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Distriktskongressen 2015 antog ett organisationsdokument i syfte att förtydliga och
konkretisera dels en del tillämpningar av partiets stadgar för partidistrikt.
Dokumentet utgör även en grund för partidistriktets organisatoriska arbete.
Denna reviderade version är till största del omformulerad från beslutsdokument till
ett beskrivande dokument. De historiska referenser, förklarande text, som fanns i
2015 års dokument är också borttagna.
Sist i detta dokument ligger dokumentet som distriktskongressen beslutade att anta
2015.

Förtroenderådet avskaffas
Förslaget innebär att Förtroenderådet avskaffas. Det största argumentet är att efter
valresultateten 2018 så är ekonomin ansträngd inte minst i många
arbetarekommuner. Orsaken är också att Förtroenderådet har från att vara tänkt som
ett samråds-/beslutsorgan har utvecklats mer att vara ett utvecklings forum för
politik och organisation.
Politik- och idéutveckling
Politik- och idéutveckling är viktigt och vi behöver arenor för detta men
distriktsstyrelsen vill pröva andra vägar för det. Dokumentet innehåller därför ett
förslag kring att en dag kring ”Idé och politikutveckling” ska genomföras minst var
annat år.
Verksamhetskonferens
Distriktsstyrelsen föreslår att vi inrättar en ”Verksamhetskonferens” som genomförs
var annat år för att samla arbetarekommunerna för att samordning och
organisationsutveckling. Dessa genomförs udda år, d v s år efter allmänna val och år
före allmänna val.
Valkonferenser
Distriktsstyrelsen föreslår inrättande av valkonferenser före och efter varje val.
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•

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt
verksamhetsområde

•

Valorganisation i verksamhetsområdet

•

Utveckling och samordning av politiken inom regionen

•

Val av företrädare på länsnivå

•

Kommunikationsstöd till riksdagsledamöter på länsnivå

•

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
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Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ. Enligt stadgarna hålls
kongress årligen. Vid distriktskongressen 2000 fastställdes antalet ombud till 175 st.
Enligt nuvarande regler erhåller varje arbetarekommun 5 st. fasta ombud.
Resterande 140 st. ombud fördelas enligt medlemsantalet.
Kongresskostnaderna, lokal, förtäring m.m. svarar varje arbetarekommun för, i form
av en kongressavgift. I övrigt gäller regler som innebär att varje arbetarekommun
svarar för sina ombudskostnader avseende resor och i förekommande fall logi.

•

antalet ombud vid distriktskongressen skall vara 175

•

varje arbetarekommun erhåller 5 stycken fasta ombud

•

resterande antal ombud fördelas enligt medlemsantalet 31 december
föregående år.

•

distriktskongressen det år allmänna val hålls genomförs under två dagar,
övriga år under en dag

•

distriktskongressen det år som val till Svenska Kyrkan hålles, utgör
valkonferens avseende valsedlar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige.

•

kongresskostnaderna bestrids av arbetarekommunerna i form av
kongressavgift

•

arbetarekommunerna svarar för sina ombuds rese- och logikostnader

•

partidistriktet svarar för motsvarande kostnader för tjänstgörande
styrelseledamöter samt revisorer.
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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 består av 15 personer, de väljs på två år, ena året väljs 8 personer
och det andra året väljs sju personer. Ordförande, facklig ledare och
studieorganisatör väljs även de växelvis.

•

distriktsstyrelsen skall bestå av totalt 15 ordinarie ledamöter

•

inga suppleanter väljs

•

ordförande väljs särskilt, för en tid av två år och är automatiskt ordförande i
verkställande utskottet.

