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Corona-pandemin och riksdagsarbetet
Precis som året innan har riksdagsarbetet det senaste året påverkats av Corona krisen. En stor del utav
riksdagsarbetet ägde rum digitalt. Det var bara 55 riksdagsledamöter som fick vara på plats och rösta,
varav fyra från Vänsterpartiet. Vi försökte göra det bästa av situationen genom att anpassa oss till
restriktioner samtidigt som vi fortsatte med det politiska arbetet. Med tanke på osäkerheten kring
pandemin och smittspridningen var det oerhört svårt att planera fysiska möten. Vi fortsatte därmed att
ha en stor del utav grupp-och utskottsmöten digitalt.
Det har passerat ännu ett år som vi inte har kunnat planera för eller förutse konsekvenserna av.
Pressen på vår organisation, samarbete och gemenskap har fortsatt under året och utmaningar som
orsakats av de nyliberala experimenten och som har förstört samhällets förutsättningar att möta
pandemin kvarstår. Resultatet av detta ser vi inom sjukvården, skolan, på bostadsmarknaden och inom
äldreomsorgen.
Det senaste året har Vänsterpartiet på många sätt anpassat sig till krisen och lyckats genomföra dels en
digital partikongress och dels organiserat ett välbesökt vänsterdagar event. Vi har tagit fram
budgetförslag och reformer som ska göra det lättare för regioner och kommuner att möta pandemin,
för pensionärer att få mer pengar i plånboken och vi har framförallt vunnit striden om marknadshyror.
Så man kan med all säkerhet säga att det senaste året varit ett år av stora framgångar trots pandemin.
Det politiska landskapet
Utgångsläget inför det kommande valet är svårt, men med alla de politiska segrar som vi haft under
det senaste året finns det anledning att vara positiv och hoppfull. Vi har redan växt i opinionen och fått
oerhört många nya medlemmar. Nu blir utmaningen att behålla förtroendet bland de väljare som
kommit till oss sedan föra valet.
Men det blir också viktigt att stoppa den för Sverige blåbruna sammanslutningen av M, KD och SD
från att regera.
Vi har ett starkt stöd hos nya grupper, särskilt unga, LO-medlemmar, hyresgäster och
låginkomsttagare men vi måste bli bättre på att nå ut i hela Sverige, bruksorter, landsbygden förorten
osv.
Det politiska läget är mycket osäker och det blåbruna blocket lyckades få igenom sin budget, vilket
gjorde att miljöpartiet lämnade regeringssamarbetet. Nu har vi en regering som styr med den blåbruna
budgeten. Hela den politiska dynamiken har förändrats och det blir en viktig uppgift för Vänsterpartiet
att kanalisera den breda oro och motvilja som finns mot en sådan utveckling och samtidigt förskjuta
politikens tyngdpunkt mot ökad jämlikhet och stärkt gemensam välfärd.
Partiet har under det senaste året arbetat med ny ekonomiskpolitisk inriktning med en berättelse som
utmanar det nyliberala experimentet. En ekonomisk politik som ta ett större grepp om hur vi arbetar
för full sysselsättning och högre välstånd framförallt genom investeringar inom infrastruktur,
välfärdssektorn, bostäder osv.
Striden mot marknadshyror
Striden mot marknadshyror har varit en utav vänsterpartiets största segrar i modern tid. Från att ha
varit förpassade till ett så kallad ytterkantsparti som inte får påverka svensk politik har vi kunnat
påvisa bortom allt tvivel att vi är ett självständigt parti med självförtroende som tagit över
navigationen och ett parti som försvarar arbetarrörelsens och hyresgästernas intressen. Idén om att
marknadshyror skulle lösa bostadsbristen återkommer med jämna mellanrum. Det är en bluff som inte

