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DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG - NYTT1
FÖRSLAG TILL VAL AV
A) TRE ORDFÖRANDE FÖR DISTRIKTSKONGRESSEN
Carina Nilsson
Malmö
Kent Mårtensson
Ystad
Ewa Pihl Krabbe
Kristianstad
B) SEKRETERARE FÖR DISTRIKTSKONGRESSEN
Margareta Liljedahl Eriksson
Helsingborg
Patric Nelson
Kristianstad
Sara Mellander
Malmö
C) RÖSTRÄKNARE TILLIKA VALFÖRRÄTTARE
Stig Svensson
Elo Johannesen

Lund
Hässleholm

D) REDAKTIONSUTSKOTT
Niklas Karlsson, ordförande

Landskrona

Annelie Karlsson
Joakim Sandell
Anna Ingers
Henrik Fritzon
Elin Gustafsson
Per-Ola Nilsson
Pia Ingvarsson
Lena Wallentheim

Kristianstad
Malmö
Helsingborg
Kristianstad
Lund
Ystad
Simrishamn
Hässleholm

E) FASTSTÄLLANDE AV TID OCH DAG FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

Måndagen den 22 november, kl 09.00-16.00 på partidistriktets expedition i Malmö.

FÖRSLAG ANGÅENDE ANSLAG TILL
UNGDOMS- OCH KVINNODISTRIKTET, HBT-S, SOCIALDEMOKRATER FÖR TRO
OCH SOLIDARITET, UNGA ÖRNAR OCH ARBETARRÖRELSENS ARKIV I SKÅNE
Distriktsstyrelsen begär bemyndigande att bidraga med ekonomiskt stöd till ungdoms- och
kvinnodistriktet, HBT-S, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Unga Örnar och
Arbetarrörelsens arkiv i Skåne efter de behov och möjligheter som föreligger.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att
1

kongressen bifaller förslaget.

Nya förslag markeras i fet stil
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FÖRSLAG TILL TIDER FÖR FÖRRÄTTANDE AV VAL
Lördagen den 28 augusti 2021
12.00

Val av ordförande för en tid av två (2) år

12.05

Val av fem ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två (2) år

15.00

Val av tre ledamöter i verkställande utskottet för en tid av två (2) år

15.05

Val av fem suppleanter i distriktsstyrelsen för en tid av ett (1) år

17.15

Val av tre revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år

17.25

Val av 13 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år

FÖRSLAG TILL VAL AV VALBEREDNING
Cecilia Dahl Andersson

Trelleborg, sammankallande

Leif Jakobsson
Eva Örtegren
Tommy Augustsson
Inger Åbonde
Torbjörn Lövendahl
Mikael Skoog
Irene Nilsson
Anders Tell
Eleni Rezai
Tina Christensen
Gunilla Olsson
Marie Nilsson

Malmö AK
Landskrona
Osby
Tomelilla
Staffanstorp
Helsingborg
Hässleholm
Kristianstad
Lund
Åstorp
Ystad
LO-distriktet

Övriga nominerade:
Ulrika Thulin, Bjuv AK
Katja Larsson, Burlöv AK
Jimmy Runesson, Kävlinge AK
Roland Wiking, Sjöbo AK
Gertrud Ekman, Skurup AK
Magnus Alm, Skurup AK
Valentin Jovanovic, Svedala AK
Torbjörn Sköld, Svedala AK
Anders Bengtsson, Östra Göinge AK

