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Styrelsens utlåtande 

Den interndemokratiska utvecklingen inom Socialdemokraterna behöver ständigt utvecklas och vi 

välkomnar en bred diskussion där olika sätt att göra det presenteras. Motionärerna lyfter fram att 

kongress vartannat år är mer önskvärt än det nyligen fattade beslutet om fyra år mellan kongresser. 

Styrelsen anser att kongress vartannat inte är värt mödan det kostar. Normalt sätt är det kongressen 

innan valår som är den avgörande för vilken politisk färdriktning Socialdemokraterna kommer ha i 

valrörelsen och den mellan val blir mindre betydelsefull. Det ska dock poängteras att 

mellanvalskongresserna fungerat som viktiga incitament för nya förmågor att ta plats och få vara 

med och fatta beslut som representant i Socialdemokraternas högst beslutande organ. Förra 

kongressen (2021) diskuterades denna fråga bland ombuden och en enhällig kongress beslutade att 

ha kongress var fjärde år. Styrelsen anser att ett sådant nyligen fattat beslut inte ska rivas upp och att 

kongressens önskan bör respekteras. Därför yrkar styrelsen avslag på attsats 1. Vi ser inte heller att 

det är önskvärt att minska tiden för kallelse till extrakongress då det oftast kräver en del 

förberedelser inför en partikongress. Risken är att viktiga beslut skyndas fram och att kostanden blir 

högre för såväl partiet centralt som partidistrikten, även attsats 2 yrkar styrelsen avslag på.   

Inför kongresser ska alla ombud kunna ta kontakt med varandra. Stockholmsdelegationen har 

tidigare verkat för att delning av kontaktuppgifter ska ske mellan delegationer. Det är en viktig 

demokratisk princip som Stockholms framtida delegationer också ska jobba efter. Det är en både 

principiellt och praktiskt viktig linje. Styrelsen anser därmed attsats 3 vara besvarad.  

Kongressens handlingar ska vara tillgängliga för alla och styrelsen är medvetna om att det inte var 

fallet i det röstningssystem partistyrelsen valde att använda under föregående kongress, detta har 

även påtalats till dem och därför anser vi att attsats 4 är besvarad. Vidare är det enligt stadgan idag 

omöjligt att kombinera uppdragen som styrelseledamot och ombud på kongressen, sker detta ska 

det omedelbart uppmärksammas. Styrelsens anser attsats 5 vara besvarad.  

Verksamhetsberättelser är respektive styrelses rätt att förfoga över, utan tydliga riktlinjer. Det ger 

styrelser den flexibilitet som behövs när verksamhet ska presenteras. Med tydliga krav på styrelsers 

redovisning av verksamhet riskerar verksamhetsberättelser att bli svar på frågor istället för att 

uppmärksamma den verksamhet som varit väsentlig för organisationen. Styrelsen är övertygad om 

att det är bäst för vårt parti att inte detaljstyra den nationella partistyrelsen och är även av 

uppfattningen att kongressbeslut följs upp och redovisas i såväl verksamhetsberättelsen som 

kontinuerligt mellan kongresser. Styrelsen yrkar därför avslag på attsats 6.  

Förra året valde Socialdemokraterna en ny ledning. Det gjordes genom nomineringar från 

partidistrikten till den nationella valberedningen. I Socialdemokraterna har vi en representativ 

demokrati som innebär att olika organ har olika möjlighet, utifrån det mandat som tilldelats, att 

påverka val och politik. I Stockholms partidistrikt diskuterades frågan i föreningar och partikretsar för 

att ha en mer öppen och transparant process. Vi i styrelsen anser dock att det är på sin plats att 

undersöka frågan om medlemmars upplevda känsla kring delaktighet i valen till partiledning och vill 

därför undersöka frågan vidare. Vi tror dock inte att en arbetsgrupp ska arbeta med att se över vilken 

metod som är bäst då styrelsen anser att nuvarande metod är bra men kan förbättras och yrkar 

därför avslag på attsats 7. Attsats 8 och 9 avslår med hänvisning till ovanstående.  

 


