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Vänsterpartiet 
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Allmänt 

§1 Dessa stadgar för Vänsterpartiet Umeås kommunala grupp är ett 

komplement till de centrala stadgarna och är utformade för att skydda 

och utveckla den inre demokratin och säkerställa alla medlemmars rätt att 

delta i utformandet av partiets verksamhet och politik. 

 

§2 Vänsterpartiet är en demokratisk organisation där principen om högt i 

tak och långt till dörren råder. Inom partiet och dess olika organ finns en 

öppen debatt som tillåter olikartade åsikter att brytas mot varandra. Efter 

fattade beslut råder enighet om vad som är partiets linje utåt även om en 

intern debatt fortsätter. 

 

§3 Alla ekonomiska medel som kommer partiet till del som följd av 

kommunal representation förvaltas av partiföreningens styrelse. 

Kommungruppen förfogar över de medel som utgör 

utbildningsram/gruppram. Kommungruppens ekonomiska verksamhet 

ska varje kalenderår granskas av partiföreningens revisorer. Revisorernas 

granskning ska framställas genom en skriftlig revisorsrapport till 

årsmötet. 

 

§4 Det som inte regleras i dessa lokala stadgar (såsom principer för 

omröstningar med mera) återfinns i Vänsterpartiets stadgar. 
 

Val av företrädare 

§5 Val av gruppledare, företrädare till nämnder, styrelser och utskott eller 

annat organ sker i första hand vid ett särskilt inkallat valmöte och i andra 

hand vid ett kommunpolitiskt medlemsmöte. Kallelse med dagordning 

inför dessa möten ska vara samtliga partiföreningens medlemmar 

tillhanda senast två veckor före mötestidpunkten för att vara 

beslutsmässigt. 

 

§6 Partiföreningens ordinarie ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

är tillika ordinarie ledamöter och ersättare i gruppledningen. 

 

§7 Antalet ordinarie i gruppledningen ska vara udda. Är antalet ordinarie 

ledamöter i Kommunstyrelsen jämt ska valmötet välja vilka personer 

som sitter i gruppledningen som ordinarie respektive ersättare. 

Valberedningen ska i sådana fall förbereda detta val. 

 

§8 I de fall det inte är möjligt att sammankalla ett valmöte eller 

kommunpolitiskt medlemsmöte inom utsatt tid (två veckor före valet ska 

genomföras) eller om ett kallat möte saknar beslutanderätt i en valfråga 

(till exempel att valet saknades i kallelsen) kan styrelsen i samråd med 

gruppledningen fatta beslut i valfrågan. 

 

§9 I de fall det inte är uppenbart obehövligt
1
 bereds nomineringar till 

kommunala uppdrag av partiföreningens valberedning efter det att alla 

medlemmar givits tillfälle att nominera. Kandidater till kommunala 

                                                 
1
 Exempelvis att uppdraget är direkt kopplat till andra uppdrag och det endast finns en 

person som är valbar eller endast en person intresserad av uppdraget blad dem som är 

valbara. I sådant fall utser gruppledningen lämplig kandidat. 



 

 

förtroendeuppdrag väljs av det kommunpolitiska medlemsmötet, som 

dock kan delegera beslutet till gruppledningen. 

 

§10 Partiföreningens valberedning är den som förbereder valet av 

gruppledare. Beredningen sker i samråd med 

kommunfullmäktigegruppen. 

 

§11 Vid avsägelser av uppdrag beslutar det kommunpolitiska 

medlemsmötet om fyllnadsval och eventuellt medföljande uppdrag. 

 

§12 Val och fyllnadsval till uppdrag av kortare varaktighet kan beslutas 

av gruppledningen, men detta ska endast ske i undantagsfall och måste 

ratificeras av efterföljande medlemsmöte. 
 

Att företräda Vänsterpartiet 

§13 Vänsterpartiets förtroendevalda i Umeå kommun vägleds i sitt arbete 

av kommunpolitiskt handlingsprogram, partiprogram och övriga 

program, av kongressbeslut samt av beslut i partiföreningen. 

