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Stadgar för Blekinge Partidistriktet
§ 1 Ändamål
Partidistriktet har till ändamål
att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna,
att vara partiets regionala huvudorganisation för alla anslutna arbetarekommuner
inom av partistyrelsen fastställt område,
att på grundval av distriktets länsövergripande politiska program leda och samordna
partiets politiska arbete i partidistriktet,
att upprätthålla kontakten
partistyrelsen,

med

distriktets

lokala

partiorganisationer

och

att leda, samordna och utveckla partiets agitations-, organisations-, studie och
informationsverksamhet inom distriktet,
att främja arbetarrörelsens barn- och ungdomsverksamhet,
att planlägga och leda partiets deltagande i allmänna val inom distriktsområdet,
att utveckla och samordna den facklig-politiska verksamheten,
att verka för att ansluta fler medlemmar till det socialdemokratiska partiet.

§ 2 Organisation
Moment 1. Partidistriktets område utgörs av Blekinge län.
Moment 2. Varje arbetarekommun inom länet ska tillhöra partiet genom partidistriktet.

§ 3 Avgifter och rapporter för arbetarekommunerna
Moment 1. Partidistriktets medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs av
distriktskongressen. Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade
avgifter för partidistriktet utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och 31 december
det år som avgiften erlagts av medlemmen.
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Moment 2. Arbetarekommunens styrelse ska senast den 15 april varje år till partidistriktet sända verksamhets- och ekonomisk berättelse avseende föregående år.
Moment 3. Regler om anslutning av lokal facklig organisation fastställs av
distriktsstyrelsen.

§ 4 Distriktskongress
Moment 1. Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ.
Kongressen består av 250 ombud.
Moment 2. Ordinarie kongress hålls årligen på tid och plats som bestäms av
distriktsstyrelsen.
Extra kongress hålls då distriktsstyrelsen så beslutar eller då minst två av
arbetarekommunerna inom partidistriktet så begär. Extra kongress kan behandla
endast de frågor som upptagits i kallelsen.
Moment 3. Kallelse till ordinarie kongress ska utfärdas av distriktsstyrelsen senast fem
månader före kongressen. I kallelsen anges tid och plats för kongressen.
Extra kongress kan inkallas utan iakttagande av denna tid. Distriktsstyrelsen
fastställer därvid tider för i distriktsstadgarna § 4 berörda moment.
Moment 4. Varje arbetarekommun, som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till
partidistriktet, har rätt att utse ombud till kongressen. De 250 ombuden fördelas
genom att varje arbetarekommun först erhåller 10 grundombud. Därefter räknas ett
jämförelsetal fram för varje arbetarekommun genom att dess medlemstal delas med
en tvåhundradel av partidistriktets medlemstal. Varje arbetarekommun tilldelas ett
ombud för varje heltal i jämförelsetalet. Uppgår inte de fördelade ombuden till 200
fördelas de återstående till de arbetarekommuner som har störst överskottstal (dvs.
störst decimaler). Medlemssiffrorna per den 31 december året innan ligger till grund
för fördelningen.
Moment 5. Ombudsval till extra kongress sker efter samma regler som gäller för
ordinarie kongress.
Moment 6. Medlem, som tillhör partidistriktet, har rätt att föreslå kandidater till
kongressombud. Förslag på kandidater ska lämnas till arbetarekommunens styrelse
inom av denna angiven tid. Socialdemokratisk förening/klubb ska sända uppgift på
alla föreslagna kandidater till arbetarekommunens styrelse. Arbetarekommunens
möte väljer ombud och ersättare.
Moment 7. Fullmakt för ombud och ersättare för dessa utfärdas av
arbetarekommunens styrelse och sänds till distriktsstyrelsen inom av denna angiven
tid.
Moment 8. Fullmaktsgranskningen kan företas av distriktets revisorer och ska vara
verkställd före kongressens öppnande.
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Moment 9. Endast ombud har rösträtt vid kongressen. Varje ombud har en röst.
Rösträtten får inte överlåtas.
Moment 10. Distriktsstyrelsens ledamöter och en ordinarie revisor har yttrande- och
förslagsrätt vid kongressen.
Moment 11. Till kongressen ska de socialdemokratiska landstingsledamöterna inom
partidistriktet framlägga skriftlig rapport om sin verksamhet under föregående år. De
utser en representant som har yttrande- och förslagsrätt vid kongressen.
Moment 12. Till kongressen ska de socialdemokratiska riksdagsledamöterna inom
partidistriktet framlägga skriftlig rapport om sin verksamhet under föregående år.
Moment 13. Av partistyrelsen utsedd representant, de socialdemokratiska
riksdagsledamöterna inom partidistriktet och fast anställd funktionär på partidistriktet
och i arbetarekommunerna har rätt att närvara på kongressen och har yttrande- och
förslagsrätt.
Moment 14. Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk
grundorganisation som tillhör partidistriktet och den ska sändas till
arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motion ska behandlas av
arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin
egen eller besluta att sända in den som enskild.
Moment 15. Motion ska efter behandling av arbetarekommunens möte sändas till
partidistriktet inom angiven tid.
Moment 16. Motionshäftet jämte distriktsstyrelsens utlåtande ska senast en månad
före kongressen sändas till arbetarekommunerna, de socialdemokratiska
föreningarna, klubbarna och kongressombuden.
Moment 17. Enkel fråga kan ställas av varje medlem som tillhör partidistriktet och den
ska lämnas till partidistriktets senast en vecka innan kongressen sammanträder.
Moment 18. Enkel fråga kan ställas till distriktsstyrelseledamöter, riksdags- och
landstingsledamöter, inom partidistriktet anställda funktionärer och andra företrädare
med uppdrag på länsplanet. När frågan lämnas in ska det framgå vem den ställs till.
Distriktsstyrelsen avgör om frågan ska tas upp till behandling och vem som skall
svara.
Moment 19. När frågan besvarats får endast frågeställare och svarande delta i debatten
med anledning av frågan.
Moment 20. Kongressen väljer året efter valår en valberedning som ansvarar för
beredningen av samtliga val som partidistriktet har att förrätta eller lägga förslag till.
Valberedningen väljs på en tid av fyra år. Denna ska bestå av en representant från
varje arbetarekommun samt en från vardera SSU, kvinno-, broderskaps och LOdistrikten.
Dessa nominerar ledamöter och ersättare vilka väljs av
distriktskongressen. Kongressen utser utöver dessa särskilt en ordförande och en
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ersättare för denna.
försteombudsman.

