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EKONOMIUTREDNING
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Efter distriktsårskonferensen 2015 tillsatte distriktsstyrelsen (DS) en utredning med uppdrag att beskriva
och analysera den nuvarande ordningen rörande fördelningen av ekonomiska resurser hos partiföreningar,
stadshusgruppen och landstingsgruppen, ta in synpunkter, identifiera styrkor och svagheter och vid behov
föreslå förändringar.
Utredningsgruppens slutrapport bifogas i sin helhet till dessa förslag för årskonferensen att besluta om.
Distriktsstyrelsen har för egen del beslutat om de förslag i utredningen som rör att förväntade valkostnader
ska redovisas till föreningarna under 2017 och att det årligen ska samlas in ekonomiska berättelser från
föreningarna. Utredningen förslag om att distriktets revisorer också ska verka som revisorer för landstings- och stadshusgruppen samt att det åligger föreningar och grupper att rapportera om förändringar i
partistödet och att samma principer för fördelning ska gälla har DS avslagit då det upplevs som onödiga
eller självklara beslut. DS förslag är i sin helhet inarbetade i budgeten för 2017. Distriktsstyrelsen söker
nu årskonferensens stöd för de föreslagna förändringarna gällande partiföreningarnas ekonomiska
förutsättningar samt bekräftelse på fördelningen av medel till de parlamentariska grupperna i Stockholm
och Stockholms läns landsting.
Sammantaget kan konstateras att det liggande förslaget innebär ökade resurser för i stort sett samtliga
partiföreningar, vilket skapar bättre förutsättningar för lokalt politiskt arbete. Dessutom får de stora
parlamentariska grupperna med detta förslag betydligt mer resurser än vad som är fallet i något annat
distrikt i hela landet. Med de föreslagna justeringarna får vi ett tydligare fördelningssystem för föreningarna i Stockholms stad och bättre förutsättningar för de föreningar som haft minst pengar tidigare.
Tillsammans med en ytterligare subventionering av utåtriktat material från distriktet så stärker vi nu
förutsättningarna för basverksamheten i hela distriktet. På så vis stärker vi det organisatoriska, utåtriktade
och utomparlamentariska arbete som partidistriktet och lokalföreningarna bedriver och skapar möjligheter
till såväl samhällsförändring som valframgångar. Ytterst åligger det förstås, utöver partistödets fördelning,
alla instanser i Vänsterpartiet Storstockholm att verka för samarbete mot de gemensamma målen.
Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårskonferensen 2017 att besluta utifrån utredningens förslag:
att
justera grundavdrag för länsföreningarna till 30 000 kr och lämna procentsatsen orörd (på 40 %).
att
införa ett basbelopp för aktiva länsföreningar utan mandat i fullmäktige på 15 000 kr per förening.
att
justera fördelningssystemet för verksamhetsbidrag till stadsföreningarna genom att införa ett 		
basbelopp på 15 000 kr/år samt att det utgår en peng på 150 kr/medlem/år.
att
justera fördelningssystemet för verksamhetsbidrag till branschföreningarna genom att införa ett 		
basbelopp på 3 000 kr samt att det utgår en peng på 100 kr/medlem (även extra)/år.
att
införa en ytterligare subvention för tryck av utåtriktat material på distriktet om 50 % av ordinarie
pris.
att
förändringarna i fördelningssystemen blir verksamma under 2017.
att
fastställa att partistödet för partiets representation i Stockholms läns landsting fördelas så att
kanslianslag samt 13 procent av mandatstödet tillfaller Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.
att
fastställa att partistödet för partiets representation i Stockholms stad fördelas så att 13 procent av 		
det samlade partistödet plus 100 000 kronor tillfaller Vänsterpartiet i Stockholms stadshus.
att
dessa beslut gäller tills vidare.
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Uppdrag
Arbetsgruppen har bestått av Maria Haskas, Thomas Magnusson, Barbro Ernemo och Gunnar
Friberger och vi har på distriktsstyrelsens uppdrag utrett det ekonomiska läget i föreningarna och de
större parlamentariska grupperna i syfte att modernisera den fördelningsmodell av de samlade
ekonomiska resurserna som finns i distriktet som helhet.

