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Strategiska planen 
 

 

Inledning 
Nr 1. Elizabeth Lamb  
 
SV Västra Skåne föreslår  
att En långsiktig prioritering borde vara området  
"Framtidens samhälle och medborgare" 
t.ex människor i åldersgruppen 25-45 som är mitt uppe i arbetslivet, har barn i sko-
lan och kanske föräldrar i äldreomsorgen och har frågor som rör hur man klara 
vuxenlivet, lösa livspusslet och vilka krav och rättigheter är rimliga i samhället. 
 
Detta är en stor men ganska osynlig grupp som formar morgondagens människor och 
beslutsfattare och som inte finns med i SVs värld alls. 
 

Nr 2. Anders Karlsson  
SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad föreslår följande ändring i Inledningen. 
 
att i första stycket stryka orden "Solidaritet är ett ledord" och ersätta med "Gemen-
samt ansvar är ledorden..." 
 
 

Utmaningar för folkbildningen och SV 
Nr 3. Lars Lundqvist  
 
att i stycke 2 under rubriken "Utmaningar för folkbildningen och SV", första me-
ningen ändras till "Klyftorna i vårt samhälle leder till spänningar mellan individer, 
grupper och orter." 
 
Därtill bifallsyrkande från: Erik Blom 
 

Nr 4. Britt-Louise Berndtsson  
 
Vid SV Kronobergs genomgång beslöt vi att lägga följande tilläggsyrkande i Utma-
ningar för folkbildningen och SV angående det hållbara samhället strecksats 3   ...som 
SV vill se.  
 
att SV använder de tre hållbarhetsperspektiven, miljö, social och ekonomisk håll-
barhet, som både redskap och mål i verksamheten samt ett hållbart ledarskap är 
nyckeln för att öka takten. 
 

Nr 5. Helena Johansson 
 
att ändra strecksats 2 till ”Urbaniseringen accelererar, vilket gör att SV:s lokala 
närvaro blir än viktigare i hela landet” 
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Ekonomiska utgångspunkter 
 

Nr 6. Annika Lundmark 

SV Uppsala län föreslår  

att diskussionen om målkapital tas bort. Hela det översta stycket på sid. 4 (6 rader) 
tas bort. 
 
Därtill bifallsyrkande från: Erik Ödmansson, Jan Rudengren 

 

Nr 7. Bengt Ericson 

För att dokumentet skall stå för sig själv bör det inte hänvisa till bilagor. 2:a meningen 
”I det fördjupningsmaterial...” 

att mening två stryks 

 

Nr 8. Elizabeth Lamb 

SV Västra Skåne yrkar  

(att texten om utvecklingsresursen ersätts av:) 

Utvecklingsresursen ska fördelas enligt samma regler som stadsbidraget t.ex. 80% 
fördelas till avdelningarna och 20% kan sökas till projekt i avdelningarna. 

Medlen i den gemensamma utvecklingsresursen ska understödja verksamhetsut-
veckling och verksamhetsökning inom de fastlagda prioriteringsområderna. Budget 
och uppföljningsansvaret åligger förbundsstyrelsen. 

Redovisning av använda medel ska ske till förbundsstyrelsen efter årets/projektets 
slut.  

 

På detta viset slipper avdelningar söka pengar som borde höra till avdelningar. 

 

Nr 9. Göran Bäckstrand 

angående Utvecklingsresursen, yrkande av Elizabeth Lamb, Västra Skåne 

att tillstyrka yrkandet men med ändringen att sista stycket stryks "redovisning av 
använda medel ska ske till förbundsstyrelsen efter årets/projektets slut.  

På detta viset slipper avdelningar söka pengar som borde höra till avdelningar" 
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Verksamhetsutgångspunkter  

Nr 10. Carina Andersson  

 

att efter tredje stycket under verksamhetsutgångspunkter lägga till följande me-
ningar: 

 

"Vår verksamhet baseras på visionen om hållbar utveckling för att kunna över-
lämna ett hållbart samhälle till kommande generationer. SV ska vara med och leda 
utvecklingen för ett hållbart samhälle genom verksamhet inom områdena; kultur, 
folkhälsa, social ekonomi och miljö." 

 

Nr 11. Ingrid Pettersson  

 

att byta ut rubriken till: SV och civila samhället.  

