Partistyrelsens
förslag till
stadgeändringar
(Kongressen 2020 behandlade endast stadgeförslag
där det inte förelåg några motioner.
Bifogade stadgeändringar är de kvarvarande
förslagen som inte lades fram till den kongressen)
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§ 37b, 53b, 79b (nya). Separatistiska träffar

Sedan ett antal år tillbaka arbetar Vänsterpartiet internfeministiskt med separata träffar för
kvinnor och män, bl.a. i anslutning till årsmöten, årskonferenser och kongresser. Syftet är
att stärka kvinnors ställning i partiet och medvetandegöra män om hur de kan bidra till att
motverka könsmaktsordningen i partiet. Ibland förekommer dock motstånd mot separatistiska träffar och det har efterfrågats ett uttryckligt stadgestöd för dem. Därför föreslår
partistyrelsen tre nya paragrafer. De är placerade i anslutning till stadgebestämmelserna
om årsmöte, distriktsårskonferens och kongress, men givetvis kan separatistiska träffar
genomföras även i andra sammanhang.
Nuvarande lydelse			

Föreslagen lydelse			

---

§ 33 b. I syfte att stärka det internfeministiska arbetet bör separata träffar för
kvinnor och män genomföras i anslutning till årsmötet.

Nuvarande lydelse			

Föreslagen lydelse			

---

§ 53 b. I syfte att stärka det internfeministiska arbetet ska separata träffar för
kvinnor och män genomföras i anslutning till årskonferensen.

Nuvarande lydelse			

Föreslagen lydelse			

---

§ 79 b. I syfte att stärka det internfeministiska arbetet ska separata träffar för
kvinnor och män genomföras i anslutning till kongressen.

§ 61. Fördelning av ombud till distriktsårskonferens

Vänsterpartiet har medlemsmässigt växt kraftigt de senaste åren. Det har inneburit att de
största distrikten får mycket stora distriktssårskonferenser eftersom ombuden fördelas
genom ett s.k. delningstal, i dag högst 40. Storstockholm hade 193 ombud på sin senaste
årskonferens. Partistyrelsen föreslår därför att reglerna för distriktsårskonferenserna ändras så att distrikten får större frihet att utforma ombudsfördelningen. Ändringen innebär
att distrikten själva kan bestämma antalet ombud och sedan fördela dem proportionellt
enligt den metod de väljer (t.ex. heltals-, uddatals- eller valkvotsmetoden). Reglerna om
minst 20 ombud och att alla före-ningar har rätt till ombud behålls dock.
För att undvika att proportionaliteten begränsas i stora distrikt med många partiföreningar genom ett för lågt antal ombud föreslås en bestämmelse om att antalet
ombud måste vara minst dubbelt så stort som antalet partiföreningar.
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Nuvarande lydelse			

Föreslagen lydelse			

§ 61. Alla partiföreningar i distriktet har
rätt att utse ombud till årskonferensen.
Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet
vid tidpunkten för årskonferensens inkallande, dock tidigast fyra månader före
dess genomförande. Partiföreningarna
erhåller ett ombud för varje påbörjat
antal medlemmar, högst 40 och lägst
5. Det totala antalet ombud skall vara
minst 20.

§ 61. Alla partiföreningar i distriktet har
rätt att utse ombud till årskonferensen.
Antalet ombud fastställs av distriktsstyrelsen. Ombud fördelas mellan
partiföreningarna i proportion till
medlemsantalet vid tidpunkten för årskonferensens inkallande, dock tidigast
fyra månader före dess genomförande.
Antalet ombud skall vara minst 20 och
minst dubbelt så stort som antalet partiföreningar i distriktet.

§ 98b (ny). Val av kongressombud

Det är en stor apparat, dyrt och omständligt att vid val av kongressombud genomföra en
andra valomgång.
Nuvarande lydelse			

Föreslagen lydelse			

---

§ 98b. Vid personval av kongressombud
via postomröstning väljs de kandidater
med flest av vid valet avgivna godkända
röster.

