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DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG
FÖRSLAG TILL VAL AV
A) TRE ORDFÖRANDE FÖR DISTRIKTSKONGRESSEN
Carina Nilsson
Malmö
Jens Ohlsson
Bryssel
Sofia Hedén
Malmö
B) SEKRETERARE FÖR DISTRIKTSKONGRESSEN
Patric Nelson
Kristianstad
Linnea Jacobsson
Malmö
Kristin Linderoth
Lund
C) RÖSTRÄKNARE
Lag 1

Lag 2

Eva Örtegren, ordförande, Landskrona

Bo Carlqvist, ordförande, Malmö

Anders Månsson, Bjuv
Ida Bornlykke, Tomelilla
Sven-Erik Rasmusson, Malmö
Monica Ero, Hässleholm

Lina Olsson, Lund
Rune Sandström, Kävlinge
Terese Grahn, Ystad
Jan Björklund, Helsingborg

D) REDAKTIONSUTSKOTT
Niklas Karlsson, ordförande

Landskrona

Henrik Fritzon
Anna Wallentheim
Johan Andersson
Émilie Lundgren
Per-Ola Nilsson
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Jan Björklund
Anna-Lena Hogerud

Kristianstad
Hässleholm
Eslöv
Svalöv
Ystad
Malmö
Helsingborg
Lund

E) FASTSTÄLLANDE AV TID OCH DAG FÖR PROTOKOLLSJUSTERING
Kongressen föreslås besluta:
att

protokollsjustering sker den 15 juni klockan 08.00-18.00.

FÖRSLAG TILL TIDER FÖR FÖRRÄTTANDE AV VAL
Lördagen den 9 april 2022
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11.00

Val av facklig ledare för en tid av två (2) år

13.30

Val av sex ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två (2) år
Val av tre ledamöter i verkställande utskottet för en tid av två (2) år
Val av fem suppleanter i distriktsstyrelsen för en tid av ett (1) år
Val av tre revisorer för en tid av två (2) år
Val av tre revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år
Val av 13 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år

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

kongressen bifaller förslaget.

FÖRSLAG ANGÅENDE TIDER FÖR DISTRIKTSKONGRESS 2023
Distriktskongressen 2023 föreslås vara en dag.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att

distriktsstyrelsen får i uppdrag att fastställa datum och plats för distriktskongressen 2023.
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FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE
Partidistriktets valberedning ska arbeta på direktiv från distriktskongressen och i enlighet med för
partidistriktet gällande stadgar, samt avlägga muntlig rapport till kongressen som beskriver hur
valberedningens arbete har bedrivits och skriftligen redovisa sina förslag samt övriga nominerade.
Distriktsstyrelsen består av tretton ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Styrelsens ordinarie
ledamöter väljs för en tid av två år. Ena året väljs det mindre antalet ledamöter och det andra året
de övriga. Styrelsens suppleanter väljs för en tid av ett år. Ordförande och facklig ledare väljs
särskilt och ingår i verkställande utskottet. Verkställande utskottet, vars ledamöter är en del av
distriktsstyrelsen, ska bestå av fem ledamöter. Verkställande utskottet väljs för en tid av två år, på
sådant sätt att ena året väljs två och andra året tre ledamöter.
För granskning av distriktsstyrelsen och verkställande utskottets verksamhet samt distriktets
räkenskaper väljer ordinarier kongressen tre revisorer och tre revisorssuppleanter. De ordinarie
revisorerna väljs på en tid av två år medan suppleanterna väljs på en tid av ett år.
Valberedningens förslag ska tillsammans med övriga handlingar sändas ut till ombuden i enlighet
med den tidsram som anges i för partidistriktet gällande stadgar.
Valberedningens arbete bör genomföras på ett sätt som säkerställer att valberedningen har god
kännedom om hur styrelsens arbete fungerar samt hur styrelsens ledamöter och ersättare
återkopplar och förankrar styrelsens arbete och beslut i grundorganisationerna.
Principer för valberedningens arbete
Valberedningen ska säkerställa att jämn könsfördelning och god geografisk representation
tillgodoses i distriktsstyrelsens sammansättning samt sträva efter en bra facklig förankring och
god ålderssammansättning.

