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Vänsterpartiet Sjuhärad 

 Magasinsgatan 10, 50435 Borås, sjuharad@vansterpartiet.se, 033 10 55 44 
 

 

Välkommen till Vänsterpartiet Sjuhärads 
Distriktsårskonferens 2019 
Lördag 23 februari på Fristad Folkhögskola, Folkhögskolevägen 7 i Fristad 

I detta utskick får du handlingarna som du behöver till distriktets årskonferens lördagen den 24 

februari på Fristad Folkhögskola. Valberedningens förslag till val som sker årskonferensen var inte 

klart när detta skrevs, men bör finnas uppladdat på distriktets hemsida sjuharad.vansterpartiet.se när du 

läser detta. 

Praktisk info 

Fristad Folkhögskola är öppen från kl 09.30 då fika serveras. Prick klockan 10.00 öppnar 

valkonferensen. Se bifogad arbetsordning för preliminära hålltider. 

Lunch (vegetarisk) serveras under dagen. Om du har allergier eller andra speciella krav på maten 

anmäls detta till undertecknad senast 18 februari. 

Kostnader för eventuella åhörare betalas av respektive partiförening. Av praktiska skäl är det önskvärt 

att även dessa anmäls senast 18 februari. 

Barnpassning erbjuds vid behov på plats och anmäls också senast 18 februari till undertecknad. 

Reseersättning erbjuds och ansökan sker via blanketter som kommer att finnas på plats. 

 

 

Enligt uppdrag, 

 
Peter Wiberg 

Ombudsman, V Sjuhärad 

033 10 55 44 

  



 

 

Förslag till dagordning 
 

§ 1 Distriktsårskonferensens öppnas 

§ 2 Frågan om Distriktsårskonferensens behöriga utlysande 

§ 3 Ombudsjustering och fastställande av röstlängd 

§ 4 Mötesformalia 

 a) Val av mötesordförande 

 b) Val av mötessekreterare 

 c) Fastställande av mötes-, dag- och arbetsordning 

d) Val av två justerare 

e) Val av två rösträknare 

 e) Fastställande av nomineringsstopp 

§ 5 Separatistiska träffar 

§ 6 Rapporter och informationsärenden 

a) Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2018 

§ 7 Tematisk politisk diskussion 

 a) Regeringsfrågan och aktuellt politiskt läge 

b) Vänsterpartiet och EU 

 c) Vår politik i Västra Götaland 

§ 8 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 

§ 9 Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 2018 

§ 10 Revisorernas berättelse 

§ 11 Frågan om den avgående Distriktsstyrelsens ansvarsfrihet 

§ 12 Behandling av inkomna motioner 

§ 13 Verksamhetsplan 2019 



 

 

§ 14 Budget 2019 

§ 15 Val av distriktsstyrelse 

 a) Fastställande av distriktsstyrelsens storlek 

 b) Val av distriktsordförande 

 c) Val av ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen 

 d) Val av suppleanter till distriktsstyrelsen 

§ 16 Val av revisorer 

 a) Val av 2 ordinarie revisorer 

 b) Val av 2 revisorssuppleanter 

§ 17 Val av ombud till ABF Västra Götalands konferenser 

 a) Val av 1 ordinarie ombud 

 b) Val av 1 suppleant 

§ 18 Val av ombud till Semesterhemföreningen Nordkrokens årsstämma 

 a) Val av 1 ordinarie ombud 

 b) Val av 1 suppleant 

§ 19 Val av ombud och suppleanter till Distriktens representantskap i 

Vänsterpartiet Västra Götaland 

 a) Fastställande av antal suppleanter, 3 eller 4 

b) Val av 7 ordinarie ombud 

c) Val av suppleanter 

§ 20 Val av ny valberedning 

 a) Fastställande av valberedningens storlek 

 b) Val av valberedning 

§ 21 Övriga frågor 

§ 22 Distriktsårskonferensens avslutas 

 



 

 