Bjuv AK
Burlöv AK
Kävlinge AK
Sjöbo AK
Skurup AK
Skurup AK
Svedala AK
Svedala AK
Östra Göinge AK
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FÖRSLAG TILL VALBEREDNING FÖR VAL TILL RIKSDAG
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att
att
att
att
att
att
att
att

utse fyra valberedningar för riksdagslistorna, en för Malmö kommuns valkrets, en
för Skånes läns västra valkrets, en för Skånes läns södra valkrets och en för Skånes
läns norra och östra valkrets,
respektive valberedning tar fram kandidatlistor vilka senare föreläggs den av
distriktsstyrelsen fastställd valkonferens (tid fastställs senare),
valberedningarna i varje valkrets utgörs av en representant från varje i valkretsen
ingående arbetarekommun respektive den av Malmö arbetarekommuns
representantskap valda valberedning, samt representanter för distriktsstyrelsen,
i valberedningen ska ingå en representant från kvinnodistriktet och SSU-distriktet
vilka ska vara boende inom valkretsen,
distriktsstyrelsen tillsätter ordförande plus ytterligare två representanter i respektive
valberedning,
distriktsstyrelsen fastställer ledamöterna i valberedningarna utifrån
arbetarekommunernas nomineringar (nomineringstiden fastställs senare),
de av valkonferensen fastställda valsedlarna för val till ordinarie riksdagsval
fastställs att även gälla vid eventuella extra riksdagsval under mandatperioden,
vid valkonferensen äger endast ombuden inom respektive valkrets rösträtt
avseende listor i den egna valkretsen.

FÖRSLAG TILL VALBEREDNING FÖR VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att
att
att
att
att
att
att
att
att

utse sex valberedningar för regionfullmäktigelistorna, Nordvästra Skånes valkrets,
Nordöstra Skånes valkrets, Sydöstra Skånes valkrets, Mellanskånes valkrets,
Sydvästra Skånes valkrets samt Malmö kommuns valkrets,
respektive valberedning tar fram kandidatlistor vilka senare föreläggs den av
distriktsstyrelsen fastställd valkonferens (tid fastställs senare),
valberedningarna i varje valkrets utgörs av en representant från varje i valkretsen
ingående arbetarekommun respektive den av Malmö arbetarekommuns
representantskap valda valberedning, samt representanter för distriktsstyrelsen,
i valberedningen ska ingå en representant från kvinnodistriktet och SSU-distriktet
vilka ska vara boende inom valkretsen,
distriktsstyrelsen tillsätter ordförande plus ytterligare två representanter i respektive
valberedning,
distriktsstyrelsen fastställer ledamöterna i valberedningarna utifrån
arbetarekommunernas nomineringar (nomineringstiden fastställs senare),
distriktsstyrelsen får kongressens uppdrag att utse valberedning som har till uppgift
att förbereda de val som förrättas av regionfullmäktige efter valet 2022,
distriktsstyrelsen får i uppdrag att kalla till valkonferens efter valet 2022 för att välja
ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder inom Skåne län jämte övriga
regionala uppdrag,
vid valkonferensen äger endast ombuden inom respektive valkrets rösträtt
avseende listor i den egna valkretsen.
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FÖRSLAG TILL KANDIDATFÖRSÄKRAN
Undertecknad kandiderar för Socialdemokraterna i val till:
☐
☐
☐

Regionfullmäktige Skåne
Riksdagen
Europaparlamentet

☐
☐

Stiftsfullmäktige för Lunds stift
Kyrkomötet

Att företräda socialdemokratin innebär ett förtroende från medlemmarna och väljarna. Vårt gemensamma
mål för det politiska arbetet är att tillsammans förändra och utveckla samhället utifrån de
socialdemokratiska värderingarna. Som kandidat är du en offentlig person och förväntas agera som ett
föredöme såväl i det offentliga som privata. Med anledning av hur sociala medier växt i betydelse
understryks vikten av att agera som ett föredöme även på dessa plattformar. Partidistriktets valledning är
ansvarig för den regionala valrörelsen och har till uppgift att stärka partiet.

I valrörelsen förbinder jag mig:
att
att
att
att
att

i valrörelsen bidra till framgång för partiet i en sammanhållen valrörelse,
delta aktivt i den av partiet organiserade utåtriktade verksamheten,
stå till valledningens förfogande under hela valrörelsen,
eventuella bidrag, såväl till partiet som till enskilda kandidater, redovisas till valledningen
samt att medlen disponeras av valledningen i samråd med aktuella kandidater,
inte bedriva personvalskampanj eller presentera personvalsinslag utan godkännande från
partidistriktets styrelse.

