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Uppdrag till valberedningar för utarbetande av riksdags- 
och landstingslistor inför 2014 års allmänna val
På Distriktsårskonferensen 16-17 mars 2013 ska valberedningar för riksdags- och 
landstingslistor väljas. För att valberedningarna ska ha chans att göra ett bra arbete 
så följer här en sammanfattning av viktiga aspekter i nomineringsförfarandet som 
det är viktigt att alla känner till när vi går in i valprocessen. Här nedan finns även 
Distriktsstyrelsens förslag till beslut kring valberedningarnas uppdrag. På dessa 
beslutsförslag går det bra att motionera om ändringar och tillägg. Dessa ska vara 
Distriktsexpeditionen tillhanda senast den 1 feb 2013.

Distriktsstyrelsen föreslår Årskonferensen att besluta:
Att: Välja en valberedning för landstingslistorna.
Att: Valberedningen för landstingslistorna har som uppdrag att ta fram förslag 
på tre listor, en för valkretsarna Nord, Nordost och Nordväst, en för valkretsarna i 
Stockholms stad och en för valkretsarna Ost, Sydost och Sydväst.
Att: Välja en valberedning för riksdagslistan.
Att: Valberedningen för riksdagslistan har som uppdrag att ta fram förslag på en 
gemensam lista för de två valkretsarna Stockholms stad och Stockholms län.
Att: Ung Vänster Storstockholm adjungeras med en plats i vardera valberedning.
Att: Båda valberedningarna arbetar efter tidigare fastställda kongress och 
årskonferensbeslut om exempelvis att politisera valen, bredda listorna och stadgans 
skrivningar om partiskatt och jämställda listor.

Bakgrund
Denna handling gäller utarbetandet av listor i riksdags- och landstingsvalen. 
Motsvarande regler för Stockholms stad beslutas av representantskapet för 
partiföreningarna i Stockholms stad. För listorna i övriga kommuner ansvarar 
respektive partiförening.

Distriktsstyrelsen ser ingen anledning att ändra antalet listor i de båda valen som 
beslutades i samband med fastställandet av listor till valrörelsen 2010. Då 
beslutades om en lista till riksdagsvalet och tre listor i landstingsvalet (se 
beslutsförslagen ovan). På det viset får vi en stark riksdagslista med tydliga 
kandidater och landstingslistor där toppkandidaterna på respektive lista har en god 
chans att komma in. På landstingslistorna gäller att ett eller flera namn också kan 
förekomma på flera listor.

Valberedningarnas uppdrag
Vänsterpartiets stadgar slår sedan länge fast följande ”kvinnor skall vara 
representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om 
inte synnerliga skäl förhindrar detta”. Valberedningen har ett särskilt ansvar för att 
denna stadga följs, inte minst när det gäller de parlamentariska församlingarna.

Sedan kongressen 2012 är också skrivningarna om partiskatten skarpare än  
tidigare. Den som kandiderar till förtroendeuppdrag som ger en ekonomisk 
ersättning på mer än 5/8 prisbasbelopp netto ska efterskänka överskjutande del till 
Vänsterpartiet på respektive nivå. Om detta ska det träffas en överenskommelse 
mellan kandidaten och Vänsterpartiet på respektive nivå. Förtroendevalda som inte 
når upp i de beloppen efterskänker 10 % av arvodet till Vänsterpartiet på respektive 
nivå. För Riksdagsuppdrag tillfaller partiskatten Vänsterpartietpartiet nationellt. 
För uppdrag inom Stockholms läns landsting och Stockholms stad tillfaller  
partiskatten Vänsterpartiet Storstockholm. För uppdrag i övriga kommuner i länet 
betalas partiskatten till respektive partiförening. Valberedningen på respektive nivå 
ska ta hänsyn till redovisning över betalad partiskatt under innevarande period.



Valberedningarna ska även beakta skrivningarna i Framtidsstrategin som antogs 
på kongressen 2012 om såväl föryngring, fler LO-anslutna och kandidater med 
invandrarbakgrund på Vänsterpartiets listor i valet 2014.

Det finns också en ambition att politisera personvalen och få en mer demokratisk, 
synlig och trovärdig process kring fastställandet av listor till valen. Efter 
nomineringstidens utgång görs en sammanställning med en personlig 
presentation över kandidaterna som medlemmarna i distriktet får tillgång till. Där 
ges förutsättning för kandidaterna att presentera personliga engagemangsfrågor 
och egna kunskaper. Föreningar och valkonferensens ombud informeras på 
lämpligt sätt om vilka som nominerats, men tackat nej.

Nomineringsförfarande
Nomineringsanmodan skickas till alla medlemmar via Vänsteraktuellt. 
Partiföreningar och enskilda uppmanas nominera brett och inte enbart till s.k. 
valbara platser så att valberedningarna får tillräckligt med namn att överväga.

Såväl partiföreningar som enskilda medlemmar kan nominera kandidater. Det 
är av största vikt att alla partiföreningar genomför nomineringsmöten så att varje 
medlem via sin partiförening ges möjlighet att diskutera gemensamma 
nomineringar.

De som nomineras behöver inte vara tillfrågade. Valberedningarna ansvarar för att 
alla som nomineras ges möjlighet att skriftligt tacka ja eller nej till nomineringen.

Alla medlemmar har i enligt med partiets stadgar lika rätt att kandidera till för-
troendeuppdrag, men valberedningsmedlem bör inte kandidera till den lista som 
valberedningen i fråga utarbetar förslag till.

Inkomna nomineringar överlämnas till resp. valberedning som utarbetar förslag till 
listor som presenteras senast på valkonferensen.

Nomineringarna avslutas formellt först på valkonferensen. Valberedningen kan, 
men måste inte, överväga nomineringar som inkommer efter det utsatta 
nomineringsstoppet.

Listornas fastställande
Fastställande av Riksdags- och Landstingslistan sker på en Valkonferens som 
kommer att planeras till före februari månads utgång 2014.
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