
Ekonomisk berättelse 2021 - förklaringar och kommentarer

Allmänt om ekonomin
I den ekonomiska berättelsen, bokslutet och budgeten hanteras endast de pengar som är
Vänsterpartiet Skånes. Den stora inkomstkällan är partistödet från Region Skåne, som baseras på
antalet mandat/platser i regionfullmäktige. Regiongruppen, våra förtroendevalda inom Region Skåne,
har en egen ekonomi med pengar som kommer direkt från regionen, utöver partistödet, och som får
användas till regiongruppens aktiviteter (utbildningar, resor, material m.m.). Dessa pengar finns inte
redovisade i distriktets ekonomi utan betalas ut direkt från regionen till de aktiviteter som
regiongruppen gör. Det är otroligt viktigt att hålla isär dessa två saker: Regionala partistödet =
Vänsterpartiet Skånes (distriktets) pengar, Regionens utbildningsbidrag = regiongruppens pengar.
Utbildningsbidraget gör att distriktets ekonomi inte används till några omkostnader alls för det
parlamentariska arbetet i region Skåne och att regiongruppen kan stå för kostnaderna för allt material
vi gör som har med regionpolitik (sjukvård, kollektivtrafik) att göra, vilket är en stor del av vårt material
på distriktsnivå.

Årets resultat
Distriktet har ett positivt resultat efter 2021, mer än dubbelt så stort som budgeten. Det finns inga
speciella förklaringar till överskottet. En del kostnader är mindre på grund av pandemin (mindre rese-
eller matkostnader för möten och kurser) medan andra kostnader har blivit större eller fanns inte med
i budgeten från början (till exempel vårt bidrag till VISK i kyrkovalet och kostnaderna för
partiföreningsskolan). I resultatrapporten finns noter med förklaringar av de olika posterna.

Balansrapporten - förklaringar till posterna

Bankkonto (1920)
Distriktets vanliga bankkonto i Sparbanken Skåne.

SBAB (1044 + 1045)
Distriktets sparkonto, det konto som ger oss ränta och där vi har de pengar som brukar benämnas
valfonden. Under ett år hade vi en större summa på ett bundet konto, vilket gav högre ränta, innan
dessa pengar flyttades tillbaka till det vanliga sparkontot.

Andelar (1120)
Värdet av distriktets andelar i Vänsterns Hus/Expen på Nobelvägen 51 samt Kvarnby folkhögskola.

Lån (1210)
För många många år sedan lånade Vänsterpartiet Skåne ut 700 000 kronor till partikansliet, en tid då
partikansliet hade lite dåligt med pengar med Skåne hade lite mer än vad vi behövde. Detta lånet har
betalats tillbaka under året!

Övriga fordringar (1220)
Fordringarna är räkningar som inte har betalats innan årsskiftet. Samtliga fordringar är från 2021 och
en del  har betalats strax efter årsskiftet (listan på fordringar upprättas 31/12).



Aktiefonden (2010)
(Tack till Micke Persson för beskrivningen av bakgrunden till aktiefonden)
Aktiefonden har sin bakgrund i sent 70-tal och kärnkraftsomröstningen. I samband med denna valde
partidistriktet att köpa en aktiepost i sydkraft för att på detta sätt ha både röst- och yttranderätt på
bolagsstämmorna som skulle behandla i synnerhet Barsebäck. I början av 90-talet hade dessa aktier
förvandlats (genom företagens olika ihopgåenden och krumbukter) till en aktieportfölj med bolag som
vi inte var så intresserade av. Det politiska syftet att äga aktier var inte längre aktuellt, och det
beslutades att sälja av aktierna och lägga vinsten i en fond som skulle användas till att stödja olika
typer av progressiva verksamheter. Detta har sedan DS också gjort vid ett antal tillfällen, bl.a. sköt vi
till en summa när Ung Vänster startade bokförlaget Nixon, en del pengar har stöttat Flamman och det
senaste var uppstarten av Zetkin.

Donationsmedel (2110)
Donationsmedel är pengar som partiet fått av två olika partikamrater. Den första är Roland Öberg,
som donerade ett antal hundratusen utan att det fanns några speciella krav. Den andra är Lennart
Johansson som donerade i tre omgångar runt millennieskiftet. Krav för donationen från Lennarts sida
var att samtliga donationsmedel skulle användas för att förstärka distriktets likviditet och inte
förbrukas, något som också bekräftades av DS i ett protokollfört beslut. För att pengarna inte heller
skulle urholkas av inflationen skulle de förräntas med ”anpassad inlåningsränta” någon vid tiden för
donationen ansågs vara det statliga diskontot. När sedan diskontot avskaffades 2002 beslutades att
istället gå över till referensräntan. Detta har vi därefter följt vilket gör att donationen varje år vuxit en
del, dock väldigt lite de sista åren då räntan varit extremt låg. En stor del av donationspengarna (700
000 kronor) har fram till i år varit utlånade till partikansliet.

Reservationer (2220, 2230, 2231)
Reservationerna är öronmärkta pengar som ska användas till specifika saker. Distriktet sparar varje
år det inte är allmänna val 400 000 kronor för att använda i kommande valrörelsen, samt pengar att
använda i kommande EU-val samt ett eventuellt framtida ny EMU-folkomröstning.

Balanskonton för partiföreningar (2312, 2313, 2314, 2316, 2318)
Vänsterpartiet Skåne har av olika anledningar hand om några partiföreningars ekonomier. I
balansrapporten syns hur mycket pengar de olika partiföreningar har att kräva från distriktet (minus
betyder att partiföreningarna har pengar att kräva ut, plus betyder att de har en skuld till distriktet).

Avanti boklåda (2321)
Avanti boklåda är distriktets bokförsäljning som sköts med stor ära av ett gäng aktivister under ledning
av Pål Brunnström. Det är inte en egen verksamhet utan en del av distriktet. Vi köper in böcker med
mera och säljer dessa till medlemmar och sympatisörer under olika möten och på plats på
distriktsexpeditionen i Malmö. Betalning sker via swish. Avanti ska inte gå med vinst. Plusbeloppet
betyder att Avanti köpt böcker för mer pengar än vad som har kommit in i försäljning, och Avanti bör
därför sälja lite mer innan nya inköp görs. Obs siffrorna är t.o.m. 31/12 2021, försäljning under första
månaderna av 2022 syns inte i denna redovisning.