I valrörelsen godkänner jag:
att

partiet presenterar mig som kandidat med text och bild i broschyrer och på hemsidor i
enlighet med det underlag som jag lämnar in.

Om jag blir invald i Regionfullmäktige/Riksdagen/Europaparlamentet/
Stiftsfullmäktige/Kyrkomötet förbinder jag mig:
att
att
att
att
att

att
att

upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till exempel genom att
regelbundet delta i mötesverksamheten,
delta aktivt i partiets utåtriktade arbete,
erlägga så kallade kansliavgifter och gruppavgifter som beslutas av partiet och partigrupp,
ingå i regionfullmäktigegruppen/riksdagsgruppen/europaparlamentsgruppen/
stiftsfullmäktigegruppen/kyrkomötesgruppen och delta i dess möten,
följa regionfullmäktigegruppen/riksdagsgruppen/europaparlamentsgruppen/
stiftsfullmäktigegruppen/kyrkomötesgruppen majoritetsbeslut och endast rösta mot
partilinjen i regionfullmäktigegruppen/riksdagsgruppen/europaparlamentsgruppen/
stiftsfullmäktigegruppen/kyrkomötesgruppen om gruppen har gett sitt godkännande till
detta,
i övrigt följa de skyldigheter som stadgarna föreskriver för förtroendevalda,
avsäga mig mitt uppdrag om mitt medlemskap i partiet upphör.

Om jag blir invald i Regionfullmäktige/Riksdagen/Europaparlamentet/
Stiftsfullmäktige/Kyrkomötet godkänner jag:
att

partiet presenterar mig som politiker med text och bild i broschyrer och på hemsidor.

Jag är också medveten om de rättigheter och skyldigheter som stadgarna föreskriver för medlemmar och
förtroendevalda.

5

FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR KANDIDATNOMINERINGAR
- Vägledande för valberedning för regionala och nationella uppdrag
Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom Svenska kyrkan
Allmänna regler
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.
Valberedning
För att förbereda fastställandet av valsedel till riksdagsval utser distriktets ordinarie kongress en
valberedning året före det år riksdagsval äger rum. För att förbereda fastställandet av valsedel till
landstingsval beslutar distriktets ordinarie kongress året före det år landstingsval äger rum på
vilket sätt valberedning ska utses. Inom valberedning kan arbetsutskott utses. I partidistriktets
valberedning bör minst en representant från partidistriktets fackliga utskott ingå.
Kandidatnominering
Förslag på kandidater till riksdags- och landstingsval sänds till distriktsstyrelsen inom av denna
fastställd tid. Detta ska skriftligen meddelas arbetarekommuner och socialdemokratiska
föreningar och klubbar.
Partimedlemmar, till partiet anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott
sänder förslag på kandidater till riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval till
arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska ske genom annonsering och
skriftligt meddelande till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott.
Arbetarekommunen sänder till distriktsstyrelsen uppgift på alla föreslagna kandidater till riksdags
och landstingsval. Arbetarekommunen kan i yttrande rangordna kandidaterna. Efter
nomineringstidens utgång äger endast valberedning rätt att föreslå kandidater.
Fastställande av valsedel på valkonferens
Valberedning gör upp förslag till valsedel för riksdagsval. Förslaget föreläggs distriktsstyrelsen för
yttrande. Före den 15 april valåret ska valberedningens förslag och distriktsstyrelsens yttrande
behandlas på distriktets valkonferens.
Valberedning gör upp förslag till valsedel för regionval. Förslaget föreläggs distriktsstyrelsen för
yttrande. Därefter behandlas valberedningens förslag och distriktsstyrelsens yttrande på
valkonferens i varje regionvalkrets. Distriktsstyrelsen ordnar dessa möten eller valkonferenser
före den 15 april valåret. Grunderna för representationsrätt vid sådan valkonferens fastställs av
distriktets ordinarie kongress.
Regler för kandidatnomineringar till regionala uppdrag
Förslag på kandidater till val som förrättas av regionmötet samma år som allmänna val ägt rum
förbereds av en valberedning som utses av partidistriktets årskongress. I valberedningen bör även
ingå representanter från partidistriktets och landstingsgruppens styrelser samt partidistriktets
fackliga utskott.
Förslag på kandidater till val som förrättas av landstingsmötet samma år som allmänna val ägt
rum sänds till distriktsstyrelsen inom av denna fastställd tid. Detta ska skriftligt meddelas till
arbetarekommuner, anslutna organisationer samt till arbetarekommunernas fackliga utskott.
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Partimedlemmar, anslutna organisationer samt arbetarekommunernas fackliga utskott sänder
förslag på kandidater till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid.
Arbetarekommuns styrelse ska sända in uppgift på alla föreslagna kandidater till distriktsstyrelsen.
Arbetarekommunerna kan i yttrandet rangordna kandidaterna.
Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Partidistriktets valkonferens behandlar förslaget.
Därefter behandlar och fastställer regiongruppen samtliga valärenden och vidarebefordrar dessa
till regionens beredande organ. Förslag på kandidater till fyllnadsval till styrelser och nämnder
inom regionen och övriga regionala organ förbereds av regiongruppens styrelse och
partidistriktets styrelse. Val av nya organ under mandatperioden bereds av styrelsen innan de
lämnas till regionfullmäktigegruppen.
Undantag från principerna görs:
• för att upprätthålla sambandet mellan uppdrag i kommun och region
• för sambandet mellan uppdrag i regionstyrelsen och ledande nämnd-/styrelseuppdrag
• följduppdrag
• temporära uppdrag
Därutöver ska valberedningen
• bejaka erfarenhet, kompetens och förnyelse
• bejaka mångfald
• ha som ett långsiktigt 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