 

§14 Att företräda Vänsterpartiet Umeå är ett förtroendeuppdrag under 

ansvar. Det förväntas av den förtroendevalda att (1) vid varje tillfälle den 

förtroendevalda agerar offentligt för Vänsterpartiets räkning, gör hen det 

i enlighet med av partiet och dess olika organ fattade beslut, vilket 

innebär att hen även förväntas ha kompetens och insikter för att kunna 

agera utifrån feministiska och intersektionella perspektiv, och att (2) 

hålla en nära kontakt med partiets medlemmar och delta i partiets 

diskussioner och verksamhet, såväl i internt som i utåtriktat arbete. 

 

§15 Den som avser att i fullmäktige eller annat organ agera i strid med ett 

av kommunfullmäktigegruppen eller partiet beslutat ställningstagandet 

ska anmäla detta i god tid innan till gruppledningen. Om någon på grund 

av nya omständigheter tvingas agera annorlunda än vad som beslutats, 

ska detta rapporteras till gruppledningen så snart det kan ske. 

 

§16 Vid principiellt viktiga beslut fattade av kommunfullmäktigegruppen 

eller partiet, om den förtroendevalde inte kan ställa sig bakom 

majoritetens beslut, ska denna i första hand ändå rösta med majoritetens 

beslut och i andra hand justera ut sig för att tillåta en ersättare gå in under 

beslutspunkten. 

 

Att företräda Vänsterpartiet utan att 

vara partimedlem 

§17 Företrädare som är valda av Vänsterpartiet men som inte är 

partimedlemmar är i en annorlunda situation än partimedlemmar. 

Utgångspunkten är att även oberoende kandidater skall dela 

vänsterpartiets grundvärderingar. Kommungruppen äger rätten att 

undanta en sådan förtroendevald från stadgeparagrafer som inte är 

rimliga att uppfylla som icke medlem, detta görs i arbetsordningen. Detta 

gäller dock ej undantag från skyldighet att betala partiskatt utom i fall 

som regleras av §55. Uppkommer problem mellan partiet och den 

förtroendevalda kring dess roll som förtroendevald ansvarar 



 

 

gruppledningen för att lösa sådana problem. Oberoende kandidaters 

situation regleras vid behov ytterligare i arbetsordningen. 

 

Kommungruppen 

§18 Vänsterpartiet Umeås kommungrupp består av partiföreningens (1) 

ordinarie ledamöter och ersättare i Umeå kommunfullmäktige, (2) 

ordinarie ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser, (3) samt 

ordinarie ledamöter och ersättare i andra organ inom Umeå kommun 

utsedda av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller 

styrelser. 

 

§19 Kommungruppens samtliga medlemmar har yttrande-, förslags- och 

rösträtt. Tillfälligt adjungerade har yttrande- och förslagsrätt. Beslut om 

adjungering tas vid respektive möte. 

 

§20 Kommungruppen samlas till möte minst en gång varje halvår för att 

diskutera kommunpolitik. Eventuella beslut under mötet ska underställas 

ett kommunpolitiskt medlemsmöte för prövning. 

 

§21 Arbetsordningen för kommungruppen arbetas fram av 

gruppledningen i enlighet med partiets stadgar, de lokala stadgarna och 

praxis. Arbetsordningen fastställs av det kommunpolitiska 

medlemsmötet. Ändringar av arbetsordningen underställs det 

kommunpolitiska medlemsmötet för prövning. När en arbetsordning eller 

förändring i befintlig arbetsordning fastslagits ska dokumentet tillsändas 

partiföreningens styrelse för kännedom. 

 

Kommunfullmäktigegruppen 

§22 Kommunfullmäktigegruppen består av de ordinarie ledamöterna och 

de till fullmäktige utsedda ersättarna. 

