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Organisationsdokumentet syfte är att sammanfatta partidistriktets konkreta 

tillämpningar av partietsstadgar för partidistriktet, samt beskrivning utöver den 

demokratiska organisationen av viktiga grupper och arenor inom partidistriktet. 

 

• att värva medlemmar,  

• utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet,  

• valorganisationen i verksamhetsområdet,  

• utveckling och samordning av politiken inom regionen,  

• nominering av företrädare på länsnivå,  

• kommunikationsstöd till riksdagsledamöter i valkretsen,  

• 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,  

• tillsyn över arbetarekommunernas verksamhet och utveckling.  

 

Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ. Enligt stadgarna hålls 

kongress årligen, senast före april månads utgång. Vid distriktskongressen 2000 

fastställdes antalet ombud till 175 st. 

Varje arbetarekommun erhåller 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  
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• varje arbetarekommun erhåller 5 stycken fasta ombud 

 

• resterande antal ombud fördelas efter medlemsantalet per det månadsskifte som 

infaller fem månader före distriktskongressen 

 

• 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 

 

• nomineringsstopp inför distriktskongressen utgörs av samma datum som 

motionsstopp, om inte valberedningen beslutar annat 

 

• partidistriktet svarar för motsvarande kostnader för tjänstgörande 

styrelseledamöter samt revisorer. 

 

Motioner behandlade av distriktskongressen återkopplas till beslut till motionär efter 

distriktsstyrelsens behandling av bifallna motioner. Den återrapportering som sker kring 

bifallna motioner till distriktskongressen meddelas även motionären. 

 

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. 
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• distriktsstyrelsen skall bestå av totalt 15 ordinarie ledamöter  

 

• inga ersättare 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 

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

 

• en representant från SSU Västernorrland adjungeras till distriktsstyrelsen  

 

• distriktsstyrelsen själv avgör vilka som i övrigt skall adjungeras till styrelsen 
 

Fackliga ledaren och studieledaren har tydliga ansvarsområden. Dessa väljer sedan sina 

arbetsformer för samverkan med arbetarekommuner och sidoorganisationer. Vice 

ordförande och medlemsansvarig ska utses inom styrelsen. Därutöver avgör 

distriktsstyrelsen själv för vilka områden det behövs utses särskilt ansvariga eller 

särskilda grupper.  
 
 

Verkställande utskott (VU) består av fyra ledamöter, där distriktsordförande automatiskt 

är ordförande. 

 

VU väljs av distriktskongressen. 

 

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. 
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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 år före allmänna val eller januari/februari valåret och 

under hösten efter allmänna val, i de fall distriktsstyrelsen inte beslutar att 

distriktskongressen utgör valkonferens. 

 

Valkonferens 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. 

 

Ombud till valkonferensen är 101 ombud, varav varje arbetarekommun. Varje 

arbetarekommun erhåller 2 st. fasta ombud.  Resterande 87 st. ombud fördelas enligt 

medlemsantalet. 

 

Handlingar till valkonferenser ska vara ombuden tillhanda senast en vecka före 

valkonferensen. 
 

Socialdemokraterna i Västernorrland har två valberedningar inom partidistriktet. 

 

En valberedning för riksdags- region- och länsuppdrag samt kyrkopolitiska 

uppdrag. Syftet är att öka möjligheterna till helhetssyn när det gäller sammanhållning av 

politiken och fördelningen av uppdrag.  
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Den består av 11 ledamöter och för dessa personliga ersättare. I denna valberedning ska 

det ingå personer från verkställande utskottet och regiongruppens styrelse, samt 

distriktsstyrelsens fackligledare. Valberedningen väljs år före allmänt val och väljs för 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. 

 

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. 

 

 

Öppen beredningsprocess 

Valberedningsprocessen behöver präglas av öppenhet. Valberedningen skall därför 

kontinuerligt informera om sitt arbete och vara tydlig med hur valberedningsprocessen 

går till. Det ska vara enkelt och ta del av när enskilda medlemmar och olika partiorgan 

förväntas vara aktiva i processen.  

 

Ansvar för att säkerställa mångfalden 

För att nå olika mål om mångfald måste överrepresenterade grupper vara beredd att stå 

tillbaka. Valberedningen ska representera hela organisationens intressen och har 

möjlighet att göra egna nomineringar för att säkerställa mångfalden. 

 

Kvinnor och män  

Distriktskongressen 2012 beslutade att arbetarekommunerna skall nominera både man 

och kvinna till de val som skall förrättas av kongressen. Valberedningen har i uppdrag 
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att beslutet verkställs. Ett absolut krav är att listor, styrelser, styrelse- och nämndgrupper 

som presenteras är jämställda. Jämställdhetskravet behöver också uppnås övergripande 

när det gäller ledande uppdrag som t ex ordföranden och liknande. Det ställer ett stort 

ansvar att arbetarekommunerna inkommer med nomineringar från båda könen. I annat 

fall skall valberedningen se efter kandidater från andra arbetarekommuner. 

