
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADGAR FÖR 

SÖDERTÄLJE  

SOCIALDEMOKRATISKA 

ARBETAREKOMMUN 

 



Kapitel 1 Ändamål 
1 § Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och 

sammansluter alla inom arbetarekommunen verksamma grundorganisationer och enskilda 

medlemmar som erkänner de allmänna grundsatserna i socialdemokratins program och 

partiets stadgar. 

 

2 § Södertälje Arbetarekommun har till ändamål: 

1. att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna och leda, 

samordna och utveckla partiets politik i Södertälje. 

2. att leda, samordna och utveckla partiets organisation och verksamhet i Södertälje, och 

därvid särskilt: 

– verka för att ansluta fler medlemmar till partiet, 

– verka för en effektiv och ändamålsenlig organisation av partiet,  

– genom en utåtriktad verksamhet bereda medborgarna tillfälle att delta i den politiska 

debatten och det politiska arbetet, 

– främja arbetarrörelsens barn- och ungdomsverksamhet, 

– utveckla och samordna den facklig-politiska verksamheten; 

– utveckla studie- och informationsverksamheten. 

3. att leda och samordna partiets deltagande i allmänna val inom kommunen. 

 

Kapitel 2 Organisation 
1 § Södertälje Arbetarekommunen är partiets huvudorganisation i Södertälje. 

 

2 § Inom Södertälje Arbetarekommun ska finnas socialdemokratiska grundorganisationer med 

anknytning till bostadsområden, arbetsplatser och intresseområden, liksom andra 

socialdemokratiska grundorganisationer som svarar mot behov och intresse. 

 

3 § Grundorganisation inom Södertälje Arbetarekommun är också: 

– ungdomsklubb, ansluten till SSU, 

– kvinnoklubb, ansluten till s-kvinnor, och 

– grupp ansluten till Socialdemokrater för tro och solidaritet, som är medlem i Södertälje 

Arbetarekommun. 

 

4 § Då så erfordras, fattar Södertälje Arbetarekommuns styrelse beslut om grundorganisations 

verksamhetsområde. 

 

Kapitel 3 Medlemskap 
1 § Medlem i Arbetarekommunen är: 

1. enskild person som anslutit sig till Arbetarekommunen 

2. socialdemokratisk grundorganisation som anslutit sig till Arbetarekommunen.  

3. medlem i grundorganisation som anslutit sig till Arbetarekommunen. 

4. organisationsansluten facklig organisation som har Södertälje kommun som sitt säte 

eller verkar inom Södertälje kommun och har medlemmar som enskilt anslutit sig till 

Arbetarekommunen. 

 

2 § Medlem ska ansluta sig till de allmänna grundsatserna i socialdemokratins program och 

partistadgarna samt erlägga medlemsavgift. 

 



Kapitel 4 Medlemsavgift 
1 § Varje medlem ska betala medlemsavgift. 

 

2 § Medlemsavgiften består av avgift till: 

– Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti 

– Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 

– Södertälje Arbetarekommun 

– socialdemokratisk grundorganisation 

 

3 § Varje organisationsled fastställer sin medlemsavgift enligt stadgar för organisationsledet.  

 

4 § Avgiften till Arbetarekommunen fastställes av medlemsmöte för nästkommande år senast 

i december månad. 

 

5 § Den som, trots påminnelse, resterar med medlemsavgift under mer än ett (1) år, anses ha 

avsagt sig medlemskapet och har inga rättigheter i Arbetarekommunen. 

 

Kapitel 5 Medlemsmöte 
1 § Medlemsmötet är Arbetarekommunens högsta beslutande organ. 

 

2 § Medlemsmöte hålls när Arbetarekommunens styrelse så beslutar, eller då minst en 

fjärdedel (¼) av Arbetarekommunens medlemmar begär det, dock minst sex (6) gånger per år. 

 

3 § Samtliga enskilt anslutna medlemmar i Arbetarekommunen eller i ansluten 

grundorganisation har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmötena förutsatt 

att medlemsavgiften är betalad senast två (2) veckor före mötet. För att medlem i SSU utan 

kommunalt eller landstingskommunalt uppdrag ska äga närvaro-, yttrande-, förslags- och 

rösträtt gäller att medlemsavgift skall vara betalad till SSU-distriktet senast två (2) veckor före 

medlemsmötet. 