FÖRSLAG TILL VAL AV VALBEREDNING
Val av 13 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år:
Dahl Andersson, Cecilia
Trelleborg, sammankallande
Tell, Anders
Kristianstad
Åbonde, Inger
Tomelilla
Lövendahl, Torbjörn
Staffanstorp
Olsson, Gunilla
Ystad
Nilsson, Irene
Hässleholm
Christensen, Tina
Åstorp
Örtegren, Eva
Landskrona
Augustsson, Tommy
Osby
Jakobsson, Leif
Malmö
Skoog, Mikael
Helsingborg
Rezaii Liakou, Eleni
Lund
Nilsson, Marie
LO-distriktet

Nominerad av:
Trelleborg
Kristianstad
Tomelilla, Simrishamn
Staffanstorp
Ystad, Simrishamn
Hässleholm
Åstorp
Landskrona
Osby
Malmö
Helsingborg
Lund
LO-distriktet

Övriga nominerade:
Jovanovic, Valentin
Runesson, Jimmy
Wiking, Roland

Svedala
Kävlinge
Sjöbo

Svedala
Kävlinge
Sjöbo
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FÖRSLAG TILL KANDIDATFÖRSÄKRAN FÖR REGIONALA UPPDRAG
Undertecknad kandiderar för Socialdemokraterna i val till:
☐

Styrelse/nämnd/bolag i region

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.
Jag förbinder mig att:
att

verka för de socialdemokratiska värderingarna, den socialdemokratiska
värdegrunden samt de program som demokratiskt har fastställts på
distriktskongresser och av distriktsstyrelsen,

att

som medlem i den/de grupper jag väljs in i medverka till en god sammanhållning
och om jag har en avvikande mening, skall jag anmäla det vid gruppens
sammanträde. Min eventuella avvikande mening får dock inte äventyra övriga
gruppens ställningstagande på kommande sammanträde.

att

alltid i alla sammanhang ha respekt för den personliga integriteten, bete mig
respektfullt i ord och handling,

att

delta aktivt i den av partiet organiserade utåtriktade verksamheten,

att

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

att

till valberedningar redovisa omständigheter i fråga om min privata situation, som
skulle kunna utnyttjas till att skada partiet och vara förberedd inför de frågor som
kan ställas av väljare, andra partivänner och av journalister, såväl inför valen som
när valen har ägt rum,

att

betala de kansliavgifter som beslutas av distriktskongressen,

att

i övrigt följa de skyldigheter som stadgarna föreskriver för förtroendevalda,

att

om jag av någon anledning lämnar det Socialdemokratiska partiet under
mandatperioden också avsäger mig mitt förtroendeuppdrag.
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Medgivande enligt GDPR
Som nominerad kandidat/vald representant i eller förtroendevald för partiet har
Socialdemokraterna tillstånd att använda följande uppgifter om mig för att använda
i intern och extern kommunikation, exempelvis i valmaterial, media, nyhetsbrev och
på hemsidan. Vidare har man även min tillåtelse att dela dessa uppgifter med tredje
part om det krävs för att jag ska kunna fullfölja min roll som kandidat eller politisk
företrädare.

Namn:________________________________________________
Ålder:________________________________________________
Titel:_________________________________________________
Boendeort:_____________________________________________
E-postadress:___________________________________________
Mobilnummer: ____________________

Ja

Nej

Digital bild:

Ja

Nej

Medgivandet registreras i partiets gemensamma medlemssystem och arkiveras
därefter hos mottagande partiorganisation. Vid utträde som medlem ur partiet
upphör detta medgivande att gälla.