Förslag till arbetsordning 

09.30 Samling och kaffe 

10.00 Distriktsårskonferensen öppnas 

 § 1-4 på dagordningen, 15 min 

10.15 § 5 Separatistiska träffar, 30 min 

10.45 § 6 Rapporter och informationsärenden, 15 min 

11.00 § 7 Tematisk politisk diskussion, 75 min 

12.15 Ajournering för lunch, 45 min 

13.00 § 7 Tematisk politisk diskussion beslut, 15 min 

13.15 § 8-11 Verksamhetsåret 2018, 30 min 

13.45 Utdelning av veterannålar, 30 min 

14.15 § 12-14 Verksamhetsåret 2019, 45 min 

15.00 Ajournering för fika, 15 min 

15.15 Valberedningens inledningsanförande, 10 min 

15.25 § 15-20 Valärenden, 30 min 

15.55 § 21 Övriga frågor, 5 min 

16.00 Distriktsårskonferensen avslutas 

  



 

 

Förslag till mötesordning 
Yttrande-, förslags- och rösträtt 

 Yttrande-, förslags- och rösträtt har endast valda ombud.  

 Distriktsstyrelsen, partistyrelseledamöter från distriktet, regionfullmäktigegruppens 

ledamöter, samt eventuella av partistyrelsen utsedda representanter har yttrande- och 

förslagsrätt i alla frågor (§ 58 i stadgar). 

 Distriktsfunktionärer har yttranderätt i alla frågor (§ 58 i stadgar).  

 Revisionens och valberedningens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i för 

uppdragen relevanta ärenden (§ 59 i stadgar). 

 Inbjudna gäster föreslås ha yttranderätt i frågor som berör dem (§ 59 i stadgar). 

Talarordning 

Vid fördelning av ordet tillämpas första-, andra- och tredjetalarlistor, så att den som begär 

ordet första gången under en dagordningspunkt går före den som talat tidigare. Den person 

som står näst i tur efter den aktuella talaren behåller alltid sin plats, även om någon som 

tidigare inte haft ordet anmäler sig till talarlistan. 

Att begära ordet 

Ord begärs genom att lämna in bifogade begära ordet-lappar till presidiet. Det underlättar för 

mötesordföranden och sekreterare i större församlingar och gör att konferensen flyter på 

smidigare. 

Könsuppdelad talarstatistik 

Mötesordförande ansvarar för att könsuppdelad talarstatistik förs. 

Skriftliga yrkanden 

Förslag (yrkanden) ska lämnas skriftligt till presidiet. 

Nomineringar 

Nomineringar ska lämnas in skriftligen före fastställd tidpunkt. 

Kamratlig ton 

Alla konferensdeltagare ska ta sin del av ansvaret för att debatten förs i en kamratlig ton. 

Tjänstgörande ordförande tillser att denna regel följs. 

Reservationer 

Reservation ska vara skriftlig och lämnas till presidiet innan mötet avslutas. Den bör innehålla 

en kortfattad och saklig motivering till varför ombudet vill reservera sig. Reservationen 

bifogas till protokollet. 

  



 

 

§ 7c: Diskussion; Vår politik i Västra Götaland 
Regionpolitiken berör flera för invånarna viktiga område så som hälso- och sjukvård, regionutveckling 

kollektivtrafik och kultur. Sjuhäradsdistriktet är ett av fem som ingår i Västragötalandsregionen. 

Hälso- och sjukvården: 
Det är viktigt att bevaka frågor som rör Södra Älvsborgs sjukhus (Skene och Borås) och Närhälsan. 

För att komma tillrätta med stängda vårdplatser och vårdköer är det viktigt att personalens arbetsmiljö 

åtgärdas. VG-regionen ska leva upp till sin devis ”Sveriges bästa arbetsgivare”. Då underlättas 

rekrytering av personal och personalomsättningen minskar liksom sjuktalet vilket gynnar alla 

invånare. För oss i Vänsterpartiet är de ledande orden ”vård efter behov och jämlik vård”. 

