
Så väljs förtroendevalda fritidspolitiker 

I Stockholms kommun liksom i landstingen/regionerna utses som bekant ledamöter till de beslutande 

fullmäktigeförsamlingarna genom allmänna val.  

Men när det gäller ledamöter och ersättare till olika nämnder, bolag, stiftelser, och kommunförbund m.m. så är det 

kommunfullmäktige som formellt utser dessa i indirekta val efter att respektive parti internt genomfört olika 

nominerings- och valprocesser. 

För ett förtroendeuppdrag utgår i Stockholm ett årsarvode samt ett sammanträdesarvode. Exempelvis får en 

ledamot/ersättare i en facknämnd eller stadsdelsnämnd cirka 25 000 - 30 000 kr/år. Men arvodet för olika uppdrag 

kan vara såväl större som mindre då det styrs av hur ofta respektive nämnd/bolag sammanträder. Det utgår inget 

arvode för de timmar som behövs för att läsa alla sammanträdeshandlingar eller interna partigruppsmöten samt 

gemensamma möten inom den nya rödgröna majoriteten. 

Att vara förtroendevald Vänsterpartist 

Alla som kandiderar för ett förtroendeuppdrag inom Vänsterpartiet måste skriva under en överenskommelse om att 

avstå 10 procent av bruttosumman av årsarvodet till kanslistöd. För hel- och deltidsuppdrag sker en beräkning enligt 

stadgarna som i korthet fungerar på ungefär samma sätt som för våra riksdagsledamöter. Kanslistödet går till 

partidistriktet och används till dess verksamhet samt till de verksamhetsbidrag som partiföreningarna får via 

distriktet. 

Som förtroendevald Vänsterpartist i Stockholm gäller det att läsa in den valbudget som vi lade fram inför 2014, våra 

valprogram för respektive område samt den överenskommelse som kommer att träffas mellan V, S och Mp i 

Stadshuset. Denna överenskommelse kommer troligen också i slutändan att innehålla en del överenskommelser 

med det nya partiet i Stockholms kommun, Feministiskt Initiativ. 

Sedan inför sammanträden i nämnder och styrelser måste alla läsa in de handlingar som ska behandlas. Är det en 

stor mängd med sammanträdeshandlingar så brukar vi internt inom partigruppen komma överens om att dela på 

ärendena och bevakningen av dessa utifrån vårt partis intressen och mål. Detta blir nu extra viktigt då vi ska styra 

Stockholm tillsammans i den nya majoriteten.  

Som nyvald fritidspolitiker så kommer du i de flesta nämnder och styrelser möta partikamrater som redan varit 

förtroendevalda i den aktuella nämnden eller någon annan nämnd. Använd dessa som mentorer och stöd och ställ 

alla frågor du har, det finns som bekant inga dumma frågor. 

Som förtroendevald är det extra viktigt att du håller kontakt med och deltar i partiföreningens verksamhet. Rådgör 

gärna med styrelsen om det kommer någon lokal fråga som berör Farstaområde som du känner dig osäker inför. I 

Farstaföreningen har vi under de två senaste åren haft öppna lokala kommunala grupper som mestadels handlat om 

de ärenden som behandlas i Farsta Stadsdelsnämnd – denna verksamhet kan nu utvecklas till att även handla om 

”Farstafrågor” som ska behandlas i andra nämnder/styrelser. 

I Stockholm kallas samtliga medlemmar som har kommunala förtroendeuppdrag till den centrala kommunala 

gruppen varje månad utom juli. Vid dessa sammanträden lyfter gruppstyrelsen fram övergripande frågor för beslut, 

men även som enskild förtroendevald kan du anmäla en viktig principiell fråga . Exempelvis har vi behandlat frågan 

om EU – migranters boendesituation på begäran av de partikamrater som har uppdrag i de stadsdelsnämnder där 

det finns/funnits s.k. tältläger.   

Att välja nämnd eller styrelse 

Vare sig du själv anmäler ditt intresse för ett kommunalt förtroendeuppdrag eller accepterar att bli nominerad till ett 

uppdrag av partikamrater så bör du ha ett genuint engagemang och intresse för de politikområden som den aktuella 

nämnden/styrelsen har ett ansvar för.  Kunskaper och erfarenheter får vi numera på många olika sätt, det kan vara 



ett mångårigt intresse för miljö- och klimatfrågor, bostadsbyggande, barnomsorg etcetera som du har fått via 

inspirerande partimöten, utbildning, tidigare eller nuvarande yrkesverksamhet, studiecirklar, aktivitet i andra 

föreningar o.s.v.  

Vilka ansvarsområden och frågor som de olika nämnderna/styrelserna har att behandla framgår i korthet genom den 

information som kan sökas vid Stockholms stads hemsida.  Via www.insyn.stockholm.se kan du läsa om de ärenden 

som olika nämnder och styrelser behandlar eller har behandlat nyligen.  En översiktlig beskrivning av hur Stockholm 

hittills styrts kan du hitta i årsredovisningen för 2013, nu kommer det bli en del förändringar i samband med 

överenskommelsen mellan oss, S och MP, men årsredovisningen ger en grund: 

http://www.stockholmannualreport.se/sv/sa-styrs-staden/sa-styrs-staden/ 
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