&

Uppdraget har utförts som ett svar på flera olika motioner till distriktsårskonferensen 2015. Motionerna
handlade om allt från lokaler i förortsområden, att mer pengar skulle fördelas till de stora parlamentariska
grupperna, att mer pengar skulle gå till föreningarna och att material som trycks på distriktsexpeditionen
ska vara billigare eller gratis.
Med denna slutrapport vill vi peka på några förslag på hur vi kan omfördela resurserna för att ge lite mer
jämlika förutsättningar för föreningarna och samtidigt ge möjlighet att fondera ordentligt med pengar till
nästa valrörelse.
Sammanfattning och förslag till beslut
Efter utfört utredningsarbete så presenterar vi en rad förslag på justeringar i de fördelningsmodeller som
är verksamma i partidistriktet. Sammantaget så är partiföreningarna vinnarna och då särskilt de som idag
har mycket små resurser. För de med mest resurser är förändringarna knappast ens kännbara. Det finns en
beräknad kostnad för distriktet på 200-250 tkr*/år, men det finns också en del variabler som är svårberäknade så som ytterligare subventioner av utåtriktat material som trycks på distriktet och en ”peng per
medlemsmodell” som gör det dyrare om vi blir fler medlemmar.
Andra saker som vi föreslår är en större satsning på ekonomiarbetet och insamling av bokslut från
föreningarna för att den samlade kollen ska vara bättre varje år.
Utredningsgruppen föreslår DS att besluta:
att
justera grundavdrag för länsföreningarna till 30 000 kr och lämna procentsatsen orörd (på 40 %).
att
införa ett basbelopp för aktiva länsföreningar utan mandat i fullmäktige på 15 000 kr per förening.
att
justera fördelningssystemet för verksamhetsbidrag till stadsföreningarna genom att införa ett 		
basbelopp på 15 000 kr/år samt att det utgår en peng på 150 kr/medlem/år.
att
justera fördelningssystemet för verksamhetsbidrag till branschföreningarna genom att införa ett 		
basbelopp på 3 000 kr samt att det utgår en peng på 100 kr/medlem (även extra)/år.
att
införa en ytterligare subvention för tryck av utåtriktat material på distriktet om 50 % av ordinarie
pris.
att
årligen samla in bokslut från föreningarna i samband med årsmöten.
att
under hösten 2017 presentera för föreningarna vilka större kostnader de kan förvänta sig i val		
rörelsen och då föra en dialog kring gemensamma utgifter.
att
de revisorer som väljs av årskonferensen också har i uppdrag att göra revision på stadshus- och 		
landstingsgruppen.
att
förändringarna i fördelningssystemen blir verksamma under 2017.
Tidigare beslut som föreslås fastställas på nytt:
att
fastställa att partistödet för partiets representation i Stockholms läns landsting fördelas så att
kanslianslag samt 13 procent av mandatstödet tillfaller Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.
att
fastställa att partistödet för partiets representation i Stockholms stad fördelas så att 13 procent av 		
det samlade partistödet plus 100 000 kronor tillfaller Vänsterpartiet i Stockholms stadshus.
att
det ankommer Vänsterpartiet Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Vänsterpartiet i
övriga kommuner i Stockholms län att rapportera eventuella förändringar av partistödet till
distriktet.
att
vid eventuella förändringar av partistödet skall samma principiella fördelning av partistödet som
här anges användas.
att
dessa beslut gäller tills vidare.
* tkr = tusen kronor
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Nuvarande system
Dagens system bygger i stort på att huvuddelen av de medel som erhålls från Stockholms läns landsting och Stockholms stad i partistöd går till distriktet. Länsföreningarna uttaxeras enligt en modell där det
görs ett grundavdrag på 20 tkr och därefter betalas 40 % av resterande belopp till distriktet. Nedan följer
redogörelser för de olika större transaktionerna som sker årligen.
Länsföreningarna
Uttaxeras enligt ovan. Har generellt sett goda villkor, men det finns såklart en del undantag. Kommunernas
partistöd varierar kraftigt i takt med storlek på kommun samt såklart hur många mandat vi har. En förening
når inte upp över grundavdraget och betalar därför inget, medan de som får störst stöd betalar in över 300
tkr årligen till distriktet. Totalt sett får partiorganisationen in ca 4,6 mkr* i bidrag från länskommunerna och
av dessa så går ca 1,68 mkr till distriktet.
Acceptansen för systemet är överlag stor, även om en del föreningar i båda ändarna av skalan gärna skulle
behålla en större del av kakan själva.
Mandatlösa länsföreningar
Idag finns två föreningar i tre kommuner där Vänsterpartiet saknar representation i kommunfullmäktige.
Dessa föreningar får idag endast sina delar medlemsavgiften utbetalade från distriktet.
Stadsföreningarna
De 16 föreningar som vi har i Stockholms stad delar på 600 tkr tillsammans med branschföreningarna som
fördelas efter storlek på föreningarna. Utbetalning sker två gånger per år. Även här finns en stor spännvidd
mellan de minsta föreningarna som får ett verksamhetsbidrag på ca 15 tkr/år och den största som får 87 tkr/
år. Överlag så har föreningarna i Stockholms stad en tuffare ekonomisk situation än länsföreningarna. På
en del håll upplevs läget som riktigt fattigt medan det på andra håll ändå finns rejält med pengar kvar i
kassan. Stödet till föreningarna räknades upp från 450 tkr till 600 tkr efter valet 2014.
Branschföreningarna
Får idag medel på samma sätt som stadsföreningarna enligt samma fördelningstal utifrån de avsatta 600
tkr. Få av branschföreningarna har någon större omsättning på ekonomin då det fortsatt rör sig om små
medel. Finns dock en önskan om bättre resurser för att kunna utveckla verksamheten.
Stadshusgruppen
Behåller efter tidigare överenskommelse 13 % av partistödet plus ytterligare 100 tkr, totalt idag 652 500 kr
för gruppens aktiviteter, kampanjer och en del kanslikostnader som inte täcks av de medel som erhålls
direkt från Stockholms stad. Distriktet erhåller ca 3,7 mkr av stödet. Partiskatten på fasta arvoden för
uppdrag i stadshuset betalas till distriktet i nivå med kongressens beslut och rekommendationer. Totalt
faktureras ca 1,1 mkr/år för partiskatt i Stockholms stad.
Upplever behov av ytterligare medel för kampanj samt personalutveckling.
Landstingsgruppen
Erhåller ett särskilt kanslianslag samt 13% av partistödet för gruppens aktiviteter, kampanjer och
kanslikostnader, totalt en summa av nära 1,6 mkr. Distriktet erhåller ca 4,8 mkr av stödet. Partiskatt på fasta
arvoden för uppdrag i landstinget tillfaller distriktet i nivå med kongressens beslut och rekommendationer.
Totalt faktureras ca 290 tkr/år för partiskatt i Stockholms läns landsting.
Har också önskemål om att få behålla en större del själva, men har också gott om pengar över vid bokslutet
2015.

