr. (Utredningen s 15)
För de som bor i ordinärt boende och har betalningsutrymme blir summan av allla avgifter högst
995 kr/månad, MEN hemservice, d v s att få handlat, tvätt, städning kostar 350 kr/timme.
Jag yrkar:
att vi i partiet startar en grupp som diskuterar oss fram till ett bättre avgiftssystem för
äldreomsorgen;
att detta förslag används som motion till KF.
Styrelsens svar på motion 2
Frågan är aktuell och drivs redan på av kommungruppen samt vi har ett medlemsmöte planerat
för att diskutera frågan ytterligare.
Styrelsen yrkar avslag till motionen.
Motion 3. Förslag och motioner. Birgitta Möller
Vi i Helsingborgsgruppen diskuterar oftast utifrån dagordningar för Kommunstyrelsen eller
Kommunfullmäktige.
De andra idéer vi har får sällan tillräckligt med tid för att gå närmare in på. Vi har t ex diskuterat
att lägga motioner om att familjer som har försörjningstöd skall få behålla både beloppen för
förhöjt barnbidrat och bostadsbidrag för att hålla någorlnda nivå med andra familjer, vi har
diskuterat kollektivtrafiken, både ur smittspridningssynpunkt, (Lund som är ungefär lika stort, fick
utökad trafik på 7 linjer) och ur aspekten om kostnadsfritt för allmänheten, lunchpengar till
lovskolan och fick de egentligen extra resurser för bortfall med Coronan?
Andra ämnen var buller, ljusnedsmutsning, vräkningar med barn inblandade,
energieffektivisering, gamla Brandstationen mm.
Delvis på grund av Coronan har vi inte kunnat använda Interpellationer istället för
Initiativärenden och mycket har runnit ut i sanden, men vi måste ge oss tid att föra diskussioner
som kan föra ut vår profil och visa att vi ligger i framkant.
Jag yrkar:

att vi minst en gång i kvartalet har diskussionsmöten som leder fram till förslag och motioner.
Styrelsens svar på motion 3
Styrelsen tycker att det är en bra ide att ha diskussioner i partiföreningen som syftar på att ta
vara på engagemang för kommunpolitiken.
Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Motioner på verksamhetsplanen
Motion 4. Kampanjarbete. Jenny Björklund Hansson
Jag anser att kampanjer och utåtriktat arbete är något av det viktigaste ett Vänsterparti kan
arbeta med, för det är då vi möter de som ännu inte är medlemmar eller känner till vår politik. I
stycket ”Medlemsmöten och studier” står det att vi behöver ”hitta en balans i olika aktiviteter”
men ingenstans nämns just utåtriktat arbete under verksamhetsåret. Jag tycker att vi behöver
ha minst en kampanj under året. Kampanjen kan knyta av till något evenemang, vara helt
fristående eller en del av distriktets kampanjer. Det kan bara en mindre eller en större kampanj.
En kampanj är även ett bra sätt för oss att öva inför valet genom att planera och genomföra en
kampanj i en aktuell fråga.
Jag yrkar därför att:
Rubriken ”Medlemsmöten och studier” ändras till ”Medlemsmöten, aktiviteter och studier” samt
att följande att-sats läggs till sist bland att-satserna i stycket efter rad 95.
”Att styrelsen på ett medlemsmöte ser till att beslut tas om ett ämne för en kampanj samt att en
kampanjgrupp tillsätts för att planera en kampanj under 2021.
Styrelsens svar på motion 4:
Styrelsen håller med motionären om att en kampanj under året är bra att arrangera under året.
Bra vore också om kampanjen har en koppling till det planeringsarbete som startas under året
till valrörelsen för att stärka organisationen inför valrörelsen.
Styrelsen yrkar bifall till motionen.

