
 
 

      

Proposition avseende förändring av 

distriktsstadgan (§ 5, moment 2 om 

distriktsstyrelsen) 

Distriktsstyrelsen föreslår, genom en stadgeändring som på distriktskongressen förklaras omedelbart 

justerad, att styrelsen utökas från nio till elva ledamöter, att vice ordförande väljs av distriktskongressen 

samt att styrelsens verkställande utskott ska bestå av högst fem ledamöter. 

Bakgrund 

Inför distriktskongressen 2018 gjordes en översyn av partidistriktets stadgar. Denna hade föranletts av 

partikongressens beslut om gemensamma grundstadgor för hela partiorganisationen. Distriktskongressen 

beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag. På de punkter som partidistriktets stadgar inte var identiska med 

grundstadgorna inhämtades i efterhand partistyrelsens godkännande. Därmed gäller de av 

distriktskongressen 2018 antagna stadgarna för partidistriktet i Stockholms län. 

En punkt där distriktets stadgar inte är identiska med grundstadgorna är regleringen av styrelsens storlek. I 

grundstadgorna anges att distriktskongressen ska välja en distriktsstyrelse bestående av totalt minst sju 

ledamöter. I Stockholms läns partidistrikt har vi valt att slå fast ett exakt antal, idag nio ledamöter. I de nya 

distriktsstadgarna skrevs också in att styrelsen inom sig kan utse ett verkställande utskott (VU). 

Distriktsstyrelsen har de senaste åren inom sig utsett en ledningsgrupp. Denna grupp har bestått av 

följande funktioner: Ordförande, vice ordförande samt gruppledare i regiongruppen, kommunala 

gruppens ordförande, gruppledare länsriksdagsbänken, ansvarig för politikutveckling samt 

försteombudsman.  

Överväganden 

Styrelsen har gjort bedömningen att ett framtida VU kan komma att bestå av upp till fem ledamöter. 

Eftersom ett VU inte bör ha egen majoritet bör styrelsen vara något större än det dubbla antalet. En 

styrelse om 11 eller 13 ledamöter har därmed övervägts. Styrelsen har i sina överväganden också utgått 

från att de valda ledarna för riksdagsgruppen, regiongruppen och kommunala gruppen bör väljas eller 

adjungeras till VU. 

Styrelsens bedömning är att styrelsen även fortsättningsvis bör hållas relativt liten och inte riskera att 

utvecklas till ett representantskap. Antalet ersättare bör också fortsättningsvis vara fem. Fler skulle göra 

styrelsen onödigt stor, och vid färre skulle det riskera att uppstå problem med beslutsmässighet. 

Beslutet om förändring av distriktsstadgan behöver tas före det att valen förrättas och då förklaras 

omedelbart justerat. Därmed kan den tvååriga mandatperioden behållas och styrelsen utökas redan för 

perioden 2020 - 2022. 

Remiss till Arbetarekommunerna 

Distriktsstyrelsens förslag grundar sig på ett förslag från distriktets stadgekommitté. Förslaget har sänts på 

remiss till Arbetarekommunerna, med följande preciserade frågor: 

1. Bör distriktsstyrelsen utökas från 9 till 11 ledamöter? 

2. Bör det stadgebindas att vice ordförande väljs av distriktskongressen? 

3. Bör det stadgebindas att verkställande utskottet ska bestå av högst fem ledamöter? 

Nio Arbetarekommuner (Botkyrka, Danderyd, Haninge, Nacka, Sigtuna, Solna, Södertälje, Tyresö och 

Värmdö) har inkommit med remissvar. Samtliga nio tillstyrker förändringen av distriktsstyrelsens storlek 

till 11 ledamöter. Sex Arbetarekommuner tillstyrker att det bör stadgebindas att vice ordförande bör väljas 



 
 

av distriktskongressen och sex Arbetarekommuner tillstyrker att det bör stadgebindas att VU ska bestå av 

högst fem ledamöter. Endast en Arbetarekommun avstyrker att vice ordförande bör väljas av 

distriktskongress och en annan Arbetarekommun avstyrker att VU ska bestå av högst fem ledamöter. 

 

Distriktsstyrelsens förslag 

Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att distriktskongressen beslutar 

Att distriktets stadga justeras enligt följande: 

”§ 5 Distriktsstyrelse 

Moment 2 

Distriktsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter och fem suppleanter. Ordförande, vice 
ordförande, studieorganisatör och facklig ledare väljs särskilt. Distriktsstyrelsen kan inom 

sig utse ytterligare funktionärer samt ett verkställande utskott om högst fem ledamöter.” 

Att beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 

Giltighet 

Distriktsstyrelsen har inför beslutet inhämtat partistyrelsens bedömning att en förändring av stadgan enligt 

förslaget är förenlig med partiets grundstadga, och fått bekräftat att så är fallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

      Bilaga 

 

 

 

Översikt över inkomna remissvar på 

stadgeremissen inför DÅK: 

 

Bör distriktsstyrelsen utökas från 9 till 11 ledamöter? 

8 AK tillstyrker förslaget (Botkyrka, Södertälje, Värmdö, Tyresö, Solna, Haninge, Sigtuna, Nacka) 

0 AK avstyrker förslaget (X, Y, Z) 

Annat förslag: ”styrelsen ska bestå av minst 11 ledamöter” (Danderyd) 

Kompletterande förslag: ”överväg färre ersättare och begränsa antalet adjungerade till DS (Haninge). 

2. Bör det stadgebindas att vice ordförande väljs av distriktskongressen? 

6 AK tillstyrker förslaget (Botkyrka, Södertälje, Värmdö, Danderyd, Sigtuna, Nacka) 

1 AK avstyrker förslaget (Tyresö) 

2 kommuner har ingen uppfattning (Solna, Haninge) 

3. Bör det stadgebindas att verkställande utskottet ska bestå av högst fem ledamöter? 

6 AK tillstyrker förslaget (Botkyrka, Södertälje, Värmdö, Tyresö, Danderyd, Sigtuna) 

1 AK avstyrker förslaget (Nacka) 

Annat förslag: generell formulering om att VU alltid ska vara i minoritet i förhållande till ordinarie styrelse 

(Solna) 

 

Totalt 16 AK har inte svarat på remissen 

 

 


