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Arbetsordning för Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp i Malmö. 

 

1.  Lilla fullmäktigegruppen består av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, kommunalråd
1
 samt politisk sekreterare knuten till kommunalråd

2
.  

 

2. I stora fullmäktigegruppen ingår förutom lilla fullmäktigegruppen dessutom ordinarie och 

ersättare i nämnder, beredningar, kommittéer och andra grupper knutna till 

kommunpolitiska uppdrag i Malmö.  

 

3. Nomineringar till kommunala uppdrag bereds av partiföreningens valberedning. Valen 

görs på partiföreningens medlemsmöte. Styrelsen är mellan medlemsmötena högsta 

beslutande organ. 

 

4. Sammanträden med stora fullmäktigegruppen hålls regelbundet, sammankallande är 

gruppledaren i kommunfullmäktige
3
 som skickar ut kallelse med dagordning en vecka 

innan mötet. Kallelse tillsänds även styrelsen. Styrelsens ledamöter har närvaro - och 

yttranderätt på stora fullmäktiges möten. Tidpunkter för kommande möten fastställs en 

gång per termin. Mötena behandlar aktuella kommunalpolitiska frågor. Den som vill ta 

upp en särskild punkt till dagordningen anmäler detta till gruppledaren. Punkt på 

dagordningen kan väckas av ledamöter i stora fullmäktigegruppen, i lilla 

fullmäktigegruppen och i Vänsterpartiet Malmös styrelse.  

 

5. Alla nämndsledamöter har ansvar för att lyfta principiella frågor och frågor som även 

kommer att beröra andra nämnder eller kommunstyrelsen på stora fullmäktigemötena. I 

frågor av större vikt ska stora fullmäktigegruppen samråda med partiföreningens styrelse. 

Styrelsen kan föra sådan fråga vidare till medlemsmötet för diskussion och vägledande 

beslut.  

 

Gruppledaren ansvarar för samordning mellan och stöd till nämndsledamöter. Ansvaret att 

stödja nämndsledamöter är fördelat efter ämnesområde mellan kommunalråd, gruppledare 

och politisk sekreterare knuten till kommunalråd.  

 

6. Lilla fullmäktigegruppen träffas vanligtvis fredag eftermiddag veckan innan 

kommunfullmäktige har sammanträde. Kallelse utgår till lilla fullmäktigegruppen och för 

kännedom till stora fullmäktigegruppen och styrelsen. Av kallelsen skall framgå 

dagordning. Den som önskar ha en särskild punkt upptagen ska anmäla detta till 

gruppledaren. Punkt på dagordningen kan väckas av ledamöter i lilla fullmäktigegruppen, 

i stora fullmäktigegruppen och i Vänsterpartiet Malmös styrelse. Lilla 

fullmäktigegruppens möten protokollförs och tillställs stora fullmäktigegruppen och 

styrelsen. 

 

7. Lilla fullmäktigegruppen är ett kollektiv och beslut fattas enligt majoritetsprincipen både 

ordinarie och ersättare har rösträtt. Gruppen utser vem/vilka som har ansvar för att föra 

partiets talan under fullmäktigemötet. Politiska sekreterare har förslags- och yttranderätt. 

Gruppmötet kan besluta om fri röstning i kommunfullmäktige. Den som avser att i 

fullmäktige eller annat organ agera i strid med ett av gruppen beslutat ställningstagande 

skall anmäla detta i god tid till gruppen. Vid lika röstetal i lilla fullmäktigegruppen och 

vid frågor av större vikt lyfts frågan till Vänsterpartiet Malmös styrelse för samråd. Varje 

enskild ledamot i lilla fullmäktigegruppen äger rätt att lyfta frågan till styrelsen.  
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8. Alla förtroendevalda som ingår i stora respektive lilla fullmäktigegruppen har obligatorisk 

närvaro vid samtliga möten. Eventuellt förhinder anmäls till gruppledaren. Det är önskvärt 

att riksdagsledamot, regionråd/gruppledare och representant från styrelsen närvarar vid 

sammanträden med stora fullmäktigegruppen. 