•

uppdragen som facklig ledare respektive studieledare väljs särskilt

•

ordförande och fackligledare plus sex ledamöter väljs för en tid av två år ena
året

•

studieledare samt sex ledamöter väljs för en tid av två år det andra året

•

en representant från vardera S-kvinnor i Västernorrland, Socialdemokrater
för tro- och solidaritet i Västernorrland samt SSU Västernorrland adjungeras
till distriktsstyrelsen

•

distriktsstyrelsen själv avgör vilka som i övrigt skall adjungeras

Fackliga ledaren och studieledaren har tydliga ansvarsområden. Dessa väljer sedan
sina arbetsformer för samverkan med arbetarekommuner och sidoorganisationer.
Distriktsstyrelsen avgör själv för vilka områden det behövs utses särskilt ansvariga
eller särskilda grupper.
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Verkställande utskott (VU) består av sju ledamöter, där distriktsordförande
automatiskt är ordförande.
Till ledamöter i VU kan enbart väljas ledamöter ur distriktsstyrelsen.
VU: s roll, ansvar och befogenheter utöver att vara beredningsorgan för
distriktsstyrelsen framgår av den delegationsordning som upprättats och fastställts av
distriktsstyrelsen.
Eventuellt beredningsbehov inför och mellan VU: s sammanträden görs av presidiet,
bestående av ordförande, vice ordförande samt distriktets 1:e ombudsman.
Verkställande utskottet avgör själv vilka som skall adjungeras

Valkonferenser genomförs hösten före allmänna val och under hösten efter allmänna
val.
Valkonferens hösten före allmänt val har till uppgift att fastställa de listor
Socialdemokraterna i Västernorrland går till val på i kommande års riksdags- och
regionval.
Valkonferens under hösten efter allmänna val har till uppgift att fastställa de indirekta
val som ska genomföras i regionen.
Distriktsstyrelsen fastställer datum för valkonferenserna samt avgör om ytterligare
frågor ska behandlas under konferenserna. Kallelse skickas ut senast en månad före
respektive valkonferens.
Arbetarkommunens representation vid valkonferenser är detsamma som vid
ordinarie distriktskongress för innevarande år.
Handlingar till valkonferenser ska vara ombuden tillhanda senast en vecka före
valkonferensen.
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Socialdemokraterna i Västernorrland har två valberedningar inom partidistriktet.
En valberedning för riksdags- landsting/region- och länsuppdrag samt
kyrkopolitiska uppdrag. Syftet är att öka möjligheterna till helhetssyn när det gäller
sammanhållning av politiken och fördelningen av uppdrag.
Den består av 11 ledamöter och för dessa personliga ersättare. I denna valberedning
ska det ingå personer från verkställande utskottet och landstingsgruppens styrelse,
samt distriktsstyrelsens fackligeledare. Valberedningen väljs år före allmänt val och
väljs en tid av fyra år. Det är viktigt att samtliga arbetarekommuner finns
representerade i valberedningen.
Valberedning för partiuppdrag inom partidistriktet, består av sju ledamöter och
inga ersättare
Övriga förekommande val bereds av partidistriktets verkställande utskott
Idag finns två valberedningar inom partidistriktet.
Valberedningens uppgift är att lämna förslag om vem eller vilka som är bäst skickade
för respektive förtroendeuppdrag och som bäst främjar hela länet och
Socialdemokraterna i Västernorrland. Valberedningens uppgift är att bygga ett lag där
kandidaterna kompletterar varandra, med god jämställdhet och mångfald i
erfarenheter. Valberedningens arbete och arbetssätt behöver ske på ett sådant sätt att
valberedningens förslag har största möjliga stöd.
Valberedningen har rätt att själv rekrytera och nominera kandidater för att säkerställa
hela organisationens intressen och långsiktigt främja Socialdemokraterna i
Västernorrland.

•

partidistriktet har en gemensam valberedning för riksdags- landstings/region,
länsuppdrag samt kyrkopolitiska uppdrag och denna valberedning väljs av
distriktskongressen för en fyraårsperiod året före allmänna val.

•

valberedningen skall arbeta aktivt under hela mandatperioden.

•

denna valberedning skall bestå av högst elva ledamöter
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•

för dessa ska det finnas elva personliga ersättare som träder in vid ordinarie
ledamots frånvaro.