 

4 § Kallelse till medlemsmöte ska ske minst två (2) veckor före mötet på sätt styrelsen 

beslutar. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas. Erforderliga handlingar 

ska bifogas eller finnas tillgängliga. 

 

5 § Samtliga ärenden som tas upp för beslut på medlemsmötet ska beredas av styrelsen. 

 

6 § Motion till medlemsmötet kan väckas av varje medlem och ska inlämnas till 

Arbetarekommunen minst en månad före medlemsmötet. 

 

7 § Samtliga beslut på medlemsmötet, med undantag av personval, fattas genom öppen 

omröstning. Uppstår lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötesordföranden. 

 

8 § Vid personval sker omröstning med slutna valsedlar om någon så begär. Godkänd valsedel 

ska uppta det antal namn som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. 

Vald är den eller de som fått högsta röstetalet och fått minst hälften av de avgivna, godkända, 

rösterna. Om ingen blivit vald, genomförs ytterligare valomgång mellan de två kandidater 

som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 



Kapitel 6 Årsmöte 
1 § Arbetarekommunens årsmöte hålls före mars månads utgång. 

 

2 § Vid årsmötet ska förutom övriga ärenden behandlas: 

1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år. 

2. Rapport från kommunfullmäktigegruppen. 

3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

4. Partiavdrag. 

5. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

6. Val av revisorer och suppleanter. 

7. Val av valberedning. 

8. Val av övriga funktionärer inom Arbetarekommunen. 

9. Verksamhetsplan för det kommande året. 

10. Stadgar. 

 

3 § Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter och suppleanter inte 

rösträtt. 

 

4 § Valberedningen ska lägga förslag till de val som förrättas på årsmötet och eventuella 

fyllnadsval som förrättas på andra medlemsmöten under verksamhetsåret. Nominering till 

kandidater för val på årsmötet kan göras av varje medlem och ska vara inkomna till 

valberedningen inom den tid som fastställts av valberedningen. Efter nomineringstidens 

utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater.  

 

5 § Handlingar skickas senast två (2) veckor innan årsmötet äger rum. 

 

Kapitel 7 Styrelse 
1 § Styrelsen är, mellan medlemsmötena, Arbetarekommunens högsta beslutande organ. 

 

2 § Styrelsen leder verksamheten i överensstämmelse med program och stadgar samt enligt av 

Arbetarekommunens medlemsmöte fattade beslut. 

 

3 § Styrelsen består av nio ledamöter och fem suppleanter. Ordförande, kassör, 

studieorganisatör och facklig ledare väljs särskilt bland ledamöterna. 

 

4 § Till styrelsen adjungeras kommunalråd och ordförande för SSU i Södertälje och 

ordförande för kvinnoklubben om dessa ej väljs av årsmötet, samt anställd ombudsman. 

 

5 § Mandatperioden för ledamöter är två (2) år. Det ena året väljs ordförande och tre (3) 

ledamöter, det andra året kassör och fyra (4) ledamöter. 

 

6 § Mandatperioden för suppleant är ett (1) år. 

 

7 § Suppleanter kallas till styrelsens sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt. Vid 

förfall för ordinarie styrelseledamot inträder suppleant i den ordning de blivit valda. 

 

8 § Arbetarekommunens revisorer tillsänds handlingar till styrelsens möten och äger 

närvarorätt till dessa. 

 



9 § För att planera och samordna den fackliga verksamheten, studieverksamheten och annan 

verksamhet väljer styrelsen de arbetsgrupper, utskott och kommittéer styrelsen finner 

erforderliga och ledamöter i dessa. 

 

10 § Ordförande och ombudsman bereder ärenden inför styrelsens möten. 

 

11 § Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot anställd personal. 

 

12 § Styrelsen utser firmatecknare, två (2) i förening. 

 

Kapitel 8 Allmän omröstning 
1 § Styrelsen för Arbetarekommunen kan i viss fråga genomföra allmän medlemsomröstning. 