 Hur kan vi i opposition arbeta fram en politik som leder till ”vård efter behov och jämlik 

vård”. 

 Hur kan vi förbättra vårt arbete? 

 Finns det andra sätt än de traditionella så som skriva, motioner, vara med i debatter, 

utåtriktade aktiviteter osv? 

 Vad ger bäst resultat? 

Regionutveckling: 
De verksamheter som finns i regionen både offentliga och privata skapar arbetstillfällen. Ett bra 

samarbete måste finnas mellan de olika aktörerna. Det måste också finnas möjlighet till utbildning. 

Folkhögskolorna t.ex. ger en unik möjlighet till utbildning för människor oavsett bakgrund. Detta 

måste vi värna om. 

 På vilket sätt kan vi stötta och utveckla folkbildningen? 

 Hur kan vi med jämlikhet i fokus arbeta politiskt så att både landsbygden och tätorterna i 

regionen utvecklas? 

 Vilka frågor ska drivas för regionutvecklingen och hur? 

Kollektivtrafiken: 
Vänsterpartiet arbetar mot att sänka priserna i kollektivtrafiken både ur miljö- och jämlikhetssynpunkt. 

Tillgängligheten måste öka både i tätorterna och på landsbygden så att kollektivtrafiken blir ett 

realistiskt alternativ. Vill man som invånare ta del av det som finns i regionen tex. vad det gäller kultur 

så ska det gå att ta buss eller tåg för att ta sig dit. 

 Vem ska tillhandahålla kollektivtrafiken? 

 Hur ska vi få invånarna att åka mer kollektivt? 

 Finns det andra sätt att organisera kollektivtrafiken så alla kan nyttja den även de som bor i 

glesbygd? 

Kulturen  
Folkbildning, Barn och ungas deltagande i kulturlivet, Jämställdhet och vidgat deltagande är pelare för 

våra kulturfrågor.  

 Var ska vi lägga mer krut på för att driva en vänster kulturpolitik? 

 Hur ska kulturen angå alla? 

 Kultur åt alla är ledande ord. Hur ska det efterlevas i praktiken? 

Sammanfattningsvist kan vi konstatera att i samtliga områden är jämlikhet som är den röda tråden. 

Den är avvägande för hur vi agerar politiskt, vilka frågor vi driver och vilka mål vi sätter upp. 



 

 

§ 10: Revisionsberättelse för Vänsterpartiet 
Sjuhärad 
 

Scan av original: 

 

 

 

 

 

  



 

 

§ 12: Behandling av inkomna motioner 

Motion om förhållningssätt, Robert Klerfors 

Sedan några år tillbaka understryker partiledningen, framför allt genom Aron Etzler, att vi behöver 

jobba med vår självbild och vårt förhållningssätt. Vi behöver gå från att vara tjurskalliga till att bli 

konstruktiva gentemot oss själva och vår omgivning. Med sans ska vi ta med oss det inflytande vi har 

och de förändringar vi drivit på för på olika politiska nivåer. 

Jag yrkar; 

 Att distriktet uppmuntrar medlemmarna att vara konstruktiva gentemot varandra. 

 Att distriktet på ett balanserat sätt påminner om det inflytande vi erhållit och de förändringar 

vi genomfört med syftet att uppnå nya framgångar. 

Robert Klerfors, Vänsterpartiet Borås (Svenljunga) 

 

Distriktsstyrelsens förslag till motionssvar 

Distriktsstyrelsen delar intentionen i motionen. Vi tycker att ett konstruktivt förhållningssätt är viktigt, 

såväl inom partiet som i relation till det politiska landskap vi befinner oss i. Detta underlättas av att vi i 

alla lägen själva vet vad vi vill och kan använda det som grund för förhandlingar med andra partier. Ett 

konstruktivt förhållningssätt mot varandra inom partiet underlättas av goda demokratiska processer, 

där medlemmar ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning och det finns utrymme att tycka annorlunda 

än majoriteten. När beslut väl är fattat behöver vi emellertid gemensamt ta ansvar för att dessa 

genomförs. 