Bereder

valet

av

valberedning

görs

av

distriktets

Moment 21. Omröstningar sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna
sedlar. Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd
valsedel ska uppta de antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller
färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått de högsta röstetalen. Uppstår lika
röstetal vid sluten omröstning avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.
Moment 22. Vid distriktskongressens sammanträde ska följande punkter behandlas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning
val av verkställande utskott
verksamhets- och ekonomisk berättelse för föregående år
styrelsens ansvarsfrihet för föregående år
motioner
enkla frågor
distriktsstyrelsens förslag
rapport från landstings-, riksdags- och regiongrupperna

Moment 23. Förslag till arbetsordning och dagordning för kongressen ska upprättas av
distriktsstyrelsen.

§ 5 Partidistriktets förtroenderåd
Moment 1. Förtroenderådet sammanträder minst en gång om året – på kallelse av
distriktsstyrelsen.
Moment 2. Kallelse till förtroenderådet utfärdas av distriktsstyrelsen senast två veckor
före sammanträdet.
Moment 3. Distriktsstyrelsen beslutar inför varje sammanträde om dagordning och
arbetsordning för sammanträdet.
Moment 4. Förtroenderådet består av 85 ombud som fastställs av distriktskongressen
och fördelas på arbetarekommuner enligt samma fördelningsprincip som gäller för
distriktskongress. Ombud och ersättare till förtroenderådet väljs av
arbetarekommunerna för tiden fram till nästa distriktskongress.
Moment 5. Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt vid
förtroenderådets sammanträde.
Moment 6. För förtroenderådet gäller samma regler för rösträtt, omröstning, yttrande
och förslagsrätt som vid distriktskongress, § 4.
Moment 7. Protokoll från förtroenderådets sammanträde utsänds
arbetarekommuner och ombud senast sex månader efter sammanträde.

till
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§ 6 Distriktsstyrelsen
Moment 1. Distriktsstyrelsen handhar ledningen av distriktets verksamhet i
överensstämmelse med dessa stadgar och av kongressen fattade beslut.
Distriktsstyrelsen är, då kongress inte är samlad, distriktets högsta beslutande organ.
Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på
distriktsexpeditionen. Distriktsstyrelsen kan delegera arbetsgivaransvaret till
verkställande utskottet.
Moment 2. Distriktsstyrelsen ska bestå av 15 ledamöter. Ordföranden väljs särskilt av
distriktskongressen bland ledamöterna i styrelsen.
Moment 3. Bland styrelsens ledamöter utses ett verkställande utskott om 5 personer.
Distriktsordförande ska vara bland dessa och även vara ordförande i verkställande
utskottet.
Moment 4. Studieorganisatör och facklig ledare ska utses i distriktet och ska ingå i
distriktsstyrelsen.

