
proposition från partistyrelsen om arvoderad partiledare under valkampanjen 2022.

Till Piratpartiets vårmöte 2022.

Bakgrund:

Piratpartiets styrelse har, som en del av förberedelserna inför höstens val, identifierat ett behov av att 
någon finns tillgänglig under valrörelsen för att samordna partiets verksamhet. Den person som styrelsen
finner bäst lämpad för en sådan roll är partiets partiledare, Katarina Stensson. Styrelsen har vidare 
beaktat om detta bäst görs genom en anställning eller genom en arvodering. Slutligen har styrelsen 
granskat de ekonomiska möjligheterna för ett sådant uppdrag, inklusive lämplig tidsram för uppdraget.

Att styrelsen anser att vår partiledare Katarina Stensson är rätt person för detta uppdrag bygger främst 
på fyra orsaker: 

*Ingen rekryteringsprocess. 
Till skillnad från en anställning som behöver utlysas och sedan följas upp med intervjuer och urval bland 
de sökande så är det redan klart vem som är vår partiledare, samt att hon finns tillgänglig under 
valkampanjen. 

*ingen upplärningstid
Katarina Stensson besitter redan all nödvändig kunskap om partiet, samt arbetet i styrelsen och au, för 
att kunna börja driva kampanjen framåt från dag ett.

*ingen konflikt kring personalvalskampanj
Det skulle vara svårt vid en anställning att rättfärdiga att den personen skulle få driva personvalskampanj 
på betald arbetstid. Det gör att vi vid en anställning förmodligen skulle behöva kräva av personen i fråga 
att inte själv kandidera i valet, och vi därmed potentiellt förlora en lämplig kandidat från vår valsedel. 
Med en arvoderad partiledare däremot så utgör den egna synligheten en oåtskiljbar del av partiets 
kampanj.

*korta beslutsvägar och kommunikationsled
Vår partiledare sitter redan i styrelse och dess arbetsutskott och kan därmed snabbt förankra nödvändiga
beslut på rätt nivå. Dessutom har hon genom våra stadgar ett stort personligt mandat i att företräda 
partiet, vilket gör att mycket av det behov av koordinering mellan en anställd och partiets 
förtroendevalda som en anställning skulle medföra försvinner vid en arvodering av vår partiledare.

Anställning eller arvodering?



Den första frågan som styrelsen tagit ställning till var huruvida en anställning eller arvodering var rätt 
modell i ett scenario där vår partiledare jobbar för partiet i valrörelsen. Styrelsen anser att arvodering är 
rätt anställningsform av främst två skäl: 1) uppdraget är direkt beroende av det förtroendevalda uppdrag 
som partiledare som Katarina Stensson innehar. Det handlar inte om att tillsätta en person in konkurrens 
med andra sökande, 1) uppdraget är svårt att avgränsa i tidsomfattning. 

Dock så kommer en arvodering av partiledare med en tydlig begränsning: partiets stadga (§3.3.5) klargör 
att eventuella arvoderingar av styrelseuppdrag ska beslutas om på medlemsmöte. Således har styrelsen 
valt att lägga fram denna proposition för att låta medlemsmötet besluta i frågan.

Omfattning:

Styrelsen har, i dialog med Katarina rörande hennes tillgänglighet, kommit fram till att det krävs minst två
månaders arvodering för att uppdraget ska vara genomförbart på ett framgångsrikt sätt.

Finansiering:

Styrelsen anser att en arvodering om 25tkr per månad är rimlig utifrån partiets resurser och behov.

har initierat en crowdfundingkampanj för att samla in de medel som krävs för att kunna täcka 
arvoderingen. Denna kampanj kommer att avslutas i samband med vårmötet.

Förslag till beslut:

Utifrån ovanstående resonemang yrkar partistyrelsen

att medlemsmötet beslutar att arvodera partiledaren, Katarina Stensson, för en period om 2 månader, 
med en summa om 25tkr (brutto) per månad, för att leda och ansvara för piratpartiets valkampanj i 
Sverige hösten 2022.   

att medlemsmötet beslutar att uppdra åt partistyrelsen att ansvara för genomförandet av och 
uppföljning kring denna arvodering.