•

valberedningens ordförande väljes särskilt

•

i valberedningen skall ingå en ledamot från vardera partidistriktets
verkställande utskott och landstingsgruppens styrelse

•

i valberedningen skall partidistriktets facklige ledare ingå

•

för uppdrag i partiorganisationen väljs av distriktskongressen årligen en
valberedning om sju ledamöter för dessa väljs inga ersättare.

•

ordförande väljes särskilt.

•

övriga förekommande val bereds av partidistriktets verkställande utskott

I Västernorrland finns ett behov av regionala arenor för inspiration, idé- och
politikutvecklingen. Vår politik behöver utvecklas. Detta behöver göras på många
sätt i vårt parti, tillsammans med våra sidoorganisationer och i dialog med länets
innevånare. En del i detta är att partidistriktet behöver utveckla idé- och
politikutveckling genom t ex seminarie- och föreläsningsverksamhet,
inspirationsdagar tillsammans med arbetarekommunerna. Partidistriktet ska minst
ordna en dag ”Idé och politikutveckling” vart annat år. Syftet är att samla deltagare
från hela länet.

Arbetet med att stärka samordning, samverkan och samarbete inom partidistriktet
och mellan arbetarekommunerna inom såväl organisatoriska som politiska frågor
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behöver utvecklas. En närmare dialog mellan ledningarna för partidistriktet och
arbetarekommunerna krävs och behöver också organiseras.
Det är också en centraluppgift för partidistriktet är att stödja verksamhets- och
organisationsutveckling i arbetarekommunerna.

En två dagars verksamhetskonferens genomförs vart annat år, år efter och före
allmänna val. Syftet med konferensen är att utveckla partiorganisationen
organisatoriskt och verksamhetsmässigt, samt stärka samordning, samverkan och
samarbetet inom partidistriktet. Konferensen bygger på att varje arbetarekommun
deltar med 3-5 personer från respektive arbetarekommunstyrelse utöver ledamöterna
i distriktsstyrelsen. Arbetarekommunerna bidrar till finansieringen av konferensen
med en summa för varje arbetarekommun. Huvuddelen för kostnaderna står
partidistriktet för.

Mellan dessa verksamhetskonferenser bör arbetarekommunernas ordföranden och
kassörer träffas en gång i halvåret, för att stämma av verksamhetsplaneringar,
ekonomiska frågor och aktuella frågor.

Vid verksamhetskonferenserna och ordförande- och kassörsträffarna under hösten
presenterar partidistriktet konferens- och deltagaravgifter för studier- och
konferenser som är inplanerade nästkommande år, samt även klargöra övriga
ekonomiska förutsättningar mellan partidistriktet och arbetarekommunerna.
Partidistriktet ersätter kostnader för resor men ej förlorad arbetsförtjänst för
studieaktiviteter eller sammandrag av funktioner från arbetarekommunerna.

Länsgruppen är en viktig och ordinarie del av partidistriktets organisation och består
av partidistriktets riksdagsledamöter, kommunal- landstingsråd/oppositionsråd.
Länsgruppen samlas några gånger per år och riksdagsgruppens arbetsår utgör grund
för Länsgruppens planering. Riksdagsgruppens länsbänksansvarig är sammankallande
i samråd med partidistriktets 1:e ombudsman.
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Samarbetet med sidoorganisationerna skall utvecklas och stärkas. Detta skall ske
genom olika samarbetsprojekt och genom direkt ekonomiskt stöd. Inriktningen och
omfattningen beslutas av distriktsstyrelsen.

Distriktsexpeditionen ska vara en central punkt för utvecklingen av det politiska och
organisatoriska arbetet för socialdemokratin i länet. Behovet av samverkan och
samordning ökar i takt med samhällsutvecklingen. Det är därför viktigt att vara
uppmärksam på behov och möjligheter för utvecklad samverkan och samordning.
En viktig uppgift för partidistriktets expedition är att skapa breda kontaktytor med
olika organisationer, företag, myndigheter och föreningar i länet.