bara Vänsterpartiet och forskningsvärlden avslöjat, utan även svenska folket. Hela 85 procent av
befolkningen säger nej till marknadshyror.
Men mitt under pandemin – då vi alla borde hjälpas åt att skapa trygghet och bra förutsättningar för de
som drabbats hårdast av krisen – tillsätter Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna
en utredning om att införa marknadshyror.
För de tre miljoner invånare som bor i hyresrätt är marknadshyror en katastrof. Med eller utan
pandemi. Många av dessa är låginkomsttagare, och lägger man till den arbetslöshet som följer av
coronakrisen blir det än mer obegripligt att regeringen väljer att ta upp denna fråga under en
fruktansvärd pandemi.
Redan innan regeringen tillträdde var Vänsterpartiet tydliga med att vi gärna förhandlar och
kompromissar i en rad frågor, men vi har också sedan början varit tydliga med att marknadshyror inte
är en av de frågorna. Det är en kärnfråga som handlar om ett Sverige som fungerar för alla, inte bara
för de rika. Att införa marknadshyror skulle drabba så många och vi kommer göra allt vi kan för att
förhindra att så sker. Det lyckades vi att göra tilsammans med hyresgäster och hyresgästföreningar
runt om i hela landet. Jag är personligen oerhört stolt över segern med tanke på min roll som
bostadspolitisk talesperson för partiet.
Regeringsbildning och budget
När det gäller budget och statsministeromröstningen efter att Stefan Löfven lämnade in sin
avskedsansökan, och talmannen började sonderingsuppdraget till Madgalena Andersson, var vi mycket
tydliga med budskapet om att vårt mandat krävs för att regeringens budget ska gå igenom, och för att
statsministern ska kunna tillträda.
Vänsterpartiet var tydligt med att vi vill se Magdalena Andesrsson som statsminister, men det är
förutsatt att det finns en uppgörelse med oss. Det skulle kräva att Magdalena Andersson gör upp med
alla fyra partier som ingår i hennes tänkta underlag om villkoren för hur det samarbetet skulle gå till.
Detta innbär helt enkelt att regeringen måste utgå ifrån att de partier som är regeringsunderlag, vars
mandat man vill ha för att driva igenom sin politik, också förhandlar om innehållet i den politiken. Det
innebära att man ger och tar, som i alla förhandlingar, och det gäller oss såväl som centerpartiet.
Januariavtalet var borta och det innebar att regeringen kunde ingå en ny uppgörelse, baserat på de fyra
partier som var regeringsunderlag om Magdalerna Andersson skulle tillträda.
Så Magdalena Anderssonhade inget val än att bjuda in oss till förhandlingar och det var i dessa
förhandlingar som vi lyckades komma överens om och fick igenom satsningar och reformer om
pensionerna och karensdagen. För nästan en halv miljon pensionärer innebär det 1 000 kronor mer i
plånboken. Ytterligare drygt 300 000 pensionärer kommer att få 500 kronor eller mer. Totalt är det en
dryg miljon som får mer pengar i plånboken tack vare vänsterpartiets reform. För den som har
garantipension innebär det i genomsnitt över 800 kronor mer per månad.
Vi har en position som är stark eftersom våra mandat krävs. Vi har en jätterimlig inställning som
bygger på att det krävs samarbete och kompromisser, och i den materiella verkligheten är våra mandat
lika mycket värda som centerpartiets. Då ska vi inte ge oss förrän det också reflekteras i inflytande och
vänsterpolitik.
När det politiska läget ändrades för att januariavtalet föll då liberalerna hoppade av, valde vi att vara
konsekventa och tydliga, och inte ändra spelreglerna mitt i processen.
Sen har vi sagt att våra mandat aldrig mer kan användas för att regera på utan vårt inflytande. Därför
har vi varit hårda i budgetförhandlingarna och vi kräver att under resten av mandatperioden så ska
regeringsbildningen baseras på verkligheten och den faktiska parlamentariska situationen, och inte på
att curla centern.

Utskottsarbetet och allmänna motionstiden
Under året har jag fortsatt med utskottsarbetet även om en stor del utav utskottsmöten var digitala. Jag
deltog i kammardebatt i enlighet med folkhälsomyndighetens råd genom att hålla avstånd och hade
munskydd på i kammaren.
Under hösten 2021 fokuserade vi på att lägga fram de sista motionerna innan valrörelsen under den
allmänna motionstiden. Det påbörjades också ett arbete med att sätta nya rutiner för hur
riksdagsgruppen fortsatt ska arbeta med budgetarbetet i riksdagen i förhållande till partiets
långtidsbudget.
Vänsterdagarna
Vänsterdagarna blev mycket lyckat och det fanns en stark uppslutning kring den inriktning vi har nu,
en optimism och ett mod som visar tydligt att vi står starka för de angrepp som kommer, när vi står på
oss.
Budskapet om att vi är enade och att vi inte köper några försök att pressa oss till att göra som andra
vill var tydligt och medlemmarna anslöt sig till det med stor entusiasm.
Budskapet är:
1. Vi är rimliga
2. Vi är seriösa och arbetar hårt för att lösa situationen
3. Vi är samarbetsinriktade och inställda på att kompromissa
4. Det är demokratiskt självklart att partier förhandlar och kommer överens i paritet med antal mandat
5. Vi kommer inte att ge bort våra väljares mandat 6. Vi kan inte ha en ordning där man förväntar sig
att ett parti ska lägga sig platt.

Post-Corona restriktioner riksdagsarbetet
Den senaste månaden har arbetet i riksdagen i stora delar återgått till det normala efter att
coronarestriktionerna hävts. T.ex. deltar samtliga 349 ledamöter i voteringar, till skillnad från de 55
som deltagit i voteringen sedan våren 2020. Från och med 25 oktober kunde utskotten hålla sina
sammanträden genom fysiska möten.
Interna arbetet i riksdagsgruppen
Vid gruppmötet den 25 januari omvaldes Maj Karlsson till gruppledare, Hanna Gunnarsson till vice
gruppledare och Karin Rågsjö, Tony Haddou, Jessica Wetterling och Håkan Svenneling till ledamöter
i förtroenderådet. Vid samma möte valdes även bl.a. Ali Esbati till ordinarie ledamot i Finansutskottet,
Ulla Andersson till ordinarie ledamot i Skatteutskottet och Ciczie Weidby till ordinarie ledamot i
Arbetsmarknadsutskottet.