 

§23 Samtliga motioner, interpellationer och enkla frågor som lyfts av 

förtroendevald ska gå via gruppledningen för övervägande om när dessa 

ska upp i fullmäktige. 

 

§24 Motion eller annat initiativ av vikt som av praktiska skäl inte kan 

behandlas av det kommunpolitiska medlemsmötet ska anmälas till 

gruppledningen. Kommunfullmäktigegruppen avgör vilka frågor som är 

av vikt och ska behandlas på kommunpolitiskt medlemsmöte. Om detta 

inte hinns med gör gruppledningen detta. 

 

§25 Kommunfullmäktigegruppen sammanträder inför varje 

fullmäktigemöte samt därutöver när gruppledningen finner det 

nödvändigt, eller om minst en tredjedel av fullmäktigegruppens 

medlemmar så begär. 

 

§26 Kallelse med dagordning utsänds till kommunfullmäktigegruppens 

medlemmar senast fem dagar före sammanträdet. 

 

§27 Kommunfullmäktigegruppens samtliga möten och beslut ska 

dokumenteras antingen som minnesanteckningar eller protokoll och 



 

 

justeras. Samtlig dokumentation ska finnas tillgänglig för gruppens 

medlemmar. 

 

Gruppledaren 

§28 Gruppledaren för kommunfullmäktigegruppen är partiföreningens 

främsta kommunpolitiska företrädare. Valbar till gruppledare är endast 

den som innehar en ordinarie ledamotsplats i Umeå kommunfullmäktige. 

 

Gruppledning 

§29 Gruppledningen är den som leder kommungruppens arbete och kan 

betraktas som kommungruppens styrelse. Gruppledningen är kollektiv 

och har gemensamt ansvar för beslut och ekonomi inom ramarna för 

förtroendeuppdraget. 

 

§30 Gruppledningen har rätt att på partiföreningens styrelsemöten ha en 

adjungerad ledamot med yttrande- och förslagsrätt. Om styrelsen så 
begär ska gruppledningen ska närvara vid kallat styrelsemöte. 

 

§31 Till gruppledningens möten adjungeras vid behov en ledamot från 

partiföreningens styrelse med yttrande- och förslagsrätt. Samt politisk 

sekreterare, förutom när personalfrågor diskuteras. 

 

§32 Inom ramarna för kommunpolitiken får gruppledningen besluta om 

att genomföra kampanjaktiviteter. Sådan verksamhet ska dock samordnas 

eller ske i samråd med styrelsen. 

 

§33 Gruppledningens samtliga möten och beslut ska dokumenteras 

antingen som minnesanteckningar eller protokoll och justeras. Samtlig 

dokumentation ska finnas tillgänglig för kommunfullmäktigegruppens 

medlemmar. 

 

Nämnder och styrelser 

§34 Nämndernas arbete ska organiseras inom ramen för 

kommungruppens arbetsordning. 

 

Politisk sekreterare 

§35 Att arbeta som politisk sekreterare innebär ett stort förtroende och är 

att betrakta som ett förtroendeuppdrag för Vänsterpartiet. 

 

§36 Vid anställningen av en politisk sekreterare ska (1) 

kommunfullmäktigegruppen besluta om prioriteringar och 

kvalifikationskrav, (2) gruppledningen utlysa tjänsten i enlighet med 

dessa krav och bereda de inkomna ansökningarna, (3) gruppledningen 

utse och anställa, i samråd med partiföreningens ordförande, politisk 

sekreterare, (4) därefter ingår gruppledningen avtalet med den utsedda 

politiska sekreteraren. 

 

§37 Gruppledningen ansvarar för att det finns en arbetsbeskrivning för 

den politiska sekreteraren och att denna underställs det kommunpolitiska 

medlemsmötet. 



 

 

 

§38 Ansvaret för den övergripande arbetsplaneringen och 

arbetsledningen av den politiska sekreteraren ligger på gruppledningen. 

Gruppledningen ska göra en övergripande prioritering för den politiska 

sekreterarens arbetsuppgifter. Ansvaret för dagliga prioriteringar och 

kontakt mellan gruppledning och politisk sekreterare ligger hos 

gruppledaren. 

