
Förslag till distriktsårskonferensen angående budgetbeslut

Vänsterpartiet Skåne har länge arbetat enligt modellen att distriktsårskonferensen
antar budget för distriktet. Det är emellertid inte självklart att det ska vara så. I partiet
förekommer också modellen att styrelsen antar budget utifrån
årsmötets/årskonferensens beslut. Stadgarna säger inget om detta. Kongressen
beslutar inte om partiets centrala budget. Båda modellerna anges som möjliga i
partiets centrala organisationsdokument: “Kassör i partiföreningen”:

“ Budgeten kan antingen beslutas av styrelsen eller årsmötet. Med en budget som är
fastställd av årsmötet kan styrelsen i princip inte göra budgetjusteringar under året
om det skulle behövas till följd av ändrade omständigheter som inte kunde förutses
vid årsmötet. Det viktigaste är dock inte att varje enskild budgetpost faller ut som
planerat utan att ekonomin som helhet håller sig inom de beslutade ramarna.”

Distriktsstyrelsen föreslår att vi byter modell fr o m denna distriktsårskonferens.
Distriktsstyrelsens argument för detta är:

- Möjligheten att göra budgetjusteringar under året som tas upp i citatet ovan. I
praktiken har distriktsstyrelser ofta behövt göra budgetjusteringar och
distriktsårskonferenser har i efterhand accepterat att så har skett, men det innebär
också att distriktsårskonferensens budgetbeslut innebär ett mått av skendemokrati.
Det är också otillfredsställande för en distriktsstyrelse att behöva avvika från en av
distriktsårskonferensen beslutad budget. Det underlättar distriktsstyrelsens
ekonomiarbete om det är möjligt att i samband med avstämningar och inför t ex
planerandet av beslutade kampanjer diskutera och besluta om omdisponeringar i
budgeten. Det underlättar också för distriktsstyrelsen att totalt hålla budget.

- Distriktsårskonferensens viktigaste dokument är verksamhetsplanen som fastställer
inriktningen av distriktets verksamhet det kommande året. Budgeten måste spegla
verksamhetsplanen och årskonferensens beslut. Det behövs därför tid efter
årskonferensen för att i budgeten arbeta in konsekvenser av beslutade förändringar i
förhållande till den avgående distriktsstyrelsens förslag.

- Distriktsårskonferensens begränsade tid bör användas för diskussioner om
huvuddragen och viktiga målsättningar i distriktets verksamhet och om det som
medlemmar och partiföreningar funnit anledning att motionera om.
Budgetdokumentet lockar erfarenhetsmässigt snarare till detaljdiskussioner i frågor
som inte alltid distriktsårskonferensen i praktiken kan påverka (då föreslagna
budgetposter kan vara en konsekvens av t ex kollektivavtal, lagar och regler eller
centrala partibeslut). Även i detta avseende innebär nuvarande modell ett mått av
skendemokrati.

Distriktsstyrelsen föreslår att vi i fortsättningen arbetar enligt denna modell:



1) Den avgående distriktsstyrelsen presenterar ett förslag till budget som
presenteras för distriktsårskonferensen.
2) Distriktsårskonferensen har möjlighet att ge synpunkter på budgetförslaget, men
3) det slutliga antagandet av budget tas av den tillträdande distriktsstyrelsen i början
av verksamhetsåret.
4) Distriktsstyrelsen har därefter möjlighet under året göra justeringar i sin budget.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att Vänsterpartiet Skåne från och med denna distriktsårskonferens arbetar med
budgeten enligt ovanstående