 

Nr 12. Göran Ohlsson  

SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad  

 

att lägga till en mening under rubriken "Exempel på vad vi vill göra mer av" 

"Verksamheten kräver unga ledare och nya metoder för att nå målgruppen, vilket 
skapar behov av särskilda satsningar på och utbildningar för unga förtroendevalda, 
tjänstemän och cirkelledare. Här bör Vi Unga ses som en naturlig rekryteringsbas 
för framtida förtroendevalda." 

 

Nr 13. Elin Larsson  

Elin Larsson Vi Unga, My Fransson Vi Unga, Stina Evbjer SV Norrbotten  

  

Vi Unga är inte framtiden, vi är nutiden och således en utmärkt rekryteringsbas redan 
nu. Därför vill vi stryka "för framtida förtroendevalda" i sista meningen i yrkandet av 
Göran Ohlsson  

Därför yrkar vi: 

att ändra Göran Ohlssons yrkande till 

"Verksamheten kräver unga ledare och nya metoder för att nå målgruppen, vilket 
skapar behov av särskilda satsningar på och utbildningar för unga förtroendevalda, 
tjänstemän och cirkelledare. Här bör Vi Unga ses som en naturlig rekryteringsbas." 

 

Kommentar: SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad jämkar sig med ändringsförslaget 
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SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning, 
ledar- & organisationsutveckling 
 

Nr 14. Göran Ohlsson  

SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad yrkar, som ett förtydligande, ändra andra mening-
en i första stycket till 

att "SV ska aktivt verka för ett utökat samarbete med grundorganisationerna samt 
vår ungdomsorganisation Vi Unga" 

 

Nr 15. Ingrid Pettersson  

 

att förkorta och förenkla texten under "Exempel vad vi vill göra mer av till:  

Fortsatt utveckling av dialogen med våra grund-, medlems- och samarbetsorgani-
sationer för att möta deras behov.  

Med föreningsformens frihet som grund, behöver vi ifrågasätta och därigenom ge 
utrymme för engagemang.  

Samhället är i ständig förändring och därför måste också engagemangets uttryck få 
omformas.  

 

Nr 16. Per-Henrik Bodin  

Yrkande från SV Västernorrland och SV Jämtland: 

 

att Under rubriken "SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bild-
ning, ledar- och organisationsutveckling". 

att följa på meningen: "SV är och ska utveckla uppgiften att vara en drivande kraft i 
lokalt utvecklingsarbete" yrkas följande tillägg: 

För att nå detta behöver SV bedriva en rikstäckande verksamhet. 

 

Nr 17. Peter Langerbeck  

  

Det finns ett betydande behov från civilsamhället att i alternativa former till högskolor 
utveckla företags och projektledarutbildningar. 

Jag föreslår därför att ett exempel på vad vi skall göra mer av är  

att utöka vårt fokusområde till att omfatta kvalificerade utbildningar för småföre-
tag och projekt. 
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Nr 18. Peter Langerbeck  

 

Den strategiska planen måste omsättas mycket snabbare i verksamhet än att som det 
under ”exempel på vad vi skall göra mer av” skriver att ytterligare utveckla dialogen... 

Mitt förslag är  

att stryka satsen Vi behöver ytterligare.....organisationsutveckling. 

SV organisation nationellt, regionalt och lokalt (med början 2015) skall öppna platt-
formar där grundorganisationer och medlemmar kan formulera beställningar på 
utbildningar och definiera behov.  

 

Detta sker på centralt initiativ, för att undvika att hjulet uppfinns flera gånger. 
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SV tillgängliggör folkbildningen för unga i utsatta 

situationer  
 

Nr 19. Emil Gullbrantz  

att förenkla rubriken till: SV tillgängliggör folkbildning för alla unga i samhället. 

 

Nr 20. Emil Gullbrantz  

att ändra texten: SV måste därför arbeta aktivt för att tillgängliggöra folkbildning-
en för unga i vårt samhälle. 

 

Nr 21. Emmyly Bönfors  
Yrkanden från SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad 

att ersätta hela inledningstexten med följande: 

"Folkbildningen måste vara ett möjligt alternativ för alla, inte minst för unga. Det 
innebär att vi måste vara öppna och möta unga människor i den miljö och livssituat-
ion de befinner sig. I sådana möten kan en dialog uppstå, som leder till ett vidare 
engagemang. Folkbildning och kultur är stärkande krafter med ett stort inneboende 
egenvärde." 

att stryka punkten "Verksamheten kräver unga ledare och nya metoder för att nå 
målgruppen, vilket skapar behov av särskilda satsningar på och utbildningar för 
unga förtroendevalda, tjänstemän och cirkelledare" som en konsekvensändring av 
att den istället flyttas till ovanstående stycke i dokumentet med rubriken "SV är dri-
vande för att möta civila samhällets behov av bildning..." 

att ändra punkten "Unga personer med psykisk ohälsa ökar. Vi behöver utveckla 
hur vi når nya deltagare redan i ung ålder" till "Unga personer med psykisk ohälsa 
ökar. Vi behöver utveckla hur vi når nya deltagare redan i ung ålder. Folkbildningen 
kan ha en viktig roll i skärningspunkten mellan hem, skola, sjukvård och social-
tjänst." 

