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Stadgar för Socialdemokraterna i Stockholms län  

§1 Partidistriktets uppgift 

Partidistriktet ansvarar för 

• utåtriktad opinionsbildning för partiers idéer och politik inom 
verksamhetsområdet 

• valorganisationen i verksamhetsområdet 

• utveckling och samordning av politiken inom landstinget 

• nominering av företrädare på länsnivå 

• kommunikationsstöd till riksdagsledamöter på länsnivå 

• kontakter med distriktets lokala partiorganisationer och med partistyrelsen 

• samarbete med arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisationer 

• utveckling och samordning av studieverksamheten  

• facklig-politisk och övrig organisationsutveckling 

• stöd för medlemsintroduktion, organisations- och verksamhetsutveckling i 
arbetarekommunerna 

§2 Organisation 

Moment 1 

Partidistriktets område ska utgöras av en eller flera valkretsar för val till riksdagen. 
Förändring av distriktsområde kan efter förslag av partidistrikt eller flertalet 
arbetarekommuner i en valkrets beslutas av partistyrelsen. 

Moment 2 

Varje arbetarekommun inom distriktsområdet ska tillhöra partiet genom 
partidistriktet. 

 

 

§3 Avgifter 

Moment 1 

Uppbörden av avgifterna ombesörjes av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för 
partidistriktet utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det 
år som avgifterna har erlagts av medlemmen. Moment 2 

Arbetarekommunens styrelse ska senast den 15 april varje år sända berättelse till 
partidistriktet över verksamheten under föregående år.  
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§4 Distriktskongress 

Moment 1 

Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ. 

Moment 2 

Ordinarie kongress hålls årligen på tid och plats som bestäms av distriktsstyrelsen. 
Vartannat år genomförs en två-dagars kongress och vartannat år en en-dags 
kongress.  

På två-dagarskongressen väljs distriktsstyrelse, revisorer samt ersättare för dessa i 
enlighet med § 5 och § 6, för en mandatperiod om två (2) år. Kongressen utser 
också partidistriktets valberedning för val enligt § 4, moment 18, för en mandattid  
om fyra (4) år. 

På en-dagskongressen behandlas verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, aktuella 
frågor i partidistriktet samt motioner och eventuella fyllnadsval. 

Extra distriktskongress hålls då distriktsstyrelsen så beslutar eller då minst 1/3 av 
arbetarekommunerna inom partidistriktet så begär. Extra kongress kan behandla 
endast de frågor som upptagits i kallelsen. 

Moment 3 

Kallelse till ordinarie kongress ska utfärdas av distriktsstyrelsen senast fem (5) 
månader före kongressen. 

Extra distriktskongress kan inkallas utan iakttagande av denna tid. Distriktsstyrelsen 
fastställer då tider för i distriktsstadgarna § 4 berörda moment. 

Moment 4 

Varje arbetarekommun har rätt att utse ombud till kongressen enligt följande: 

Distriktskongressen ska bestå av 250 ombud. Varje ansluten arbetarekommun äger 
rätt att utse två  ombud. Övriga ombud fördelas proportionellt efter 
arbetarekommunernas antal medlemmar   Ersättare väljs till samma antal som 
ombuden. Ombudsfördelningen bestäms av det medlemsantal som rapporterats 
per den 31/12 året innan kongressen hålls. 

 

 

Moment 5 

Ombudsval till extra kongress sker efter samma regler som gäller för ordinarie 
kongress. 

Moment 6 
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Medlem, som tillhör partidistriktet, har rätt att föreslå kandidater till 
kongressombud. Förslag på kandidater ska lämnas till arbetarekommunens styrelse 
inom av denna angiven tid. Socialdemokratisk förening/klubb ska sända uppgift på 
alla föreslagna kandidater till arbetarekommunens styrelse. 

Arbetarekommunens möte väljer ombud och suppleanter. Har arbetarekommunen 
infört representantskap sker valet av representantskapsmötet. 

 

Moment 7 

Fullmakt för ombud och suppleanter för dessa utfärdas av arbetarekommunens 
styrelse och sänds till distriktsstyrelsen inom av denna angiven tid. 

Moment 8 

Fullmaktsgranskningen företas av distriktets revisorer och ska vara verkställd före 
kongressens öppnande. 

Moment 9 

Endast ombuden har rösträtt vid kongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtten 
får inte överlåtas. 

Moment 10 

Distriktsstyrelsens ledamöter och suppleanter samt av distriktsstyrelsen utsedda 
föredragande , en föredragande revisor, en representant från SSU-distriktet samt en 
representant från de fackförbundsavdelningars s-föreningar som är aktiva i 
Stockholms län har yttrande- och förslagsrätt vid kongressen.  

