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Kapitel 1 - Partiets ändamål 

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors 
lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den 
demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över 
sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna 
frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning. 
 
Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för 
människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan 
klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och 
diskriminering. 
 
Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i 
samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att 
påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar. 
 
Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes 
förhållande. Medborgarnas gemensamma vilja, utvecklad i en fri och öppen debatt och 
uttalad i demokratiska val, är alltid överordnad andra maktanspråk och intressen. 
 
Demokratin har därför företräde före marknaden. Genom demokratin bestämmer 
medborgarna vilka principer som ska styra samhällsutvecklingen och om hur uppgifter och 
ansvar ska fördelas mellan det gemensamma och det enskilda, mellan det offentliga och 
marknaden. 
 
Socialdemokratin vill att varje människa som medborgare, löntagare och konsument ska ha 
rätt och möjlighet att påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets 
organisation och arbetslivets villkor. I denna strävan har fackföreningsrörelsen en central 
roll. Men också andra fria sammanslutningar, folkrörelser, ideella föreningar, 
bildningsorganisationer, miljörörelser, konsumentorganisationer och kooperativa föreningar 
är viktiga för att bredda och fördjupa demokratin. 
 
Klimatkrisen och miljöförstöringen har tydliggjort att människan inte kan leva utan att ta 
hänsyn till naturen. För vår överlevnad behövs en långsiktigt ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbar utveckling, som möter den nuvarande generationens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar. 
 
Socialdemokratins demokratisyn känner inga nationsgränser. Målet är en global gemenskap 
grundad på demokratins ideal. Demokrati förutsätter frihet från fattigdom och fruktan, men 
också frihet och möjlighet att utvecklas i gemenskap med andra människor. Därför måste de 
politiska friheterna bindas samman med grundläggande ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. 
 
Internationell solidaritet innebär att stå upp för de mänskliga rättigheterna, vidga kretsen av 
demokratier och ge ett tydligt stöd till de rörelser som kämpar för detta. Men det handlar 
också om att vidga demokratins verkningsradie över nationsgränserna. För detta krävs ett 
ökat globalt samarbete såväl mellan nationerna som mellan folkliga rörelser i hela världen. 
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De internationella institutionerna måste ha kraft att kontrollera och balansera det globala 
kapitalet och utvecklas till redskap för demokrati, rättvisa och hållbarhet 
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Kapitel 2 – Partistadgar 

§ 1 Partiets uppgift 
Socialdemokratin i Sverige är en folkrörelse byggd på demokratins grund. Partiets politiska 
vision för samhällets utveckling förutsätter nära kontakt mellan medlemmar och väljare. 
Partiet ska därför vara en aktiv, modern folkrörelse med förankring i människornas vardag. 
 
Alla organisationsled i partiet ska utveckla politiken, driva opinionsbildning med 
utgångspunkt i partiets program, bedriva valrörelser, stärka den facklig-politiska 
verksamheten och erbjuda människor medlemskap i partiet. 

 

§ 2 Partiets namn 
Partiets namn är Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Vid val används 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna som partibeteckning. Som kortare benämning i andra 
sammanhang kan Socialdemokraterna användas. 

 

§ 3 Organisation 
Moment 1 
De socialdemokratiska föreningarna är partiets grundorganisationer. Föreningarna 
sammansluter sig i arbetarekommuner, vilka är partiets lokala huvudorganisationer. 
Arbetarekommunerna sammansluter sig till distrikt, vilka är partiets regionala 
huvudorganisationer och bildar partiet. 
 

Moment 2 
Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti består av följande partidistrikt: 
 
Blekinge partidistrikt 
Dalarnas partidistrikt  
Fyrbodals partidistrikt  
Gotlands partidistrikt  
Gävleborgs partidistrikt  
Göteborgs partidistrikt 
Göteborgsområdets partidistrikt  
Hallands partidistrikt  
Jämtlands läns partidistrikt  
Jönköpings läns partidistrikt  
Kalmar läns partidistrikt  
Kronobergs partidistrikt  
Norrbottens partidistrikt 
Sjuhäradsbygdens partidistrikt  
Skaraborgs partidistrikt  
Skånes partidistrikt  
Stockholms läns partidistrikt  
Stockholms partidistrikt  
Södermanlands partidistrikt  
Uppsala läns partidistrikt  
Värmlands partidistrikt 
Västerbottens partidistrikt  
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Västernorrlands partidistrikt  
Västmanlands partidistrikt  
Örebro läns partidistrikt  
Östergötlands partidistrikt 
 

Moment 3 
Inom socialdemokraterna finns följande sidoorganisationer: 

• Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund 

• Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund  

• Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 

• Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund  

• HBT-Socialdemokrater Sverige 
 
Varje organisationsled inom partiet ansvarar för ett nära samarbete med de 
sidoorganisationer som finns inom sitt område.  
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Kapitel 3 – Partikongress 

§ 1 Partikongress  
Moment 1 
Kongressen är partiets högsta beslutande organ. 
Partikongress hålls året före ordinarie val till riksdagen äger rum.  
 

Moment 2  
Extra kongress hålls då så beslutats av partistyrelsen.  
 
Extra kongress genomförs utan motionsrätt, om inte partistyrelsen beslutat annat. 
Partistyrelsen fastställer vilka frågor som ska behandlas vid extra kongress. Extra kongress 
kan endast behandla de frågor som upptagits i kallelsen. 
 
I det fall partistyrelsen beslutat om extra kongress med motionsrätt gäller samma regler och 
tidpunkter som vid ordinarie kongress. 
 

Moment 3 
Kallelse till partikongress ska utfärdas av partistyrelsen senast åtta månader före kongressen. 
Extra kongress utan motionsrätt kan sammankallas utan iakttagande av denna tid. 
 

Moment 4 
Förslag till arbetsordning och dagordning för kongressen ska upprättas av partistyrelsen. 
 

Moment 5 
Kongressen kan för sitt arbete i övrigt välja olika utskott och fastställer arbetsuppgifter för 
dessa. 
 

§ 2 Kongressombud 
Moment 1 
Kongressen ska bestå av 349 ombud för partidistrikten. Ombud väljs vart fjärde år inför 
kongress för tiden fram till att ombudsvalet inför den därpå följande ordinarie kongressen är 

avslutad.  

 

Moment 2 
I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en trehundrafyrtioniondel 
(1/349) av partiets medlemsantal. Med medlemsantal avses antalet ombudsgrundande 
medlemmar. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet per det månadsskifte som 
infaller åtta månader före kongressen. 
Ny medlem som erlagt medlemsavgift per månadsskifte nio månader före kongressen är 
ombudsgrundande. 
 

Moment 3 
Valbar är  den som har partimedlemskap i valkretsen. 
Ombud ska ha sitt partimedlemskap i det distrikt där den är vald. 
Ersättare inträder i den ordning de är valda. I de fall där ombud i valkretsen inte räcker till 
inträder ersättare som har flest röster i övriga valkretsar. 
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Moment 4 
Om det antal ombud som ska väljas enligt moment 2 inte uppgår till 349 ska återstående 
ombud fördelas med ett ombud vardera på de partidistrikt som har de största  
överskottstalen. Är överskotten lika avgör lotten. 
 

Moment 5 
Partistyrelsen fastställer, och meddelar partidistrikten senast sju månader före kongressen, 
det antal ombud varje partidistrikt ska välja fram till nästkommande ordinarie kongress. 
 

Moment 6 
Fullmakt för ombud utfärdas av distriktsstyrelsen och sänds till partiexpeditionen senast tre 
månader före kongress. 
 

Moment 7 
Fullmaktsgranskningen företas av partiets revisorer och ska vara verkställd före kongressens 
öppnande. 
 

§ 3 Val av ombud till partikongress 
Moment 1 
Valkretsar fastställs av distriktsstyrelsen som också fastställer antal ombud och ersättare i 
varje valkrets. Om partidistriktet indelats i valkretsar, ska fördelningen av antal ombud till 
respektive valkrets ske med beaktande av andelen medlemmar så att ombudsfördelningen 
blir proportionell. 
 

Moment 2 
Valkretsindelning och tidpunkt för kandidatnomineringens avslutande ska av 
distriktsstyrelsen meddelas till arbetarekommunerna senast sex månader före kongressen. 
 

Moment 3 
Ombudsvalen ska börja tidigast fem månader före och vara avslutade senast tre månader 
före ordinarie kongress. 
 

Moment 4 
Ombudsvalet ska pågå minst två dagar. Tid och plats/platser för valförrättningen bestäms 
av arbetarekommunens styrelse. Beslut om tid och plats/platser för valförrättningen kan 
överlåtas till distriktsstyrelsen. 
 
Distriktsstyrelsen kan besluta att ombudsvalet ska ske genom brevröstning och/eller genom 
elektronisk röstning. Regler för brevröstning och elektronisk röstning fastställs av 
distriktsstyrelsen.  
 
Arbetarekommunens styrelse ska tillförsäkra att alla medlemmar har möjlighet att avge sin 
röst i ombudsvalet. 
 

Moment 5 
Arbetarekommunens styrelse ska senast 14 dagar före valförrättningen genom annons eller 
skriftligt meddelande se till att medlemmarna får kännedom om valet. 
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Moment 6 
Alla partimedlemmar som enligt kap 4 §2 moment 1 har rätt att rösta vid val av 
kongressombud har rösträtt i den arbetarekommun där medlemmen har sitt 
partimedlemskap. 
 

Moment 7 
När röstande lämnar valsedel ska partimedlemskap i arbetarekommunen kunna styrkas. 
 

Moment 8 
Val av ombud ska ske genom sluten omröstning. 
 

Moment 9 
Ledamot eller suppleant i partistyrelsen kan inte väljas som ombud. Om ombud väljs till 
ledamot eller suppleant i partistyrelsen upphör ombudets mandat i och med detta val. Nytt 
ombud blir ersättaren i den aktuella valkretsen. 

 

Moment 10 
Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunens 
styrelse inom av denna angiven tid. Arbetarekommunens styrelse ska till partidistriktet sända 
uppgift på alla föreslagna kandidater. Partidistriktet framställer valsedlar och sänder dem till 
arbetarekommunerna. Samtliga kandidater inom valkretsen ska föras upp i bokstavsordning 
på valsedeln. På valsedlarna ska anges det antal ombud valet avser. Endast valsedel 
upprättad av partidistriktet får användas vid valet. 
 

