
Förslag till budget för V Sjuhärad 2019 
Inledning 

En budget för en partiorganisation behöver inte bara ta hänsyn till årets intäkter och kostnader. De 

ekonomiska ramarna sätts genom resultat i de allmänna valen vart fjärde år, därför är det av vikt att 

tänka långsiktigt och göra nödvändiga avsättningar varje år så att vi fortsatt har kraft att satsa extra 

under valåren. Ett partidistrikt behöver emellertid inte enbart ta hänsyn till de allmänna valen. Central 

kongress inträffar vartannat år, vilka beräknas kosta ca 60 000 kr för vårt partidistrikt. Vart femte år är 

det EU-val och 2019 är det dags igen. För att möta dessa extraordinära händelser behöver 

partiorganisationen en planerad ekonomi. 

Med detta budgetförslag kommer Vänsterpartiet Sjuhärad ha en fortsatt hög ambitionsnivå för 

verksamhet och en långsiktigt stark ekonomi som klarar även mindre goda år och extraordinära 

händelser. 

Intäkter 

Ett bra resultat i regionvalet och en för vårt distrikt gynnsam fördelningsnyckel mellan distrikten i 

Västra Götaland gör att vårt informationsstöd från VVG ökar med drygt 110 tkr kommande 

mandatperiod. Vi bör också kunna få in något ytterligare i partiskatt kommande mandatperiod, tack 

vare fler regionala uppdrag. Kanslistödet ökar marginellt genom att fler partiföreningar får ett partistöd 

högre än grundavdraget 25 tkr och att viss uppräkning sker i någon kommun, medan budgeterade 

medlemsavgifter är de samma som 2018. Sålda tjänster till Vänsterpartiet Västra Götaland innebär att 

Sjuhärad tills vidare säljer 5,3 % tjänstgörighetsgrad för att hantera Representantskapets 

ekonomiadministration. Övriga budgeterade intäkter är schablonfakturering av VVG för nyttjande av 

inventarier och internet mm, samt V Borås för materialåtgång. 

Kostnader 

Jämfört med 2018 års budget (exklusive valrörelser, kongress och avsättningar) är 2019 års budget 

utökad med 60 tkr. Förutom generell uppräkning för anslag till Ung Vänster och årlig lönerevision 

fördelas 20 tkr på generellt kampanjarbete, vilket innebär att distriktet för första gången på länge 

budgeterar för eget kampanjarbete under mellanvalsår. 15 tkr anslås extra till kanslikostnader, bland 

annat för att kunna satsa på mer ändamålsenliga programvaror vid exempelvis framtagning av 

kampanjmaterial, men också möta ökade avskrivningskostnader på grund av tidigare 

investeringsbehov. Budget för DS-relaterade kostnader utökas något jämfört med föregående år. 

Förutom DS och VU-sammanträden belastas denna budgetpost exempelvis av de träffar som DS kallar 

partiföreningsordförandena till. Budget för studier och konferenser bedöms vara tillräcklig och behålls 

på samma nivå som 2018. Generellt har det visat sig att vi gör väldigt kostnadseffektiva 

studiearrangemang i Sjuhärad och vi bör utöver dessa ha möjlighet att sända delegater och 

representanter till de centrala studiekonferenser som planeras. Generellt anslag för ekonomiskt stöd till 

partiföreningarna (arrangemangs- och investeringsbidrag) är också i nivå med tidigare år. 

EU-valet är den enda extraordinära händelsen som budgeteras för under 2019. Jämfört med ordinarie 

valrörelser bedöms EU-valrörelsen bli minimalistisk och 50 tkr bör vara tillräckligt. 

Avsättningar 

Slutligen har vi möjlighet att budgetera för att avsätta tillräckligt med medel för kommande kongress 

och valrörelser, varför denna budget leder till långsiktigt stark ekonomi utan att ge avkall på 

ambitionerna under mellanvalsår. 

  



Budgeten i siffror 

INTÄKTER  

Medlemsavgifter                   20 000     

Partiskatt regionala uppdrag                   10 000     

Kanslistöd från PF                 148 000     

Informationsstöd VVG                 976 000     

Sålda tjänster VVG                   30 000     

Övriga intäkter                     5 500     

SUMMA INTÄKTER              1 189 500     
  

KOSTNADER  

EU-val - 50 000     

Generellt kampanjarbete - 20 000     

DS-relaterade kostnader - 25 000     

Studier och konferenser - 70 000     

Anslag Ung Vänster - 97 500     

Anslag PF-stöd - 30 000     

Personalkostnader - 610 000     

Kanslikostnader - 95 000     

Övriga kostnader - 5 000     

SUMMA KOSTNADER - 1 002 500     
  

Budgeterad avsättning till val - 125 000     

Budgeterad avsättning till kongress - 25 000     

  

RESULTAT EFTER AVSÄTTNINGAR                   37 000     
 

 


