
Policy för ersättning för konferenser och fortbildningar inom V 
Malmö. 
Antaget av Vänsterpartiet Malmös styrelse 191001. 
 
Anställda och förtroendevalda 
I partiföreningens budget antas varje år en budgetpost för konferenser och fortbildning för 
anställda och heltidsförtroendevalda. Denna delas sedan lika mellan de anställda och 
heltidsförtroendevalda och utgör deras individuella pott. För att våra anställda och 
förtroendevalda ska kunna utföra deras uppdrag så ska styrelsen kunna ta initiativ till att 
kompetensutveckla dem för att möta behoven inom partiföreningen. 
 
Anställda och heltidsförtroendevalda väljer som utgångspunkt själva vilka slags konferenser 
eller fortbildning den fastslagna summan ska läggas på. Det måste dock fortfarande 
anmälas och godkännas av AU i god tid i förväg för att ersättning ska garanteras samt att 
eventuell frånvaro från arbetet godkännas. Ersättning utgår som huvudregel inte för 
konferens eller fortbildning som inte godkänts i förväg. Anmälan ska specificera: 

- Vilka utgifter det söks ersättning för. I det fall det inte går att ange exakta summor 
ska de uppskattas. 

- Var och mellan vilka datum fortbildningen eller konferensen äger rum. 
- Kortfattad beskrivning av på vilket sätt fortbildningen eller konferensen gynnar den 

anställde eller heltidsförtroendevalda. 
 
När en anställd eller heltidsförtroendevald överstigit sin tilldelade summa för ett år behandlas 
ytterligare förfrågningar av AU utifrån syfte, behov och skälighet.  
 
Ersättning täcker som utgångspunkt anmälnings- och deltagaravgift samt boende och resor 
kopplade till konferens eller fortbildning. Om mat inte ingår i anmälnings- eller deltagaravgift, 
eller annan ersättning efterfrågas kan det beviljas av AU efter uttrycklig förfrågan.  
 
Övriga medlemmar i partiföreningen 
Partiföreningens medlemmar som inte är heltidsförtroendevalda eller anställda beviljas 
finansiering för fortbildning eller konferens i den mån partiföreningens budget medger det 
och det kan anses gynna partiföreningen. AU ska som utgångspunkt villkora ersättning med 
att återrapportering sker. Förfrågan om finansiering skickas in i god tid och behandlas av 
AU. Förfrågan ska specificera:  

- Exakt vad det söks ersättning för. 
- Var och mellan vilka datum fortbildningen eller konferensen äger rum. 
- På vilket sätt fortbildningen eller konferens gynnar partiföreningen och varför just den 

som söker om ersättningen ska få åka. 
 
När urval behöver göras av vilka som ska åka ska detta förutom en bedömning av om 
partiföreningen gynnas av det göras baserat på lämplighet. 
 
När flera ska skickas ansvarar AU för att gruppen har en god representation av 
partiföreningens medlemmar utifrån relevanta befattningar, klass, ålder, kön samt rasifiering. 


