
 

 

Interpellation 2  
 
Socialdemokraterna är ett brett folkrörelseparti. Vår organisation är uppbyggd på ett sätt genom 
ett föreningsnät som, när de interndemokratiska processerna värnas och fungerar, innebär att så 
många som möjligt kan komma till tals och få sina åsikter hörda och inte minst prövade.  
 
Inget annat parti i svensk politik har så starka och livskraftiga sidoorganisationer som Socialde-
mokraterna. Det är vår grund och vår styrka. I vår gemensamma kamp för att utveckla den de-
mokratiska socialismen arbetar partiet och sidoorganisationerna tillsammans mot målet om allas 
frihet, lika värde och lika rätt. Våra olika perspektiv är en förutsättning för att nå vårt mål om ett 
samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och 
transfobi. 
 
Under 2020 har ett förslag till stadgeändring för partiets stadgar varit ute på remiss. Där har vi till 
vår stora sorg sett att det föreslås att den stadgereglerade adjungeringen med sidoorganisationer-
nas närvaro- yttrande- och förslagsrätt i Verkställande utskottet (VU) och partistyrelsen (PS) ska 
tas bort.  
 
Bra informations- och kunskapsutbyte inom partiet är en förutsättning för ett fortsatt nära samar-
bete inom socialdemokratin. Det är också en styrka som vi måste värna och utveckla – i en tid av 
ökad polarisering är det viktigare än någonsin att tillvarata människors olika erfarenheter och 
kunskaper. Det är därför viktigt både att behålla adjungeringen och också att den är formellt re-
glerad i stadgarna. Det säkerställer en kontinuitet och att adjungeringen inte blir avhängig person-
liga relationer eller specifika frågor. Ett godkännande av de här föreslagna stadgeändringarna 
skulle som vi ser det vara en stor förlust för hela partiet.  
 
Vårt partidistrikt har i dagsläget inga egna lokala stadgar. Inte heller finns något utformat regle-
mente. Därmed finns idag ingenting som reglerar sidoorganisationernas adjungering i partidi-
striktsstyrelsen. Västerbottens partidistrikt har dock en lång tradition av adjungering av sidoorga-
nisationerna.  
 
Med anledning av ovan beskrivna stadgeändringsförslag undrar vi;  
 
Hur ser Västerbottens partidistrikts styrelse på att även framledes fortsatt ha sidoorganisationerna 
representerade genom adjungering? 
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Interpellationssvar 
 
Distriktsstyrelsen försöker så effektivt som möjligt handha ledningen av distriktets verksamhet i 
överensstämmelse med stadgar och av partikongress och vår distriktskongress fattade beslut.  
Idag finns det inget som stadgereglerar vilka som ska adjungeras till distriktsstyrelsen, så ifall 
förslaget till nya stadgar klubbas på kongressen så påverkar det inte partidistriktets styrelse. Vi ser 
ingen anledning att förändra vårt nuvarande sätt att arbeta, där vår styrelse varje år klubbar vilka 

som ska adjungeras. 