Moment 11 

Berättelse för det gångna årets verksamhet samt riktlinjer för det kommande årets 
verksamhet ska av distriktsstyrelsen föreläggas ordinarie kongress. Till kongressen 
ska de socialdemokratiska länsriksdags- och landstingsgrupperna inom 
partidistriktet framlägga skriftlig rapport om sin verksamhet under föregående år.  

 

Moment 12 

Av partistyrelsen utsedd representant och distriktets länsriksdags- och 
landstingsledamöter har rätt att närvara på kongressen och har yttrande och 
förslagsrätt. 

Moment 13 

Vid kongress behandlas, utöver sedvanliga årsmötesfrågor, politiska program, 
politisk inriktning och politisk uppföljning på förslag av distriktsstyrelsen. 

Moment 14 
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Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk 
grundorganisation som till-hör partidistriktet och ska sändas till 
arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motion ska behandlas av 
arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som 
sin egen eller besluta att sända in den som enskild. . 

Moment 15 

Motionen ska efter behandling av arbetarekommunens möte sändas till 
distriktsstyrelsen senast tre (3) månader före kongressen. 

Moment 16 

Motionshäfte jämte distriktsstyrelsen utlåtande, verksamhetsberättelse och 
revisorernas utlåtande avseende kongressperioden ska senast en (1) månad före 
kongressen sändas till samtliga ombud genom respektive arbetarekommun. 

 

Moment 17 

Kongressen väljer vart 4:e år en valberedning för val enligt § 4, moment 18 
bestående av fem (5) ledamöter och lika många suppleanter. 

Moment 18 

Kongressen väljer distriktsstyrelse, revisorer och suppleanter för dessa i enlighet 
med § 5 och § 7. 

Nominering av kandidater till samtliga uppdrag ska vara avslutad senast en (1) 
månad före kongressen. 

Moment 19 

Ordinarie kongress, som genomförs året före ordinarie riksdags- och landstingsval 
utser valkommitté i enlighet med § 8 samt bilaga ”Regler för kandidatnomineringar. 

 

Moment 20 

Omröstning sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. 

Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd 
valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller 
färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen. Uppstår lika 
röstetal vid omröstning avgör lotten. 

Moment 21 

Förslag till arbetsordning och dagordning för kongressen ska upprättas av 
distriktsstyrelsen. 
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§5 Distriktsstyrelse 

Moment 1 

Distriktsstyrelsen handhar ledningen av distriktets verksamhet i överensstämmelse 
med dessa stadgar och av distriktskongressen fattade beslut.  

Distriktsstyrelsen är, då kongressen inte är samlad, distriktets högsta beslutade 
organ.  

Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställts på 
distriktsexpeditionen. Distriktsstyrelsen kan delegera arbetsgivaransvaret till 
verkställande utskottet.   

Moment 2 

Distriktsstyrelsen ska bestå av nio ledamöter och fem suppleanter. 
Ordförande,studieorganisatör och facklig ledare väljs särskilt. Distriktsstyrelsen kan 
inom sig utse ytterligare funktionärer samt ett verkställande utskott. 

Moment 3 

Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleanterna som ordinarie i den 
ordning de blivit valda. 

 

 

 

§6 Revision 

Moment 1 

För granskning av distriktsstyrelsens verksamhet samt distriktets räkenskaper väljer 
kongressen tre (3) revisorer och tre (3) suppleanter.. Suppleanterna inkallas vid 
förfall för ordinarie revisorer i den ordning de erhållit röstetal. 

Moment 2 

Till kongressen avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 
distriktsstyrelsens verksamhet under förgående kongressperiod samt utlåtande om 
ansvarsfrihet. 

§7 Allmänna val och behandling av landstingsfrågor 

För kandidatnomineringar vid allmänna val, samarbete mellan förtroendevalda och 
partiorganisationerna samt behandling av landstingsfrågor gäller partiets ”Regler för 
upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom Svenska Kyrkan”, ”Regler för 
kandidatnomineringar till övriga uppdrag”, ”Regler för samarbetet mellan 
förtroendevalda och partiorganisationerna” och ”Regler för behandling av 
landstingsfrågor”. 
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§8 Allmänna bestämmelser 

Moment 1 

Partidistrikt och dess styrelse ska iaktta partiets stadgar och av partikongressen 
fattade beslut. 

Moment 2 

Tilläggsstadgar för partidistrikt kan antas vid distriktskongressen. Dessa får inte stå 
i strid med eller upphäva innehållet i av partikongressen antagna grundstadga. 

Moment 3 

Partidistriktet har Partistyrelsens uppdrag att handlägga Arbetarekommunernas ansökningar om 
dispens från partiets normalstadgar för Arbetarekommuner. Partidistriktets styrelse kan bevilja 
avvikelser som inte står i strid mot partiets normalstadgar och ska anmäla detta till partistyrelsen 
för godkännande." 

Moment 4 

Ändring av dessa tilläggsstadgar beslutas av distriktskongress och verkställs efter 
godkännande av partistyrelsen 