6

* mkr = miljoner kronor

EKO
EKONOMI-

UTREDNING
Partiskatt
Partikongressen 2012 beslutade att förtydliga stadgarna när det gäller så kallad partiskatt för medlemmar
&
som innehar politiska förtroendeuppdrag. Partiskatten är viktig av två skäl: För det första anser vi att folkets
företrädare inte bör leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från medborgarna. För det andra är partiskatten en viktig inkomst för partiet som bidrar till att öka partiets självfinansiering.

Det som rör partiskatten finns att läsa i stadgarnas § 127 och i korthet innebär det att partiets
förtroendevalda ska efterskänka alla inkomster från fasta arvoden över 5/8 basbelopp netto till partiet,
samt att de som kandiderar till ett sådant uppdrag ska skriva ett kontrakt som förbinder dem att följa
denna stadga. Utöver detta så finns också rekommendationer från kongressen att alla med arvoderade
parlamentariska uppdrag skall betala 10 % av dessa arvoden till partiorganisationen på respektive nivå.
Partiskatten på fasta arvoden för uppdrag i stadshuset betalas till distriktet i nivå med kongressens beslut
och rekommendationer. Totalt faktureras ca 1,1 mkr/år för partiskatt i Stockholms stad. Partiskatt på fasta
arvoden för uppdrag i landstinget tillfaller distriktet i nivå med kongressens beslut och rekommendationer.
Totalt faktureras ca 290 tkr/år för partiskatt i Stockholms läns landsting.
Denna ekonomiutredning har inte haft i uppdrag att utreda partiskatten, eftersom denna redan är tydligt
reglerad, och skall betalas till partiet på motsvarande nivå. Ändå förekommer det ibland att företrädare
ifrågasätter såväl beloppets storlek som vart pengarna skall betalas. Vi vill dock vara tydliga med att i de
fall man inte beviljats undantag enligt särskild beslutsordning och främst av personliga skäl, skall partiskatten betalas till partiets organisation på motsvarande nivå. Inom ramen för Vänsterpartiet Storstockholms verksamhetsområde betyder det enligt kongressens rekommendationer att partiskatt för heltidsarvoderade i Stockholms läns landsting och Stockholms stad alltså skall betalas till distriktet, medan
partiskatt för uppdrag i övriga kommuner betalas till respektive partiförening.
Ung Vänster
Ung Vänster erhåller enligt kongressbeslut 10 % av det samlade partistödet från Stockholms stad och
Stockholms läns landsting, totalt strax över 1 mkr som utbetalas till Ung Vänster Storstockholm. Utöver
det stödet så ska varje länsförening med eget partistöd bidra med 10 % av dessa till Ung Vänster
Storstockholm, totalt ca 450 tkr.
VSF
Vänsters Studentförbund finns på Stockholms Universitet och på Södertörns högskola och de delar på 1 %
av partistödet från Stockholms stad och Stockholms läns landsting som enligt kongressbeslut ska tillfalla
Studentförbundet. Totalt erhåller VSF genom det ca 100 tkr.
Partilokaler
Idag är huvudmönstret att många länsföreningar har egna partilokaler medan det i Stockholms stad
enbart är två av föreningarna som har egna lokaler. Många av länsföreningarna kan också ha möten i sina
kommunhus billigt eller gratis, medan i princip alla stadsföreningar måste hyra möteslokaler för varje
möte. Önskemål om partilokaler finns i flera av ytterstadsföreningarna i Stockholms stad.
Tryckpriser
Idag tar vi ett något rabatterat självkostnadspris för trycksaker tryckta på distriktet. Beställningsvaror från
partiets centrala webbutik tar vi samma kostnad för som webbutiken men har en hel del profilprodukter för
utlåning.
Trycket bör också delas upp i vad som är utåtriktat propagandamaterial och vad som är kallelser till möten
etc. Det är idag svårt att säga exakt hur stor del av trycket som är utåtriktat och vad som är internt. Totalt
faktureras ca 80 tkr ett normalår i tryckkostnader. En subventionering på ca 50 % för just utåtriktat material