§ 7 Revision
Moment 1. För granskning av distriktsstyrelsens och verkställande utskottets
verksamhet samt distriktets räkenskaper väljer kongressen tre revisorer och tre
ersättare. Ersättarna inkallas vid förfall för ordinarie revisorer i den ordning de valts.
Moment 2. Till kongressen avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och
distriktsstyrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker
ansvarsfrihet.

§ 8 Allmänna val och kandidatnomineringar
Moment 1. Partimedlem som innehar politiska förtroendeuppdrag ska genom sina
uppdrag medverka i genomförandet av socialdemokratins program, fastställda av
partikongress, distriktskongress eller annat möte. I övrigt gäller "Regler för
samarbetet mellan de förtroendevalda och partiorganisationerna" fastställda av
partikongressen.
Moment 2. Partiets valsedlar ska upprättas så att en jämn könsfördelning och en med
samhället i övrigt representativ sammansättning tillgodoses. Politiska uppdrag bör
fördelas på så många medlemmar som möjligt. För att främja ett enigt uppträdande
vid allmänna val tillråds organisationer och partimedlemmar att motverka
uppkomsten av så kallade spränglistor.
Moment 3. Varje partimedlem och till partiet ansluten organisation har rätt att föreslå
kandidater till politiska förtroendeuppdrag.
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Moment 4. Valsedel till riksdagsvalet fastställs på distriktskongressen valåret. Valsedlar
till landstingsvalet fastställs på respektive arbetarekommuns årsmöte valåret. För
Sölvesborgs och Olofströms arbetarekommun fastställs valsedeln av en gemensam
valkonferens, till vilken distriktsstyrelsen kallar.
Moment 5. Partimedlemmar, anslutna föreningar och fackliga organisationer samt
arbetarekommunens fackliga utskott sänder förslag på kandidater till riksdags- och
landstingsval till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid.
Moment 6. Arbetarekommunen sänder till distriktsstyrelsen uppgifter om alla föreslagna kandidater till riksdagsvalet inom av denna fastställd tid. Arbetarekommunen kan i
yttrande rangordna några eller samtliga kandidater.
Moment 7. Partidistriktets valberedning lägger förslag till valsedel för riksdagsvalet.
Respektive arbetarekommun tillsätter valberedning för sin landstingsvalsedel.
Moment 8. Valberedningen gör upp förslag till valsedel för riksdagsvalet. Förslaget
föreläggs distriktsstyrelsen för yttrande. Valberedningens förslag och distriktsstyrelsens yttrande behandlas av distriktskongressen på våren valåret.
Arbetarekommunens valberedning gör upp förslag till valsedel för landstingsvalet.
Arbetarekommunens styrelse förelägger distriktsstyrelsen förslaget för yttrande inom
av denna fastställd tid. Uppgifter om alla föreslagna kandidater ska bifogas förslaget
till valsedel. Förslaget och distriktsstyrelsens yttrande behandlas av arbetarekommunens årsmöte valåret. För Sölvesborgs och Olofströms arbetarekommun
behandlas förslaget och distriktsstyrelsens yttrande av en valkonferens, till vilken distriktsstyrelsen kallar.
Moment 9. Vid fastställande av valsedel ska omröstning ske plats för plats. För
placering på valsedel fordras att kandidat fått minst en röst över hälften av samtliga
godkända röster. Uppnås inte sådan majoritet företas omval mellan de båda som
erhållit högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgör lotten. Omröstning sker med slutna
sedlar.
Moment 10. Under nomineringsprocessen kan rådgivande provval genomföras. Regler
för provvalet fastställs av distriktsstyrelsen.
Moment 11. Om minst 1/3 av de närvarande röstberättigade på distriktskongressen,
valkonferens eller arbetarekommunens årsmöte kräver allmän omröstning bland
partimedlemmarna ska sådan äga rum. Krav om allmän omröstning behandlas sedan
valsedel gjorts upp enligt moment 9. Samtidigt fastställs bestämmelser, utöver här
angivna, för omröstningen.
Moment 12. Vid allmän omröstning används den valsedel som gjorts upp enligt