 

9. Förhinder att delta i kommunfullmäktiges, nämnds eller berednings sammanträde anmäls 

till respektive kansli samt till övriga partikamrater i nämnden.  

 

10. Partirepresentanter i nämnd eller styrelse tar gemensamt ställning till ärenden inför 

nämnds- och styrelsesammanträde. Vid lika röstetal hos nämnds- eller styrelseledamöter 

och vid viktigare frågor lyfts frågan till lilla fullmäktigegruppen för samråd om ledamot i 

nämnd eller styrelse så önskar. Varje enskild ledamot i nämnd- och styrelse äger rätt att 

lyfta frågan till lilla fullmäktigegruppen.  

 

11. Lilla fullmäktigegruppen fördelar ansvaret för de olika verksamhetsområdena mellan sig. 

Som ”verksamhetsansvarig” utvecklar man politiken inom sitt område, förbereder ärenden 

inför gruppmöten, håller samman arbetet med ledamöterna i tillhörande nämnder och 

beredningar. En målsättning är att bilda arbetsgrupper öppna för alla medlemmar så att 

även kunskapen hos kamrater utan kommunala förtroendeuppdrag tas tillvara i det 

politiska arbetet. Det utomparlamentariska arbetet ska vävas in i dessa grupper. 

 

12. För att regelbundet delta i det interna partiarbetet och kunna rapportera från 

kommunfullmäktige deltar alltid ledamöter från lilla fullmäktigegruppen på 

medlemsmöten. 

 

13. Vänsterpartiets Malmös arbetsutskott ansvarar för arbetsledningen av de anställda. 

 

Vänsterpartiet har två kommunalråd på 75 %, och fem politiska sekreterare på vardera 75 

%, samt en projekttjänst
4
. 

 

14. Gruppledaren skickar regelbundet ut informationsblad till stora fullmäktigegruppen och 

styrelsen om vilka politiska händelser och ärenden som är på gång i kommunen. 

 

15. Vid behandling av kommunens centrala budget gör medlemsmötet de första 

prioriteringarna, därefter förhandlar lilla fullmäktigegruppen fram ett förslag som slutligen 

medlemsmötet tar ställning till. Styrelsen hålls löpande informerad under budgetarbetets 

gång. 

 

16. Den politiska utvärderingen av samarbete med andra politiska partier på kommunnivå 

utvärderas en gång om året av styrelsen i samråd med lilla fullmäktigegruppen. 

Utvärdering av det praktiska samarbetet görs av kommunpolitiker på olika nivåer i 

kommunen. Beslut om att ingå och avbryta samarbete fattas av medlemsmöte. 

 

17. Stora fullmäktigegruppen tilldelas på årsmötet budget för utbildning av parlamentariker. 

Lilla fullmäktigegruppen fattar beslut om kostnadsersättning för utbildning och ersättning 

för förlorad arbetsförtjänst efter förfrågan eller på eget initiativ. Beslut fattas vid gruppens 

ordinarie sammanträden, dessemellan avgör gruppledaren ersättningsfrågor för 

utbildning.  
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Stora fullmäktigegruppens medlemmar betalar obligatoriskt 20 %, före skatt, av sina fasta 

respektive rörliga arvoden för politiska uppdrag i Malmö stad till Vänsterpartiet Malmö. 

Kommunalråd betalar partiskatt så nettoinkomsten blir motsvarande en 

halvtidskommunalrådslön. 

 

18. Arbetsordningen fastställs av Vänsterpartiet Malmös årsmöte i början av varje 

mandatperiod. Styrelsen fattar beslut i frågor gällande tolkning av denna arbetsordning. 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 Hanna Thomé och Martina Skrak delar kommunalrådsuppdraget. 

2
 Hanna Gedin innehar tjänsten som politisk sekreterare. 

3
 Anders Skans är gruppledare för kommunfullmäktigegruppen och innehar en tjänst som politisk sekreterare. 

4
 Patrik Strand, Olof Holmgren och Lina Al-Nahar har tjänsterna som politiska sekreterare med ansvar för 

partiorganisationen, samt Anna Angantyr har en projektanställning (t.o.m. nov 2015) som politisk sekreterare 

och arbetar med partiorganisationen. 