De förtroendevalda i partidistriktet och arbetarekommunerna har en viktig roll när
det gäller arbetsgivaransvaret för den personal som är anställd i våra organisationer.
Ansvaret gäller inom flera områden men kanske främst inom det personalpolitiska
området, arbetsmiljö, utbildnings och utvecklingsfrågor m.m.
Partidistriktets expedition har ett samordningsansvar för vidareutbildning av samtlig
personal anställd i arbetarekommuner inom distriktet när det gäller uppgifter
kopplade till medlemssystemet och regelbundna uppgifter som uppkommer på
arbetarekommunernas expeditioner. Den individuella vidareutbildningen ansvarar
respektive arbetsgivare för.
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1. Ledamöter av landstinget, vilka tillhör Sveriges socialdemokratiska arbetareparti,
ska bilda en regiongrupp.
2. Ledamöter och suppleanter i styrelse eller nämnd inom region ska bilda en
partigrupp.
3. Stadgar för regiongruppen fastställs av partidistriktets ordinarie kongress. Före
fastställandet ska regiongruppens och partidistriktets styrelser yttra sig över
stadgeförslag.
4. Partidistriktets kongress fastställer inför de allmänna valen partiets program för
regionpolitiken. Programmet utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. På
partidistriktets kongress ska också behandlas sådana landstingsfrågor som har
stor principiell eller ekonomisk betydelse. Partidistriktets styrelse bör fortlöpande
behandla regionpolitiken. Därutöver bör olika landstingsfrågor behandlas på
partiorganisationens möten. Regiongruppen ska lämna rapport om sin
verksamhet under föregående år till partidistriktets ordinarie kongress. Rapporten
införs i distriktets årsberättelse.
5. När sammanräkningen är klar efter allmänt val av regionledamöter ska
partidistriktets styrelse kalla valda regionledamöter och distriktsstyrelsen till
gruppmöte.
6. Partistyrelsen fastställer normalstadgar för socialdemokratiska regiongrupper.

1. Ledamöter av Härnösands stift, vilka tillhör Sveriges socialdemokratiska
arbetareparti, ska bilda en stiftssgrupp.
2. Stadgar för stiftsgruppen fastställs av partidistriktens (Västernorrland och
Jämtlands) ordinarie kongress. Före fastställandet ska stiftsgruppen och
partidistriktens styrelser yttra sig över stadgeförslag.
3. När sammanräkningen är klar efter allmänt val av regionledamöter ska
partidistriktens 1:e ombudsmän kalla valda regionledamöter till gruppmöte.
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•

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt
verksamhetsområde

•

Valorganisation i verksamhetsområdet

•

Utveckling och samordning av politiken inom landstinget

•

Val av företrädare på länsnivå

•

Kommunikationsstöd till riksdagsledamöter på länsnivå

•

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
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Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ. Enligt stadgarna hålls
kongress årligen. Vid distriktskongressen 2000 fastställdes antalet ombud till 175 st.
Enligt nuvarande regler erhåller varje arbetarekommun 5 st. fasta ombud.
Resterande 140 st. ombud fördelas enligt medlemsantalet.
Kongresskostnaderna, lokal, förtäring m.m. svarar varje arbetarekommun för, i form
av en kongressavgift. I övrigt gäller regler som innebär att varje arbetarekommun
svarar för sina ombuds kostnader avseende resor och i förekommande fall logi.
På distriktskongressen framkom det önskemål om att distriktskongressen varje år
skall vara en två-dagars kongress. Det skulle innebära en kostnad på cirka 2 500: /ombud och år. Då fem av sju arbetarekommuner kommer erhålla ett lägre
mandatstöd för 2015-2018 än föregående mandatperiod är bedömningen att det är
ekonomiskt möjligt att genomföra tvådagars kongresser varje år. Istället för tvådagars
kongresser föreslås istället en utveckling av nuvarande förtroenderåd.

