Angående förändrad valkretsindelning inför val av kongressombud
Distriktsstyrelsen har diskuterat frågan om valkretsindelning eftersom det kommit upp att
det inte fungerar som det är idag. På distriktskongressen 2019 inkom även en motion i
frågan och mötet beslutade då att valberedningen skulle bereda ärendet, och komma med
ett förslag till beslut, till distriktskongressen 2020.
Anledningen till att förändring måste ske är att vi idag inte följer stadgarna fullt ut då inte
alla medlemmar ges möjlighet att rösta, och att en del kommuner har svårt att få folk att
ställa upp som ombud. Detta gör att vi i vissa valkretsar inte har ersättare, vilket i
förlängningen gör att vi riskerar att sitta med tomma stolar på partikongressen.
I vissa valkretsar kom man dessutom överens om turordning mellan
arbetarekommunerna, vilket i sig också är ett stadgebrott.
Valberedningen har gjort ett grundmurat arbete och vänt ut och in på argument gällande
olika förslag på valkretsindelning. Man har diskuterat frågan vid tre tillfällen, och har bl.a.
genomfört SWOT-analyser på de olika förslagen på valkretsindelningar.
Vid sammanträdet 2019-11-03, beslutade valberedningen, samstämmigt, att förorda
förslaget med en valkrets för hela distriktet. En del av argumenten för detta förslag är att
det ger alla arbetarekommuner lika möjlighet att arbeta med valet, att det blir lika för alla
medlemmar – att alla har samma möjlighet att rösta. Det är också det förslag som gör att
våra större städer inte tar merparten av ombuden.
Förslaget med en valkrets ställer dock krav på alla våra arbetarekommuner att jobba aktivt
vid kongressombudsvalen för att se till att deras medlemmar röstar. En annan fördel för
arbetarekommunerna med detta förslag är att partidistriktet tar ett större ansvar för att se
till att alla medlemmar får rösta, att partidistriktet tar ansvar för att sammanställa listan på
kandidater och att marknadsföra alla kandidater på samma sätt.
Valberedningen föreslår därmed distriktskongressen
att

i enlighet med valberedningens förslag, föreslå distriktsstyrelsen att besluta,
att i fortsättningen genomföra kongressombudsvalen i en (1) valkrets för
hela partidistriktet

