Nya regler för val till organ inom svenska kyrkan
Antagna på Socialdemokraterna i Stockholms representantskap 4 oktober 2020
Följande förändringar sker till följd av 1) att Stockholms kommun nu är en valkrets inom Stockholms
stift och 2) att det ska bli enklare att arrangera listprocesserna till kyrkofullmäktige.

1. Ansvarig instans för nomineringsprocedurens genomförande vid val till kyrkofullmäktige är
partikretsen i samarbete med de s-föreningar som finns inom församlingarnas områden.
Valen ska beredas av en valberedning enligt punkt 5.
2. Ansvarig instans för nomineringsprocedurens genomförande samt beredning av listor vad
gäller val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte är partidistriktets styrelse. Partidistriktets
styrelse är tillsammans med styrelsen för Stockholms läns partidistrikt ansvarig för
fastställande av regler för valets genomförande. Partidistriktets styrelse kungör tider för
nominering och de möten, där listorna fastställs, senast tre månader före nomineringstidens
utgång.
3. Nominering av kandidat kan göras av enskild partimedlem eller partiorganisation. Vid de
möten som ska fastställa listan kan valberedningen nominera kandidat som inte tidigare
nominerats.
4. Valberedningen för val till kyrkofullmäktige utses på partikretsens medlemsmöte i december
året innan val. Alla medlemmar boende inom församlingarnas område har rätt att nominera,
närvara och rösta. Valberedningen ska bestå av ledamöter från samtliga stadsdelsföreningar
inom de aktuella församlingarna och 1 ledamot från var och en av de inom
verksamhetsområdet arbetande partiorganisationerna, som partidistriktet beslutar ska ha
representationsrätt. Dessutom utses på förslag från fackliga utskottet en ledamot.
Valberedningen ska bestå av minst 5 ledamöter.
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I de fall en församling ligger i två partikretsars område ansvarar den partikrets där
majoriteten av den aktuella församlingens medlemmar bor för upprättandet av lista för den
aktuella församlingen.
Fastställande av lista till kyrkofullmäktige sker vid partikretsens medlemsmöte där alla, inom
de aktuella församlingarna bosatta, partimedlemmar har rätt att närvara och att rösta på
listan för sin egen församling. Förslag till kyrkofullmäktigelista presenteras av valberedningen
och listan fastställs vid mötet, namn för namn.
Förslag till lista för stiftsfullmäktige fastställs av partidistriktets representantskap namn för
namn efter förslag från partidistriktets styrelse.
Förslag till lista för kyrkomöte fastställs av partidistriktets representantskap namn för namn
efter förslag från bägge partidistrikten i Stockholms län.
Begärs, vid behandlingen av förslag till viss plats på listan, sluten omröstning ska sådan
genomföras.
För att kandidat ska vara valbar till förtroendeuppdrag för partiet inom kyrkan får hen inte
häfta i skuld för kansliavgifter eller medlemsavgift.