att
att
att
att
att

att
att
att
att

antalet ombud vid distriktskongressen skall vara 175
varje arbetarekommun erhåller 5 stycken fasta ombud
resterande antal ombud fördelas enligt medlemsantalet 31 december
föregående år.
distriktskongressen det år allmänna val hålls genomförs under två
dagar, övriga år under en dag
distriktskongressen det år som nationellt val hålls, samtidig utgör
valkonferens avseende valsedlar till riksdags- och landstingsvalen, samt
fastställer valprogram
distriktskongressen det år som val till Svenska Kyrkan hålles, utgör
valkonferens avseende valsedlar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige.
kongresskostnaderna bestrids av arbetarekommunerna i form av
kongressavgift
arbetarekommunerna svarar för sina ombuds rese- och logikostnader
partidistriktet svarar för motsvarande kostnader för tjänstgörande
styrelseledamöter samt revisorer
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Före organisationsförändring 2009 bestod distriktsstyrelsen av 15 ordinarie
ledamöter och 15 suppleanter vilka samtliga kallades till styrelsens sammanträden.
Till distriktsstyrelsen adjungerades även regelmässigt därutöver en representant för
vardera S-kvinnor i Västernorrland, Dåvarande Broderskapsdistriktet, SSU-distriktet
och LO-distriktet i Mellersta Norrland. Vidare adjungeras landstingsstyrelsens
ordförande, arbetarekommunordförande och riksdagsledamöter i den mån dessa icke
var valda ledamöter av distriktsstyrelsen.
När partidistriktet ändrade sina stadgar 2009 så minskades storleken på styrelsen till
15 ordinarieledamöter. Syftet uppgavs då vara att en styrelse för att kunna bedriva ett
bra och effektivt arbete och ta ansvar för de uppgifter som åligger den enligt
stadgarna, måste ha en rimlig och arbetspraktisk storlek. Bredd och förankring ansågs
åstadkommas via andra forum, förtroenderåd, ordförandekonferenser och länsgrupp.
När organisationsgruppen utvärderar denna förändring konstetareas att
distriktsstyrelsen sedan förändringen genomfördes har tappat i relevans. Frånvaron
har varit hög och vid flera tillfällen har distriktsstyrelsen inte varit beslutsmässiga.
Bedömningen är dock att det inte är kopplat till distriktsstyrelsen storlek utan mer är
en fråga om styrelsens arbetsformer och styrelsens sammansättning. Därför föreslås
således inga förändringar när det gäller distriktsstyrelsens storlek.

att
att
att
att
att
att
att

att

distriktsstyrelsen skall bestå av totalt 15 ordinarie ledamöter
inga suppleanter väljs
ordförande väljs särskilt
uppdragen som facklig ledare respektive studieledare väljs särskilt
ordförande plus sju ledamöter väljs för en tid av två år ena året
facklig ledare och studieledare samt fem ledamöter väljs för en tid av
två år det andra året
en representant från vardera S-kvinnor i Västernorrland,
Socialdemokrater för tro- och solidaritet i Västernorrland samt
SSU Västernorrland adjungeras till distriktsstyrelsen
distriktsstyrelsen själv avgör vilka som i övrigt skall adjungeras
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Verkställande utskott (VU) består av sju ledamöter.
Till ledamöter i VU kan enbart väljas ledamöter ur distriktsstyrelsen.
VU: s roll, ansvar och befogenheter utöver att vara beredningsorgan för
distriktsstyrelsen framgår av den delegationsordning som upprättats och fastställts av
distriktsstyrelsen.
Eventuellt beredningsbehov inför och mellan VU: s sammanträden görs av presidiet,
bestående av ordförande, vice ordförande samt distriktets 1:e ombudsman.