FÖRSLAG TILL KANSLIAVGIFTER FÖR REGIONALA UPPDRAG
Förtroendevald som erhåller arvode för hel-, 75-procent eller halvtid eller motsvarande i
sammanlagd tid ska erlägga 2 procent av utgående bruttoersättning, dock högst 14 578
kronor.
Förtroendevald som erhåller arvode för med lägre ersättning än ovanstående erlägger 10
procent av utgående bruttoersättning per år, dock högst 7 775 kronor.
Politiska sekreterare erlägger 2 procent av utgående bruttoersättning per år, dock högst 7
775 kronor.
De föreslagna taken på 14 578 respektive 7 775 kronor föreslås att årligen räknas upp med
samma procentsats som arvodena höjs.
Undantag från kansliavgift görs för de förtroendevalda som erhåller arvode från
Kammarrätt, Hovrätt, Förvaltningsrätt, Migrationsdomstol, Jurynämnd och Skattenämnder.
Förtroendevald som erhåller arvode från Region Skåne dras kansliavgiften av Region Skåne i
samband med utbetalningen.
Föreslagna kansliavgifter föreslås gälla från 1 januari 2023.
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FÖRSLAG ANGÅENDE TIDER FÖR DISTRIKTSKONGRESS 2022
Distriktskongressen 2022 föreslås vara två dagar.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att

distriktsstyrelsen får i uppdrag att fastställa datum och plats för distriktskongressen 2022.