skulle medföra en kostnad på ca 20-30 tkr, valår ca det dubbla.
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Andra distrikt
Göteborg
Siffror för 2013 om inget annat sägs.
Göteborgsdistriktet är lite speciellt eftersom det omfattar 10 partiföreningar, men bara en enda kommun.
Distriktsstyrelsen utgör en tydlig politisk och organisatorisk ledning för distriktet och därmed även för
kommungruppen. Aktiviteten varierar mellan föreningarna. Distriktsstyrelsen försöker kompensera för
detta genom att stödja och arrangera olika aktiviteter i distriktet.
Distriktets ekonomi
Distriktet har en stark och god ekonomi och en rätt hög ambitionsnivå vad gäller verksamhet, som till
exempel studier. Resultatet 2013 innebar ett överskott på ca 215 000 kr. Distriktet hade vid det årets början
1042 medlemmar, vilket är en tredjedel av Stockholmsdistriktets storlek vid den tidpunkten. Intäkterna för
2013 var 3 250 386 kr. Det egna kapitalet var 972 171 kr. Dessutom fanns 1 221 968 kr i avsatt i fonder.
Fullmäktigegruppen
Saknar egen redovisning. De hade ett anslag från distriktet på 30 000 kr, varav de bara använde hälften.
Partistödet gav en intäkt på 1 824 000 kr till distriktet.
Regiongruppen
Partistödet är baserat på antalet mandat. Stödet uppräknas med 3 % årligen, för 2016 uppgår det till 5 148
000 kr. Av detta fördelas 4 mkr till distrikten, varav 80 % utgör ett grundbelopp lika för alla distrikt och
20 % fördelas utifrån mandat i fullmäktige. Beloppen räknas om när den nya distriktsindelningen införs
2017. De resterande 1 148 000 kr disponeras sålunda av regiongruppen och representantskapet. Representantskapet fattar beslut om hur pengarna används, vilket i huvudsak är till lön för ombudsman, utgifter för
representantskapsmöten cirka fem om året, vissa kostnader för valrörelser, utbildning (t.ex. Vänsterdagarna) och arbetsgrupper. Partistödet gav en intäkt på 742 500 kr till Göteborgsdistriktet under 2013. För
2017 beräknas det bli 1 009 231 kr.
Distriktsanslag och stöd till partiföreningarna
Inget dokument om ekonomisk fördelning till partiföreningarna. De får sin andel av medlemsavgifterna.
De betalar för kopiering, frankering mm. Det betyder att den mesta verksamheten bekostas av distriktet.
Distriktet hade ett anslag till pf på 30 000 kr, varav endast ca 13 000 kr utnyttjades.
Uppsala län
Siffror för 2013 om inget annat sägs.
Distriktets ekonomi
Resultatet 2013 innebar ett överskott på ca 196 500 kr. Intäkterna var 1 009 979,50 kr. Det egna kapitalet
var cirka 653 000 kr. Vid början av 2013 hade distriktet 488 medlemmar och de hade ett eget kapital på ca
653 000 kr.
Fullmäktigegruppen i Uppsala
Alla som har förtroendeuppdrag i Uppsala kommun betalar en avgift till kommungruppen enligt ett
komplicerat system. Så betalar man partiskatt till partiföreningen, i princip 10 %.
Landstingsgruppen
Partistödet gav en intäkt på 349 800 kr.
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Skåne
Distriktets ekonomi
Resultatet för 2013 innebar ett underskott på drygt 49 000 kr. Intäkterna var 1 522 866 kr. Den största
intäktsposten var partistödet från regionen på 1 014 600 kr. Intäkterna från partistödet i kommunerna var
389 885 kr. Det egna kapitalet var drygt 49 000 kr. Vid början av 2013 hade distriktet 1 145 medlemmar.
Partiföreningarna
Partiföreningar med ett partistöd på mer än 25 000 kr betalar 20 % av den del som överstiger 25 000 kr till
distriktet.
Regiongruppen
Gruppen disponerade 2 315 000 kr under 2015. Det fördelades på utbildningsstöd, gruppmöten och
kostnader för politiska sekreterare. Samma år var partistödet drygt 1 447 000 kr.
Örebro län
Distriktet omfattar 12 föreningar, varav en (Örebro) är en stor förening i en stor kommun. Övriga är relativt
små.
Distriktets ekonomi