Moment 11 
Godkänd valsedel ska uppta det antal ombud som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller 
färre namn är ogiltig. 
 

Moment 12 
Arbetarekommunens styrelse ska omedelbart efter valförrättningens slut till partidistriktet 
meddela valresultatet, i det fall partidistriktet inte ansvarar för valets genomförande. I det 
fall valsedlar använts ska dessa och protokoll över valet i förseglat kuvert, märkt med 
”Valsedlar” överlämnas till partidistriktet senast tre dagar efter ombudsvalets avslutande. 
 

Moment 13 
Förseglingen av rösterna ska brytas sammanräkningsdagen oavsett om valet skett genom 
brevröstning eller elektronisk röstning. Sammanräkningen av avgivna röster verkställas av 
distriktsstyrelsen eller av distriktsstyrelsen utsedda rösträknare senast tre månader före 
kongressen. Tid och plats för sammanräkningen ska i förväg ha meddelats 
arbetarekommunerna och de socialdemokratiska föreningarna. 
 

Moment 14 
Valda ombud är den eller de som i varje valkrets erhållit högsta röstetal. Ersättare är de som 
kommit de valda närmast i röstetal. Ersättare kallas in i den ordning de erhållit röster. Vid 
lika röstetal avgör lotten. 
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Moment 15 
Partidistriktet ska omedelbart efter sammanräkningen meddela valresultatet till 

arbetarekommunerna och de socialdemokratiska föreningarna.  

 

Moment 16 
Valordning i övrigt bestäms av distriktsstyrelsen. 
 

Moment 17 
Anser medlem att ombudsvalet stått i strid med partistadgarna och vill överklaga valet ska 
detta ske till partidistriktet senast sju dagar efter det att valresultatet meddelats. 
Partidistriktet ska sända sådant klagomål, jämte sitt yttrande över detsamma, till 
partistyrelsen. Om partistyrelsen finner att valet förrättats stadgestridigt, och att detta 
kunnat inverka på valets utgång, ska den påbjuda nytt val inom berörd valkrets eller 
arbetarekommun. 
 

§ 4 Röst- och närvarorätt vid kongressen 
Moment 1 
Endast ombud har rösträtt vid kongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte 
överlåtas. Ombud som under kongressperioden har ingått i partistyrelsen som ordinarie 
ledamot eller suppleant har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen. 
 

Moment 2 
Partistyrelsens ledamöter och ersättare har yttrande- och förslagsrätt vid kongressen. 
 

Moment 3 
Socialdemokratiska riksdagsgruppen utser inom sig tre representanter, partigruppen i 
styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner utser två representanter. 
Kyrkomötesgruppen  och den svenska socialdemokratiska gruppen inom 
Europaparlamentet utser vardera inom sig en representant vilka ska närvara vid kongressen 
och har yttrande- och förslagsrätt. 
 

Moment 4 
Av partikongressen utsedda revisorer, partiets programkommission och partidistriktens 
respektive ordförande har rätt att närvara vid kongressen. De har yttrande- och förslagsrätt. 
 

Moment 5 
Sidoorganisationerna har rätt att utse vardera en representant till kongressen. De har 
yttrande- och förslagsrätt. 
 

Moment 6  
Av partikongressen utsedda ledamöter i granskningsutskottet och valberedningen har rätt 
att närvara vid partikongressen och har yttrande- och förslagsrätt i de ärenden de berett. 
 

§ 5 Motioner  
Moment 1 
Motion kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation och 
den ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. 
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Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta 
motion som sin egen eller avslå den. Endast motion som antagits som egen ska sändas 
vidare till kongressen. Motion kan även väckas av partidistriktens styrelser. Förslag kan även 
väckas av partistyrelsen, verkställande utskottet och programkommissionen. 
 

Moment 2 
Motion ska sändas till partistyrelsen senast fem månader före kongressen. 
 

Moment 3 
Partistyrelsen ska avge utlåtande över väckta motioner. Motioner jämte utlåtanden samt 
förslag från partistyrelsen ska sändas till arbetarekommunerna, partidistrikten och 
kongressombuden senast sex veckor före kongressen. 
 

Moment 4 
Innan partistyrelsen uttalar sig över motion som rör partiprogrammet ska den vara 
behandlad av programkommissionen 
 

§ 6 Valberedning 
Partikongressen väljer för fyra år en valberedning som består av elva ledamöter med elva 
ersättare, vilka inträder vid förfall för ordinarie ledamot i den ordning de har valts. 
Valberedningen ska förbereda kongressens val enligt 3 kap., 1§ 4 mom, 7§ 1 mom, 8§ 1 och 
2 mom samt 5 kap. 1§ 2 mom och 2§, 2 mom. Nomineringar ska sändas till valberedningen 
senast tre månader innan kongressens öppnande. Därefter kan endast valberedmningen 
nominera. Nomineringstid för val som sker på extrakongress fastställs av valberedningen. 
 

§ 7 Programkommission 
Moment 1 
Programkommissionen består av fem ledamöter och fem ersättare, vilka väljs av 
partikongressen. Ersättarna ska kallas till programkommissionens sammanträden. De har 
yttrande- och förslagsrätt. 

 

Moment 2 
Programkommissionen har till uppgift att ta fram förslag på partiprogram som föreläggs 
partikongressen efter behandling i partistyrelsen. 
 

Moment 3 
Programkommissionen ska innan partistyrelsen uttalar sig om sådana förslag som omnämns 
i partistadgarna kapitel 3, §5, moment 4, yttra sig över dessa. 
 

Moment 4 
Programkommissionens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid partistyrelsens 
sammanträden då förslag från kommissionen ska behandlas och har då yttrande- och 
förslagsrätt. 
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§ 8 Revision och granskning 
Moment 1 
För granskning av partistyrelsens och verkställande utskottets verksamhet under 
kongressperioden väljer partikongressen ett granskningsutskott. Dess uppgift är att 
förbereda behandlingen av partistyrelsens verksamhetsberättelser och revisorernas 
berättelser inför partikongressen. 
 
Granskningsutskottet ska bestå av nio ledamöter och fyra ersättare. Utskottet utser inom sig 
en ordförande, som är föredragande inför kongressen. 
 
Till kongressen avger utskottet utlåtande över räkenskaperna och partistyrelsens verksamhet 
under den gångna kongressperioden samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet. 
 

Moment 2 
För fortlöpande granskning av partistyrelsens och verkställande utskottets verksamhet samt 
partiets räkenskaper väljer kongressen tre revisorer och tre ersättare. Ersättarna kallas in vid 
förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. 
 
Partistyrelsen har att utse auktoriserad revisor. 
 

Moment 3 
Till partistyrelsens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 
verkställande utskottets verksamhet under föregående år. 
 

Moment 4 
Revisorerna utser inom sig en ordförande som är föredragande inför verkställande utskottet, 

partistyrelsen och kongressen.  

 

Moment 5 
De kongressvalda revisorernas arvode fastställs av Arvodeskommittén. 
 

§ 9 Övriga bestämmelser 
Moment 1 
Årsberättelser för den gångna kongressperioden ska av partistyrelsen föreläggas kongressen.  
 

Moment 2 
Kongressbeslut och ändringar i program och stadgar träder omedelbart i kraft, såvida inte 
kongressen beslutar annorlunda. 
 

Moment 3 
Protokoll från kongresser delges till distrikt, arbetarekommuner och kongressombud senast 
tolv månader efter kongressen. 
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Kapitel 4 - Medlemskap 

§ 1 Medlemskap och avgifter 
Moment 1 
Den person som delar socialdemokratins värderingar och erkänner partiets stadgar och 
program kan bli medlem i Socialdemokraterna.  
 
Person är medlem till dess att denne avsäger sig sitt medlemskap i  
Socialdemokraterna. Om avgift inte erlagts avslutas medlemskapet tolv månader efter 
förfallodag.  
 
Nyansluten medlem har rösträtt inom partiorganistionen först 30 dagar efter det att 
medlemsavgift erlagts första gången.  
 
En person som är aktiv och/eller medlem i annat parti kan inte samtidigt vara medlem i 
Socialdemokraterna. 
 

Moment 2 
Medlem i det socialdemokratiska partiet är medlem i den grundorganisation denne väljer att 
tillhöra eller med direktmedlemskap i arbetarekommun.  
 
Medlem kan även överföra sitt partimedlemskap till en grundorganisation i en annan 
arbetarekommun. Överföringen till annan förening eller arbetarekommun kan tidigast ske 
30 dagar efter ansökan lämnats in. 
 
Medlem kan vara ansluten till mer än en förening. Medlemskapet tillhör endast det 
partidistrikt och arbetarekommun som den förening som medlemen väljer att tillhöra. Det 
är där partimedlemskapet innehas.  
 
Medlemskap i andra föreningar innebär föreningsmedlemskap. 

 

Moment 3 
Varje medlem betalar en medlemsavgift som utgör summan av föreningsavgift, avgift till 
arbetarekommunen, till partidistriktet och till partistyrelsen. Partikongressen fastställer 
medlemsavgiften för varje organisationsled. 
 
Medlemsavgiften inbetalas till partistyrelsen. Inbetalade avgifter för vardera partidistrikt, 
arbetarekommunerna, de socialdemokratiska föreningarna och de sidoorgansationer vars 
avgiftsuppbörd hanteras av partistyrelsen utbetalas av partistyrelsen till dessa senast 30 juni 
och 31 december. 
 
Medlemsavgiften till förening tillfaller arbetarekommunen i de fall där medlem har 
direktmedlemskap i arbetarekommun.  
 

Moment 4 
Medlem, som har sitt partimedlemskap i en sidoorganisation erlägger medlemsavgift enligt 
respektive organisations stadgar och regler, samt erlägger avgift till den arbetarekommun där 
partimedlemskapet finns. 
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Moment 5 
Medlemskapet upphör om medlem resterar med medlemsavgift under längre tid än tolv 
månader, trots skriftlig påminnelse. 
 

§ 2 Medlems rättigheter och skyldigheter 
Moment 1 
Medlemskap i det socialdemokratiska partiet ger medlemmen rätt till: 

• att delta i föreningars och arbetarekommuners mötes– och studieverksamhet, 

• att få information om partiets ställningstaganden i politiska och organisatoriska frågor, 

• att ställa förslag vid möten i socialdemokratiska föreningar och arbetarekommuner där 
denne är medlem, 

• att motionera till arbetarekommunens årsmöten där denne har medlemskap samt 
partidistriktets och partiets kongresser, 

• att delta i rådslag anordnade inom partiet. 