§ 127. Partiskatt

Vänsterpartiets partiskatt är viktig av två skäl. För det första är vi ett parti för rättvisa och
jämlikhet. Vi anser inte att folkets företrädare skall leva på en nivå som skiljer sig för
mycket från medborgarna. Vi vill att detta skall genomsyra också vårt eget parti. Många
människor ger av sin tid till politiskt engagemang i Vänsterpartiet utan ersättning, eller
till mycket ringa ersättning. Det är rättvist att de som har inkomster via sitt engagemang
i Vänsterpartiet också delar med sig till partiet. För det andra är partiskatten en viktig
inkomst för partiet. Vi försöker på många sätt att öka partiets självfinansiering. Partiskatten är en av de bästa möjligheterna, eftersom den, konsekvent tillämpad, innebär
stora inkomster. Det är viktigt för partiskattens legitimitet att den tillämpas rättvist, att
principerna är tydliga och att pengarna används på bästa sätt. Den nuvarande formeln
för partiskattens beräkning (allt över 5/8 prisbasbelopp netto betalas till partiet) behöver
dock justeras något för att bli mer robust. Dels innebär den att det kan uppkomma oönskade tröskeleffekter. Den som får ut 29 760 kr/månad netto betalar 10 kronor i partiskatt,
medan den som får ut 29 740 kr betalar 2 974 kr, om föreningen eller distriktet beslutat
om sådana regler för nettoarvoden under brytpunkten. Dels innebär anknytningen till
prisbasbeloppet en slags skatteskärpning i relation till övriga inkomster i landet, eftersom prisbasbeloppet i regel höjs långsammare än inkomstbasbeloppet.
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Partistyrelsen menar att det inte varit avsikten att rekommendationen i paragrafens första
stycke (”förtroendevalda rekommenderas att betala en viss del av erhållna arvoden till partiet”) också skall tillämpas på de större fasta arvoden som avses i andra stycket, inte heller
de som understiger 5/8 basbelopp efter skatt. Partistyrelsen föreslår att beräkningen av
brytpunkten ändras från ”5/8 basbelopp” till ”45% av ett inkomstbasbelopp”. Ändringen
innebär att i princip samma belopp tillfaller partiet som i dag.
Räkneexempel
Riksdagsarvode 2021				
69 900 kr
Inkomstbasbelopp (IB) 2021			
68 200 kr
IB 45%					30 690 kr
Riksdagsarvode efter skatt (tab 32)		
Partiskatt över 45% av IB			
Netto efter partiskatt				

44 210 kr
-13 520 kr
30 690 kr11

För att förenkla hanteringen av partiskatten och tolka stadgarna har PS och VU beslutat om
olika typer av riktlinjer. Dessa håller på att förtydligas och sammanföras till ett dokument,
Riktlinjer för hantering av partiskatt. PS föreslår att ett uttryckligt stöd för sådana riktlinjer
skrivs in i stadgarna.
Nuvarande lydelse			

Föreslagen lydelse			

§ 127. Partiföreningar och distrikt kan
besluta om regler som innebär att partiets parlamentariskt förtroendevalda
rekommenderas att betala en viss del av
erhållna arvoden till partiet.

§ 127. Partiföreningar och distrikt kan
besluta om regler som innebär att partiets parlamentariskt förtroendevalda
rekommenderas att betala en viss del av
erhållna arvoden till partiet.

Partiet motverkar att politiskt förtroendevalda berikar sig på förtroendeuppdrag. Samtliga kandidater till politiska
förtroendeuppdrag för partiet som
innebär större ekonomisk ersättning,
skall för att få kandidera skriva kontrakt
om att, i händelse av att kandidaten blir
vald och får inkomster på grund av sitt
förtroendeuppdrag – under och efter
uppdragets genomförande – månatligen efterskänka alla inkomster från
fasta arvoden överskjutande 5/8-dels
basbelopp netto, till partiet.

Partiet motverkar att politiskt förtroendevalda berikar sig på förtroendeuppdrag. Samtliga kandidater till politiska
förtroendeuppdrag för partiet som
innebär större ekonomisk ersättning,
skall för att få kandidera skriva kontrakt
om att, i händelse av att kandidaten blir
vald och får inkomster på grund av sitt
förtroen-deuppdrag – under och efter
uppdragets genomförande – månatligen efterskänka alla inkomster från
fasta arvoden över-skjutande 45% av
inkomstbasbeloppet netto, till partiet.

Partiskatten från riksdagsledamöter,
Europaparlamentariker och från uppdrag i Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillfaller partiet på riksnivå.

Partiskatten från riksdagsledamöter,
Europaparlamentariker och från uppdrag i Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillfaller partiet på riks-

1 Netto efter skatt och partiskatt 2021 är 29 750 kr med dagens formel.
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Partiskatten från landstingsuppdrag
tillfaller distrikten. Partiskatten från
kommunuppdrag tillfaller – om
inget annat beslutats på distriktsnivå
– partiföreningen ifråga. Valberedningar på respektive nivå skall få del
av redovisning av vilka som betalat
in sin partiskatt under innevarande
period. Inbetald partiskatt skall vara
offentlig.

5

nivå. Partiskatten från regionuppdrag
tillfaller distrikten. Partiskatten från
kommunuppdrag tillfaller – om inget
annat beslutats på distriktsnivå – partiföreningen ifråga. Valberedningar på
respektive nivå skall få del av redovisning av vilka som betalat in sin partiskatt under innevarande period. Inbetald
partiskatt skall vara offentlig. Partistyrelsen, eller verkställande utskottet
på partistyrelsens uppdrag, fastställer
anvisningar för hur partiskatten skall
hanteras.