Vi har tittat på siffrorna för 2014. Distriktet verkar ha en god ekonomi. Intäkterna var drygt 1 236 00 kr.
Kostnaderna var drygt 1 035 000 kr. Resultatet var positivt med ett överskott på drygt 201 000 kr. Detta
trots att det rörde sig om ett valår. Noteras kan att knappt 248 000 kr av kostnaderna egentligen inte h
örde till distriktets omsättning utan rörde sig om hantering av personalkostnader för Örebroföreningen.
Distriktet har ett eget kapital om cirka 800 000 kr, vilket bör betraktas som ett ganska stort belopp i
förhållande till distriktets storlek.
Intäkterna från partiföreningarna utgörs endast av 28 000 kr. Det kallas för utjämningsfond och innebär att
alla partiföreningar betalar in vissa fastställda belopp till distriktet. Beloppen varierar från 0 kr till 9000 kr.
Distriktets beslut gäller t.o.m. 2014 och fonden avvecklas fr.o.m. 2015. Under 2014 betalade distriktet ut
10 000 ur fonden till föreningarna.
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Slutsatser och förslag
Efter genomfört utredningsarbete landar vi här i en rad förslag för att överlag stärka föreningarnas
möjlighet att bedriva ett framgångsrikt utåtriktat arbete samt något mer rättvisande förutsättningar
mellan föreningarna, även om skillnaderna fortfarande kommer att vara stora.
Länsföreningar med kommunbidrag (bilaga 1)
Generellt upplevs en god acceptans för dagens system. Justeringar kan lätt göras i grundavdrag eller
procentsats, men för att ge någon märkbar skillnad krävs kraftiga justeringar som i nuläget är svårförsvarbara. Mindre justeringar skulle dock innebära en del för de fattigaste föreningarna i skalan och
därför föreslår vi helt enkelt en justering av själva grundavdraget till 30 tkr, vilket ger ett plus på 4 000 kr
till alla länsföreningar utom de som idag inte når upp till nivån för grundavdraget.
Beräknad merkostnad för distriktet: 84 tkr/år.
Länsföreningar utan kommunbidrag (bilaga 2)
En brist i dagens system är att de länsföreningar (Täby-Danderyd och Nykvarn) som idag saknar
representation i kommunfullmäktige har mycket begränsade intäkter. Detta föreslår vi åtgärdas genom
att ett basbelopp på 15 tkr per aktiv förening införs även för dem för bättre möjligheter att bedriva ett
kontinuerligt arbete och så småningom kunna vinna tillbaka tidigare mandat.
Beräknad merkostnad för distriktet: 30 tkr/år (två föreningar i dagsläget).
Stadsföreningar (bilaga 3)
Utredningens största fokus har varit att arbeta fram en modell som stärker stadsföreningarnas
förutsättningar att bedriva ett bättre arbete. Här har resurserna länge varit underdimensionerade jämfört
med den kraftiga medlemsutvecklingen de senaste åren. Systemet har varit sådant att de delat på ett fast
belopp, vilket gjort att föreningarna måste öka i medlemsantal mer än genomsnittet för att också få mer
pengar. Efter valet 2014 höjdes potten för stadsföreningarna från 450 tkr till 600 tkr så förutsättningarna har
ändå blivit väsentligen bättre. Fortfarande är dock spännvidden mellan rika och fattiga föreningar stor.
Vi föreslår att det införs ett grundstöd för stadsföreningarna på 15 tkr och att det ovanpå det läggs in en 150
kr/medlem-nyckel som alltså ger mer pengar om föreningen ökar i medlemsantal oavsett om även andra
föreningar gör detsamma. Det ger en kraftig förstärkning till de fattigaste föreningarna och ett hyggligt
tillskott även till de i mellanläget. Det är egentligen bara den allra största föreningen som förlorar mer än
några hundralappar på den nya modellen.
Beräknad merkostnad för distriktet: i dagsläget ca 80 tkr/år (varierar med medlemsantalet).
Lokaler
Med de föreslagna åtgärderna så stärks framförallt ekonomin för flera av föreningarna i ytterstaden
som främst efterfrågat medel till föreningslokaler. Om dessa ser det som en prioriterad utgift efter
