Förslag till motion från kommungruppens årsmöte till partiföreningens årsmöte
Motion om justering av arbetsordning för kommungruppen
Kommungruppen arbetar efter en arbetsordning som partiföreningen beslutat om på årsmötet år
2019 (se bilaga). Efter att ha jobbat med denna nya arbetsordning i två år kan vi konstatera att den i
stort fungerar bra som vägledning och struktur för kommungruppens arbete samt för relationen
mellan kommungruppen och övriga partiföreningen.
Mindre justering i paragraf 2 Medlemmar kan göra arbetsordningen än mer ändamålsenlig. Denna
motion föreslår att nämndemän nominerade av partiet inte längre ska ses som medlemmar i
kommungruppen. Det finns fler anledningar till det.
1. Syftet med kommungruppen är att organisera partiets verksamhet och företräda partiet i
kommunalpolitiska sammanhang i Uppsala kommun. Även om kommunfullmäktige utser
nämndemän är nämndeman inte ett kommunalpolitiskt uppdrag. Nämndemannens uppdragshemvist
är i den domstol nämndemannen verkar vid och därför blir det konstigt att nämndemännen ska ingå i
just den kommunalpolitiska gruppen.
2. Nämndemannens uppdrag är inte att agera partipolitiskt. Partierna nominerar nämndemän men
dessa ska inte agera utifrån en partipolitisk agenda i sitt uppdrag utan utifrån den lagstiftning som
omger uppdraget i den domstol en nämndeman verkar vid.
3. De nämndemän Vänsterpartiet Uppsala nominerar behöver inte vara medlemmar i partiet eller
bosatta i Uppsala kommun. Under denna mandatperiod har vi haft ickemedlemmar och medlemmar
som inte är kommunmedlemmar i Uppsala som nominerade till nämndemän av Vänsterpartiet
Uppsala. Dessa personer gör en värdefull insats för Vänsterpartiet och vår demokrati när de tackar ja
till våra nomineringar. Men det är ändå inte lämpligt att personer som inte är kommunmedlemmar
och därmed inte har rätt att inneha kommunalpolitiska uppdrag i Uppsala ändå ingår i den
kommungrupp som fattar beslut kring partiets kommunpolitik. Än mindre är det lämpligt att
personer som inte ens är medlemmar i partiet ska besluta om partiets kommunpolitik.
4. När vi sammankallar kommungruppen är det över 60 personer på sändlistan. Det kan underlätta
något att etablera kontakt med alla medlemmar i kommungruppen om den avgränsas till att bestå av
personer som har just kommunalpolitiska uppdrag.
I praktiken innebär vårt förslag till ändring ingen större skillnad. Det är ytterst sällsynt att
nämndemän väljer att delta i kommungruppens arbete och vid de få tillfällen så har skett har det i
regel varit vid möten som ändå är öppna för alla medlemmar i partiet. I det fall nämndemän
nominerade av partiet är medlemmar i Vänsterpartiet Uppsala kommer de självfallet ha samma rätt
och möjligheter som alla andra medlemmar i partiet att delta i de aktiviteter kommungruppen
arrangerar som är öppna för medlemmar. Men om årsmötet godtar vårt ändringsförslag betraktas de
inte längre som medlemmar i Vänsterpartiet Uppsalas kommungrupp.
Med anledning av ovan föreslår Vänsterpartiet Uppsalas kommungrupp
Att paragraf ”§ 2 Medlemmar” i arbetsordningen för kommungruppen och
kommunfullmäktigegruppen justeras enligt bilaga så att nämndemansuppdrag inte längre utgör
grund för medlemskap i kommungruppen.
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Bilaga – Nu gällande arbetsordning med markerat förslag till förändring:
Arbetsordning för kommungruppen och kommunfullmäktigegruppen för Vänsterpartiet i Uppsala
kommun – antagna av Vänsterpartiet Uppsalas årsmöte den 2 mars.
§ 1 Kommungruppens syfte
Kommungruppen syftar till att organisera Vänsterpartiets verksamhet, företräda Vänsterpartiet och
skapa politiskt genomslag, i kommunalpolitiska sammanhang i Uppsala kommun. Kommungruppen
har även till syfte att kommunicera och utgöra partiets företrädare för kommunpolitik i externa
sammanhang.
§ 2 Medlemmar
Kommungruppen består av de som innehar kommunalpolitiska uppdrag valda av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelse, eller är nämndemän nominerade av Vänsterpartiet i Uppsala kommun.
Kommunfullmäktigegruppen är en del av kommungruppen och består av de som är invalda som
ledamöter eller ersättare för Vänsterpartiet i Uppsala kommunfullmäktige.
§ 3 Ansvarsområden
Partiföreningens medlemsmöte fattar beslut om det kommunalpolitiska program vilket
kommungruppen har till uppgift att följa. Partiföreningens medlemsmöte fattar beslut om vilka
personer som ska nomineras av partiet i val som förrättas av kommunfullmäktige inför varje ny
mandatperiod.