moment 8. På valsedeln ska anges regler för omröstningen. I vallokalen ska det
finnas förteckning över samtliga kandidater som nominerats. Röstande som önskar
ändra placeringen av kandidaterna på valsedeln kan göra detta genom numrering.
Valbara är alla nominerade.
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Moment 13. Giltig är endast den valsedel som upptar det antal namn valsedel i slutligt
skick ska uppta. Valsedel som efter strykningar och tillägg upptar fler eller färre namn
är ogiltig. Valsedel som ger anledning till tvekan om den röstandes önskan kasseras.
Moment 14. Efter allmän omröstning placeras kandidaterna på partiets valsedel enligt
följande regler. Första platsen besätts av den kandidat som erhållit flest godkända
röster på denna plats. Andra platsen besätts av den kandidat som sammanlagt erhållit
flest godkända röster på första och andra platserna. Tredje platsen besätts av den
kandidat som sammanlagt erhållit flest godkända röster på första, andra och tredje
platserna. Därpå följande platser tillsätts enligt samma beräkningsmetod som ovan.
Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 9. Behandling av länsövergripande frågor
Moment 1. Partiets landstingsledamöter inom distriktet ska bilda en landstingsgrupp.
Ledamöter och ersättare i styrelse eller nämnd inom landstinget ska bilda en
partigrupp. När sammanräkningen är klar efter allmänt landstingsval sammankallar
distriktsstyrelsen valda landstingsledamöter till gruppmöte.
Moment 2. Partiets ledamöter och ersättare i Regionstyrelsen inom distriktet ska bilda
en regiongrupp. Ledamöter och ersättare i styrelse eller nämnd inom regionen ska
bilda en partigrupp.
Moment 3. Stadgar för landstingsgruppen fastställs av distriktskongressen. Före
fastställandet ska landstingsgruppens och partidistriktets styrelser yttra sig över
förslaget.
Moment 4. Distriktskongressen fastställer partiets olika länsövergripande program.
Dessa utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. Sådana länsövergripande frågor
som har stor principiell eller ekonomisk betydelse behandlas på distriktskongress eller
förtroenderåd. Distriktsstyrelsen bör fortlöpande följa den länsövergripande
politiken. Därutöver bör olika länsövergripande frågor behandlas på
partiorganisationernas möten. Landstingsgruppen ska lämna rapport om sin
verksamhet under föregående år, vilken införs i partidistriktets årsberättelse, till
distriktskongressens sammanträde.
Moment 5. Partimedlemmar, anslutna föreningar och fackliga organisationer samt
arbetarekommunens fackliga utskott sänder förslag på kandidater till val som
förrättas av landstingsmötet och regionstyrelse samma år som allmänna val ägt rum
till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Tiden ska anges genom
annonsering eller cirkulär till anslutna föreningar och fackliga organisationer samt
arbetarekommunens fackliga utskott. Arbetarekommunen sänder till distriktsstyrelsen
uppgifter om alla föreslagna
kandidater inom av denna fastställd tid.
Arbetarekommunen kan i yttrande rangordna kandidaterna.
Moment 6. Partidistriktets valberedning upprättar förslag på kandidater. Distriktsstyrelsen och partidistriktets förtroenderåd behandlar förslaget. Därefter
behandlar och fastställer landstingsgruppen respektive regiongruppen samtliga
valärenden och vidarebefordar dessa till respektive beredande organ.
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Moment 7. Förslag på kandidater till fyllnadsval till styrelser och nämnder inom
landstinget och regionen förbereds av landstingsgruppens styrelse respektive
regiongruppen i samråd med distriktsstyrelsen.

§ 10 Allmänna bestämmelser
Moment 1. Partidistrikt och dess styrelse ska utöver dessa stadgar också iaktta vad
partiets stadgar och partikongressens beslut innehåller av rättigheter och skyldigheter.
Moment 2. Dessa stadgar för partidistriktet kan endast ändras eller upphävas vid
ordinarie distriktskongress. De får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i
partiets grundstadgar.