förutsättningarna så står det dem fritt att satsa på att hyra in sig permanent i någon föreningslokal.
Branschföreningar (bilaga 4)
Även här föreslås införandet av ett basbelopp samt krontal per medlem istället för dagens modell. Här
räknar vi också med de ”extra-medlemmar” som finns i beräkningarna och föreslår att dessa också ingår i
beräkningsgrunden. Framförallt är det de kvinnodominerade branschföreningarna som har ett stort antal
medlemmar med sitt huvudmedlemskap i den geografiska föreningen. Här föreslår vi således ett basbelopp
på 3000 kr/förening samt 100 kr per medlem (även extra)/år.
Beräknad kostnad för distriktet: ca 20 tkr (varierar beroende på medlemsantal).
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Stadshusgruppen
Får idag 650 tkr för internt och utåtriktat arbete men upplever det varandes för lite. Här föreslås främst
ökad samordning för att effektivisera de resurser som idag finns på olika håll. Kampanjarbete bör alltid
samordnas med distriktsstyrelsen och föreningarna för bästa genomslag.
Ett förslag som framförts är önskemål om att delar av partiskatten skulle tillfalla stadshusgruppen, det är en
ordning som vi inte vill förorda för att upprätthålla en kontroll över partiskatten på distriktsnivå samt att det
är den modell för partiskatten som finns på respektive nivå i partiet. Jämfört med andra kommungrupper
i landet så har vi heller inte funnit något exempel på en parlamentarisk grupp som själva förvaltar partiskatten eller i övrigt har liknande generösa resurser som Stockholms stadshus- respektive landstingsgrupp
och gör egna valfonderingar.
Sett till detta så förordar vi i första hand att stadshusgruppen förverkar de medel de tilldelats under
verksamhetsåren och att sedan valsatsningar samordnas med en gemensam valledning när det drar ihop sig
till valrörelse.
Ett tillägg utifrån nuvarande ordning som föreslås är att de revisorer som väljs av distriktsårskonferensen
också ska verka som revisorer för stadshusgruppen.
Landstingsgruppen
Erhåller idag nära 1,6 mkr (varav 870 tkr i kanslistöd genom förvaltningen) för internt och utåtriktat arbete
och har i bokslutet för 2015 gott om medel avsatta för framtiden.
Även här ser utredningen snarast ett behov av ökad samordning och gemensam planering av kampanjinsatser oavsett hur de ekonomiska resurserna fördelas. Möjligen finns också ett utrymme att omfördela
resurser mellan kanslierna men detta görs bäst i samband med valsatsningar 2018.
Ett tillägg utifrån nuvarande ordning som föreslås är att de revisorer som väljs av distriktsårskonferensen
också ska verka som revisorer för landstingsgruppen.
Tryckpriser
Här föreslår vi att fortsatt uttaxera självkostnadspriser för tryck och utskick av föreningskallelser, men att
tryck av utåtriktat material (flygblad, foldrar och affischer) subventioneras till 50 %.
Beräknad kostnad för distriktet: ca 25 tkr/år, det dubbla under valår.
Samordning i valet
Det mest centrala när det handlar om att gemensamt nyttja resurserna på bästa sätt är såklart den
kommande valrörelsen. Vi ser redan nu att ekonomin generellt ser ut att stå sig stark inför valet och där
gäller det att ytterligare samla resurserna när det gäller stora gemensamma kostnader som valanställda,
ev. hushållsutskick, annan propaganda, valstugor etc.
Vi vill trycka på vikten av att distriktet under 2017 åter genomför en genomgripande koll på föreningarnas
ekonomiska förutsättningar och presenterar vilka kostnader som kan centraliseras helt eller delvis. Därför
föreslår vi dels att föreningarnas årsredovisningar varje år ska sändas in till distriktet samt att distriktet
senast hösten 2017 ska presentera en kalkyl över förväntade generella kostnader för föreningarna.
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Bilaga 1: Distriktsanslag från länsföreningarna, förslag