• att där denna har sitt partimedlemskap, efter att det som anges i kap 4 § 1 är uppfyllt, 
rösta vid medlemsmöten, kongressombudsval, allmänna omröstningar och kunna 
väljas till förtroendeuppdrag inom partiet och i politiska församlingar. 

 

Moment 2 
Medlem av det socialdemokratiska partiet  

• måste erkänna partiets grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar, 

• har betalat sin årliga medlemsavgift vilken är fastställd av partikongressen, 

• respekterar beslut fattade i partiorganisationen, 

• får inte uppträda osolidariskt mot partiet, 

• får inte propagera i strid mot partiets grundläggande idéer, 

• får inte skada partiet eller dess verksamhet. 
 

Moment 3 
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i den 
grundorganisation denne väljer att tillhöra eller genom direktmedlemskap till den 
arbetarekommun där denne bor. Medlem kan därefter överföra sitt partimedlemskap till en 
grundorganisation i en annan arbetarekommun. Överföring till annan arbetarekommun sker 
30 dagar efter att begäran gjorts. 
 

Moment 4 
Till förtroendeposter inom partiet kan endast partimedlemmar väljas. Medlem som lämnar 
partiet frånträder därmed sina av partiet givna uppdrag. Partimedlemskap fordras även för 
att erhålla förtroendeuppdrag på socialdemokratiskt mandat i kommun, region och stat, 
samt organ inom Svenska kyrkan. 
 

§ 3 Uteslutning av medlem 
Moment 1 
Medlem som är aktiv eller medlem i ett annat parti, bryter mot stadgarna kap 4 §2 moment 
2, uppträder osolidariskt mot partiet, bedriver propaganda i uppenbar strid mot partiets 
grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar eller som på annat sätt 
uppenbart skadar partiet och dess verksamhet kan uteslutas av partistyrelsen. 
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Moment 2 
Medlem, som föreslås till uteslutning, kan av verkställande utskottet suspenderas från sitt 
partimedlemskap intill dess partistyrelsen eller verkställande utskottet fattat beslut i ärendet.  
 

Moment 3 
Då uteslutningsärende avser osolidariskt uppträdande i facklig strid, medlemskap i annat 
politiskt parti eller uppträdande mot partiet vid allmänt val kan beslut fattas av verkställande 
utskottet. För sådant beslut fordras enhällighet.  
 

Moment 4 
Ärende rörande uteslutning av medlem bereds av en uteslutningskommission, som utses av 
partistyrelsen vid dess första sammanträde efter ordinarie partikongress. Kommissionen 
består av ordförande och ytterligare fyra ledamöter.  
 

Moment 5 
Initiativ till uteslutning av medlem kan tas av arbetarekommun, partidistrikt eller  
av uteslutningskommissionen. Den som tagit initiativ till uteslutning ska innan ärendet 
överlämnas till uteslutningskommissionen erbjuda den som föreslås för uteslutning 
möjlighet att yttra sig i frågan. Ett sådant yttrande ska lämnas skyndsamt och senast två 
veckor efter det att initiativtagaren till ärendet begärt det. Förslaget om uteslutning ska 
åtföljas av det yttrande som den som föreslås bli utesluten har lämnat, samt yttrande från 
partidistriktet i det fall ärendet initierats av arbetarekommun eller yttrande från 
arbetarekommunen i det fall ärendet initierats av partidistriktet.  
 
I de fall initiativ till uteslutning tagits av uteslutningskommissionen ska alltid den som 
föreslås till uteslutning, berörd arbetarekommun och partidistrikt ges möjlighet att yttra sig. 
 
Vid uteslutning av medlem som har sitt partimedlemskap i en sidoorganisation ska 
partistyrelsen även ta in yttrande från aktuell sidoorganisation. 
 

Moment 6  
Det åligger arbetarekommunens styrelse att underrätta ansluten förening om medlem har 
uteslutits ur partiet.  
 

Moment 7  
Om utesluten medlem söker återinträde i partiet avgörs ansökan av partistyrelsen. 
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Kapitel 5 - Stadgar för partistyrelse 

§ 1 Partistyrelse 
Moment 1 
Partistyrelsen handhar ledningen av partiets verksamhet i överensstämmelse med partiets 
program och stadgar samt av kongressen fattade beslut. 
Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ då kongressen inte är samlad. 
Partistyrelsen ska fastställa budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 
 
Partistyrelsen ansvarar för 

• utveckling av socialdemokratins idéer, program och politik, 

• opinionsbildning för de socialdemokratiska idéerna med utgångspunkt i partiets program, 

• planering och samordning av valrörelser 

• att värva medlemmar, 

• samordning av socialdemokratins politiska arbete i kommuner och regioner samt inom 
Svenska kyrkan, 

• samordning av partiets internationella verksamhet, 

• strategisk utveckling av den facklig-politiska verksamheten, 

• stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i partidistrikten, 

• strategisk planering av partiets samlade utbildningsverksamhet och medlemsutveckling, 

• utveckling av för partiet gemensamma system för medlemsregister och avgiftsuppbörd, 

• tillsyn över partidistriktens verksamhet och utveckling 

• att fastställa attest- och delegationsordning för VU, partistyrelse och partiexpedition. 
 

Moment 2 
Partikongressen väljer för fyra år en partistyrelse som består av de sju ordinarie ledamöterna 
av verkställande utskottet, samt därutöver 26 övriga ledamöter.  
 
Kongressen väljer dessutom ersättare för partistyrelsens ordinarie ledamöter, av vilka sju ska 
utgöras av ersättarna i verkställande utskottet, samt därutöver 15 övriga ersättare. 
 
Ersättarna ska kallas till partistyrelsens sammanträden. De har yttrande- och förslagsrätt 
samt rösträtt då de ersätter ordinarie ledamot. Vid frånvaro för ledamot av verkställande 
utskottet ersätts denne i första hand av suppleant i verkställande utskottet. Om antalet 
ersättare i verkställande utskottet inte räcker för att ersätta frånvarande ledamöter av 
utskottet, inträder övriga styrelseersättare. Vid övrig ledamots frånvaro ersätts denne i första 
hand av övrig suppleant. Om antalet övriga ersättare inte räcker för att ersätta frånvarande 
övriga ledamöter, inträder ersättare i verkställande utskottet. 
 

Moment 3 
Vid fyllnadsval av partiordförande och/eller partisekreterare då kongressen inte är samlad 
ska verkställande utskottet bereda valet och förelägga partistyrelsen förslag till beslut.  
 

Moment 4 
Partistyrelsen ska utse partikassör. Partikassören ska delta vid partistyrelsens sammanträden 
och har yttrande- och förslagsrätt. 
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Moment 5 
Ärenden rörande arvodering av förtroendevalda inom partiledningen avgörs av en särskild 
arvodeskommitté, som utses av partistyrelsen vid dess första sammanträde efter ordinarie 
partikongress. Kommittén består av ordförande och ytterligare tre ledamöter. 
 

Moment 6 
Partistyrelsen ska varje år ha årsmöte senast i maj månad. Därutöver hålls sammanträde då 
verkställande utskottet anser det erforderligt eller då minst hälften av antalet 
partistyrelseledamöter så begär. 
 

Moment 7 
Till partistyrelsens årsmöte ska verkställande utskottet lägga fram berättelse över 
partistyrelsens räkenskaper och verksamhet under föregående år. Frågan om ansvarsfrihet 
för verkställande utskottet. 
 

§ 2 Verkställande utskottet 
Moment 1 
Verkställande utskottet handhar med ansvar inför partistyrelsen den omedelbara ledningen 
av partiets verksamhet. I frågor som berör riksdagsarbetet ska den utformas i dialog med 
riksdagsgruppen. 
 
Utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen blir utförda. 
Verkställande utskottet ansvarar för att partistyrelsens och partikongressens arkivhandlingar 
förvaras och bevaras på ett betryggande sätt. Verkställande utskottet har arbetsgivaransvar 
gentemot den personal som anställs vid partiexpeditionen. 
 

Moment 2 
Verkställande utskottet består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Av utskottets 
ledamöter väljs ordförande och partisekreterare särskilt. 
 

§ 3 Allmän omröstning 
Moment 1 
Partistyrelsen kan låta genomföra omröstning inom partiet. Sådan omröstning ska vara 
rådgivande. Samtidigt med utsändandet av det omröstningen gäller ska partistyrelsen 
meddela inom vilken tid omröstningen ska vara verkställd och protokollet däröver insänt till 
distrikts- och partistyrelse. 
 
Behandlingen av frågan kan ske vid av arbetarekommunen utlyst möte, poströstning, 
elektronisk röstning eller på annat sätt enligt regler som fastställs av partistyrelsen. 
 

Moment 2 
Om omröstning sker på av arbetarekommunen utlyst möte ska arbetarekommunens styrelse 
sända protokoll över omröstningen till partidistriktet. I protokollet ska anges såväl hela 
antalet avgivna röster som antal röster för och emot de framställda förslagen. Partidistriktet 
sänder protokoll och sammandrag över dem till partistyrelsen. 
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Moment 3 
Slutligt beslut i fråga som har varit föremål för allmän omröstning fattas av partistyrelsen. 
 

§ 4 Riksdagsgruppen 
Moment 1 
Medlem i gruppen är den, som tjänstgör som ledamot i riksdagen på socialdemokratiskt 
mandat.  
 
Vidare adjungeras samtliga socialdemokratiska statsråd gruppen.  
 
Medlem av gruppen ska vara medlem i partiet. Medlem av gruppen som på eget initiativ 
lämnar det socialdemokratiska partiet, eller utesluts ur detta enligt partistadgans 
bestämmelser, äger inte rätt att delta i gruppens möten eller att disponera dess kansliresurser 
och äger heller inte rätt till gruppens tillgångar. 
 
Ledamot av riksdagen som invalts på annat partis mandat kan, efter partistyrelsens 
prövning, erhålla medlemskap i gruppen. Sådan prövning sker efter samråd med gruppen. 
 

Moment 2 
Varje medlem av riksdagsgruppen betalar en årlig kansliavgift att användas för stöd åt 
medlemmarna i sitt uppdrag som riksdagsledamot. Avgiften fastställs i samband med att 
budget fastställs enligt 5 kap, §1, mom 1. 
 