Sådan omröstning är rådgivande.  

 

2 § Beslut i ärende som varit föremål för allmän medlemsomröstning fattas av medlemsmöte.  

 

3 § Regler för omröstningens genomförande fastställs av Arbetarekommunens styrelse. 

 

Kapitel 9 Revision 
1 § Tre (3) revisorer och tre (3) suppleanter väljs av årsmötet.. Två (2) revisorer väljs ena året 

för två (2) år och en (1) nästkommande år för två (2) år. Suppleanterna inkallas vid förfall för 

ordinarie revisor i den ordning de blivit valda.  

 

2 § Revision sker en (1) gång per tertial med rapport till styrelsen. 

 

3 § Till arbetarekommunens årsmöte lämnar revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 

styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet. 

 

4 § Revisorer tillsänds handlingar inför styrelsens möten och äger rätt att närvara på dessa. 

 

Kapitel 10 Kommunala frågor och val 

1 § Arbetarekommunen fastställer genom upprättande av politiska program och genom 

principbeslut riktlinjer för partiets företrädare. 

 

2 § Kommunala ärenden av stor principiell, politisk eller ekonomisk betydelse ska behandlas 

av Arbetarekommunens medlemsmöte eller av styrelsen på det sätt styrelsen beslutar. Partiets 

representanter i de kommunala organen ska anmäla sådana frågor till Arbetarekommunens 

styrelse. 

 

3 § Arbetarekommunens styrelse utgör valberedning inför kommunala val, det vill säga vid 

upprättande av partiets valsedel vid allmänna val och nominering till kommunala styrelser och 

nämnder. 

4 § Alla medlemmar i Arbetarekommunen har nomineringsrätt till kommunala val. 

Nomineringsprocessen i övrigt fastställs av Arbetarekommunens styrelse. 

 



5 § Beslut om kandidater till allmänna val fattas av medlemsmöte, såvitt ej allmän 

medlemsomröstning enligt partiets ”Regler för kandidatnomineringar” utlysts. 

 

6 § Nominering till övriga kommunala val fastställs av medlemsmöte. 

 

7 § Nominering till fyllnadsval av gruppledare och övriga presidieposter i nämnd eller styrelse 

fastställs av medlemsmöte. 

 

8 § Nominering till fyllnadsval under löpande mandatperiod fastställs av styrelse. 

 

9 § I övrigt gäller i tillämpliga delar av partikongress och partistyrelse fastställda: 

– Regler för kandidatnomineringar, 

– Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna, 

– Regler för behandling av landstings- och primärkommunala frågor. 

 

Kapitel 12 Allmänna bestämmelser 
1 § Arbetarekommun kan inte läggas ner utan distriktsstyrelsens godkännande. Om 

Arbetarekommun läggs ner ska samtliga tillgångar tillfalla partidistriktet. 

 

2 § Stadgar fastställs av Arbetarekommunens årsmöte. Stadgarna får inte stå i strid med eller 

upphäva innehållet i partiets grundstadgar. 

 

3 § Vid konflikt i tolkning av stadgar avgörs frågan av partistyrelsen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMALSTADGAR FÖR  

SOCIALDEMOKRATISK  

GRUNDORGANISATION 

inom  

SÖDERTÄLJE  

SOCIALDEMOKRATISKA  

ARBETAREKOMMUN 

 



Kapitel 1 Ändamål 
1 § Grundorganisationen inom Södertälje Arbetarekommun sammansluter alla enskilda 

medlemmar inom sitt verksamhetsområde som erkänner de allmänna grundsatserna i 

socialdemokratins program och partiets stadgar. 

 

2 § Grundorganisationen har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde: 

1. på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna och utforma 

partiets politik. 

2. utveckla partiets organisation och bedriva verksamhet, och därvid särskilt: 

– verka för att ansluta fler medlemmar till partiet, 

– genom en utåtriktad verksamhet bereda medborgarna tillfälle att delta i den politiska 

debatten och det politiska arbetet. 

3. medverka i allmänna val. 

 

Kapitel 2 Medlemskap 
1 § Medlem i grundorganisation är den som ansluter sig till de allmänna grundsatserna i 

socialdemokratins program och partistadgarna samt erlägger medlemsavgift. 