att
att
att
att

distriktskongressen väljer ett verkställande utskott om 7 ordinarie
ledamöter
partidistriktets ordförande är tillika ordförande i verkställande utskottet
övriga 6 ledamöter väljs för ett år
verkställande utskottet avgör själv vilka som skall adjungeras

Förtroenderådets ombud väljs enligt samma principer som ombud till
distriktskongressen. Varje arbetarekommun har ett grundmandat/fast ombud (7).
Resterande ombud (44) fördelas enligt medlemsantalet. Förtroenderådet är enligt
stadgarna ett samrådsorgan till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen avgör vilka frågor
man väljer att föra och överlåta beslutsrätt till förtroenderådet. Det är naturligt att
distriktsstyrelsen ger förtroenderådet beslutsfunktion i fråga om inriktningen på
verksamheten för kommande år men även större frågor som är aktuella.
Sedan inrättandet har förtroenderådet sammanträtt i huvudsak en gång per år.
Partistyrelsen centralt beslutade på kongressen 2013 att avskaffa det centrala
förtroenderådet. I Västernorrland finns ett behov av en regional arena för inspiration,
idé- och politikutvecklingen. Förtroenderådet ska utvecklas till en att vara en sådan
arena.
Antalet ombud är detsamma som tidigare, men arbetarekommunerna behöver själva
inte anmäla in namnen på ombuden i förväg, utan kan utse ombud inför varje möte.
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Konferensen genomförs under två dagar (lör-sön) under september/oktober.
Kostnaderna för lokal, förtäring mm svarar varje arbetarekommun för, i form av en
konferensavgift. I övrigt gäller regler som innebär att varje arbetarekommun svarar
för sina ombuds kostnader avseende resor och i förekommande fall logi.
Partidistriktet svarar för motsvarande kostnader för deltagande styrelseledamöter,
samt revisorer.

att
att
att
att
att
att
att

att

förtroenderådet består av 75 ombud
varje arbetarekommun erhåller ett ombud (grundmandat)
resterande ombud fördelas enligt medlemsantalet 31 december
föregående år.
vid förtroenderådets sammanträden har distriktsstyrelsens ledamöter
närvaro, yttrande och förslagsrätt
arbetarekommunerna ansvarar själva för att utse och kalla sina ombud
program och ev. underlag för beslut ska vara arbetarekommunerna
tillhanda senast 2 veckor före förtroenderådets sammanträde.
tjänstgörande ombud anmäls till partidistriktet senast 30 minuter före
sammanträdets öppnande av en av arbetarekommunen utsedd och
anmäld representant.
förtroenderådet sammanträder under 2 dagar, normalt under
september/oktober
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Fackliga ledaren och studieledaren har tydliga ansvarsområden. Dessa väljer sedan
sina arbetsformer för samverkan med arbetarekommuner och sidoorganisationer.
För övriga områden, pensionärsfrågor, kyrkopolitik, internationella frågor, EU-frågor
samt jämställdhetsansvarig utses ansvariga inom styrelsen i samband med varje års
konstituering av styrelsen.
Det är önskvärt att styrelsen jobbar med temporära arbetsgrupper för specifika
frågor, politiska såväl som organisatoriska. Uppföljningsansvaret åligger
distriktsstyrelsen.

att
att

att
att

inga permanenta utskott inrättas
facklig ledare respektive studieledare själva i samråd med
distriktsstyrelsen avgör sina arbetsformer för dialog och förankring
med arbetarekommuner och sidoorganisationer
för områdena internationella frågor, pensionärsfrågor, kyrkopolitik
samt jämställdhet utses ansvariga inom distriktsstyrelsen
distriktsstyrelsen i övrigt utser arbetsgrupper för aktuella frågor