________________________________________
Namnteckning

________________
Personnummer

________________________________________
Namnförtydligande

Kandidatförsäkran mottagen av
________________________________________
Namnteckning
________________________________________
Namnförtydligande, funktion
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FÖRSLAG TILL PRINCIPER OCH SAMMANSÄTTNING AV VALBEREDNING
FÖR VAL TILL REGIONALA UPPDRAG
Valberedning för val till regionala uppdrag har till uppgift att inför partidistriktets
nomineringskonferens, 15 oktober 2022 i Helsingborg, förbereda de val som förrättas av
regionfullmäktige efter valet 2022.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att
att
att
att

utse en valberedning som utgörs av två representanter från distriktsstyrelsen, en
representant från partidistriktets fackliga utskott, en representant för
regionfullmäktigegruppen, samt en representant från varje regionvalkrets,
i valberedningen ska ingå en representant från kvinnodistriktet och SSU-distriktet,
distriktsstyrelsen tillsätter ordförande i valberedningen,
distriktsstyrelsen fastställer ledamöterna i valberedningarna utifrån
arbetarekommunernas nomineringar (nomineringstiden fastställs senare).

FÖRSLAG TILL REGIONALA TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL PARTISTADGAR
KAPITEL 6
§3 Distriktskongress
Tilläggsbestämmelse till moment 2
Kongressen skall vara öppen för massmedia om inget annat beslutas, samt för alla medlemmar i
partiet.
Distriktskongressen som hålls samma år som de allmänna valen äger rum fastställer regionalt
princip- och handlingsprogram som ska ligga till grund för den socialdemokratiska regionpolitiken
under den påföljande mandatperioden.
Distriktskongressen som hålls året efter och året innan de allmänna valen äger rum behandlar
samtliga inkomna motioner.
Distriktskongressen som hålls mellanvalsåret behandlar tematiska politiska program.
Distriktsstyrelsen fastställer tema för distriktskongressen.
Tilläggsbestämmelse till moment 4
Varje arbetarekommun som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till partidistriktet, har rätt att
som grundrepresentation utse tre ombud till distriktskongressen. Resterande 252 ombud fördelas
så att varje arbetarekommun tilldelas ett ombud för varje fullt tal motsvarande en
tvåhundrafemtioandredel (1/252) av distriktets medlemsantal.
Om antalet ombud som fördelas enligt ovan inte uppgår till 351 ska återstående ombud fördelas
med ett ombud vardera på de arbetarekommuner som har de största överskottstalen. Är
överskottstalet lika avgör lotten.
Vid ajournerad kongress inträder i första hand ordinarie ombud, därefter inträder utsedda
ersättare i den ordning de är valda.
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§4 Distriktsstyrelse
Tilläggsbestämmelse till moment 2
Distriktsstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsens ordinarie
ledamöter väljs för en tid av två år. Ena året väljs det mindre antalet ledamöter och det andra året
de övriga. Styrelsens suppleanter väljs för en tid av ett år. Ordförande och facklig ledare väljs
särskilt.
Verkställande utskottet, vars ledamöter är en del av distriktsstyrelsen, ska bestå av 5 ledamöter.
Verkställande utskottet väljs för en tid av två år, på sådant sätt att ena året väljs två och andra året
tre ledamöter.
Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleanterna som ordinarie i den ordning de blivit
valda.
Dessa tilläggsbestämmelser till partistadgar kan endast ändras av ordinarie distriktskongress.

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
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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.
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 det totala antalet medlemmar under året ska öka med minst tio procent, samt att antalet
betalande medlemmar ska öka med minst tjugo 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.

REGIONALA ORGAN SOM DISTRIKTSSTYRELSEN BESLUTAR OM
Kongressen föreslås besluta:
att

beslut om regionala organ som distriktsstyrelsen beslutar om hänskjuts till
nomineringskonferensen 15 oktober 2022.

9