Möjligheten till inflytande efter valet ser olika ut i olika kommuner i distriktet. I sju av distriktets åtta 

kommuner befinner vi oss i opposition. Detsamma gäller förövrigt i Västra Götalandsregionen. 

Däremot är det viktigt att vi också som oppositionsparti tar tillvara möjligheten till påverkan – både 

genom utomparlamentariskt arbete och genom ett ansvarsfullt agerande i parlamentariska 

sammanhang. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen: 

Att anse motionen besvarad 

  



 

 

§ 13: Förslag till verksamhetsplan 1 

Det här är Vänsterpartiet Sjuhärads verksamhetsplan för det kommande året. Verksamhetsplanen är att 2 

betrakta som ett strategidokument där vi gemensamt pekar ut riktningen för hur partidistriktet ska 3 

utvecklas under 2019. Den distriktsstyrelse som väljs har det övergripande ansvaret för att 4 

verksamhetsplanen genomförs, men kan inte ensamt se till att den blir verklighet. För att 5 

verksamhetsplanens intentioner ska förverkligas behöver vi ta gemensamt ansvar för de beslut som 6 

årskonferensen fattar. 7 

Det kommande verksamhetsåret kommer att handla om organisatorisk konsolidering och det 8 

stundande valet till Europaparlamentet. Vid sidan av detta behöver distriktet också ha en beredskap för 9 

risken att den osäkra parlamentariska situationen kommer att aktualisera frågan om ett extra val. Det 10 

gånga verksamhetsårets valrörelse innebar att Vänsterpartiet flyttade fram sina positioner. Däremot, 11 

trots en framgångsrik valrörelse och en stärkt partiorganisation, har det på grund av ett förändrat 12 

politiskt landskap varit svårt för oss att omsätta detta i parlamentariskt inflytande. Utgångspunkten 13 

behöver vara att Vänsterpartiet under kommande år är ett oppositionsparti nationellt, i Västra 14 

Götalands regionen och i de flesta av distriktets kommuner. 15 

Valet till Europaparlamentet 16 

Den 26 maj 2019 genomförs i Sverige val till Europaparlamentet. Vänsterpartiet Sjuhärad planerar för 17 

en kort men intensiv valrörelse. Kampanjarbete kommer att bedrivas med avstamp på första maj och 18 

fram till valdagen. Tidigt under 2019 kommer distriktet att bjuda in till en träff med partiföreningarnas 19 

valansvariga där planeringen för kampanjen kommer att presenteras. 20 

Organisatoriska satsningar 21 

Vid distriktsårskonferensen 2019 har Vänsterpartiet Sjuhärad funnits i två år. Under distriktets 22 

existens har vi arbetat långsiktigt och systematiskt för att stärka partidistriktets organisation. Detta 23 

arbete har gett stora resultat – såväl på distriktsnivå som i partiföreningarna. Distriktet har jämfört med 24 

tidigare idag en tydlig roll som också är förankrad i partiföreningarna. Distriktets organisation måste 25 

fortsätta att stärkas. I ett läge där vi har små möjligheter till parlamentariskt inflytande är en stark 26 

organisation en förutsättning för att vi ska kunna vara en samhällsförändrande kraft. Under 2019 27 

planeras följande fokus på det organisatoriska arbetet: 28 

1. Fortsatt arbete för att stärka partiföreningarnas styrelser 29 

De kamrater i partiföreningen som väljs att sitta i styrelsen fyller en helt avgörande funktion för 30 

partiföreningens utveckling. Styrelsearbetet handlar om mer än att enbart förbereda verksamhet. 31 

Styrelsen är också de som ska ta ett strategiskt ansvar för partiföreningen. Se till att den utvecklas och 32 

att det finns övergripande målsättningar för arbetet. Under året ska distriktet arrangera en 33 

styrelseutbildning med fokus på att stärka partiföreningarnas styrelser. Därutöver kommer under året 34 

också två ordförandeträffar och en funktionsutbildning för partiföreningarnas kassörer att anordnas. 35 