Partiförening
Nykvarn
Täby-Danderyd
Vaxholm
Salem
Vallentuna
Ekerö
Värmdö
Upplands Bro
Lidingö
Österåker
Nynäshamn
Norrtälje
Sollentuna
Sigtuna
Haninge
Nacka
Upplands-Väsby
Tyresö
Järfälla
Sundbyberg
Botkyrka
Huddinge
Solna
Södertälje
SUMMA

Partistöd
0
0
20 000
45 000
62 300
65 000
69 000
90 800
92 000
109 800
119 500
160 125
168 000
176 624
178 000
185 000
187 340
222 500
302 400
332 000
356 000
372 732
515 000
803 523
4 632 644

Anslag 40%
Anslag 40%
Dagens avdrag Föreslaget avdrag
20.000 kr
30.000 kr
0
0
0
0
0
0
10 000
6 000
16 920
12 920
18 000
14 000
19 600
15 600
28 320
24 320
28 800
24 800
35 920
31 920
39 800
35 800
56 050
52 050
59 200
55 200
62 650
58 650
63 200
59 200
66 000
62 000
66 936
62 936
81 000
77 000
112 960
108 960
124 800
120 800
134 400
130 400
141 093
137 093
198 000
194 000
313 409
309 409
1 677 058
1 593 058