 

2 § Medlemsavgiften består av: 

– avgift till Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, 

– avgift till Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt, 

– avgift till Södertälje Arbetarekommun, 

– avgift till grundorganisationen. 

 

3 § Avgiften till grundorganisationen fastställes av medlemsmöte för nästkommande år senast 

i december månad. 

 

4 § Den som, trots påminnelse, resterar med medlemsavgift under mer än ett (1) år, anses ha 

avsagt sig medlemskapet och har inga rättigheter i grundorganisationen. 

 

Kapitel 3 Medlemsmöte 
1 § Medlemsmötet är grundorganisationens högsta beslutande organ. 

 

2 § Medlemsmöte hålls när grundorganisationens styrelse så beslutar, eller då minst en 

fjärdedel (¼) av medlemmarna begär det, dock minst två (2) gånger per år. 

 

3 § Samtliga medlemmar i grundorganisationen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt 

på medlemsmötena. 

 

4 § Samtliga beslut på medlemsmötet, med undantag av personval, fattas genom öppen 

omröstning. Uppstår lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden. 

 

5 § Vid personval sker omröstning med slutna valsedlar om någon så begär. Godkänd valsedel 

ska uppta det antal namn som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. 

Vald är den eller de som fått högsta röstetalet och fått minst hälften av de avgivna, godkända, 

rösterna. Om ingen blivit vald, genomförs ytterligare valomgång mellan de två kandidater 

som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 



Kapitel 4 Årsmöte 
1 § Grundorganisations årsmöte hålls före februari månads utgång. 

 

2 § Vid årsmötet ska förutom övriga ärenden behandlas: 

1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år. 

2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

3. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

4. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

5. Val av revisorer och suppleanter. 

6. Val av valberedning. 

7. Val av övriga funktionärer inom grundorganisationen. 

 

3 § Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter och suppleanter inte 

rösträtt. 

 

4 § Valberedningen ska lägga förslag till de val som förrättas på årsmötet och eventuella 

fyllnadsval som förrättas på andra medlemsmöten under verksamhetsåret. Nominering till 

kandidater för val på årsmötet kan göras av varje medlem och ska vara inkomna till 

valberedningen inom den tid som fastställts av valberedningen. Efter nomineringstidens 

utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater.  

 

Kapitel 5 Styrelse 
1 § Styrelsen är, mellan medlemsmötena, grundorganisationens högsta beslutande organ. 

 

2 § Styrelsen leder verksamheten i överensstämmelse med program och stadgar samt enligt av 

medlemsmötet fattade beslut. 

 

3 § Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter som årsmötet beslutar, dock minst tre (3). 

Ordförande och kassör väljs särskilt. 

 

4 § Mandatperioden för ledamöter är ett (1) eller två (2) år. I det fall val sker för två (2) år, bör 

ordförande och halva antalet ledamöter väljas det ena året samt kassör och halva antalet 

ledamöter det andra (2) året. 

 

5 § För styrelsen kan suppleanter utses. 

 

6 § Mandatperioden för suppleant är ett (1) år. 

 

7 § Suppleanter kallas till styrelsens sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt. Vid 

förfall för ordinarie styrelseledamot inträder suppleant i den ordning de blivit valda. 

 

8 § Styrelsen utser de planerings-, arbets- och samrådsgrupper samt kommittéer man finner 

erforderliga. 

 

Kapitel 6 Revision 
1 § Två (2) revisorer och två (2) suppleanter väljs årligen av årsmötet. Suppleanterna inkallas 

vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. 

 



2 § Till grundorganisations årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 

styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet. 

 

Kapitel 7 Allmänna bestämmelser 
1 § Grundorganisation kan inte läggas ner utan Arbetarekommunens godkännande. Om 

grundorganisation läggs ner ska samtliga tillgångar tillfalla arbetarekommunen 

 

2 § Stadgar fastställs av grundorganisationens årsmöte. Stadgarna får inte stå i strid med eller 

upphäva innehållet i dessa normalstadgar. 