2. Nya medlemmar in i verksamheten 36 

Under verksamhetsåret 2018 ökade distriktets medlemsantal med ca 40 procent. Att få in så många 37 

nya medlemmar som möjligt i praktiskt arbete är det viktigaste vi kan göra för att långsiktigt stärka 38 

partiorganisationen, lokalt och regionalt. Under året ska distriktet tillsammans med partiföreningarna 39 



 

 

utarbeta rutiner för hur nya medlemmar ska tas emot. Därutöver kommer en utbildning för 40 

partiföreningarnas registeransvariga att ordnas.  41 

3. Utveckla kampanjarbetet 42 

För första gången på många år tog distriktet under det föregående året fram två kampanjer. Dessa har 43 

fyllt funktionen att vara enkla att driva för partiföreningarna och har syftat till att upprätta och 44 

bibehålla en hög aktivitetsnivå inför/efter valrörelsen. Under verksamhetsåret 2019 kommer distriktet 45 

att ta fram en höstkampanj som ska drivas utåtriktat i hela distriktet. Det utåtriktade arbetet på 46 

partiföreningsnivå behöver vara kontinuerligt och involvera fler medlemmar.  47 

Halvårskonferens 48 

Tidig höst 2019 kommer distriktet att arrangera en halvårskonferens. På denna kommer 49 

distriktsstyrelsen att rapportera om sitt arbete. Konferensen ska också ha ett politiskt innehåll, som 50 

distriktsstyrelsen kommer att fastställa under våren 2019. 51 

Fokus på regionpolitiken 52 

Under 2018 stärkte Vänsterpartiet sitt inflytande över Västra Götalandsregionen. Vi ökade med två 53 

mandat och har fått bättre representation i nämnder och styrelser. Inom Vänsterpartiet Västra Götaland 54 

har distriktet också flyttat fram sina positioner. Idag är vi representerade i flera centrala styrelser och 55 

nämnder, bland annat den viktiga Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I många sammanhang har det 56 

konstaterats att det behövs fler bärare av den regionala politiken på distriktsnivå och i 57 

partiföreningarna. Under året formas ett nätverk av alla som har regionala uppdrag från Vänsterpartiet 58 

Sjuhärad. Målsättningen är att nätverket ska träffas två gånger under året och gemensamt diskutera 59 

regionpolitiska utmaningar. Särskilt inom hälso- och sjukvården kan möjligheten till samordning 60 

stärka vår roll. De regionalt förtroendevalda har ett viktigt ansvar att också rapportera om sina 61 

nämnder och styrelser till distrikt och partiföreningar, men lika viktigt är förstås att informationen 62 

aktivt efterfrågas av mottagarna. 63 

Vänsterpartiet Sjuhärad ingår tillsammans med övriga fyra distrikt i Västra Götaland i 64 

representantskapet för Vänsterpartiet Västra Götaland. Det är representantskapet som är den 65 

partiinterna motsvarigheten till regionfullmäktigegruppen. Partidistriktet ska ta aktiv del i 66 

representantskapets arbete, vara väl representerade på mötena och använda dessa som viktiga tillfällen 67 

för oss att påverka den förda politiken i Västra Götalandsregionen. 68 

Internfeministiskt arbete 69 

Det internfeministiska arbetet är betydelsefullt för att skapa en partiorganisation där män och kvinnor 70 

har lika förutsättningar att fullt ut delta i det politiska arbetet. Vänsterpartiet Sjuhärad är inte en 71 

organisation skild från samhället i övrigt, vilket betyder att de ojämnställda maktstrukturer som finns i 72 

samhället i stort också tar sig uttryck i vårt partidistrikt. Det internfeministiska arbetet ska vara en 73 

integrerad del av vårt organisatoriska arbete och ansvaret för arbetet vilar såväl på distriktsstyrelsen 74 

som på partiföreningarnas styrelser. Ansvaret för det internfeministiska arbetet är kollektivt men 75 

distriktsstyrelsen ska utse en internfeministiskt ansvarig som ansvarar för dessa frågor inom styrelsen 76 

och som ska representera distriktet i det centrala kvinnonätverket. 77 



 