 

Ständig föryngring 

Partikongressen 2009 beslutade om målsättningen att 25 % av kandidaterna på 

valbarplats till listorna inför offentliga uppdrag ska vara under 35 år.  För att uppnå det 

målet måste valberedningen säkerställa att nomineringar på medlemmar under 35 år 

inkommer och valberedningen i sitt förslag har tagit betydande steg för att uppnå 

målsättningen. Det ligger ett stort ansvar i att arbetarekommunerna inkommer med 

nomineringar av kandidater under 35 år. 

 

Breda erfarenheter och förnyelse,  

Valberedningen ska ta hänsyn till att alltid ha nya kandidater som skolas in för 

framtiden, varvat med erfarna kandidater som idag har en stor kunskap och lämplighet. 

Det är också viktigt med att det finns bredd av erfarenhet från fackligaorganisationer, 

olika delar av arbetslivet, organisationslivet. 

 

Hela länet ska vara finnas med 

Sammantaget ska kandidaterna som förslås till valbara platser representera olika delar av 

länet.  

 

Granskning av kandidater till riksdag och regionlista 

Valberedningen behöver komplettera bedömningarna kopplat till respektive uppdrag 

genom fördjupade analyser av kandidaterna. Omfattningen av de fördjupade analyserna 

bör valberedningen göra utifrån ev tidigare analyser och hur framträdande roll 

kandidaten föreslås till. Granskningarna kan innehålla samtal med valberedningen, 

självgranskningsunderlag kartläggning i media och sociala medier eller andra publika 

källor. 

 

Uppföljningsansvar 
Valberedningen har också att förbereda förtroendevalda på när det är dags att gå vidare 
till andra uppgifter eller avsluta sitt uppdrag. Valberedningen har i uppdrag att föra en 
dialog med de förtroendevalda under mandatperioden, samt inför kommande val.  
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• partidistriktet har en gemensam valberedning för riksdags- 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 regiongruppens styrelse 

 

• i valberedningen skall partidistriktets facklige ledare ingå 

 

• valberedningen skall arbeta utifrån ovanstående instruktioner 

 

• för uppdrag i partiorganisationen väljs av distriktskongressen årligen en 

valberedning om sju ledamöter för dessa väljs inga ersättare. 

 

• ordförande och fackligledare väljes särskilt det ena året och det andra året väljs 

studieledare. 

 

• valberedningen skall arbeta utifrån ovanstående och tillämpbara instruktioner 

 

• övriga förekommande val bereds av partidistriktets verkställande utskott 
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Arbetarkommunerna är partidistriktets medlemmar och kontakter, kommunikationen 

och samarbetet mellan partidistriktet och arbetarekommunerna måste fungera på ett bra 

sätt. Regelbundna kontakter mellan distriktsexpeditionen och arbetarekommunernas 

ledningar är ett ömsesidigt ansvar, men även att tillsammans hitta goda gemensamma 

arbetsformer. Partidistriktet har ett särskilt ansvar att stödja arbetarekommunernas 

verksamhets- och organisationsutveckling, samt i deras roll som arbetsgivare. 

 

 

Riksdagsbänken har en viktig betydelse i att partiorganisationen är väl införstådd med 

linjerna och argumentationen för den nationella politiken. Samtidigt är ledamöterna en 

viktig ingång i de nationella diskussionerna och kunskapskälla för kommunala och 

regionala företrädarna, samt partiorganisationen. 

 
Riksdagsledamöternas mediaarbete och utåtriktade kommunikationär avgörande för 
opinionsbildningen för partiets idéer och politik.  

 

Riksdagsbänken har en självklar plats i partidistriktets politikutveckling och i övriga 

verksamhetsdelar som t ex kampanjaktiveter, studieverksamheten och i den facklig-

politiska samverkan.  

 

Regiongruppen har en särskild roll och uppgift när det gäller att både kommunicera och 

utveckla politiken kring hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsansvaret för 

Västernorrland. Regiongruppen spelar en viktig roll i partidistriktets organisationsarbete, 

politikutveckling och i övriga verksamhetsdelar som t ex kampanjaktiveter, 

studieverksamheten och i den facklig-politiska samverkan. Regiongruppen arbetar 

utifrån stadgar fastställda av distriktskongressen. Dessa stadgar ska fastställas av 

distriktskongressen inför varje mandatperiod. 

 

Den socialdemokratiska gruppen i stiftet är gemensam med Jämtlands partidistrikt. 

Stiftsgruppen arbetar utifrån stadgar fastställda av distriktskongresserna i de båda 

partidistrikten. Dessa stadgar ska fastställas av distriktskongressen inför varje 

mandatperiod. 
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Länsgruppen är en viktig och ordinarie del av partidistriktets organisation och består av 

partidistriktets riksdagsledamöter, kommunal-, regionråd/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.  
 

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. 

 

Expeditionsort är Härnösand. 
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