Resultat för distriktet
Bilaga 2: Stöd till mandatlösa länsföreningar, förslag
		
Föreningar
Bet medl Nuvarande 2016
Täby-Danderyd
39
0
Nykvarn
8
0
SUMMA
47
0
Resultat för distriktet
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-84 000

Bas 15.000
15 000
15 000
30 000
-30 000
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Bilaga 3: Verksamhetsbidrag till PF i Stockholms stad, förslag
Partiförening

Betalande
medlemmar
Tensta-Rinkeby-Spånga
71
Kista
72
Enskede
101
Skärholmen
102
Hässelby-Vällingby
104
Bromma
120
Vantör
127
Årsta
144
Kungsholmen
153
Farsta
157
Älvsjö-Hägersten
198
Birka Vasa
233
Vita Bergen
280
Hammarby-Skarpnäck
308
Liljeholmen-Hägersten
309
Västra Södermalm
439
SUMMA
2 918
Resultat för distriktet

Nuvarande 2016

Bas 15.000 + 150 pp*

14 139
14 338
20 113
20 312
20 710
23 896
25 290
28 676
30 468
31 265
39 429
46 399
55 758
61 334
61 533
87 421
581 082

25 650
25 800
30 150
30 300
30 600
33 000
34 050
36 600
37 950
38 550
44 700
49 950
57 000
61 200
61 350
80 850
677 700
-96 618
Förlorar på föreslagen
förändring

* pp = per person (medlem)
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Bilaga 4: Stöd till branschföreningar, förslag		
Föreningar
SL-klubben
Trafikföreningen
Byggvänstern
Hotell & restaurang
Lärarvänstern
Handelsklubben
Postföreningen
Kommunalvänstern
Transportvänstern
SUMMA
Resultat för distriktet

Betalande
medlemmar
0
5
10
13
15
18
23
23
5
107

Extra
medlemmar
0
0
0
1
11
5
1
15
0
33

Nuvarande
Bas 3000 kr + 100 pp
2016 (inkl extramedlemmar)
0
3 000
996
3 500
1 991
4 000
2 589
4 400
2 987
5 600
3 584
5 300
4 580
5 400
4 580
6 800
0
3 500
21 308
41 500
-20 192

Bilaga 5: Ekonomisk sammanställning för Vänsterpartiet Storstockholm

Distriktsanslag från
länsföreningar

Intäkter

Nuvarande 2016 Nytt förslag
1 677 058
1 593 058

Verksamhetsbidrag
till stadsföreningar

Utgifter

581 082

677 700

-96 618

Verksamhetsbidrag
till branschföreningar

Utgifter

21 308

41 500

-20 192

0

30 000

-30 000

Anslag till mandatlösa Utgifter
länsföreningar
SUMMA

14

Resultat distriktet
-84 000

-230 810
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Vänsterpartiet Storstockholm
storstockholm@vansterpartiet.se
storstockholm.vansterpartiet.se