Moment 3 
Riksdagsgruppen ska till partistyrelsens årsmöte lägga fram rapport om sin verksamhet 
under föregående år. Denna rapport förs in i partistyrelsens berättelse till partikongressen.  
 

Moment 4 
Arbets- och beslutsordning för riksdagsgruppen fastställs av partistyrelsen på förslag av 
riksdagsgruppen. 
 

Moment 5 
Riksdagsgruppen ska eftersträva ett enigt uppträdande, i linje med partiprogrammet och 
fattade kongressbeslut, i de ärenden som är föremål för riksdagens behandling. Närmare 
bestämmelser om detta återfinns i riksdagsgruppens arbets- och beslutsordning. 
 

Moment 6 
Verkställande utskottet ska samråda med riksdagsgruppen om resurser till det 
parlamentariska arbetet och fastställa budget för kommande verksamhetsår. 
 

Moment 7 
Gemensamt sammanträde med partistyrelsen och riksdagsgruppens styrelse hålls då 
partistyrelsen anser det erforderligt. Protokoll vid sådant sammanträde ingår i partistyrelsens 
protokoll. 
 



Kapitel 5 - Stadgar för partistyrelse  

Senast sparad av Lars Linder 

20 

Version: 20-02-04 08:13 

§ 5 Europaparlamentsgruppen 
Moment 1 
Den svenska socialdemokratiska gruppen inom Europaparlamentet ska till partistyrelsens 
årsmöte lägga fram rapport om sin verksamhet under föregående år. Denna rapport förs in i 
partistyrelsens berättelse till partikongressen.  
 

Moment 2 
Partimedlem som innehar förtroendeuppdrag inom Europaparlamentet ska genom 
uppdraget medverka i genomförandet av den svenska socialdemokratins program, fastställda 
av partikongress, samt av partistyrelsens beslut.  
 

Moment 3 
Gemensamt sammanträde med partistyrelsen och den svenska socialdemokratiska gruppen 
inom Europaparlamentet hålls då det av partistyrelsen anses erforderligt. Protokoll vid 
sådant sammanträde ingår i partistyrelsens protokoll. 
 

Moment 4 
Stadgar för svenska gruppen i Europaparlamentet fastställs av partistyrelsen på förslag av 
den svenska gruppen i Europaparlamentet. 
 

§ 6 Övriga grupper 
Stadgar för kyrkomötesgruppen och för den socialdemokratiska gruppen i styrelsen för 
Sveriges Kommuner och Regioner fastställs av partistyrelsen på förslag av respektive grupp. 
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Kapitel 6 - Stadgar för partidistrikt 

§ 1 Partidistriktets uppgift 
Partidistriktet ansvarar för 

• att värva medlemmar 

• utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet 

• valorganisationen i verksamhetsområdet 

• utveckling och samordning av politiken inom regionen 

• nominering av företrädare på länsnivå 

• kommunikationsstöd till riksdagsledamöter valkretsen 

• kontakter med distriktets lokala partiorganisationer och med partistyrelsen 

• samarbete med arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisationer 

• utveckling och samordning av studieverksamheten 

• facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet 

• stöd för medlemsintroduktion, organisations- och verksamhetsutveckling i 
arbetarekommunerna 

• tillsyn över arbetarekommunernas verksamhet och utveckling 
 

§ 2 Organisation 
Moment 1 
Partidistriktets område ska utgöras av en eller flera valkretsar för val till riksdagen. 
 

Moment 2 
Varje arbetarekommun inom distriktsområdet ska tillhöra partiet genom partidistriktet. 
 

§ 3 Distriktskongress 
Moment 1 
Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ. 
 

Moment 2 
Ordinarie distriktskongress hålls årligen, senast april, på tid och plats som bestäms av 
distriktsstyrelsen. 
Extra distriktskongress hålls då distriktsstyrelsen så beslutar eller då minst två 
arbetarekommuner, som tillsammans har minst 1/3 av distriktets medlemmar, så begär. 
Extra distriktskongress kan behandla endast de frågor som upptagits i kallelsen. 
 

Moment 3 
Kallelse till ordinarie distriktskongress ska utfärdas av distriktsstyrelsen senast fem månader 
före kongressen. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet per det månadsskifte 
som infaller fem månader före distriktskongressen. Extra distriktskongress kan inkallas utan 
iakttagande av denna tid. Distriktsstyrelsen fastställer därvid tider för i 6 kap. §3 berörda 
moment. 
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Moment 4 
Varje arbetarekommun har rätt att utse ombud till distriktskongressen i förhållande till 
antalet partimedlemskap i arbetarekommunen enligt regler som i övrigt fastställs av 
distriktskongress. 
 

Moment 5 
Ombudsval till extra distriktskongress sker efter samma regler som gäller för ordinarie 
distriktskongress. 
 

Moment 6 
Medlem, som har sitt partimedlemskap i partidistriktet, har rätt att föreslå kandidater till 
distriktskongressombud.  
 
Socialdemokratisk förening ska sända uppgift på alla föreslagna kandidater till 
arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid.  
 
Arbetarekommunens medlemsmöte väljer ombud och ersättare.  
 
Ombud ska ha sitt partimedlemskap i den arbetarekommun där den är vald. 
 

Moment 7 
Fullmakt för ombud och ersättare för dessa utfärdas av arbetarekommunens styrelse och 
sänds till partidistriktet inom av distriktsstyrelsen angiven tid. 
 

Moment 8 
Fullmaktsgranskningen företas av distriktets revisorer och ska vara verkställd före 
distriktskongressens öppnande. 
 

Moment 9 
Förslag till arbetsordning och dagordning för kongressen ska upprättas av distriktsstyrelsen. 

 

Moment 10 
Distriktsstyrelsens ledamöter, ersättare och föredragande har yttrande- och förslagsrätt. 
Yttrande och förslagsrätt har även revisorer och valberedningsledamöter. Partidistriktets 
personal och partistyrelsens representant har yttranderätt.  
 

Moment 11 
Endast ombud har rösträtt vid distriktskongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtten får 
inte överlåtas.  
 

Moment 12 
Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation 
som tillhör partidistriktet och den ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av 
denna angiven tid. Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen 
kan anta motion som sin egen eller avslå motionen.  
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Moment 13 
Motion ska efter behandling av arbetarekommunens möte sändas till partidistriktet senast 
tre månader före kongressen. Endast motion som är antagen som egen av 
arbetarekommunen skickas vidare till distriktskongressen. 
 

Moment 14 
Motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande ska senast en månad före kongressen sändas 
till arbetarekommunerna och kongressombuden. 
 

Moment 15 
Ärende som behandlas på distriktskongressen ska vara berett av styrelsen, förutom vad 
gäller valärenden och ärenden som bereds av revisorerna.   
 

Moment 16 
Vid distriktskongressen ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 
2. Rapport från regionfullmäktigegruppen och från länsriksdagsgruppen 
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
4. Val av förtroendevalda 
 

Moment 17 
Distriktskongressen väljer en valberedning jämte ersättare för denna under en tid av minst 
ett och högst fyra år. Förslag till kandidater för val på distriktskongressen sänds till 
valberedningen inom den tid som fastställs av densamma. 
 
 

§ 4 Distriktsstyrelse 
Moment 1 
Distriktsstyrelsen handhar ledningen av distriktets verksamhet i överensstämmelse med 
dessa stadgar och av distriktskongressen fattade beslut. 
 
Distriktsstyrelsen är, då distriktskongress inte är samlad, distriktets högsta beslutande organ. 
 
Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs vid 
distriktsexpeditionen. Distriktsstyrelsen kan delegera personalansvaret. 

 
Partidistriktets styrelse ska senast den 15 maj varje år sända verksamhetsberättelsen till 
partistyrelsen över föregående år. 

 

Moment 2 
Distriktsstyrelsen ska bestå av minst sju ledamöter. För dessa kan ersättare utses. 
Ordförande väljs särskilt. 
 
Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. 
 

Moment 3 
Inom styrelsen kan verkställande utskott utses eller om distriktskongressen så beslutar väljs 
verkställande utskottet av distriktskongressen. 



Kapitel 6 - Stadgar för partidistrikt  

Senast sparad av Lars Linder 

24 

Version: 20-02-04 08:13 

 

Moment 4 
Studieledare och facklig ledare ska utses och ska ingå i distriktsstyrelsen. 
 

§ 5 Revision  
Moment 1 
För granskning av distriktsstyrelsens och verkställande utskottets verksamhet samt 
distriktets räkenskaper väljer kongressen tre revisorer och tre ersättare. 
Ersättarna inkallas vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. 
 

Moment 2 
Till kongressen avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och distriktsstyrelsens 
verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet. 
 

§ 6 Allmänna bestämmelser 
Distriktsorganisation kan inte läggas ner eller slås ihop utan partikongressens beslut.  
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Kapitel 7 - Stadgar för arbetarekommuner 

§ 1 Arbetarekommunens uppgift 
Arbetarekommunerna ansvarar för 

• att värva medlemmar 

• opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen 

• kommunikation med väljare inom kommunen 

• valorganisationen i sitt verksamhetsområde 

• utveckling av politiken inom kommunen 

• val av politiskt förtroendevalda 

• utveckling av förtroendevalda 

• utveckling av studieverksamheten 

• medlemsintroduktion 

• facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet 

• stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska föreningarna. 

• tillsyn över de socialdemokratiska föreningarnas verksamhet och utveckling 
 

§ 2 Organisation 
Moment 1 
Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation och ska omfatta en 
primärkommun. I det fall förutsättningar saknas inom arbetarekommunen för en 
föreningsorganisation, enligt mom 2, tar arbetarekommunen över ansvaret som åligger 
föreningarna enligt kapitel 8. 
 

Moment 2 
Arbetarekommunen antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan. Av denna ska 
framgå vilka socialdemokratiska föreningar som ingår i arbetarekommunen. 
 
Arbetarekommun med medlemmar som inte önskar ha sitt partimedlemskap i någon av de 
existerande föreningarna ska erbjuda dessa medlemmar direktmedlemskap i 
arbetarekommunen. 
 

Moment 3 
Samtliga inom en primärkommun befintliga socialdemokratiska föreningar, inklusive 
föreningar inom sidoorganisationerna ska ingå i arbetarekommunen. För SSU-
kommun/klubb gäller det endast i det fall den är ansluten till arbetarekommunen.  
 

