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Partistyrelsens förslag till
stadgeändringar
Utöver förslaget om differentierade kongresser (se särskilt dokument) föreslår
partistyrelsen följande stadgeändringar enligt nedan.
PS förslag till ändring av § 109
Nuvarande lydelse
§ 109. Till partistyrelsens
sammanträden kallas, utöver
partistyrelsens ledamöter,
riksdagsgruppens gruppledare,
representanter för
Europaparlamentsgruppen,
programkommission, valberedning,
revisorer, kanslichefer för partikansli
och riksdagsgruppens kansli, centralt
anställda funktionärer samt
representanter för Ung Vänster och
Vänsterns Studentförbund, vilka alla
har yttranderätt. Därutöver beslutar
partistyrelsen om närvaro-, yttrandeoch förslagsrätt.

Föreslagen lydelse
§ 109. Till partistyrelsens
sammanträden kallas, utöver
partistyrelsens ledamöter,
riksdagsgruppens gruppledare,
representanter för
Europaparlamentsgruppen,
programkommission, valberedning,
revisorer, kanslichef och centralt
anställda funktionärer samt
representanter för Ung Vänster och
Vänsterns Studentförbund, vilka alla
har yttranderätt. Därutöver beslutar
partistyrelsen om närvaro-, yttrandeoch förslagsrätt.

Kommentar
Ändringen är föranledd av den nya, sammanhållna kansliorganisationen.
PS förslag till ändring av § 113
Nuvarande lydelse
§ 113. Partiets och partiföretagens
räkenskaper behandlas årligen av
partistyrelsen före mars månads
utgång.

Föreslagen lydelse
§ 113. Partiets och partiföretagens
räkenskaper behandlas årligen av
partistyrelsen före april månads
utgång.

Kommentar
Det har visat sig praktiskt svårt att hinna med behandlingen av bokslutet under
första kvartalet, varför tidsgränsen föreslås flyttas fram en månad.
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PS förslag till ändring av § 116
Nuvarande lydelse
§ 116. Partistyrelsen har
arbetsgivaransvar för all centralt
anställd personal. Förhandlingar,
slutande av avtal och daglig
arbetsledning kan delegeras till
verkställande utskottet,
riksdagsgruppen, särskild
förhandlingsdelegation eller
kanslichef. Partistyrelsen fastställer
arbetsgivarpolicy.

Föreslagen lydelse
§ 116. Partistyrelsen har
arbetsgivaransvar för all centralt
anställd personal. Förhandlingar,
slutande av avtal och daglig
arbetsledning med mera kan
delegeras till verkställande utskottet,
särskild förhandlingsdelegation och
kanslichef. Verkställande utskottet
kan besluta om vidaredelegation.
Partistyrelsen fastställer
arbetsgivarpolicy.

Kommentar
Ändringen är i första hand föranledd av den nya, sammanhållna
kansliorganisationen. Ordet ”eller” har ändrats till ”och” för att tydliggöra att
olika delar av arbetsgivaransvaret kan delegeras till flera befattningar och
instanser samtidigt. Orden ”med mera” har lagts till för att tydliggöra att även
andra komponenter i arbetsgivaransvaret kan delegeras. Att verkställande
utskottet kan besluta om vidaredelegation har tydliggjorts.
PS förslag till ändring av § 118
Nuvarande lydelse
§ 118. Till verkställande
utskottets sammanträden kallas,
utöver utskottets ledamöter,
riksdagsgruppens gruppledare,
kanslichefer för partikansli och
riksdagsgruppens kansli,
personalrepresentanter samt
representanter för Ung Vänster och
Vänsterns Studentförbund, vilka
alla har yttranderätt. Därutöver
beslutar verkställande utskottet om
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Föreslagen lydelse
§ 118. Verkställande utskottet
beslutar om ständiga och tillfälliga
adjungeringar av personal,
representanter för närstående
organisationer och andra till utskottets
möten samt om de adjungerades
yttrande- och förslagsrätt.

Kommentar
Kretsen av personer utanför det verkställande utskottet som behöver adjungeras
till mötena (eller som i vissa fall inte bör delta) varierar beroende på ärendenas
karaktär. Det har varit svårt att strikt följa den nuvarande stadgeformuleringen
och därför föreslås att adjungeringar till verkställande utskottets möten inte
längre skall vara stadgereglerade utan beslutas av utskottet självt.

PS förslag till ändring av § 128
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 128. Riksdagsgruppen utarbetar
i samråd med partistyrelsen stadgar
för sin verksamhet. Dessa fastställs
av partistyrelsen.

§ 128. Riksdagsgruppen utarbetar
i samråd med partistyrelsen
arbetsordning för sin verksamhet.
Denna fastställs av partistyrelsen.

Kommentar
Dokumentet i fråga kallas numera arbetsordning.
PS förslag till ändring av § 130 och § 132
Nuvarande lydelse
§ 130.
Landstingsfullmäktigegrupp
utarbetar, om distriktsstyrelsen så
begär, stadgar för sin verksamhet.
Dessa fastställs av
distriktsstyrelsen.

Föreslagen lydelse
§ 130. Landstings- och
regionfullmäktigegrupp skall
utarbeta arbetsordning för sin
verksamhet. Dessa fastställs av
distriktsstyrelsen

§ 132. Kommunfullmäktigegrupp
utarbetar, om partiförenings
styrelse så begär, stadgar för sin
verksamhet. Dessa fastställs av
partiförenings styrelse eller
medlemsmöte.

§ 132. Kommunfullmäktigegrupp
skall utarbeta arbetsordning för sin
verksamhet. Dessa fastställs av
partiförenings styrelse eller
medlemsmöte.

Kommentar
Det har visat sig att allt för många parlamentariska grupper saknar stadgar eller
arbetsordning för sin verksamhet, vilket är olyckligt. Med de föreslagna
ändringarna blir en arbetsordning obligatorisk. Partistyrelsen har utarbetat
normalstadgar* för parlamentariska grupper som antingen kan antas i befintligt
skick eller ändras för att bättre passa lokala behov. I de fall den parlamentariska
gruppen är mycket liten, t.ex. bara en fullmäktigeledamot med ersättare, kan
arbetsordningen ges en mycket enkel utformning.
”Landstingsfullmäktigegrupp” har ändrats till ”Landstings- och
regionfullmäktigegrupp”.
*Om stadgeändringarna ovan beslutas av kongressen kommer det som tidigare
benämnts som normalstadgar att döpas om till normalarbetsordning. Ändringen
av begreppet ”stadgar” till ”arbetsordning” är i linje med att riksdagsgruppen
redan använder benämningen arbetsordning och att det konsekvent bör
användas gällande parlamentariska grupper.