Kommungruppen beslutar om partiets linje i kommunalpolitiska sammanhang. I följande fall ska
kommungruppen lämna beslutsförslag till partiföreningens styrelse (om beslut måste fattas innan
ärende hinner hanteras i partiföreningen har kommungruppen rätt att vara beslutsfattande även i
dessa frågor):
- Om kommungruppen behöver gå emot den partilinje som framgår i det kommunalpolitiska
programmet.
- I frågor av större principiell vikt där partiet sedan tidigare inte har en partilinje.
- Ingående i koalition eller uppbrott från koalition.
- Skattesats för kommunen.
Partiföreningen fattar även beslut om fyllnadsval till nämnder, styrelser, stiftelser och nämndemän.
Fyllnadsval för ersättare i nämnder och styrelser samt nämndemän kan vid brådska beslutas av
partiföreningens styrelse. Samtliga förtroendevalda ska beredas av föreningens valberedning på
sedvanligt sätt med möjlighet för partiets medlemmar att nominera.
Kommungruppen har ett ansvar att informera och involvera medlemmar kring den
kommunalpolitiska verksamheten och budgeten. Kommungruppen har också ansvar att bilda opinion
kring och agera talespersoner för partiets kommunpolitik.
§ 4 Gruppstyrelse och gruppledare
Kommungruppen ska på sitt årsmöte utse en gruppstyrelse bestående av medlemmar i
kommungruppen. Gruppstyrelsen ska bestå av minst fem ledamöter varav gruppledare är en. Om
möjligt bör två av ledamöterna vara ledamöter som inte är en del av kommunfullmäktigegruppen.
Gruppstyrelsen är ansvarig för att bereda ärenden till kommungruppen och för kommungruppens
ekonomi. Ärendeberedning kan delegeras till gruppledare.
Gruppledare är, om partiföreningen inte beslutat annat, den person som är förstanamn på vallistan
till kommunfullmäktige.

§ 5 Valberedning
Kommungruppen ska på sitt årsmöte utse en valberedning bestående av minst två medlemmar i
kommungruppen. Valberedningen har till uppgift att föreslå gruppstyrelse vid årsmötet.
Valberedningen har även till uppgift att ta fram förslag till fyllnadsval av gruppstyrelse.
Valberedningen är INTE beredande av valärenden i kommunfullmäktige eller andra instanser än
kommungruppen. Ny valberedning utses av årsmötet utan beredning.
§ 6 Gruppmöte
Alla i kommungruppen ska skriftligen bjudas in till gruppmöte senast fem dagar i förväg.
Vid gruppmöten inför kommunfullmäktigemöten är närvaro obligatorisk för ledamöter och ersättare
i kommunfullmäktige samt för dem som har en vice ordförandepost i nämnd eller bolag. Gruppledare
kan också välja att kalla fler ledamöter från nämnder och bolag till obligatorisk närvaro.
För kallade med obligatorisk närvaro utgår ersättning enligt kommunens reglemente för ersättningar.
För övriga inbjudna utgår ingen ersättning.
Förhinder hos kallade med obligatorisk närvaro ska meddelas till politisk sekreterare, gruppledare
eller mötesordförande.
I samtliga frågor har alla i kommungruppen yttranderätt samt yrkanderätt.
I beslut som rör partiets linje i kommunfullmäktige har ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
rösträtt. Ledamöter i nämnder och bolag bär ansvar för partiets politik i deras respektive organ. I de
fall fullmäktigegruppen fattar beslut i frågor som berör nämnd eller bolag ska ledamöter i berörd
nämnd eller bolag följa sådana beslut.
I det fall ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige vill lägga fram motioner, interpellationer,
frågor eller yrkanden i fullmäktige ska dessa förankras på gruppmöte. Vid tidsbrist kan avstämning
ske i gruppstyrelse eller hos gruppledare som då rapporterar om detta till kommungruppen vid
närmast följande gruppmöte. På samma sätt ska ledamot som inte vill stödja partiets linje i
kommunfullmäktige väcka frågan vid gruppmöte, hos gruppstyrelse eller gruppledare. Vänsterpartiet
eftersträvar att rösta enhetligt i kommunfullmäktige.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har gruppledare utslagsröst.
Protokoll ska föras vid alla beslutande möten.
§ 7 Kommungruppens ekonomi
Kommungruppen förfogar över ett eget konto eller utgiftspost hos partiföreningen. De medel
kommungruppen tilldelas av partiföreningen ska användas för utbildningar och planeringsdagar,
avgifter för utbildning eller liknande som medlemmar kan ansöka om, opinionsbildning och aktivism
eller annat som kommungruppen eller kommungruppens styrelse beslutar om.
Kontot/utgiftsposten ska bestå av nio tusen kronor per mandat i kommunfullmäktige per
verksamhetsår.
I det fall kommungruppen inte förbrukar sina tilldelade medel ett verksamhetsår förs medlen över till
nästa verksamhetsår. Kontot nollställs och tillfaller partiföreningens övriga verksamhet vid utgången
av det verksamhetsår då det sker val till kommunfullmäktige.
En ekonomisk redovisning lämnas årligen till partiföreningens styrelse. Partiföreningens revisorer
granskar kommungruppens räkenskaper. Kommungruppen kan finansiera konferenser med
deltagaravgift men har i övrigt ingen egen beskattningsrätt av sina medlemmar.

