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Innehåll                                            
                                                                

Motion nr 1 –  Representation i partidistriktet                      Borås  arbetarekommun  Sid 1
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Motion nr 1
Motion Representation i partidistriktet
Partidistriktet har valt att inte ta med alla sidoorganisationer (ssu, S-kvinnor, Tro ocg solidaritet, S-studenter och HBT 
S) i styrelsen. Jag anser att alla sidoorganisationer som är aktiva inom partidistriktets område borde vara representerade 
i styrelsen. HBT S i Sjuhärad är en organisation som är aktiv och står för många av de frågor som mörka krafter i vårt 
samhälle bekämpar. Vi i HBT S står för jämlikhet och allas lika värde - det vi kallar mänskliga rättigheter. Vi anser att 
dessa frågor och vårt arbete riskerar att komma i skymundan eller rent av glömmas bort. Självklart sysslar partiet med 
viktiga frågor inom många områden så som miljö, välfärd, ekonomi och mycket annat. Jag inser att genom att låta 
HBTS vara med i distriktsstyrelsen främjas på ett bra sätt tex frågan om allas lika värde.

Jag föreslår distriktskongressen besluta:                                                                                                                                    

att  alla registrerade och aktiva sidoorganisationer ska vara representerade med minst 1 representant i distriktsstyrelsen.

Urban Strömberg, Medlem i Borås Arbetarekommun

Arbetarekommunens yttrande

Borås arbetarekommun beslutade vid medlemsmötet den 20 oktober 2021 att godkänna motionen och anta som sin 
egen.

Sead Omerovic

Ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande  över motion 1

Föredragande: Ulf Olsson

För två år sedan genomfördes en större förändring av distriktsstyrelsen sammansättning. Vi gick från att vara en re-
lativt stor representationstyrelse till en mindre funktionsbaserad styrelse.  Det nya sättet att arbeta i styrelsen innebär 
också att ingen ledamot längre är representant för en organisation eller arbetarekommun, utan alla ledamöter har en 
tydligtuppgift och representerar hela partidistriktet. Distriktsstyrelsen anser att den förändringen har varit positivt för 
partidistrikt. Dock skall sägas att även om det primära alltid är att hitta en sådan sammansättning på styrelsen att alla 
funktioner kan besättas av personer som är lämpliga för just den funktionen är det självklart också viktigt att styrelsen 
har en bred förankring i partiet. En jämn könsfördelning, bred geografisk förankring, god åldersmässig sammansätt-
ning är exempel på några sådana aspekter som självklart ingår i valberedningens uppdrag när man lämnar förslag 
på sammansättning av distriktsstyrelsen till distriktskongressen. Distriktsstyrelsen anser därför inte det är lämpligt 
att utöver de förslag som valberedningen lämnar till distriktskongressen att kongressen tillsätter fasta adjungeringar. 
Det skulle även skapa en situation där de platser i styrelsen som är valda direkt av kongressen har en tydlig uppgift 
i styrelsen enligt det funktionsbaserade arbetssätt som distriktskongressen sedan tidigare beslutat om medans de fast 
adjungerade primärt skulle vara valda för att representera en organisation.  Dock är det viktigt att påpeka att en styrelse 
alltid som en del av sitt arbete kan adjungera personer till sig.  Det kan mycket väl vara aktuellt att adjungera personer 
från våra sidoorganisationer båda för enskilda möten eller för en längre tid. Syftet med en sådan breddning kan vara 
att styrelsen exempelvis inför ett val anser att vi behöver tillföra ytterligare personer till styrelsen för att kunna stärka 
vissa funktioner. Den bredd och kunskap som vi har inom våra sidoorganisationer är mycket värdefull.

Sjuhäradsbygdens partidistrikts styrelse föreslår distriktskongressen besluta

att  förklara motionen besvarad.
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