 

Därtill bifallsyrkande från: Inger Johansson, Mikael Gustafsson, Pontus Johansson, 
Marie-Therese Harfouche, Peter Vestlund, Maria Fälth 
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SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration.   

 
Nr 22. IngMarie Larsson  

att vi bör ha kortare och därmed tydligare rubriker. Föreslår därför att rubriken 
ändras till: ”SV och integration” 

 

Nr 23. Ann-Carina Carlsson  
 
Tilläggsförslag: 

att efter "utbildningar av unga förtroendevalda, tjänstemän och cirkelledare" till-
lägga: 
En satsning på campus-verksamheter i samverkan med gymnasieskolor är en möj-
lighet att nå ungdomsgrupper med olika typer av verksamhet. 
SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration.   

 

Nr 24. Göran Ohlsson  
SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad yrkar, under rubriken "Exempel på vad vi vill göra 
mer av", 
 
att Meningen "Ta tillvara....." ändras till följande ordalydelse: 
"Ta tillvara engagemang och drivkrafter hos människor med annan etnisk bak-
grund än svensk." 
 
Därtill bifallsyrkande från: Peter Vestlund 
 

Nr 25. IngMarie Larsson  

att Ändra meningen Ta tillvara .....till Ta tillvara engagemang och drivkrafter hos 
människor med annan etnisk bakgrund än svensk 
 

Nr 26. Ann-Carina Carlsson  

Tilläggsyrkande: 

att Efter "ta tillvara engagemang och drivkraft hos invandrade personer" tillägga  

Genom vårt kunnande är vi en nyckel till samhället och institutioner som möjliggör 
verklig integration. 
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Nr 27. Emma Dahlström  

att ändra meningen "Ta tillvara ..." till: 
Ta tillvara engagemang och drivkrafter hos alla människor oavsett etnisk och social 
bakgrund. 

 

Nr 28. Marie-Therese Harfouche  
 
Jag yrkar på, att i sista meningen, under ”exempel på vad vi vill göra mer av”   
att byta ut ordet Nå.... mot attrahera. 
 

Nr 29. Maria Inés Riberio de San Juan  
 
att under Exempel på vad vi vill göra mer av, lägga till  
 
SV samarbetar med andra organisationer för att maximera folkbildnings möjlighet-
er och resursutnyttjande. 
 
 

Nr 30. Anna-Lena Carlsson  
 
att lägga till SV, ev. tillsammans med kommunerna, tar fram ett lättförståeligt 
material av samhällsinformation för att snabbt kunna erbjuda introduktion/möten 
mellan människor. 
 

Nr 31. Inga-Lill Kihlberg  

Tilläggsyrkande  
att lätta lägga till stycket ”För att ta tillvara på drivkraften hos våra invandrade 
personer tex på asylboenden borde vi söka upp dom och tala om att vi finns.” 

(inte vänta tills dom har letat upp oss) 

 

Nr 32. Ulla Herbert  
 
att SV bör arbeta för att öka integrationen i den egna organisationen.  
Förbundsstyrelsen och ombuden till förbundsstämman ska kunna anses represen-
tera det samhälle vi lever i. 
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SV tillgängliggör folkbildning för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna öka inflytandet över 

sina liv.  
 

Nr 33. Emmyly Bönfors  
 
Yrkande från SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad 

att ändra rubriken till "SV tillgängliggör folkbildningen för människor med funkt-
ionsnedsättning för ökat inflytande över det egna livet och samhället i stort." 

att ändra meningen "Vi ska ge målgruppen inflytande över vår verksamhet utifrån 
sin egen kapacitet" till "SV ska ge målgruppen möjlighet att utifrån de egna indivi-
duella förutsättningarna vara med och påverka verksamheten." 

att ändra meningen "Vi behöver stärka varje individs rätt till god hälsa och ökat 
självbestämmande över det som påverkar vardagen, såväl politik, vardagsrutiner 
som fritidsintressen" till "SV ska vara en del i att stärka varje individs rätt till god 
hälsa och ökat självbestämmande över det som påverkar vardagen."' 