 

Kommunpolitiska medlemsmöten 

§39 Det kommunpolitiska medlemsmötet är vid sidan av årsmötet 

Vänsterpartiet Umeås högsta beslutande organ i kommunpolitiska frågor. 

Till mötet kallas partiföreningens samtliga medlemmar. 

 

§40 Kommunpolitiska medlemsmöten diskuterar större strategiska frågor 

och beslutar i frågor av större politisk eller ekonomisk vikt och betydelse 

vars vägledning saknas i det kommunpolitiska handlingsprogrammet. Det 

åligger gruppledningen att förankra beslutet i kommungruppen och att 

efter bästa förmåga verkställa det av mötet beslutade ställningstagandet. 

 

§41 Inför varje kommunstyrelsemöte som ligger inför ett 

kommunfullmäktige ska ett kommunpolitiskt medlemsmöte 

sammankallas. Om det redan finns beslutade uppfattningar om det som 

ska hanteras kan gruppledningen besluta att ställa in det 

kommunpolitiska medlemsmötet. Detta ska endast ske i undantagsfall. 

 

§42 Det åligger gruppledningen att sammankalla kommunpolitiska 

medlemsmöten. Mötesordning för kommunpolitiska medlemsmöten ska 

finnas i kommungruppens arbetsordning. De kommunpolitiska 

medlemsmötena ska kallas till senast fyra dagar före det aktuella mötet. I 

de fall mötet gäller val eller fyllnadsval ska kallelse utgå senast två 
veckor före det aktuella mötet. Frågor av större politisk vikt och 

betydelse måste i kallelsen framgå och om möjligt ska ärendet 

presenteras med underlag till medlemmar innan mötet. Gruppledningen 

avgör om frågorna anses vara av större politiskt vikt och betydelse. 

 

§43 Samtliga beslut på kommunpolitiska medlemsmöten ska 

protokollföras och protokollen justeras och tillsändas partiföreningens 

styrelse. 

 

Kommunikation 

§44 Gruppledningen ska informera medlemmarna och partiföreningens 

styrelse om kommunpolitiken i frågor av större politisk eller ekonomisk 

vikt och betydelse. 

 

§45 Egna budgetförslag eller annan budget som partiföreningen är 

delaktig i eller har tänkt rösta för ska presenteras på ett kommunpolitiskt 

medlemsmöte. 

 

§46 Politiska överenskommelser med andra politiska organisationer som 

är av större vikt och betydelse ska presenteras på ett kommunpolitiskt 

medlemsmöte. 



 

 

 

§47 Årsbokslut ska finnas partiföreningen tillhanda senast vid det 

närmast i tid liggande partiföreningsårsmötet. Årsbokslutet ska innehålla 

rapporter med de viktigaste frågorna, händelser och dylikt från 

kommungruppen, dess ledning, nämnder och styrelser. 

§48 Minnesanteckningar och protokoll ska lämnas ut efter begäran från 

medlem i partiföreningen. Känsliga uppgifter kan dock censureras efter 

beslut av gruppledningen. 

 

Partiskatt 

§49 Enligt kongressen fastslagen stadga, för att stärka Vänsterpartiets 

ekonomi och motverka att ”politiskt förtroendevalda berikar sig på 

förtroendeuppdrag.” (se §127 i Vänsterpartiets stadgar). 

 

§50 Parlamentariskt förtroendevald betalar till partiföreningen 10 procent 

av netto på erhållna kommunala arvoden, som tidigare mandatperioder, i 

enlighet med av partiföreningen beslutad partiskatt. 

 

§51 Om totala inkomster efter skatt från förtroendeuppdrag för enskild 

överstiger 5/8 basbelopp (för 2015 motsvarande månatlig inkomst på 27 

812,50 kronor) ska överskottet betalas till partiet som partiskatt. Enligt 

beslut vid distriktsårskonferens ska hälften av summan betalas till 

partiföreningen och hälften till partidistriktet. Den förtroendevalda är 

ansvarig för att så sker. 

