I enlighet med partiets stadgar har distriktsstyrelsen, vid sitt sammanträde den 9 oktober 2018,
behandlat valberedningens förslag till nomineringskonferensen för regionala uppdrag.
Distriktsstyrelsen har i sin behandling bevakat att valberedningen beaktat nedanstående kriterier som
antogs av distriktskongressen i april 2017:
-Partiets valsedlar ska upprättas så att jämn könsfördelning tillgodoses. En fortgående nyrekrytering
av yngre krafter ska tillgodoses.
- Riks-, regional- och kommunalpolitiska uppdrag bör fördelas på så många som möjligt.
-Partikongressen 2009 beslutade att ha som målsättning att 25 procent av de valbara på
Socialdemokraternas listor ska vara under 35 år.
- Förslag på kandidater till val som förrättas av regionfullmäktigemötet samma år som allmänna val
ägt rum sänds till distriktsstyrelsen inom av denna fastställda tid.
- Partimedlemmar, anslutna organisationer samt arbetarekommunernas fackliga utskott sänder
förslag på kandidater till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställda tid.
- Arbetarekommuns styrelse ska sända in uppgift på alla föreslagna kandidater till distriktsstyrelsen.
Arbetarekommunerna kan i yttrandet rangordna kandidaterna.
- Valberedningen upprättar förslag på kandidater (Valberedningens uppdrag och sammansättning
behandlas under separat punkt på dagordningen).
- Partidistriktets styrelse behandlar förslaget. Partidistriktets valkonferens behandlar valberedningens
förslag innan det överlämnas till regionfullmäktigegruppen.
- Förslag på kandidater till fyllnadsval till styrelser och nämnder inom regionen bereds av
regionfullmäktigegruppens styrelse och partidistriktets verkställande utskott.
-Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedning rätt att föreslå kandidater.
Inom valberedning kan arbetsutskott utses.
I partidistriktets valberedning bör minst en representant från partidistriktets fackliga utskott ingå.
•
•
•
•

för att upprätthålla sambandet mellan uppdrag i kommun och region
för sambandet mellan uppdrag i regionstyrelsen och ledande nämnd-/styrelseuppdrag
följduppdrag
temporära uppdrag

•
•
•

bejaka erfarenhet, kompetens och förnyelse
bejaka mångfald
ha som mål att uppnå en jämn spridning av uppdragen som speglar samhället och befolkningens
sammansättning
uppmuntra/ta tillvara på de som vill byta uppdrag - ge möjlighet till en omstart

•

Distriktsstyrelsen finner att valberedningen har beaktat ovanstående kriterier och att förslaget
därmed kan överlämnas till valkonferensen för behandling och beslut.
Malmö den 9 oktober 2018