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR PARTIVERKSAMHETEN
Distriktskongressen föreslås ge styrelsen i uppdrag att utarbeta verksamhetsplaner varvid särskilt
följande skall prioriteras:
Socialdemokratin ska äga förmågan att vara i takt med tiden. Att lyckas fånga stämningar i
samhället och göra dem till socialdemokratisk politik har en väsentlig betydelse för vår relevans
framöver. Socialdemokratin måste ha kraften att ta det politiska initiativet, äga modet att
formulera vad som är möjligt att uppnå och vara beredd att bära utvecklingen framåt.
När människors möjligheter påverkas av att de tillhör en viss grupp, visar detta på förekomsten
av maktstrukturer som avgör frihet oberoende av vilka de är som individer.
Jämlikhet handlar om allas lika rätt att råda över det egna livet och påverka samhället de lever i.
Det förutsätter en fördelning av de resurser som har betydelse för människors frihet.
I ojämlika samhällen kommer alltid någon att sållas bort eller knuffas undan och därmed aldrig få
möjlighet att utveckla sina förutsättningar och anlag. Jämlikhet handlar om den lika rätten att vara
olika. Jämlikhet och jämställdhet är en förutsättning för verklig frigörelse, eftersom den ger
människor möjlighet att följa sin egen fria vilja.
Strävan efter frihet, jämlikhet och jämställdhet ska därför vara en naturlig del i vårt partiarbete.
Partidistriktet ska arbeta för att hålla samman arbetarrörelsen. Rörelsen består av tre ben - den
politiska, den fackliga och den folkbildande. Rörelsens bredd är också vårt starkaste vapen i
kampen för jämlikhet. Samverkan ska utvecklas och fördjupas.
Opinionsbildning och politikutveckling:
Socialdemokraterna i Skåne ska ta det politiska initiativet genom att formulera och driva egna
förslag, opinionsbilda för dem och hålla i frågorna över tid. Det måste vara enkelt att svara på
frågan vad socialdemokratin vill. Vi ska därför utveckla en sammanhållen politik. Den generella
välfärden, förmåga och tillgång till egen försörjning, jämlikhet och social rättvisa, framtidsfrågor
om klimat och miljö utgör grunden och ska omformas till konkret politik. Traditionell agitation
liksom användning av nya medier och ny teknik är viktiga verktyg för att nå ut till väljare såväl
som till medlemmar. Partidistriktet ska också stärka den interna kommunikationen till
medlemmar och till organisationen för att därigenom ge stöd i den lokala och regionala debatten.
Hög digital närvaro ska möta människors krav på ökad tillgänglighet så att tiden från tanke till
handling kan kortas.
Studieverksamhet:
Den politiska och ideologiska skolningen ska bli bättre. Som partiföreträdare ska man kunna
känna sig trygg med hur vår politik hänger samman och kunna argumentera för den.
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Partidistriktets studieverksamhet ska därför inrikta sig mot såväl medlemmar som
förtroendevalda. Studieverksamheten ska vara ett komplement till arbetarekommunernas
introduktionsutbildningar för nya medlemmar och ska erbjuda ideologisk fördjupning.
Ledarskapsutbildningar som tar sikte på valen 2022 och 2026. Utbildningen för nya medlemmar
fortsätter att samordnas och ledarutvecklingen förstärks.
Organisationsutveckling och medlemsvärvning:
Partidistriktet ska stärka stödet gentemot arbetarekommunerna med fokus på organisations- och
medlemsutveckling. Medlemsvärvning ska vara en självklar och naturlig del i allt vårt arbete.
Partidistriktet ska stötta arbetarekommunerna i arbetet med att utveckla verksamheten för att öka
medlemskapet värde, stärka medlemsvården och bemötandet av nya medlemmar. Målsättningen
är att antalet medlemmar ska öka med minst två procent.
Facklig politisk verksamhet:
Partidistriktets facklig-politiska verksamhet ska verka för att stärka och utveckla organisationen
för lokal facklig-politisk samverkan med LO-facken i kommunerna. Särskild vikt kommer att
läggas vid att förbättra förutsättningarna för samordning av samt öka antalet arbetsplatsbesök och
skapa kontinuitet i det facklig-politiska arbetet. Fackens förmåga att rekrytera medlemmar och
förtroendevalda till partiet är en central för att på sikt kunna upprätthålla den facklig-politiska
samverkan. Tillsammans med LO ska agitationen, skolningen och opinionsbildningen stärkas.
Ett fokusområde bör vara att få både medlemmar och framtida väljare att se sambanden mellan
fackföreningsrörelsens intressen och socialdemokratisk politik. Relationerna med samtliga
löntagarorganisationer ska stärkas. Idédebatten ska under året föras i hela organisationen.
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