 

§52 Om förtroendevald omfattas av partiskatt enligt §50 ska denna 

partiskatt på inkomsten som överstiger 5/8 basbelopp betalas, sedan ska 

partiskatt på 10 procent enligt §49 dras. 

 

§53 Om förtroendevald efter avslutat uppdrag får så kallad 

politikerersättning, även kallat omställningsstöd, i någon form av 

kommunen ska partiskatt även betalas på dessa belopp. Ansvaret för att 

så sker ligger på den enskilda tidigare förtroendevalda och 

partiföreningens styrelse har uppsiktsansvar. 

 

§54 Ansvaret för att partiskatten betalas är gruppledningens i samråd 

med partiföreningens kassör, om inget annat föreskrivits i andra 

paragrafer. 

 

§55 Vid extremt låg inkomst (utanför förtroendeuppdraget) och avsaknad 

av ekonomiska/monetära ekonomiska tillgångar eller andra särskilda 

omständigheter kan nedsättning eller undantag från skyldighet att betala 

partiskatt medges. Ansökan om detta görs till gruppledaren och beslutas 

av gruppledningen. Styrelsen ska meddelas beslutet. Undantaget gäller en 

viss tidsperiod och ska i normalfallet omprövas årligen. Förändras den 

ekonomiska situationen förväntas att den förtroendevalda meddelar det. 

 

Kommunpolitiska handlingsprogrammet 

§56 Det kommunpolitiska handlingsprogrammet innehåller 

Vänsterpartiet Umeås utgångspunkt i kommunpolitiska frågor. 

 



 

 

§57 Minst en gång varje mandatperiod ska ett särskilt programmöte 

sammankallas för att revidera och fastställa ett nytt kommunpolitiskt 

handlingsprogram. Ansvaret att sammankalla programmötet åligger 

styrelsen för partiföreningen. 

 

§58 Inför mötet ska ett förslag till kommunpolitiskt handlingsprogram 

arbetas fram. För detta ansvarar styrelsen för partiföreningen. 

 

§59 Arbetet med att ta fram ett förslag till ett nytt kommunpolitiskt 

handlingsprogram ska starta senast i december under året som föregår 

valåret och vid ett särskilt programmöte fastställas senast sista maj 

innevarande valår. Däremellan ska medlemmarna ges möjlighet att ta del 

av förslaget till nytt kommunpolitiskt handlingsprogram och ges god tid 

att skriva eventuella motioner. Ansvaret att svara på motionerna och 

sända ut dessa till medlemmarna inför programmötet åligger styrelsen för 

partiföreningen. 

 

§60 Det kommunpolitiska handlingsprogrammet ägs av partiföreningen. 

 

Ändring av stadgarna 

§61 Varje medlem i partiföreningen har rätt att yrka på ändringar av 

dessa stadgar. 

 

§62 Yrkade förändringar på dessa stadgar ska ske genom en skriven 

motion som skickas till partiföreningens styrelse. 

 

§63 Ändringar av dessa stadgar ska på ett ordinarie årsmöte fastställas av 

medlemmarna med en kvalificerad majoritet om två tredjedelar (2/3). 

 

§64 Beslut i stadgefrågor träder omedelbart i kraft. 

 

§65 Om de centrala stadgarna förändras på sådant vis att det påverkar de 

lokala stadgarna genomförs konsekvensändringar i enlighet med de 

centrala stadgarna. För detta krävs ingen omröstning. 

 

§66 Tvist om de lokala stadgarnas tolkning avgörs av partiföreningens 

styrelse. Föreligger tolkningstvist mellan styrelse och 

kommungrupp/gruppledning, gällande styrelsens respektive 

kommungruppens/gruppledningens ansvar och uppgifter enligt dessa 

stadgar, ska frågan avgöras av distriktsstyrelsen. 


