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Kommentarer till bokslutet: 
Inkomster: 

Medlemsavgifter 
Medlemsavgiften betalas in till partiet centralt, vi får vår andel halvåret efter betalning. 
 

Partiskatt 
Alla förtroendevalda betalar 20 % av sina arvoden i partiskatt, samt en partiskatt på våra 
kommunalrådslöner så inkomsten blir som vårt kollektivavtal. 
 

Socialistiska stödfonden 
Det är främst våra månadsgivare som via autogiro bidrar till stödfonden. 
 

Kommunalt partistöd 
Fast summa utifrån mandat i kommunfullmäktige. 
 

Kommunalt bidrag för pol.sek 
Fast summa utifrån mandat i kommunfullmäktige. 
 

Ränteinkomster 
Ränta från vårt nystartade SBAB räntekonto. 
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Fristadsfonden 
Insamlingen går numera inte via vårt konto utan direkt till Fristadsfonden. 
 

Poeten på Hörnet, hyresinkomster 
På grund av pandemin har vi inte kunnat hyra ut lokalen. 
 

Poeten på Hörnet, arrangemangsinkomster 
Detta är huvudsakligen ABF-stöd för våra aktiviteter under 2019 på Poeten. Tanken var att 
de skulle användas för arrangemang 2020 som inte gick att genomföra på grund av 
pandemin. 
 

Valfondsuttag 
Inga uttag när det inte är val. 
 

Studie- och kulturbidrag 
Inga ABF bidrag i år eftersom vi inte rapporterat in verksamhet som ger oss rätt till bidrag. 
 

Utgifter 

Hyra 
För Vänsterns Hus. 
 

Tele, bredband 
Fast telefoni, bredband och ett mobilabonnemang. 
 

Kopiator 
Vi delar nu kopiatorkostanden på tre organisationer utan att ta hänsyn till förbrukningen. 
 

Porto, SMS 
Vi skickar inte så mycket brev längre, och har bara använt SMS utskick någon enstaka gång 
under året. 
 

Vänsterns Hus, drift 
Lägre aktivitetsgrad i år gör att kostnaderna sjunkit 
 

Vänsterns Hus, inventarier 
Inköp av större inventarier. 
 

Bilen 
Inga större reparationskostnader, samt mycket lägre användning av bilen i år. 
 

Interna möten 
Pandemin har gjort att vi inte har haft så höga kostnader för våra interna möten. Det är både 
mindre fika och nästan inga lokalhyror i år. 
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Kurser, konferenser, studier 
Pandemin har gjort att vi inte har haft så höga kostnader för våra studier och konferenser. 
Det är både mindre fika och nästan inga lokalhyror i år. 
 

Politisk sekreterare 
Det var budgeterat för en heltidstjänst hela året, men det blev drygt fyra månaders 
mellanrum från det kommunikatörstjänsten upphörde och föreningssekreteraren började. 
Dessutom fick vi reducerade arbetsgivaravgifter under tre månader på grund av pandemin. 
 

Arvoderingar 
Inga arvoderingar gjorda i år. 
 

Kampanjer, propaganda, arrangemang 
Färre arrangemang och kampanjer på grund av pandemin. 
 

Folkviljan 
Tryckeriet fakturerade sista numret 2019 under 2020 därav lite över budget, årets utgåvor 
har varit inom budget. 
 

Vänstern i Malmö 
Här har endast ett nummer bokförts enligt styrelsens beslut. Det var budgetkampanjens 
nummer. ViMs första maj-nummer har enligt styrelsebeslut bokförts på 1 maj. 
 

Första maj  
ViMs första maj-nummer har enligt styrelsebeslut bokförts på 1 maj, därför hade vi en hög 
kostnad trots att inte det blev någon demonstration. Vi fick inte heller inkomster eftersom 
demonstrationen var inställd.  
 

Internationella kvinnodagen 8 mars 
Enligt budget. 
 

Fester, kulturarrangemang 
Inga genomförda i år. 
 

Partistöd distriktet 
Enligt budget. 
 

Bidrag Ung Vänster 
Enligt budget. 
 

Bidrag VSF 
Enligt budget. VSF har sedan lagts ned så vår skuld till dem har återförts till vår valfond enligt 
styrelsebeslut. 
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Bidrag, medlemsavgifter övriga organisationer 
Lite lägre då aktiviteten varit lägre för andra arrangörer också under året. 
 

Fristadsfonden 
Detta är enligt vår policy för uppvaktningar, 300 kronor till Fristadsfonden per medlem som 
uppvaktas. 
 

Poeten på Hörnet, hyra, avgifter 
Lite över budget för att vi nu tagit över kostnaden för bredbandet. 
 

Poeten på Hörnet, arrangemang 
På grund av pandemin så var det knappt några arrangemang på Poeten. 
 

Poeten på Hörnet, inventarier, underhåll 
Enligt budget. 
 

Övriga utgifter 
Blommor till en begravning. 
 

Valfondering 
Enligt budget. 


