Arbetsordning
Kommunala gruppen
Vänsterpartiet i Nacka

Denna arbetsordning utgår från ”Normalarbetsordningen för Vänsterpartiets kommunala grupper”
med lokala anpassningar och tillägg. Arbetsordningen är fastställd på partiföreningens medlemsmöte
den 27-08-2020.

§ 1. Vänsterpartiets kommunala grupp i Nacka består av Vänsterpartiets ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige, ledamöter och ersättare nämnder, styrelser, kommunala bolag och andra organ
utsedda av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, dock ej nämndemän.

§ 2. Gruppens medlemmar har yttrande- förslags- och rösträtt. Tillfälligt eller ständigt adjungerade
har yttrande- och förslagsrätt.

§ 3. Efter allmänt val utser den kommunala gruppen på sitt konstituerande möte gruppledare bland
de ordinarie fullmäktigeledamöterna. Gruppen utser även vice gruppledare samt ytterligare högst tre
gruppmedlemmar som tillsammans med gruppledare utgör gruppledning. Gruppledningen utgör
kommunala gruppens arbetsutskott. Mandatperioden för gruppledare är densamma som
kommunfullmäktiges mandatperiod (fyra år från och med 15 oktober valåret). Kommunala gruppen
kan dock när som helst utlysa och förrätta nytt val av gruppledare om nuvarande gruppledare önskar
avgå ifrån sitt uppdrag som gruppledare, förlorar sin plats som folkvald i kommunen eller om en
majoritet av kommunala gruppen så begär. Vice gruppledaren uppfyller rollen tills ett sådant val
förrättats.

§ 4. Deltidsarvoderad förtroendevald/kommunalråd utses av partiföreningens medlemsmöte.
Medlemsmötet godkänner också inriktningen för dennes arbete.

§ 5. Politisk sekreterare anställs av partiföreningens styrelse efter samråd med gruppledaren.
Gruppledaren arbetsleder politiske sekreteraren i enlighet med kommunala gruppens interna rutiner.
I föreningsarbetet arbetsleder gruppledaren politiske sekreteraren i enlighet med föreningsstyrelsens
interna rutiner. Föreningsstyrelsen utser arbetsgivaransvarig tillika arbetsmiljöansvarig. Nacka
kommun har det formella arbetsgivaransvaret.

§ 6. Nomineringar till kommunala uppdrag bereds av partiföreningens valberedning efter det att alla
medlemmar getts tillfälle att lämna förslag. Valberedningen bearbetar alla nomineringar och
återkommer till medlemsmötet med kandidatlista för omröstning. Nomineringarna beslutas av
partiföreningens medlemsmöte.

§ 7. Kommunala gruppen ska utse en internfeministiskt samt en internantirasistiskt ansvarig som har
ansvar att främja att kommunala gruppens möten följer partiets riktlinjer i respektive frågor. Den
internfeministiskt ansvariga skall definiera sig som kvinna.

§ 8. Till gruppens möten adjungeras ledamöter av partiföreningens styrelse i den mån de inte ingår i
gruppen, samt i förekommande fall politisk sekreterare/funktionär. Gruppmötena är öppna för
föreningens alla medlemmar. Kommunala gruppens och föreningsstyrelsens möten bör vara åtskilda.

§ 9. Gruppen sammanträder inför varje fullmäktigemöte samt därutöver när gruppledningen finner
det nödvändigt eller om minst en tredjedel av gruppens medlemmar så begär.

§ 10. Kallelse med dagordning samt övriga handlingar utsänds till gruppens medlemmar på så sätt
som gruppen har beslutat enligt sina rutiner. Gruppledningen ansvarar för att detta sker.

§ 11. Protokoll ska föras vid gruppens möten och finnas tillgängliga för gruppmedlemmarna.

§ 12. Gruppen beslutar om ställningstaganden i de ärenden som avgörs i de kommunala organen. På
gruppmötet behandlas kommande ärenden, förslag till motioner, interpellationer och frågor samt
rapporter från nämnder, styrelser och övriga organ. I syfte att främja ett enhetligt och konsekvent
uppträdande i det kommunalpolitiska arbetet ska alltid en fri debatt garanteras och demokratiska
arbetsformer upprätthållas. Gruppen har mandat att ta beslut och agera så länge detta är i linje med
av partiet eller föreningen antagen politik. I frågor av principiell karaktär, där vägledande beslut om
politisk linje saknas, ska gruppen samråda med partiföreningens styrelse. Styrelsen kan föra sådan
fråga vidare till medlemsmötet för diskussion och vägledande beslut.

§ 13. Motion eller annat initiativ av vikt som av praktiska skäl inte kan behandlas av gruppmötet ska
anmälas till gruppledningen.

§ 14. Den som avser att i fullmäktige eller annat organ agera i strid med ett av partiet eller gruppen
beslutat ställningstagande ska anmäla detta till gruppen. Om någon på grund av nya omständigheter
agerat annorlunda än vad som beslutats, ska detta rapporteras till gruppen så snart det kan ske.

§ 15. Gruppen rapporterar om sin verksamhet till partiföreningens årsmöte.

§ 16. Alla ekonomiska medel som kommer partiet till del som följd av kommunal representation
förvaltas av partiföreningens styrelse. Dock kan beslutanderätt för sådana medel som enbart avser
gruppens inre arbete delegeras till den kommunala gruppen. Om så sker granskas gruppens
ekonomiska förvaltning av partiföreningens revisorer som rapporterar till årsmötet.

§ 17. I enlighet med Vänsterpartiets stadgar (§127) betalar gruppens medlemmar minst 20 % av
erhållna kommunala arvoden till partiföreningen. Detta ska dock inte dras på ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Hel- eller deltidsarvoderade betalar partiskatt i enlighet med samma stadgeparagraf.

§ 18. Ändringar av denna arbetsordning ska fastställas av partiföreningens medlemsmöte. Beslutet
kan delegeras till partiföreningens styrelse. Den kommunala gruppens interna rutiner som beskrivs i
dokumentet ”Rutiner för kommunala gruppen, Vänsterpartiet i Nacka” fastställs av gruppmötet.

