
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2020 

 
Undertecknade valda revisorer har granskat räkenskaperna för Vänsterpartiet Uppsala och förslaget 

till bokslut för 2020. 

 

Vi har följt hur verksamheten bedrivits i partiföreningen genom att ta del av styrelsehandlingar och 

protokoll, medlemsutskick och protokoll från medlemsmöten. 

 

Covid 19 har naturligtvis påverkat verksamheten i hög grad. Från april har huvuddelen av medlems-

möten, och även styrelsemöten, fått ske digitalt. Styrelsen har arbetat med olika lösningar utifrån de 

restriktioner som gällt, ibland behövt göra ändringar med kort varsel och snabbt kommunicera detta 

till medlemmarna. Flera andra aktiviteter (föreläsningar mm) har även bedrivits digitalt. 

I vilken omfattning digitala lösningar kan och bör användas framöver – när pandemin lättar – är  

något att överväga. 

 

 

Till årets resultat på -233 000 kr (257 000 kr sämre än budgeterat) finns några större poster som 

förklaring: 

 

På intäktssidan: Partiskatten (-100 000 kr budget/utfall) och där den främsta orsaken är att 

förvaltningsrätten under våren 2020 ogiltigförklarade konstruktionen med de 3:e vice ordförande 

som V haft i Uppsala kommun sedan 2019. Efter 30/6-20 utbetalades inga arvoden för de 5 med 

uppdrag som 3:e vice ordförande V haft i kommunala nämnder. 

 

På utgiftssidan:  

- Lönekostnader, ca 100 000 kr högre än än budgeterat. 

- Propaganda: Kostnader för 1a majtidning (ca 75 000 kr) var ej medräknad i budgeten. 

- Mandatstöd till distriktet för lågt räknat i budget (ca 30 000 kr budget/utfall) 

- Som stöd till Ung Vänster 2020 var budgeterat 80 000 kr. Då Ung V inte haft någon verksamhet  

under 2020 utbetalades inte detta stöd. 

 

Vid utgången av 2020 hade V Uppsala tillgångar på 1 170 000 kr och ett eget kapital (tillgångar – 

skulder och avsättningar) på nästan 1,1 miljoner kronor. 

 

Vi har i vår granskning inte funnit något att anmärka på och föreslår därför: 

att resultat- och balansräkning fastställs 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

 

 

Vi vill dock tillägga: 

 

- Det ekonomiska läget är för tillfälligt gott och har varit så under ett antal år. Mandatperioden 

2015-2018 hade V ett antal poster som arvoderade ordförande och 1:e viceordförande i Uppsala 

kommuns nämnder, 2019 och halva 2020 arvoderade 3:e vice ordförande. Den partiskatt dessa 

poster gav är en av förklaringarna till V  Uppsalas goda ekonomi under senare år. 

 

- Vi bedömer förslaget till budget för 2021 som snävt och kräver aktiv uppföljning från styrelsens 

sida för att kunna hållas. 

 

- Med antagandet att 2021 och 2022 (med undantag för valkostnader) går ekonomiskt med 

nollresultat eller mindre överskott och valkostnaderna 2022 blir 700 000 kr (valet 2018 kostade ca 

650 000 kr) skulle det egna kapitalet då vara runt 400 000 kr vid utgången av 2022.  



 

Detta kan synas vara ett bra ekonomiskt läge. Men, för att kunna samla ihop i ladorna inför nästa 

val och ha viss beredskap för oförutsedda kostnader, krävs sedan ett antal år med ekonomiska 

plusresultat på några hundratusen per år. 

 

- Vi ser en tendens att V Uppsala vänjer sig vid ett högt kostnadsläge, som kan vara svårt att bryta 

även om ekonomin kräver detta. Självklart måste partiföreningen bedriva olika aktiviteter årligen 

för att föra ut vår politik på många områden, och inte bara synas valår. Sådant kostar. 

Men perspektivet att ha tillräckligt med pengar för valår, en buffert för oförutsedda händelser, och 

även för en tillbakagång i ett val, behöver alltid finnas med. 

 

 

 

                                            Uppsala  26 februari 2021 

 

 

 

 

        Ove Heimfors                                                         Maria Fregidou-Malama 

 