Moment 4 
SSU-kommun/SSU-klubb som erkänner partiets stadgar och som begär anslutning till 
arbetarekommunen ska beviljas detta. Vid anslutning till arbetarekommuner kan 
medlemmar i sådan SSU- kommun/SSU-klubb som har fyllt femton år tillhöra 
arbetarekommunen. Föreningens medlemmar erhåller partimedlemskap efter individuell 
anslutning. 
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Moment 5 
Arbetarekommun kan besluta om att möjliggöra organisationsanslutning av facklig 
organisation. Organisationens medlemmar erhåller partimedlemskap efter individuell 
begäran.  
 
Ansluten facklig organisation har rätt att motionera och nominera enligt stadgarnas 
bestämmelser för partimedlem. 
 
Regler om anslutning av lokal facklig organisation fastställs av arbetarekommunens 
medlemsmöte. 
 
Organisationsanslutning ska regleras i tilläggsstadgar. Dessa får inte stå i strid med av 
kongressen beslutade stadgar. 
 
 

§ 3 Medlemsmöte 
Moment 1 
Arbetarekommunens medlemsmöte är högsta beslutande organ, såvida inte 
representantskap införts, vilket i så fall övertar medlemsmötets befogenheter.  
 

Moment 2 
Arbetarekommun kan vid årsmöte besluta om införande av representantskap i det fall 
samtliga medlemmar inom arbetarekommunen har givits möjlighet att tillhöra en förening.  
 

Moment 3 
Har arbetarekommunen infört representantskap ska alla till arbetarekommunen anslutna 
föreningar välja ombud direkt till representantskapet i förhållande till antalet 
partimedlemskap i föreningen eller klubben, enligt regler som i övrigt fastställs av 
arbetarekommunens årsmöte.  
 

Moment 4 
Senast två veckor före medlemsmöten ska styrelsen utfärda kallelse.  
 
Ärende som behandlas på medlemsmötet ska vara berett av styrelsen, förutom vad gäller 
valärenden och ärenden som bereds av revisorerna.  
 

Moment 5 
Årsmöte hålls före mars månads utgång. 
 

Moment 6 
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 
2. Rapport från kommunfullmäktigegruppen och kyrkofullmäktigegruppen 
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
4. Val 
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Moment 7 
Motion till medlemsmöte kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk 
grundorganisation som tillhör arbetarekommunen. Motion ska sändas till 
arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. 

 

Moment 7 
Årsmötet väljer en valberedning jämte ersättare för denna under en tid av minst ett och 
maximalt fyra år. 
 
Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som 
fastställs av densamma.  
 

§ 4 Allmän omröstning 
Moment 1 
Styrelsen för arbetarekommunen kan i viss fråga låta företa allmän omröstning bland 
partimedlemmarna i arbetarekommunen. Sådan omröstning ska vara rådgivande. 
 

Moment 2 
Slutligt beslut i ärende som varit föremål för allmän omröstning fattas av medlemsmöte 
respektive representantskapsmöte. 
 

Moment 3 
Regler för omröstningens genomförande fastställs av arbetarekommunens styrelse. 
 

§ 5 Arbetarekommunens styrelse 
Moment 1 
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med 
dessa stadgar och av arbetarekommunen, distriktskongressen och partikongressen fattade 
beslut. Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta 
kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och 
medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas verksamhet. 
 
Styrelsen är, då arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande 
organ. 
 
Arbetarekommunens styrelse ska senast den 15 april varje år sända verksamhetsberättelsen 
till partidistriktet över föregående år. 
 
Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot arbetarekommunens personal. 

 

Moment 2 
Arbetarekommunens styrelse ska bestå av minst sju ledamöter. För dessa kan ersättare utses. 
Av styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. Studieledare och facklig ledare 
ska utses och ska ingå i styrelsen. 

 
Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. 
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Moment 3 
Inom styrelsen kan verkställande utskott utses eller om årsmötet så beslutar kan 
verkställande utskottet väljas separat. 

 

§ 6 Revision 
Moment 1 
Tre revisorer och tre ersättare väljs årligen av årsmötet. Ersättarna inkallas vid förfall för 
ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. 

 

Moment 2 
Till arbetarekommunens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 
styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet. 

 

§ 7 Allmänna bestämmelser 

Moment 1 
Arbetarekommun kan inte läggas ner utan distriktsstyrelsens godkännande. Om 
arbetarekommun läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla partidistriktet 

 

Moment 2 
Om arbetarekommun inte kan fullfölja sitt uppdrag och förpliktelser kan partidistriktet 
ansöka hos partistyrelsen om att tillfälligt ta över arbetarekommunens förpliktelser och 
uppdrag. 
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Kapitel 8 - Stadgar för socialdemokratiska föreningar 

§ 1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift 
Den socialdemokratiska föreningen ansvarar för: 

• att värva medlemmar 

• opinionsbildning för partiet, dess idéer och politik, 

• utformning av den lokala socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna, 

• medlemsmottagande, medlemsutveckling och medlemskontakter, 

• utveckling av medlemskapets värde. 
 

§ 2 Organisation 
Föreningens verksamhetsområde fastställs i arbetarekommunens organisationsplan. 
 

§ 3 Möten 
Moment 1 
Föreningens medlemsmöte är högsta beslutande organ. 
 

Moment 2 
Föreningens årsmöte hålls före februari månads utgång. 
 

Moment 3 
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
3. Val 
4. Riktlinjer för den kommande verksamheten 

 

Moment 4 
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt. 
 

Moment 5 
För att bereda val vid årsmötet utses en valberedning. Förslag till kandidater för val på 
årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som fastställs av densamma. 
 

§ 4 Föreningens styrelse 
Moment 1 
Föreningens styrelse handhar föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa 
stadgar och av föreningen fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att bilda opinion för 
partiet och dess politik, att utveckla medlemskapets värde, att befrämja ett aktivt och öppet 
partiarbete inom föreningen samt att svara för att medlemmarna ges möjligheter att påverka 
partiets hållning i aktuella politiska frågor och aktivt delta i utformningen av föreningens 
verksamhet.  
 
Styrelsen är, då medlemsmötet inte är samlat, föreningens högsta beslutande organ. 
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Moment 2 
Föreningens styrelse ska bestå av minst fem ledamöter. För dessa kan ersättare utses. Av 
styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. Föreningen ska utse studieledare 
som ska ingå i styrelsen.  
 
Antal ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. 
 

Moment 3 
Föreningen ska utse medlemsansvarig. 
 

§ 5 Revision 
Moment 1 
Minst två revisorer och två ersättare väljs årligen av årsmötet. Ersättarna inträder vid förfall 
för ordinarie revisor i den ordning de har blivit valda. 
 

Moment 2 
Till föreningens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens 
verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet. 
 

§ 6 Allmänna bestämmelser 
Moment 1 
Föreningar kan inte slås samman utan arbetarekommunens godkännande.  
Vid sammanslagning av föreningar medföljer föreningarnas tillgångar till den gemensamt 
sammanslagna.  
 
Moment 2 
Föreningen kan inte läggas ner utan arbetarekommunens godkännande. Om förening läggs 
ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla arbetarekommunen. 
 

Moment 3 
Om förening inte kan fullfölja sitt uppdrag och förpliktelser kan arbetarkommunens styrelse 
ta över föreningens förpliktelser och uppdrag. 
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Kapitel 9 - Regler för upprättande av valsedlar vid val 

 

§ 1 Allmänna regler 
Moment 1 
Partimedlem som innehar riks-, region- eller kommunalpolitiska förtroendeuppdrag eller 
uppdrag inom Svenska kyrkan ska genom uppdragen medverka i genomförandet av 
socialdemokratins program, fastställda av partikongress, distriktskongress eller 
arbetarekommunmöte. 

 

Moment 2 
Varje partimedlem och till partiet ansluten organisation har rätt att föreslå kandidater till 
valkretsens lista avseende riksdag och förtroendeuppdrag inom region och kommun samt 
uppdrag inom Svenska kyrkan. 
 

Moment 3 
Partiets valsedlar fastställs på möte, konferens eller genom allmän omröstning.  
Partiets valsedlar ska upprättas så att jämn könsfördelning tillgodoses inom partigruppen i 
valkretsen.  
 

Moment 4 
Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedning rätt att föreslå kandidater.  
 

§ 2 Beredning inför val till Europaparlamentet 
Moment 1 
Partistyrelsens verkställande utskott bereder beslut om kandidater på valsedel till 
europaparlamentsval. Partidistrikt sänder förslag på kandidater till verkställande utskottet 
inom av denna fastställda tid. 
 

Moment 2 
Partistyrelsen fastställer valsedel med svenska socialdemokratiska kandidater vid val till 
Europaparlamentet. 
 

§ 3 Beredning inför val till riksdagen och regionfullmäktige 
Moment 1 
För att förbereda fastställandet av valsedel till riksdagsval val utser distriktets ordinarie 
kongress en valberedning minst ett år före det år allmänna val äger rum. 
 
I partidistrikt där fler riksdagsvalkretsar ingår beslutar distriktets ordinarie kongress minst 
ett år före det år allmänna val äger rum på vilket sätt valberedning ska utses. 
 

Moment 2 
För att förbereda fastställandet av valsedel till regionval beslutar distriktets ordinarie 
kongress minst ett år före det år allmänna val äger rum på vilket sätt valberedning ska utses. 
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I regioner där två eller fler partidistrikt ingår i en regionvalkrets sker val av kandidater till 
uppdrag som väljs av regionfullmäktige enligt de bestämmelser som de partidistrikt som 
ingår i regionen beslutar gemensamt. Sådana bestämmelser får inte strida mot partiets 
grundstadgar.  

 

Moment 3 
I partidistriktets valberedning bör minst en representant från partidistriktets fackliga utskott 
ingå. 
 

Moment 4 
Partimedlemmar, till partiet anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga 
utskott sänder förslag på kandidater till riksdags- och regionfullmäktigeval till 
arbetarekommunens styrelse inom av styrelsen fastställd tid, som ska meddelas anslutna 
organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott. 

 

Moment 5 
Till arbetarekommun inkomna förslag på kandidater till riksdags- och regionval sänds till 
distriktet inom av styrelsen fastställd tid. Detta ska skriftligen meddelas arbetarekommuner.  
 