 

3 § Vid konflikt i tolkning av stadgar avgörs frågan av arbetarekommunens styrelse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADGAR FÖR  

KOMMUNALA GRUPPER 

inom 

SÖDERTÄLJE  

SOCIALDEMOKRATISKA  

ARBETAREKOMMUN 
 



Kapitel 1 Ändamål 
1 § Södertälje arbetarekommuns företrädare i de kommunala organen i Södertälje kommun är, 

på sätt som regleras i dessa stadgar, organiserade i: 

1. kommunfullmäktigegrupp. 

2. nämndgrupp. 

3. kommunal grupp. 

 

2 § De socialdemokratiska gruppernas uppgift är att: 

1. att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna 

2. att i det kommunala arbetet verka för att genomföra partiprogram, partiets 

kommunalpolitiska program samt av Arbetarekommunen fattade beslut. 

3. att leda, samordna och utveckla partiets kommunalpolitik inom sitt ansvarsområde 

och därvid särskilt: 

– verka för kontakt och dialog med Södertälje Arbetarekommun, de 

socialdemokratiska grundorganisationerna och enskilda medlemmar. 

– verka för att bereda medborgarna, grupper och organisationer i kommunen goda 

tillfällen att delta i den politiska debatten och det politiska arbetet 

 

3 § Kommunfullmäktigegruppens ansvarsområde är att leda, samordna och bereda den 

socialdemokratiska politiken inför ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige samt 

andra övergripande kommunala ärenden. 

 

4 § Nämndgruppens ansvarsområde är att är att leda, samordna och bereda den 

socialdemokratiska politiken inför ärenden som ska avgöras av respektive nämnd. 

 

5 § Kommunala gruppen utgör ett samrådsorgan och diskussionsforum för övergripande 

frågor om kommunalpolitiken samt utbildning i kommunala frågor. 

 

6 § Kommunala ärenden av stor principiell, politisk eller ekonomisk betydelse ska behandlas 

av Arbetarekommunens medlemsmöte eller av styrelsen på det sätt styrelsen beslutar. Partiets 

representanter i de kommunala organen ska anmäla sådana frågor till Arbetarekommunens 

styrelse. 

 

7 § Aktuella val till kommunala styrelser och nämnder och motsvarande anmäls till 

Arbetarekommunens styrelse, som utgör valberedning enligt stadgar för arbetarekommunen. 

 

Kapitel 2 Medlemskap 
1 § Medlem i kommunfullmäktigegruppen är de som vid allmänt val invalts som ledamot eller 

ersättare i Södertäljes kommunfullmäktige på det Socialdemokratiska Arbetarepartiets 

valsedel. 

 

2 § Medlem i nämndgrupp är ledamot eller ersättare som av Arbetarekommunen nominerats 

till uppdrag i respektive kommunal nämnd eller styrelse, bolagsstyrelse, kommitté, utredning 

eller annat jämställt organ. 

 

3 § Medlem i den kommunala gruppen är medlem i kommunfullmäktigegrupp eller 

nämndgrupp. 

 

4 § Medlemskap i grupperna är obligatoriskt för medlemmarna. 

 



5 § Deltagande i gruppernas verksamhet är obligatoriskt för medlemmarna. 

 

Kapitel 3 Gruppernas sammanhållning 
1 § Gruppmedlemmarna ska eftersträva ett enigt uppträdande och sammanhållning i syfte att 

ge styrka åt partiets politik.  

 

2 § Varje gruppmedlem ska uppträda så att partiet inte skadas. 

 

3 § Gruppmedlem som inte kan biträda majoritetsbeslut i gruppens ska anmäla detta vid 

gruppens sammanträde. I annat fall ska varje medlem följa gruppens beslut. 

 

4 § Gruppmedlem som inte kan delta på gruppsammanträde, ska före gruppens sammanträde 

meddela gruppledningen sin mening i de ärenden som ska avgöras. I annat fall ska varje 

medlem följa gruppens beslut. 

 

5 § Gruppernas överläggningar är slutna. Den som deltagit i dem ska inte lämna meddelanden 

om gruppens överläggningar till utomstående. 