 

Arbetet med att ta fram internfeministiska lägesbeskrivningar ska fortsätta. För distriktets del har dessa 78 

erbjudit ett naturligt sätt att utvärdera och planera det internfeministiska arbetet. Hittills har dessa i hög 79 

utsträckning fokuserat på mätbara indikationer på hur situationen mellan män och kvinnor i 80 

partidistriktet är. Under kommande år behöver också mer kvalitativa –  hur kvinnor själva upplever 81 

den interna jämställdheten – indikationer inarbetas i lägesbeskrivningen. Innehållet i denna fastställs 82 

av distriktsstyrelsen i början av verksamhetsåret. 83 

Under 2019 planeras ingen regional internfeministisk konferens. Istället ska distriktsstyrelsen tillsätta 84 

en arbetsgrupp som tillsammans med den internfeministiskt ansvariga ska bjuda in till 85 

internfeministiska diskussionsmöten i varje partiförening. Detta för att det internfeministiska arbetet 86 

ska nå och involvera fler under det kommande året. 87 

Utveckla det facklig-politiska arbetet 88 

Under 2018 tillsattes en arbetsgrupp som utarbetade strategier för hur distriktets facklig-politiska 89 

arbete gentemot LO-förbunden kan stärkas. Gruppens arbete slutrapporterades till distriktsstyrelsen i 90 

januari 2019. Under det kommande verksamhetsåret behöver gruppens slutsatser omsättas i praktiskt 91 

arbete.  92 

Informations- och kommunikationsarbete 93 

Informations- och kommunikationsarbetet handlar både om den interna kommunikationen och den 94 

utåtriktade. Distriktet har idag utarbetade rutiner för den interna kommunikationen. En vägledande 95 

princip har varit att rätt personer ska nås av rätt information. Inriktningen på den interna informationen 96 

är att förtroendevalda ska nås av ett månatligt nyhetsbrev, Distriktsaktuellt, och medlemmar av ett mer 97 

allmänt hållet nyhetsbrev, Vänsternytt Sjuhärad. Ett utvecklingsområde handlar om att mottagarna av 98 

informationen behöver ges verktyg att veta vad man ska göra av informationen. Till exempel bör det 99 

vara naturligt att på varje styrelsemöte i en partiförning diskutera senaste Distriktsaktuellt. 100 

Vårt viktigaste utåtriktade kommunikationsarbete utgörs av arbetet i sociala medier. Under 2018 och 101 

inför valrörelsen försökte distriktsstyrelsen med varierande framgång utveckla vårt arbete på 102 

Facebook, som bedöms vara det viktigaste sociala mediet. En viktig insikt i distriktets valutvärdering 103 

handlar om att arbetet med sociala medier behöver prioriteras också under mandatperioden, för att 104 

sociala medier ska fylla en viktig funktion under valrörelsen. Därför behöver arbetet med sociala 105 

medier fortsätta att utvecklas. Distriktsstyrelsen kommer under början av 2019 att tillsätta en 106 

arbetsgrupp som kan utarbeta strategier för hur arbetet på sociala medier kan utvecklas såväl på 107 

distrikts- som partiföreningsnivå. 108 

Avslutning 109 

2019 ska bli året då Vänsterpartiet Sjuhärad konsoliderar de senaste årens organisatoriska framsteg 110 

och fortsätter att utvecklas till ett starkt partidistrikt. Valet till Europaparlamentet och de 111 

organisatoriska satsningarna kommer att vara i fokus. Verksamhetsplanen är ett strategidokument som 112 

omfattar hela partidistriktet – tillsammans ser vi till att den blir verklighet och tillsammans gör vi 2019 113 

till året då vänstern stärks i hela Sjuhärad.114 



 

 

§ 14: 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     
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