Moment 6 
Valberedning gör upp förslag till valsedel för riksdagsval respektive regionval. Förslagen 
föreläggs distriktsstyrelsen för yttrande. Valberedningens förslag och distriktsstyrelsens 
yttrande ska behandlas på distriktets valkonferens, i god tid före sista dag för anmälan av 
kandidater till Valmyndigheten. Detta kan vara distriktets ordinarie kongress, om det i 
kallelsen angetts att denna kongress ska vara valkonferens. Om särskild valkonferens ordnas 
gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för distriktets ordinarie kongress. 

 

Moment 7 
Om partidistriktets ordinarie kongress så beslutar – senast året före det år regionval äger 
rum – övertar distriktets valkonferens behandlingen av distriktsstyrelsens yttrande och 
valberedningens förslag till valsedlar inom samtliga valkretsar. 

 

§ 4 Beredning inför val till kommunfullmäktige 
Moment 1 
För att förbereda fastställandet av valsedel till kommunfullmäktige utser 
arbetarekommunens årsmöte en valberedning minst ett år före det år allmänna val äger rum. 

 

Moment 2 
I arbetarekommunens valberedning bör minst en representant från arbetarekommunens 
fackliga utskott ingå. 
 

Moment 3 
Förslag på kandidater till kommunfullmäktige sänds till arbetarekommunens styrelse inom 
av styrelsen fastställd tid.  
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Moment 4 
Valberedning gör upp förslag till valsedel för kommunfullmäktigeval. Förslaget föreläggs 
arbetarekommunens styrelse för yttrande. Därefter behandlas valberedningens förslag och 
yttrandet från arbetarekommunens styrelse på arbetarekommunens möte, i god tid före sista 
dag för anmälan av kandidater till Valmyndigheten. 

 

§ 5 Beredning inför kyrkoval 
Moment 1 
För att förbereda fastställandet av valsedel till kyrkofullmäktigeval utser arbetarekommunens 
årsmöte en valberedning minst ett år före det år kyrkoval äger rum. Arbetarekommunen kan 
delegera uppgiften att utse valberedning för kyrkofullmäktige till socialdemokratisk förening. 
 

Moment 2 
För att förbereda val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet utses i samråd med partistyrelsen 
en valberedning för varje stift bestående av representanter för de partidistrikt som helt eller 
till del ingår i stiftet. Inom valberedning kan arbetsutskott utses. 
 

Moment 3 
Förslag på kandidater till kyrkofullmäktige sänds till arbetarekommunens styrelse eller den 
styrelsen för den förening som enligt moment 1 fått delegerat rätten att besluta om 
kandidater till kyrkofullmäktige inom av styrelsen fastställd tid.  
 

Moment 4 
Förslag på kandidater till kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval sänds till distriktsstyrelsen 
inom av styrelsen fastställd tid. Detta ska skriftligen meddelas arbetarekommuner. 
 

Moment 5 
Valberedning gör upp förslag till valsedel för kyrkofullmäktigeval. Förslaget föreläggs 
arbetarekommunens styrelse för yttrande. Därefter behandlas valberedningens förslag och 
yttrandet från arbetarekommunens styrelse på arbetarekommunens möte i god tid före sista 
dag för anmälan av kandidater till stifskansliet. 
 

Moment 6 
Valberedning gör upp förslag till valsedel för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval. Förslaget 
föreläggs distriktsstyrelsen för yttrande. Valberedningens förslag och distriktsstyrelsens 
yttrande ska behandlas på distriktets valkonferens, i god tid före sista dag för anmälan av 
kandidater till stiftskansliet. Detta kan vara distriktets ordinarie kongress, om det i kallelsen 
angetts att denna kongress ska vara valkonferens. Om särskild valkonferens ordnas gäller i 
tillämpliga delar vad som stadgas för distriktets ordinarie kongress. 
 
Partidistriktets kongress kan besluta om annan ordning för fastställande av valsedel till 
kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval. 

 

§ 6 Fastställande av valsedel på möte 
Vid fastställande av valsedel på möte eller valkonferens ska omröstning ske plats för plats. 
För placering på valsedel fordras att kandidat fått minst en röst över hälften av samtliga 
godkända röster. Uppnås inte sådan majoritet företas omval mellan de båda som erhållit 
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högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgör lotten. Om någon så begär ska omröstning ske med 
slutna sedlar, såvida inte partidistrikt eller arbetarekommun i sina tilläggsstadgar infört andra 
regler för sluten omröstning. 
 

§ 7 Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag 
Moment 1  
Förslag på kandidater till val som förrättas av regionfullmäktige samma år som allmänna val 
ägt rum förbereds av en valberedning som utses av distriktetskongressen.  
 
Förslag på kandidater till val som förrättas av kommunfullmäktige samma år som allmänna 
val ägt rum förbereds av en valberedning som utses av arbetarekommunens årsmöte. 

 
Förslag på kandidater till val, som förrättas av kyrkofullmäktige samma år som val ägt rum, 
förbereds av en valberedning som utses av arbetarekommunens/föreningens årsmöte.  
 
Förslag på kandidater till val som förrättas av stiftsfullmäktige bereds av det partidistrikt 
inom stiftet som ansvarar för samordningen av detta enligt §5, moment 2. 
 
I valberedningen bör även ingå representanter från partidistriktets respektive 
arbetarekommunens och berörd fullmäktigegrupps styrelser samt det  fackliga utskottet. 
 

Moment 2 
Förslag på kandidater till val som förrättas av fullmäktigeförsamling samma år som allmänna 
val ägt rum sänds till distriktet respektive arbetarekommunen inom av denna fastställda tid. 
Detta ska meddelas till anslutna organisationer samt till det fackliga utskottet.  
 

Arbetarekommun kan i yttrandet till distriktet rangordna kandidaterna.  

 

Moment 3 
Valberedningen upprättar förslag på kandidater vid val som genomförs av regionfullmäktige 
och stiftsfullmäktige. Partidistriktets styrelse behandlar förslaget. Därefter behandlar och 
fastställer fullmäktigegruppen samtliga valärenden och vidarebefordrar dessa till fullmäktiges 
beredande organ.  
 
Om partidistriktets årskongress så beslutar behandlas valberedningens förslag av 
valkonferens innan det överlämnas till regionfullmäktigegruppen. 
 

Moment 4 
Valberedningen upprättar förslag på kandidater vid val som genomförs av 
kommunfullmäktige och kyrkofullmäktige. Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse 
för yttrande. Därefter behandlas förslagen på arbetarekommunens möte. 
Kommunfullmäktigegruppen fastställer samtliga valärenden och vidarebefordrar dessa till 
kommunens beredande organ.  
 

Moment 5 
Förslag på kandidater till fyllnadsval till styrelser och nämnder förbereds av 
fullmäktigegruppens styrelse och partidistriktets styrelse/vu respektive arbetarekommunens 



Kapitel 9 - Regler för upprättande av valsedlar vid val  

Senast sparad av Lars Linder 

35 

Version: 20-02-04 08:13 

styrelse/vu om partidistriktets ordinarie kongress respektive arbetarekommunens årsmöte 
inte har beslutat annorlunda. 
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Kapitel 10 - Samarbetet mellan förtroendevalda och 
partiorganisationerna 

§ 1 Inledning 
Det är angeläget att partiets förtroendevalda och övriga partimedlemmar upprätthåller en 
fast och obruten kontakt. Därutöver måste förutsättningar skapas för goda kontakter mellan 
de förtroendevalda och den väljarkår de representerar. De förtroendevalda ska som 
företrädare för partiet också delta i möten och andra partisammankomster för att ta del av 
medlemmarnas och väljarnas synpunkter och förslag samt lämna information om partiets 
politik. 
 
Huvudlinjerna i partiets politik utformas i partiprogrammet, i distriktens regionpolitiska 
program och i arbetarekommunernas kommunalpolitiska handlingsprogram. 
 
Dessa program och partiorganisationernas beslut i övergripande och principiellt viktiga 
frågor utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda.  

 

§ 2 Förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter 
Moment 1  
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har 

• rättigheter som tillkommer hen som medlem 

• rätt att delta i studieverksamhet som anordnas för offentligt förtroendevalda, 

• rätt att i enlighet med partiets principbeslut och politiska program bilda sig en 
uppfattning om och fatta beslut inom det område som förtroendeuppdraget omfattar. 

 

Moment 2  
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de 
skyldigheter som tillkommer honom/henne som medlem. 

• skyldighet att låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade beslut 

• skyldighet att upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till 
exempel genom att regelbundet delta i partiverksamheten 

• skyldighet att fortlöpande kommunicera med partiorganisationerna om utvecklingen 
inom det område som förtroendeuppdraget omfattar 

• skyldighet att erlägga de så kallade kansliavgifter som har beslutats av partiet 

• skyldighet att uppträda på ett sätt som är förenligt med socialdemokratins värdegrund. 

 

§ 3 Regler för behandling av regionala frågor 
Moment 1 
Ledamöter av regionfullmäktige, vilka tillhör partiet, ska bilda en regionfullmäktigegrupp. 
 

Moment 2 
Ledamöter och ersättare i styrelse eller nämnd inom regionen ska bilda en partigrupp. 

 

Moment 3 
Partistyrelsen fastställer normalstadgar för socialdemokratiska regionfullmäktigegrupper. 
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Stadgar för regionfullmäktigegrupp, som består av enskilt partidistrikt, kan ändras och 
fastställas av partidistriktets ordinarie kongress. Före fastställandet ska 
regionfullmäktigegruppens och partidistriktets styrelser yttra sig över stadgeförslag. 
Stadgarna får ej stå i strid med av partikongressen beslutade partistadgar. 
 
I regioner där två eller fler distrikt ingår fastställs regionfullmäktigegruppens stadgar enligt 
de bestämmelser som de partidistrikt som ingår i regionen beslutar gemensamt. Sådana 
bestämmelser får inte strida mot partiets grundstadgar.  

 

Moment 4 
Partidistriktets kongress fastställer, inför allmänna val, partiets program för regionpolitiken. 
Programmet utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. På partidistriktets kongress ska 
också behandlas sådana regionfrågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse. 
Partidistriktets styrelse bör fortlöpande behandla regionpolitiken.  
Regionfullmäktigegruppen ska lämna rapport om sin verksamhet under föregående år till 
partidistriktets ordinarie kongress. Rapporten införs i distriktets årsberättelse. 
 
I regioner där två eller fler distrikt ingår fastställs, inför allmänna val, partiets program för 
regionpolitiken gemensamt av de partidistrikt som ingår i regionen. 
 

