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Arbetsordning för Vänsterpartiet Umeås kommungrupp
Denna arbetsordning reglerar Vänsterpartiet Umeås kommungrupps organisation samt dess
relation till partiföreningen.
Inom ramen för vad som fastslås i denna arbetsordning kan kommungruppen själv fatta beslut
om sina interna arbetsformer. Dessa ska formuleras i ett skriftligt dokument som fastställs av
möte med kommungruppen.

§ 1 Efter allmänt val kallar partiföreningens styrelse till särskilt medlemsmöte (valmöte).
Valmötet utser gruppledare, gruppledning och nämndemän samt företrädare till kommunala
nämnder, styrelser och utskott (kommunala uppdrag).
Nomineringar till kommunala uppdrag bereds av partiföreningens valberedning efter det att alla
medlemmar getts tillfälle att lämna förslag.
Valbar till gruppledare är endast den som innehar ordinarie ledamotsplats i Umeå
kommunfullmäktige. Ledamöter i gruppledningen ska vara udda. Mandatperioden för
kommunala uppdrag sträcker sig fyra år från och med 15 oktober valåret, alternativt till dess att
omval förrättats.
Vid avsägelser av kommunala uppdrag ska fyllnadsval genomföras på medlemsmöte. Val- eller
medlemsmöte kan delegera till partiföreningens styrelse alternativt kommungrupp att fatta
beslut i valfråga avseende kommunalt uppdrag.
Kallelse inför valmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före
mötestidpunkten. Kallelse inför fyllnadsval ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka
före mötestidpunkten.
§ 2 Vänsterpartiet Umeås kommungrupp består av Vänsterpartiets ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige, ledamöter och ersättare nämnder, styrelser och andra organ utsedda av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse samt nämndemän.
I ovanstående inkluderas även de som valts till kommunala uppdrag genom Vänsterpartiet utan
att vara partimedlemmar. En förtroendevald partimedlem som lämnar eller utesluts ur partiet
lämnar dock automatiskt kommungruppen.
§ 3 Beslut om anställning av politisk sekreterare fattas av partiföreningens styrelse. Kom
mungruppen fastställer anställningsprofil, arbetsbeskrivning samt utser en rekryteringsgrupp.
Rekryteringsgruppen annonserar anställningen samt bereder anställningsbeslut enligt den
ordning styrelsen har beslutat.
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Anställningstiden för politisk sekreterare löper till kalenderårets slut efter allmänt val till
kommunfullmäktige. Mellan allmänna val följer uppsägningstiden i enlighet med LAS.

§ 4 Gruppledaren förbereder gruppledningens arbete och ansvarar för att fattade beslut
verkställs om ingen annan utsetts som ansvarig. Gruppledaren är vidare arbetsledare för den
politiska sekreteraren.
Gruppledningen leder kommungruppens dagliga arbete och har gemensamt ansvar för beslut
och ekonomi inom ramarna för förtroendeuppdraget. Gruppledningen förväntas månatligen
bereda kommunpolitiska ärenden till medlemsmötet.

§ 5 Till kommungruppens möten adjungeras ledamöter av partiföreningens styrelse, samt i
förekommande fall politisk sekreterare/funktionär. Kommungruppens medlemmar har yttrandeförslags- och rösträtt. Tillfälligt eller ständigt adjungerade har yttrande- och förslagsrätt.
§ 6 Kommungruppen sammanträder minst en gång per halvår, samt därutöver när
gruppledningen finner det nödvändigt eller om minst en tredjedel av kommungruppens
medlemmar så begär.
§ 7 Kallelse till kommungruppens möten utsänds senast tre veckor före sammanträdet.
Dagordning samt övriga handlingar utsänds till kommungruppens medlemmar senast en vecka
före sammanträdet.

§ 8 Protokoll skall föras vid kommungruppens möten och finnas tillgängliga för
gruppmedlemmarna.
§ 9 Kommungruppen kan besluta om ställningstaganden i de ärenden som avgörs i de
kommunala organen, inom ramen för kommunpolitiskt handlingsprogram.
I viktiga politiska frågor ska kommungruppen samråda med partiföreningens styrelse och
berörda nämndsrepresentanter. Råder skilda meningar mellan styrelsen och kommungruppen
fäller medlemsmöte avgörandet. Med viktiga politiska frågor avses alltid förslag till
kommunbudget samt valtekniska samarbeten. Förslag till partiets kommunbudget ska alltid
beslutas på ett medlemsmöte.
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§ 10 Motion eller annat initiativ av vikt som av praktiska skäl inte kan behandlas av grupp-mötet
skall anmälas till gruppledningen.

§ 11 Den som avser att i fullmäktige eller annat organ agera i strid med ett av kommungruppen
eller partiföreningen beslutat ställningstagande skall anmäla detta till kommungruppen. Om
någon på grund av nya omständigheter agerat annorlunda än vad som beslutats, ska detta
rapporteras till kommungruppen så snart det kan ske.

§ 12 Kommungruppen ska årligen upprätta ett bokslut över sin verksamhet. Bokslutet ska
lämnas till partiföreningens styrelse senast två veckor innan partiföreningens årsmöte. Om
styrelsen fattat beslut om delegation rörande ekonomiska medel avseende politisk sekreterare,
utbildningsram eller liknande, ska bokslutet även innefatta en ekonomisk rapport.

§ 13 Alla ekonomiska medel som kommer partiet till del som följd av kommunal representation
förvaltas av partiföreningens styrelse. Dock kan beslutanderätt för sådana medel som enbart
avser kommungruppens inre arbete delegeras till kommungruppen. Om så sker granskas
kommungruppens ekonomiska förvaltning av partiföreningens revisorer som rapporterar till
årsmötet.

§ 14 Kommungruppens medlemmar ska till partiföreningen betala partiskatt omfattande det
största av 10% av bruttoinkomsten på erhållna arvoden alternativt 5/8 prisbasbelopp enligt
§127 stadgarna. Partiföreningens styrelse kan, om särskilda omständigheter råder, undantag
eller nedsättning från partiskatt för förtroendevald. Ett sådant undantag ska vara tidsbegränsat,
och som längst gälla ett år.
Gruppledning är ansvarig för att följa upp så att partiskatten betalas in. En utvärdering för hur
detta arbete går skall göras en gång per år och rapporteras till kommungruppen och
partiföreningens styrelse. Partiföreningens kassör ska lämna upplysningar till gruppledningen
om vem som betalt vad i partiskatt när så begärs, för att underlätta detta arbete.

§ 15 Ändringar av denna arbetsordning skall fastställas av partiföreningens medlemsmöte.