att ändra meningen "Nå fler ledare, förtroendevalda och tjänstemän med egen 
funktionsnedsättning för att SV ska utvecklas som organisation" till "SV har ett be-
hov av att attrahera ledare, förtroendevalda och tjänstemän med egen funktions-
nedsättning för att i grunden utvecklas som organisation." 
Därtill bifallsyrkande från: Marie-Therese Harfouche 

 

Nr 34. Emma Dahlström  

att ändra meningen "Nå fler ledare ..." till: 
SV behöver attrahera ledare, förtroendevalda och tjänstemän med egen funktions-
nedsättning för att i grunden utvecklas som organisation. 
 

Nr 35. Ulla Herbert  
 
att lägga till ett stycke under ”Exempel på vad vi vill göra mer av”  
FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är relativt 
okänd bland allmänheten. SV bör verka för att konventionen blir känd bland mål-
gruppen och beslutsfattare. 
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SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat 

engagemang och samhällsmedverkan.  
Nr 36. Bengt Andersson  

att i rubriken SV tillgängliggöra folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang 
och samhällsmedverkan, sätta punkt efter seniorer, och stryka resten.  

 

Nr 37. Jessika Loftbring  
Yrkanden från SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad, 

att ändra rubriken till "SV gör folkbildning tillgänglig för seniorer för ett livslångt 
lärande och samhällsengagemang." 
 

Nr 38. Jessika Loftbring  
Yrkanden från SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad: 

att ersätta hela inledningen med texten "De äldres andel av befolkningen kommer 
att öka. SV vill möta deras folkbildningsbehov och ta till vara deras erfarenhet och 
engagemang för att tillsammans bli en stark aktör i samhällsutvecklingen. I ett livs-
långt lärande tas de äldres intressen och färdigheter tillvara och utvecklas." 
 

Nr 39. Helen Andersson  
 
att i första stycket vill jag lägga till orden de årsrika 
 
När 25 % av Sveriges befolkning är äldre,de årsrika,........ 
Tillägg i sista meningen som börjar med SV ska tillsammans med de årsrika....... 
 

Nr 40. Jessika Loftbring  
Yrkanden från SV Väst, SV Göteborg, SV Sjuhärad: 

att byta ut punkterna i stycket Exempel på vad vi vill göra mer av till följande snar-
lika punkter:  

- "SV skapar tillfällen för ett livslångt lärande genom att möta äldres intressen och 
behov av kunskapsinhämtning.  

- SV stödjer seniorer att behålla och utveckla sitt engagemang i samhällsfrågor.  

- SV skapar mötesplatser för att tillgodose behovet av gemenskap och intresset för 
att träffa andra oavsett ålder i sett socialt sammanhang." 
 
Därtill bifallsyrkande från: Marie-Therese Harfouche, Peter Vestlund  
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Nr 41. Åsa Willysson  
 
En detalj i utvecklingsplanen: Prioområde äldre: 
att meningen "Vi ska stödja seniorer att öka sitt engagemang i samhällsfrågor" 
ändras till "Vi ska stödja seniorer i sitt engagemang i samhällsfrågor" 

 

Nr 42. Lennart Almqvist  
 
att näst sista stycket önskas lyda: Vi ska stödja seniorer att öka sitt engagemang i 
samhällsfrågor. Uppmuntra seniorer att gå in som cirkelledare. 

 

Nr 43. Jan-Erik Lövbom  
 
att Sista stycket ändras till: 
Behovet av gemenskap, kultur och intresset att träffa andra i nya sociala samman-
hang ökar med stigande ålder. SV kan bidra till att skapa dessa mötesplatser. 

 

Nr 44. Ulla Herbert  

Seniorer som inte är födda i Sverige har svår för att göra sina åsikter hörda. 

att Om SV erbjuder etablerade etniska organisationer relevanta aktiviteter för de 
äldre medlemmarna, kan det bli en ingång till etablerade pensionärsorganisationer för 
ett omsesidigt utbyte. 
 

Nr 45. Anne-Marie Ekström SV Sjuhärad 

Tilläggsyrkande: 

att Kultur, både där man själv skapar och där man tar del av andras skapande, be-
rikar och bidrar till bättre hälsa även för äldre. Med SVs hjälp kan också ensamhet 
och isolering minska. 
 