Moment 5 
När sammanräkningen är klar efter allmänt val av regionfullmäktige ska partidistriktets 
styrelse kalla valda regionfullmäktigeledamöter till gruppmöte. 
 
I regioner där två eller fler distrikt ingår kallas valda regionfullmäktigeledamöter till 
gruppmöte på sätt som de partidistrikt som ingår i regionen beslutar gemensamt. Sådana 
bestämmelser får inte strida mot partiets grundstadgar.  

 

§ 4 Regler för behandling av primärkommunala frågor 
Moment 1 
Ledamöter och ersättare av kommunfullmäktige, vilka tillhör partiet, ska bilda en 
fullmäktigegrupp. 

 

Moment 2 
Ledamöter och ersättare i kommunal nämnd eller styrelse ska bilda en partigrupp. 
 

Moment 3 
Partistyrelsen fastställer normalstadgar för socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupper. 
 
Stadgar för kommunfullmäktigegrupp kan ändras och fastställas av arbetarekommunens 
årsmöte. Före fastställandet ska kommunfullmäktigegruppens och arbetarekommunens 
styrelse yttra sig över stadgeförslag. Stadgarna får ej stå i strid med av partikongressen 
beslutade partistadgar. 

 

Moment 4 
Arbetarekommunen fastställer inför de allmänna valen partiets kommunalpolitiska 
handlingsprogram. Programmet utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. Kommunala 
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frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse ska behandlas på 
arbetarekommuns möte. 

 

Moment 5 
Kommunala frågor av stor betydelse för området ska behandlas av de socialdemokratiska 
föreningarna. Kommunfullmäktigegruppen ska lämna rapport om sin verksamhet under 
föregående år till arbetarekommunens årsmöte. Rapporten införs i arbetarekommunens 
verksamhetsberättelse. 
 

Moment 6 
När efter allmänt val och sammanräkningen är klar av ledamöter till kommunfullmäktige ska 
arbetarekommunens styrelse kalla valda kommunfullmäktigeledamöter och ersättare till 
gruppmöte. 
 

Moment 7 
Partigruppen i lokala organ ska årligen lämna rapport om sin verksamhet till de 
socialdemokratiska föreningarna inom sitt område. 
 

§ 5 Partigrupper i styrelser och nämnder i regioner, kommuner 
och kyrkliga organ 
Moment 1 
Partigruppens uppgift är  

• att på grundval av partiets program, kommunalt principprogram, kommunalt 
handlingsprogram samt lokalt aktionsprogram som antagits av partidistriktet 
respektive arbetarekommun verka för de socialdemokratiska idéerna, 

• att i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de kommunala 
frågorna. 

 

Moment 2 
Partiets ordinarie ledamöter och ersättare ska bilda en partigrupp. 
 

Moment 3 
Vid varje mandatperiods början ska gruppen lägga fast riktlinjer för hur gruppen ska arbeta. 
Samtidigt bör gruppen diskutera hur de delar i arbetarekommunens kommunala 
handlingsprogram och föreningarnas lokala aktionsprogram, som kan beröra gruppen, ska 
behandlas. 
 
Närvarolista ska föras vid gruppens sammanträden. Gruppen ska sammanträda före varje 
styrelses/nämnds sammanträde. Gruppledaren, eller då minst hälften av antalet ledamöter 
så begär, kallar till gruppens sammanträden. 
 

Moment 4 
Gruppen ska i god tid före behandlingen i nämnd eller styrelse förankra principiellt viktiga 
ställningstaganden i fullmäktigegruppen. 
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Kapitel 11 - Allmänna bestämmelser 

§ 1 Beslutande möten inom partiorganisationen  
Moment 1 
För att styrelsemöte ska vara beslutsmässigt ska fler än hälften av antalet ledamöter vara 
tjänstgörande.  Partistyrelsens verkställande utskott är beslutsfört när sju tjänstgörande 
ledamöter är närvarande. 
 
Ersättare kallas in och tjänstgör som ledamot i den ordning de valts.  
 
För partistyrelsen regleras inträde av ersättare i Kap. 5, §1, moment 2. 

 

Moment 2 
Styrelser och verkställande utskott beslutar vilka som ska adjungeras till densamma.  
 

Moment 3 
Motion kan under behandling bifallas, avslås eller besvaras. Ingen ändring kan göras i 
inlämnad motion. 

 

Moment 4 
Omröstningar på möten sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid 
årsmöten/kongresser, där lotten då avgör. 
 
Rösträtten får inte överlåtas.  
 
Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. Godkänd valsedel ska uppta det antal 
personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. 
 

Moment 5 
För att bli vald ska kandidat fått minst en röst över hälften av samtliga godkända röster. 
Uppnås inte sådan majoritet företas omval mellan de båda som erhållit högsta röstetalen. 
Vid lika röstetal i omval avgör lotten. 

 

Moment 6 
Vid beslut om ansvarsfrihet har de som berörs inte rösträtt. 
 

§ 2 Stadgarnas gällande 
Moment 1 
Dessa stadgar kan endast ändras eller upphävas av ordinarie partikongress. 
Arbetarekommun och partidistrikt kan hos partistyrelsen ansöka om dispens för 
tilläggsstadgar. Föreningar kan ansöka om dispens hos partidistriktets styrelse. 
 

Moment 2 
Partistyrelse, partidistrikt, arbetarekommuner, föreningar och dess styrelser ska iaktta 
partiets stadgar och av partikongressen fastställda beslut. 
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Moment 3 
Stadgar för Stockholms, Göteborgs, Gotlands partidistrikt fastställs av partistyrelsen. 

 

§ 3 Överklagan 
 
Beslut, som har fattats i strid med stadgarna kan av partimedlem överklagas till 
partistyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt och vara partistyrelsen tillhanda senast en 
vecka efter det överklagade beslutet. 
 
Partistyrelsen kan, om den efter genomförd utredning finner anledning, undanröja det 
överklagade beslutet. 
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BILAGOR 

Bilagor är normalstadgar som kan ändras enligt allmänna bestämmelser i respektive 
normalstadgar. Nya stadgar antas inför varje ny mandatperiod, i annat fall gäller dessa.  
 
 

Normalstadgar för socialdemokratiska regionfullmäktigegrupper 

 
§ 1 Ändamål 
Fullmäktigegruppens uppgift är 

• att på grundval av partiets program och handlingsprogram verka för de 
socialdemokratiska idéerna, 

• att i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de 
kommunala/regionala frågorna. 

 
§ 2 Medlemskap och avgifter 

Moment 1 
Ledamöter och ersättare i fullmäktige, vilka tillhör partiet, är medlemmar i den 
socialdemokratiska fullmäktigegruppen. 
 

Moment 2 
Gruppmedlemmar ska eftersträva sammanhållning och ett enigt uppträdande. 
 

Moment 3 
Gruppens årsmöte fastställer gruppavgift. 
 

§ 3 Behandling av regionpolitiska frågor 

Moment 1 
Gruppmedlem, som ämnar väcka motion eller framföra interpellation i fullmäktige, ska 
innan detta sker informera gruppstyrelsen. 

 

Moment 2 
Då ärende av större principiell eller ekonomisk betydelse behandlas, ska partiets 
representanter i den styrelse eller nämnd, som berett eller kommer att bereda ärendet, kallas 
till gruppens möte och ha yttrande- och förslagsrätt. 
 

Moment 3 
Det beslut om nomineringar till regionpolitiska uppdrag som beslutats av partidistriktet 
fastställs av regionfullmäktigegruppen som därefter vidarebefordrar dessa till regionens 
beredande organ. 
 

Moment 4 
Partidistriktet fastställer inför de allmänna valen partiets kommunalpolitiska 
handlingsprogram och regionala aktionsprogram. Programmen utgör riktlinjer för partiets 
förtroendevalda. 
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Regionpolitiska frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse ska behandlas på 
distriktsstyrelsemöte. 
 

Moment 5 
Gruppen ska på distriktskongressen lämna rapport om sin verksamhet under föregående 
år. Rapporten införs i distriktsstyrelsens årsberättelse. 

 
§ 4 Möten 

Moment 1 
Medlem ska, om inte godkänt förhinder föreligger, delta i gruppens möten. 

 

Moment 2 
Distriktskongressen beslutar vid fastställandet av stadgar vilka som har rätt att närvara vid 
gruppens möten och som har yttrande- och förslagsrätt. 

 

Moment 3 
Rösträtt har endast gruppens medlemmar. 

 
Moment 4 
Gruppen håller ordinarie möte före varje regionfullmäktigesammanträde. Dessutom kallas 
gruppen till möte då gruppstyrelsen eller ordföranden så beslutar eller då minst fem 
gruppmedlemmar hos ordföranden begärt att gruppmöte ska hållas. 

 

Moment 5 
Vid gruppens årsmöte ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 
1. Års- och revisionsberättelser 
2. Ansvarsfrihet för gruppstyrelsen 
3. Gruppavgift 
4. Tid och plats för gruppens ordinarie möten 
5. Val av gruppstyrelse 
6. Val av revisorer 

 
§ 5 Styrelse 

Moment 1 
Gruppens arbete leds av en styrelse som väljs årligen av gruppens årsmöte. Styrelsen ska 
bestå av minst tre ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör. 

 

Moment 2 
Styrelsen ska se till att dessa stadgar följs och att fattade beslut verkställs. 

 

Moment 3 
Ordföranden ska till varje gruppmöte göra upp förslag till dagordning. 
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Moment 4 
Sekreteraren ska utfärda skriftlig kallelse till gruppens möte och föra protokoll över 
gruppens förhandlingar. 

 

Moment 5 
Kassören ska inkassera gruppavgifter och ansvara för gruppens kassa. 

 
§ 6 Revision 

Moment 1 
Två revisorer och två ersättare väljs årligen vid gruppens årsmöte. Ersättarna inkallas vid 
förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Moment 2 
Revisorerna ska granska gruppens räkenskaper och till gruppens årsmöte avge utlåtande 
över räkenskaperna under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 
§ 7 Allmänna bestämmelser 

Moment 1 
Stadgar för socialdemokratiska regionfullmäktigegrupper kan endast ändras av 
distriktskongressen. 
 