Idag finns två valberedningar inom partidistriktet.
Valberedningarna för riksdags- landsting/region- och länsuppdrag samt
kyrkopolitiska uppdrag har slagits samman. Syftet är att öka möjligheterna till
helhetssyn när det gäller sammanhållning av politiken och fördelningen av uppdrag.
Vid sammansättningen av denna valberedning bör man minimera geografiskt- och
organisatoriskt representativt tänkande och eftersträva ett mera funktionellt synsätt.
Valberedning väljs av kongressen och består idag av nio ordinarie ledamöter och tre
ersättare och väljs för en hel mandatperiod.
Bedömningen är att en av valberedningarnas viktigaste uppgifter är att lägga fram
förslag som har en acceptans i hela partiorganisationen. Eftersom partidistriktet är en
sammanslutning av självständiga arbetarekommuner är det viktigt att samtliga
arbetarekommuner finns representerade i valberedningen på ett likvärdigt sätt för att
förslagen ska upplevas som trovärdiga.
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Valberedning för partiuppdrag inom partidistriktet, består av fem ordinarie
ledamöter och två ersättare. Sammansättningen av denna valberedning bör minska

det representativa/geografisk synsättet. Denna valberedning bör vid minst ett tillfälle
per verksamhetsår överlägga med distriktsledningen om verksamhetens inriktning
och resultat.
Valberedningen inför partiuppdrag som förrättas vid distriktskongresser föreslås
därför bestå av sju ledamöter och ingen ersättare. Den politiska valberedningen
behöver kompletteras med sex ersättare och samtliga ersättare görs personliga.

att

att
att
att
att
att
att
att
att
att

partidistriktet har en gemensam valberedning för riksdagslandstings/region, länsuppdrag samt kyrkopolitiska uppdrag och denna
valberedning väljs av distriktskongressen för en fyraårsperiod året före
allmänna val.
valberedningen skall arbeta aktivt under hela mandatperioden.
denna valberedning skall bestå av högst elva ledamöter
för dessa ska det finnas elva personliga ersättare som träder in vid
ordinarie ledamots frånvaro.
valberedningens ordförande väljes särskilt
i valberedningen skall ingå en ledamot från vardera partidistriktets
verkställande utskott och landstingsgruppens styrelse
i valberedningen skall partidistriktets facklige ledare ingå
för uppdrag i partiorganisationen väljs av distriktskongressen årligen en
valberedning om sju ledamöter för dessa väljs inga ersättare..
ordförande väljes särskilt.
övriga förekommande val bereds av partidistriktets verkställande
utskott

21 (26)

Arbetet med att stärka samordning, samverkan och samarbete inom partidistriktet
och mellan arbetarekommunerna inom såväl organisatoriska som politiska frågor
behöver utvecklas. En närmare dialog mellan ledningarna för partidistriktet och
arbetarekommunerna krävs och behöver också organiseras.

att
att

minst två ordförande- och kassörskonferenser skall genomföras varje
år, varav en som två-dagars
en av konferenserna skall behandla verksamhetsplanering och
budgetfrågor

Sedan flera år tillbaka samlas partidistriktets riksdagsledamöter, kommunallandstingsråd/oppositionsråd några gånger per år. Syftet med denna grupp är att
samla våra främsta företrädare med operativt politisk ansvar och ge förutsättningar
för informationsutbyte och samordning av gemensamt viktiga frågor.

att
att
att
att

Länsgruppen bekräftas som en viktig och ordinarie del av
partidistriktets organisation
Länsgruppen samlas varje verksamhetsår utifrån fastställd
mötesplanering.
riksdagsgruppens arbetsår utgör grund för Länsgruppens planering
riksdagsgruppens länsbänksansvarig är sammankallande i samråd med
partidistriktets 1:e ombudsman
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Samarbetet med sidoorganisationerna skall utvecklas och stärkas. Detta skall ske
genom olika samarbetsprojekt och genom direkt ekonomiskt stöd. Inriktningen och
omfattningen beslutas av distriktsstyrelsen.

att
att

partidistriktet skall utveckla och genomföra samarbetsprojekt med
sidoorganisationerna
partidistriktet skall stödja sidoorganisationerna ekonomiskt

