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Partikongressen 2014 biföll motion C15 första att-satsen:
”att partiet ser över representationen i valberedningarna och formulerar särskilda
riktlinjer för valberedningarnas sammansättning, där den sociala sammansättningen i
fråga om bland annat utländsk bakgrund särskilt framhålls. Se till att i mindre utsträckning låta valberedningarna domineras av mycket etablerade medlemmar. Samt utbilda
dem i rättvis representation.”
I Vänsterpartiets stadgar slås följande principer fast gällande val till olika uppdrag:
”§ 19. Vid nominering av kandidater till partiets ledningar och parlamentariska uppdrag betraktas alla mandat som obesatta och alla kandidater behandlas likvärdigt.
Partiet eftersträvar spridande av uppdrag och kontinuerlig förnyelse av valda organ och
parlamentarisk representation.”
”§ 21. Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med
minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter
förekommer skall såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av
minst 50 procent kvinnor. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut om detta fattas
och skälen antecknas till protokollet.”
Vidare fastslås att val på årsmöten (§39), årskonferenser (§69), kongresser (§105) och
valkonferenser (§138) ska beredas av en valberedning.
Valberedningen har därmed en särskilt viktig uppgift för att se till att både § 19 och §
21 efterlevs. Partikansliet har därför tagit fram en handledning för valberedningsarbete
(http://www.vansterpartiet.se/resursbank/valberedningsarbete) som bland mycket annat berör frågan om representation och representativitet.
I handledningen finns även ett avsnitt som berör val av valberedning och gällande sammansättningen skrivs följande:
”Precis som med styrelser behöver valberedningar ha en bred social sammansättning.
Kvoteringsstadgan gäller förstås även valberedningar, men det handlar också om t ex
klass eller utländsk bakgrund.”
Verkställande utskottet anser att frågan om representation är mycket viktig i ett brett
och växande parti. En generell uppvärdering och kvalitetshöjning av valberedningsarbetet behövs inom Vänsterpartiet. Följande riktlinjer, gällande Vänsterpartiets samtliga
nivåer, slås härmed fast:
Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på en så bra styrelse som möjligt,
samt att lägga fram ett förslag som får brett stöd av medlemmarna. Det är positivt om
någon har erfarenhet av de uppdrag de gäller och veta vad de kräver.
Utöver det som stadgas i § 21 om representation av kvinnor bör en social bredd
avseende klass, utländsk bakgrund och antal år som medlem i partiet eftersträvas i
sammansättningen av valberedningar i Vänsterpartiet.