Moment 2 
Fullmäktigegruppens styrelse och partidistriktets styrelse ska yttra sig över föreslagen 
stadgeändring. 
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Normalstadgar för socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupper 

 
§ 1 Ändamål 
Fullmäktigegruppens uppgift är 

• att på grundval av partiets program och handlingsprogram verka för de 
socialdemokratiska idéerna, 

• att i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de 
kommunala/regionala frågorna. 

 
§ 2 Medlemskap och avgifter 

Moment 1 
Ledamöter och ersättare i fullmäktige, vilka tillhör partiet, är medlemmar i den 
socialdemokratiska fullmäktigegruppen. 

 

Moment 2 
Gruppmedlemmar ska eftersträva sammanhållning och ett enigt uppträdande. 
 

Moment 3 
Gruppens årsmöte fastställer gruppavgift. 
 

§ 3 Behandling av primärkommunala frågor 

Moment 1 
Gruppmedlem, som ämnar väcka motion eller framföra interpellation i fullmäktige, ska 
innan detta sker informera gruppstyrelsen. 

 

Moment 2 
Då ärende av större principiell eller ekonomisk betydelse behandlas, ska partiets 
representanter i den styrelse ellern nämnd, som berett eller kommer att bereda ärendet, kallas 
till gruppens möte och ha yttrande- och förslagsrätt. 
 

Moment 3 
Det beslut om nomineringar till kommunalpolitiska uppdrag som beslutats av 
arbetarekommunen fastställs av kommunfullmäktigegruppen som därefter vidarebefordrar 
dessa till kommunens beredande organ. 
 

Moment 4 
Arbetarekommunen fastställer inför de allmänna valen partiets kommunalpolitiska 
handlingsprogram och lokala aktionsprogram. Programmen utgör riktlinjer för partiets 
förtroendevalda. 
 

Kommunala frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse ska behandlas på 
arbetarekommunens möte. 
 
Kommunala frågor av stor betydelse för området ska behandlas av de 
socialdemokratiska föreningarna. 
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Moment 5 
Gruppen ska på arbetarekommunens årsmöte lämna rapport om sin verksamhet under 
föregående år. Rapporten införs i arbetarekommunens årsberättelse. 

 
§ 4 Möten 

Moment 1 
Medlem ska, om inte godkänt förhinder föreligger, delta i gruppens möten. 

 

Moment 2 
Arbetarekommunen beslutar vid fastställandet av stadgar vilka som har rätt att närvara vid 
gruppens möten och som har yttrande- och förslagsrätt. 

 

Moment 3 
Rösträtt har endast gruppens medlemmar. 

 
Moment 4 
Gruppen håller ordinarie möte före varje kommunfullmäktigesammanträde. Dessutom kallas 
gruppen till möte då gruppstyrelsen eller ordföranden så beslutar eller då minst fem 
gruppmedlemmar hos ordföranden begärt att gruppmöte ska hållas. 

 

Moment 5 
Vid gruppens årsmöte ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 
7. Års- och revisionsberättelser 
8. Ansvarsfrihet för gruppstyrelsen 
9. Gruppavgift 
10. Tid och plats för gruppens ordinarie möten 
11. Val av gruppstyrelse 
12. Val av revisorer 

 
§ 5 Styrelse 

Moment 1 
Gruppens arbete leds av en styrelse som väljs årligen av gruppens årsmöte. Styrelsen ska 
bestå av minst tre ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör. 

 

Moment 2 
Styrelsen ska se till att dessa stadgar följs och att fattade beslut verkställs. 

 

Moment 3 
Ordföranden ska till varje gruppmöte göra upp förslag till dagordning. 

 

Moment 4 
Sekreteraren ska utfärda skriftlig kallelse till gruppens möte och föra protokoll över 
gruppens förhandlingar. 
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Moment 5 
Kassören ska inkassera gruppavgifter och ansvara för gruppens kassa. 

 
§ 6 Revision 

Moment 1 
Två revisorer och två ersättare väljs årligen vid gruppens årsmöte. Ersättarna inkallas vid 
förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Moment 2 
Revisorerna ska granska gruppens räkenskaper och till gruppens årsmöte avge utlåtande 
över räkenskaperna under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 
§ 7 Allmänna bestämmelser 
 

Moment 1 
Stadgar för socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupper kan endast ändras av 
arbetarekommunens årsmöte. 
 

Moment 2 
Fullmäktigegruppens styrelse och arbetarekommunens styrelse ska yttra sig över föreslagen 
stadgeändring. 
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Normalstadgar för socialdemokratiska kyrkofullmäktigegrupper 
 

§ 1 Ändamål 
Kyrkofullmäktigegruppens uppgift är 

• att på grundval av partiets program och handlingsprogram för kyrkan verka för de 
socialdemokratiska idéerna i de kyrkokommunala frågorna, 

• att under demokratiska former och i nära anslutning till arbetarekommunerna verka för de 
kyrkokommunala frågorna, 

• att i samarbetet åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de 
kyrkokommunala frågorna. 

 
§ 2 Medlemskap och avgifter 

Moment 1 
Ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige, vilka tillhör partiet, är medlemmar i den 
socialdemokratiska kyrkofullmäktigegruppen. 

 

Moment 2 
Gruppmedlemmarna ska eftersträva sammanhållning och ett enigt uppträdande. 

 

Moment 3 
Gruppens årsmöte fastställer gruppavgift. 

 
§ 3 Behandling av kyrkokommunala frågor 

Moment 1 
Gruppmedlem som ämnar väcka motion eller framföra interpellation i kyrkofullmäktige, ska 
innan detta sker informera gruppstyrelsen. 
 

Moment 2 
Då ärende av större principiell eller ekonomisk betydelse behandlas, ska partiets 
representanter i den styrelse eller nämnd, som berett eller kommer att bereda ärendet, kallas 
till gruppens möte och ha yttrande- och förslagsrätt. 

 

Moment 3 
Det beslut om nomineringar till kyrkopolitiska uppdrag som beslutats av 
arbetarekommunen fastställs av kyrkofullmäktigegruppen som därefter vidarebefordrar 
dessa till pastoratets/församlingens beredande organ. 
 

Moment 4 
Gruppen ska medverka till att sådana kyrkokommunala frågor, som kan ha större principiell 
eller ekonomisk betydelse behandlas på arbetarekommunens möte. 

 

Moment 5 
Gruppen ska till arbetarekommunen/föreningen årligen lämna skriftlig rapport om sin 
verksamhet. 
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§ 4 Möten 

Moment 1 
Medlem ska, om inte godkänt förhinder föreligger, delta i gruppens möten. 
 

Moment 2 
Arbetarekommunen/föreningen beslutar vid fastställandet av stadgar vilka som har rätt att 
närvara vid gruppens möte och som har yttrande- och förslagsrätt. 

 

Moment 3 
Rösträtt har endast gruppens medlemmar. 
 

Moment 4 
Gruppen håller ordinarie möte före varje kyrkofullmäktigesammanträde. Dessutom kallas 
gruppen till möte då gruppstyrelsen eller ordföranden så beslutar eller då minst fem 
gruppmedlemmar hos ordföranden begärt att gruppmöte ska hållas. 

 

Moment 5 
Vid gruppens årsmöte ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 
1. Års- och revisionsberättelser 
2. Ansvarsfrihet för gruppstyrelsen 
3. Gruppavgift 
4. Tid och plats för gruppens ordinarie möte 
5. Val av gruppstyrelse 
6. Val av revisorer 

 
§ 5 Styrelse 

Moment 1 
Gruppens arbete leds av en styrelse som väljs årligen av gruppens årsmöte. Styrelsen ska 
bestå av minst tre ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör. 

 

Moment 2 
Styrelsen ska svara för att dessa stadgar följs och att fattade beslut verkställs. 
 

Moment 3 
Ordföranden ska till varje gruppmöte göra upp förslag till dagordning. 

 

Moment 4 
Sekreteraren ska utfärda skriftlig kallelse till gruppens möten och föra protokoll över 
gruppens förhandlingar. 

 

Moment 5 
Kassören ska inkassera gruppavgifter och ansvara för gruppens kassa. 
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§ 6 Revision 

Moment 1 
Två revisorer och två ersättare väljs årligen av gruppens årsmöte. Ersättarna inkallas vid 
förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Moment 2 
Revisorerna ska granska gruppens räkenskaper och till gruppens årsmöte avge utlåtande 
över räkenskaperna under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 
§ 7 Allmänna bestämmelser 

Moment 1 
Stadgar för socialdemokratiska kyrkofullmäktigegrupper kan endast ändras av 
arbetarekommunens årsmöte. 

 

Moment 2 
Kyrkofullmäktigegruppens styrelse och arbetarekommunens styrelse ska yttra sig över 
föreslagen stadgeändring. 
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Normalstadgar för socialdemokratiska partigrupper i styrelser och 
nämnder i regioner, kommun och kyrkliga organ 
 
§ 1 Ändamål 
Partigruppens uppgift är 

• att på grundval av partiets program, kommunalt principprogram, kommunalt 
handlingsprogram samt lokalt aktionsprogram som antagits av 
partidistrikt/arbetarekommun verka för de socialdemokratiska idéerna, 

• att i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de kommunala 
frågorna. 

 
§ 2 Anslutning 
Partiets ordinarie ledamöter och ersättare ska bilda en partigrupp. 

 
§ 3 Sammanträden 
Vid varje mandatperiods början ska gruppen lägga fast riktlinjer för hur gruppen ska arbeta. 
Samtidigt bör gruppen diskutera hur de delar i partiets politiska program, som kan beröra 
gruppen, ska behandlas. 

 
Närvarolista ska föras vid gruppens sammanträden. 
 
Gruppen ska sammanträda före varje styrelses /nämnds sammanträde eller om möjligt före 
AU sammanträdet. 

 
Gruppledaren kallar till gruppens sammanträden. 

 
§ 4 Samarbete med fullmäktigegruppen 
Gruppen ska i god tid före behandlingen i nämnd eller styrelse förankra principiellt viktiga 
ställningstaganden i fullmäktigegruppen. 

 
§ 5 Allmänna bestämmelser 

Moment 1 
Stadgar för socialdemokratiska partigrupper i styrelser och nämnder i reegioner, 
kommun och kyrkliga organ kan endast ändras av partidistriktets/arbetarekommunens 
årskongress/årsmöte. 

 

Moment 2 
Fullmäktigegruppens styrelse och partidistriktets/arbetarekommunens styrelse ska yttra sig 
över föreslagen stadgeändring. 