Sedan starten av partidistriktets har distriktsexpedition varit en centralpunkt för
utvecklingen av det politiska och organisatoriska arbetet för socialdemokratin i länet.
Detta kommer också att vara dess roll i den framtida organisationen. Behovet av
samverkan och samordning ökar i takt med samhällsutvecklingen.

att
att

partidistriktets expedition skall vara navet i det politiska och
organisatoriska arbetet för socialdemokraterna i Västernorrland
skapa breda kontaktytor med olika organisationer, företag, myndigheter
och föreningar i länet är en viktig uppgift för partidistriktets expedition
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De förtroendevalda i partidistriktet och arbetarekommunerna har en viktig roll när
det gäller arbetsgivaransvaret för den personal som är anställd i våra organisationer.
Ansvaret gäller inom flera områden men kanske främst inom det personalpolitiska
området, arbetsmiljö, utbildnings och utvecklingsfrågor m.m.

att

att
att

partidistriktets expedition har ett samordningsansvar för
vidareutbildning av samtlig personal anställd i arbetarekommuner inom
distriktet. Den individuella vidareutbildningen ansvarar respektive
arbetsgivare för.
kostnaderna för detta fördelas per person och organisation
partidistriktets expedition svarar för all samordning av övergripande
personalfrågor

På ordförande- och kassörsträffen som genomförs under hösten presenterar
partidistriktet deltagaravgifter för studier- och konferenser som är inplanerade
nästkommande år. Exempel på avgifter kan se ut enligt nedan:
Medlemsutbildning:
600 kr
Två-dagars distriktskongress
2 500 kr
En-dagars kongress/konferens
300 kr
Tvådagars konferens
1 500 kr

att

att
att

på ordförande- och kassörsträffen som genomförs under hösten
presenterar partidistriktet deltagaravgifter för studier- och konferenser
som är inplanerade nästkommande år.
partidistriktet ersätter kostnader för resor men ej förlorad
arbetsförtjänst.
arbetarekommuneras kongressavgiften för ombud till partikongressen
avskaffas.
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7. Ledamöter av landstinget, vilka tillhör Sveriges socialdemokratiska arbetareparti,
ska bilda en landstingsgrupp.
8. Ledamöter och suppleanter i styrelse eller nämnd inom landstinget ska bilda en
partigrupp.
9. Stadgar för landstingsgruppen fastställs av partidistriktets ordinarie kongress.
Före fastställandet ska landstingsgruppens och partidistriktets styrelser yttra sig
över stadgeförslag.
10. Partidistriktets kongress fastställer inför de allmänna valen partiets program för
landstingspolitiken. Programmet utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. På
partidistriktets kongress ska också behandlas sådana landstingsfrågor som har
stor principiell eller ekonomisk betydelse. Partidistriktets styrelse bör fortlöpande
behandla landstingspolitiken. Därutöver bör olika landstingsfrågor behandlas på
partiorganisationens möten. Landstingsgruppen ska lämna rapport om sin
verksamhet under föregående år till partidistriktets ordinarie kongress. Rapporten
införs i distriktets årsberättelse.
11. När sammanräkningen är klar efter allmänt val av landstingsledamöter ska
partidistriktets styrelse kalla valda landstingsledamöter och distriktsstyrelsen till
gruppmöte.
12. Partistyrelsen fastställer normalstadgar för socialdemokratiska landstingsgrupper.

4. Ledamöter av Härnösandsstift, vilka tillhör Sveriges socialdemokratiska
arbetareparti, ska bilda en stiftssgrupp.
5. Stadgar för stiftssgruppen fastställs av partidistriktens (Västernorrland och
Jämtlands) ordinarie kongress. Före fastställandet ska stiftsgruppen och
partidistriktens styrelser yttra sig över stadgeförslag.
6. När sammanräkningen är klar efter allmänt val av landstingsledamöter ska
partidistriktens 1:e ombudsmän kalla valda landstingsledamöter till gruppmöte.
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