Nr 46. Helen Andersson  

att SV skall arbeta för att ta bort ålderssegregationen i Sverige. 

 

Nr 47. Ulla Olsson  

att "Vi ska stödja seniorernas möjlighet att öka sitt engagemang i samhällsfrågor." 
 

Nr 48. Roland Persson  

Tillägg utöver den text som finns 
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att SV ska aktivt ta vara på seniorers erfarenhet och kunskap. 
 

Nr 49. Jens Vollmer  

att göra tillägg till stycke 2: ”och få digital delaktighet.” 
 
 
 

Till att-satserna  
 

Nr 50. Eilert Apelqvist 

Yrkande från Norr- och Västerbotten 

 

att Utvecklingsresursen sätt till max 10 miljoner kr och skall uteslutande användas 
till utvecklingsprojekt i avdelningarna. 

att Användningen av utvecklingsresursen skall årligen redovisas till avdelningarna. 
De goda utvecklingsprojekten skall spridas till samtliga avdelningar 
 

Nr 51. Sara Svanström 

Jag yrkar på en tilläggsatt-sats gällande utvecklingsresurs sida 7 i häfte 6  

att den gemensamma utvecklingsresursen för åren 2013-2014 utvärderas under 
hösten 2015 och att avdelningarna får del av den senast januari 2016 för vidare in-
tern diskussion om hur utvecklingsresursen används. 

 

Nr 52. Lennart Ledin 

att till utvecklingsresursen ska knytas krav på ändamålsredovisning det vill säga 
till vad resursen har använts till och vilket resultat/effekt som resursen har medfört. 

 

Nr 53. Anna From-Lindqvist 

Yrkande från Norrbotten och Västerbotten under Förbundets anslag av stadsanslaget. 

att anslaget får uppgå till maximalt 30 miljoner alternativt maximalt 10%. 

 

Nr 54. Elizabeth Lamb 

SV Västra Skåne tycker 

att förbundsledets andel av stadsbidraget ska vara procentsats som tidigare ef-
tersom stadsbidraget kan både ökar och minskar. 

 

Nr 55. Hans Peters 

Yrkande från Hans Peters (117) och Hans Wiklund (118), SV Stockholm 
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Med anledning av förbundsledets andel av det totala statsbidraget: 

Om stämman beslutar om att förbundsledets andel ska vara lägre än 38,8 mkr kan 
mellanskillnaden tas ur balanserade medel fram till nästa stämma. 

 

Nr 56. Göran Bäckstrand 

gemensamt yrkande tillsammans med ombud 107 Bengt Ericsson och ombud 69 Britt-
Louise Berndtsson. 

att budgetförslag/budgetramar till förbundsstämman framöver ska beredas till-
sammans med avdelningsordförandegruppen (förtroenderådet) 

 

Nr 57. Hans Peters 

Gemensamt yrkande från Hans Peters (117) och Hans Wiklund (118), SV Stockholm 

Yrkande med anledning av att-sats 3 på sid 7 (häfte 6) 

att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att till nästa förbundsstämma 2017 framlägga 
en prel. budget för åren 2018-2019. Detta för att ge stämmoombuden ett bättre be-
slutsunderlag vad gäller förbundsledets andel av SVs totala statsbidrag. 

 

Nr 58. Jan Rudengren 

Yrkar att Förbundet avsätter resurser för att ge "controllerservice" till avdelningar 
som har ekonomiska svårigheter. Controllerservicen skall snabbt ställas till förfogande 
och var utan kostnad för avdelningen. 

 

Nr 59. Lennart Ledin 

Strategisk (verksamhets-)plan och verksamhetsberättelser skall innehålla en ekono-
misk ändamålbudget respektive -redovisning på lämplig nivå – inte bara en tradition-
ell resultaträkning - d v s det ska också kunna utläsas till vilka verksamheter som de 
ekonomiska resurserna används till. 

 

Nr 60. Mats Olofsson 

Idag används målkapital som en viktig del att förstå hur varje avdelning mår rent 
ekonomiskt. Detta är bra, men det ett för trubbigt mål att endast ha detta mål. 

Förslag: 

att tillskapa ytterligare 2-3 ekonomiska mätpunkter t.ex. externa intäkter i förhål-
lande till totala antalet intäkter. 

 

Nr 61. Erik Ödmansson 

SV skall arbeta aktivt för att få separata statsbidrag alt. omfördelning av medel från 
andra instanser för en omedelbar och aktiv stöd för den betydande tillströmning av  
asylanter/flyktningar. 

 
 