 

Kapitel 4 Ärenden 
1 § Gruppen behandlar de ärenden som ligger inom respektive ansvarsområde och som 

föranleder partiets ställningstagande. Gruppen fastställer därvid partiets ställningstagande 

inför ärende som ska avgöras av kommunfullmäktige respektive nämnd. 

 

2 § Förslag till dagordning utarbetas av gruppledningen. Varje medlem har rätt att väcka fråga 

på gruppens sammanträde. 

 

3 § Gruppmedlem som genom motion, interpellation, fråga eller på annat sätt vill ta upp viss 

fråga på sammanträde med kommunfullmäktige eller nämnd ska anmäla detta på 

gruppsammanträde och inhämta gruppens godkännande. 

 

Kapitel 5 Sammanträden 
1 § Kommunfullmäktige- och nämndgrupp sammanträder på sätt som gruppen beslutar: 

– inför sammanträde i kommunfullmäktige respektive nämnd, 

– då gruppledningen anser behov föreligga, 

– då minst en fjärdedel (¼) av medlemmarna så begär. 

 

2 § Kommunala gruppen sammanträder på sätt som gruppen beslutar: 

– minst fyra (4) gånger per år, 

– då gruppledningen anser behov föreligga, 

– då minst en fjärdedel (¼) av medlemmarna så begär. 

 

3 § Gruppledning inbjuder de partimedlemmar och övriga gruppledningen eller gruppen anser 

lämpligt till gruppens överläggningar. 

 

4 § Samtliga beslut på gruppmöte, med undantag av personval, fattas genom öppen 

omröstning. Uppstår lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden. 

 

5 § Vid personval sker omröstning med slutna valsedlar om någon så begär. Godkänd valsedel 

ska uppta det antal namn som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. 



Vald är den eller de som fått högsta röstetalet och fått mer än hälften av de avgivna, 

godkända, rösterna. Om ingen blivit vald, genomförs ytterligare valomgång mellan de två 

kandidater som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Kapitel 6 Gruppledning 
1 § Kommunfullmäktigegruppen leds av en styrelse som väljs av årsmötet, bestående av det 

ojämna antal ledamöter som årsmötet bestämmer, dock minst tre (3). Ordförande väljes 

särskilt. 

 

2 § Till kommunfullmäktigegruppens styrelse kan suppleanter utses.  

 

3 § Nämndgrupp leds av gruppledare som utses av Arbetarekommunen. 

 

4 § Kommunala gruppen leds av kommunfullmäktigegruppens styrelse. 

 

Kapitel 7 Kommunfullmäktigegruppens årsmöte 
1 § Innan februari månads utgång hålls kommunfullmäktigegruppens årsmöte. 

 

2 § På kommunfullmäktigegruppens årsmöte ska, förutom övriga ärenden, behandlas: 

1. Styrelsens berättelse för föregående år. 

2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

3. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

4. Val av valberedning. 

 

3 § Valår hålls extra årsmöte vid första sammanträdet efter valdagen.  

 

4 § På extra årsmöte efter allmänt val ska, förutom övriga ärenden, behandlas val av 

styrelseledamöter och suppleanter för perioden till ordinarie årsmöte 

 

5 § Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter och suppleanter inte 

rösträtt. 

 

6 § Valberedningen ska lägga förslag till de val som förrättas på årsmötet och eventuella 

fyllnadsval som förrättas på andra möten med kommunfullmäktigegruppen under 

verksamhetsåret. Nominering till kandidater för val på årsmötet kan göras av varje medlem 

och ska vara inkomna till valberedningen inom den tid som fastställts av valberedningen. 

Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater. 

 

Kapitel 8 Ekonomi 
1 § Medlem i kommunala gruppen ska till Arbetarekommunen betala avgift för att täcka 

kansli- och administrationskostnader med mera i samband med det kommunala uppdraget. 

 

2 § Avgiften fastställs av Arbetarekommunens årsmöte. 

 

3 § Medlemsavgiften är obligatorisk. 

 

Kapitel 9 Allmänna bestämmelser 
1 § Stadgar för kommunala grupper fastställs av Arbetarekommunens årsmöte. Stadgarna får 

inte stå i strid med eller upphäva innehållet i partiets grundstadgar. 



 


