S1. Distriktsstyrelsens svar på motion till Dalarnas distriktårskonferens 2020
Distriktsstyrelsen ser väldigt positivt på att branschföreningen Kommunalvänstern Dalarna har bildats. Vi förstår också att
föreningen har svårt med egen finansiering av sin verksamhet eftersom de inte kan få något mandatstöd eftersom
föreningen inte har någon representation i någon av Dalarnas kommuner. Summorna som motionen anger bedöms som
tämligen anspråkslösa, samt att det är en förening som har möjlighet att verka i samarbete med samtliga Dalarnas
partiföreningar. Därför ser distriktsstyrelsen att motionen är rimlig att bifalla.
Distriktsstyrelsen föreslår:
Att årskonferensen bifaller motionen.

S2. Distriktsstyrelsens svar på motion Solidarisk finansiering av Valfond. 30%-linjen
Vänsterpartiet Dalarna har en lång tradition av solidarisk finansiering från partiföreningarna till distriktet för att på det
sättet vara väl förberedd inför valrörelser. Under de senaste åren har undantag gjorts från regeln genom att en motion
bifölls på årskonferensen 2016 som innebar att partiföreningarna själva skulle stå för kostnader som landade på dem, i de
fall då partiföreningar med sämre ekonomi inte hade möjlighet att delta i aktiviteter och dylikt, åtog sig partiföreningar med
god ekonomi att stötta övriga. Den modell som beslutades på årskonferensen 2014 upphörde därmed att gälla och
distriktet inriktade sig på att finansiera valrörelse som enbart gällde region- och riksdagsval. 2018 beslutade årskonferensen
om att införa en form av beställar-utföraremodell där partiföreningarna betalar 15% av partistödet till distriktet för att
täcka kostnader som uppstår i samband med utbildningar, årskonferenser och centrala arrangemang. Slutsatser som
distriktet drog efter valrörelsen 2018 har varit att det är svårt att i många fall särskilja vad som är distriktets uppgift i
valrörelsen och vad som varit partiföreningarnas. Det har också varit svårt att samordna valarbetet till följd av att det inte
varit enkelt att avgöra var beslutsfattandet bör ligga, samtidigt som distriktets ekonomi inte varit helt rustat ekonomiskt.
Distriktet känner inte till i vilken omfattning partiföreningarna har hjälpt varandra ekonomiskt i valrörelsen, det har inte
gjorts någon utvärdering från distriktets sida utifrån det. Det har däremot förts stora diskussioner vid två tillfällen - dels på
föregående årskonferens och en halvårskonferens som hölls i november - om att situationen behöver lösas och där
deltagarna varit i huvudsak överens om att det behövs en distriktsgemensam strategi inför val. Till dessa konferenser har
deltagare från hela distriktet närvarat. Slutsatserna från konferenserna har varit att det är rimligt att distriktet ska ta ett
övergripande ansvar i valrörelser och att det därför kommer krävas ekonomiska medel för att kunna genomföra detta.
Partiföreningarna kan inte se sig själva som isolerade öar eftersom både region- liksom riksdagsfrågor spelar avgörande roll
även för kommunalpolitiken. Av det skälet kommer även partiföreningar i någon mån behöva, och ska, bedriva valrörelse
även för dessa val. Att utifrån de förutsättningarna bedriva parallella valrörelser som står helt frikopplade från varandra
från partiföreningars och distriktets del, är att gå emot vad hela partiet står för, nämligen en rörelse som arbetar
tillsammans.
Distriktsstyrelsen finner därför att det vore till alla i distriktets fördel att andemeningen i motionen genomförs.
Distriktsstyrelsen föreslår:
Att årskonferensen bifaller motionen.

S3. Distriktsstyrelsens svar på motion om partiskatt för Vänsterpartiet Dalarna
I partiets stadgar § 127 regleras att den som är årsarvoderad ska betala partiskatt till partiet på motsvarande nivå där
denne är vald. Allt nettoarvode efter skatt som överstiger 5/8-prisbasbelopp ska betalas in som partiskatt. I dagsläget är
summan som varje förtroendevald erhåller för egen del 29 625 kr. I Dalarna finns det bara en årsarvoderad förtroendevald
på distriktsnivå som ska betala partiskatt enligt denna formel. För tillfället känner inte distriktet till någon annan
förtroendevald som uppbär årsarvodering i sådan omfattning att det medför skyldighet att betala partiskatt enligt nu
gällande regelverk.
Utöver den stadgereglerade partiskatten finns det också möjlighet att besluta om partiskatt på andra former av
mötesarvoden, det är vanligt i andra distrikt och partiföreningar att partiskatt tas ut med mellan 10-20% på mötesarvoden,
det finns ingen enhetlig linje kring huruvida det är på brutto- eller nettobeloppen som ska räknas på. Partiet centralt
tillämpar 10% på nettobeloppet för mötesarvoden som betalas ut till förtroendevalda på central nivå. I Dalarna finns det så
vitt distriktsstyrelsen känner till, ingen partiförening som tillämpar partiskatt på mötesarvoden i dagsläget.
Partiskatt ska enligt stadgarna betalas till distriktet för regionala uppdrag och partiföreningen för kommunala uppdrag, om
inte annat beslutats på distriktsnivå.

Partiskattesystemet har inneburit att partiet på central nivå har inbringat stora summor pengar till valfonden, det förklaras
till stor del av att det finns många förtroendevalda som uppbär höga årsarvoden. De summor som betalas in som en direkt
följd av mötesarvoden utgör en bråkdel av den totala summan. I Dalarna finns ingen tradition av att tillämpa partiskatt. Den
som åtar sig ett uppdrag för Vänsterpartiet förbinder sig dock att betala partiskatt i händelse av att uppdraget innebär
arvodering och det finns ett beslut om att partiskatt ska tillämpas.
Motionen föreslår att partiskatt ska betalas av förtroendevalda för Vänsterpartiet i Dalarna med 10% på alla arvoden.
Vidare föreslår motionen att partiskatt för förtroendeuppdrag som utgår ifrån Region Dalarna ska tillfalla distriktet.
Distriktsstyrelsen anser att partiskatt absolut är intressant, och ställer sig positiv till motionärens initiativ, det har inneburit
ökat ekonomiskt utrymme för partiet på central nivå. Däremot är det enligt distriktsstyrelsens mening inte distriktets
uppgift att besluta om att införa partiskatt i samtliga partiföreningar utan att det först har förts en seriös diskussion med
dessa. Det är tvärtom rimligt att det är på partiföreningsnivå som beslut om partiskatt bör fattas för kommunala uppdrag.
För uppdrag som sker på distriktsnivå anser distriktsstyrelsen att frågan behöver utredas närmare innan definitivt beslut
fattas. Några frågor skulle behöva besvaras innan partiskatt ska tillämpas, bland annat hur införandetiden ska fungera,
storleken på partiskatten, om det ska vara på netto- eller bruttobeloppen av utbetalda arvoden? Dessa frågor bör besvaras
innan distriktet beslutar om införande av partiskatt för mötesarvoden.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen:
Att avslå motionen
Att uppdra åt distriktsstyrelsen att under 2020 utreda konsekvenserna av ett införande av partiskatt för distriktsvalda.

