
  

 

 

 

 

 

 
Socialdemokratins mål är att förändra samhället på reformistisk väg. För att göra det 
behöver vi företrädas av kamrater med förmåga att vinna val och därefter genomföra 
den socialdemokratiska politiken i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser.  
 
När vi utser vilka som ska företräda oss gör vi det i en transparant, tydlig och 
demokratisk process. Arbetet leds av en demokratiskt vald valberedning. I detta 
ärende fastställs vilka principer valberedningen ska arbeta efter: 
 
Huvuddragen i denna valprocess regleras i stadgarna. Där framgår exempelvis vem 
som fattar vilka beslut, att principen om varannan kvinna, man ska gälla etc. Här 
följer vissa andra principer som ska gälla för Stockholms partidistrikts kandidater i de 
allmänna valen: 

- Valberedningen ska eftersträva att hitta kandidater som är kompetenta, 
tydliga, samarbetsinriktade, framtidsinriktade och väl förankrade i den 
socialdemokratiska ideologin och de socialdemokratiska värderingarna.  

 
- Valberedningen ska eftersträva en god blandning av erfarenheter, 

kompetenser och politiska profiler bland de valbara kandidaterna.  
 

- Valberedningen ska eftersträva att det bland alla kandidater på valbar plats 
finns en representativ sammansättning avseende ålder (framförallt unga och 
ålderspensionärer), bakgrund, bostadsort och andra relevanta faktorer. 
Kandidater med utomnordisk bakgrund och att LO-kollektivet finns väl 
representerat är av särskild vikt.  

 
- Valberedningen ska verka för att vi delar på uppdragen. Grundprincipen är 

att ingen ska stå på mer än en lista. Undantaget från detta är endast 
kommunsekreteraren och personer som står på icke-säker plats på 
riksdagslistan. 

 
- Stockholms partidistrikt har sedan länge haft en princip där personer som 

uppbär politiska anställningar inte samtidigt bör ha politiska 
förtroendeuppdrag i kommun eller landsting. Denna princip kvarstår. Detta 



 

  

förhindrar inte personer som idag innehar politiska anställningar från att stå 
på listor om anställningen kan antas sluta efter valet.  

 
- Valberedningen bör eftersträva en god balans mellan förnyelse och 

erfarenhet. Principen att valberedningen bör särskilt motivera varje gång de 
föreslår omval för mer än andra gången till samma lista kvarstår.  

 
- I arbetet med att förslå kandidater för borgarråd och regionråd gäller samma 

principer som för övriga kandidater. Samma sak gäller även för arbetet med 
att efter valet välja företrädare för nämnder och styrelser.  

 

 
Mellanled är de geografiska partikretsarna, sidoorganisationer med 
distriktsorganisation (SSU, kvinnodistrikt samt Tro och Solidaritet) samt de icke-
geografiska utskotten. Syftet med mellanled är att säkerställa att det slutliga förslaget 
är väl förankrat i hela partiorganisationen.  
 

- Förhandlingsdelegationerna i mellanledsförhandlingen har att säkerställa en 
bred förankring i sina respektive partiorganisationer. De är ansvariga för att 
hålla föreningarna informerade via deras kontaktpersoner. De har också till 
ansvar att bidra till att de av representantskapet fastställda principerna 
efterlevs.  

 
- Målet med mellanledsförhandlingen är att valberedningen ska komma 

överens med respektive mellanledsdelegation om ett reviderat förslag. Detta 
förslag underställs sedan ett öppet partimöte i respektive kommunal valkrets 
(för kommunlistan) respektive representantskapsbeslut (för landstings- och 
riksdagslistan samt rådskandidater). 

 


