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Förslag till val- och arbetsordning för Göteborgs 
Socialdemokratiska partidistrikts höstkongress 20-
21 november 2021 

 
Ramtider 
Lördag 
08.30              Digital registrering startar 
09.00              Fysisk registrering startar. Motionstorg 
10.00              Öppnande 
10.20              Marie Nilsson, ordförande för IF Metall 
11.00              Workshop del 1 om valet 2022   
12.00              Lunch 
13.00              Insamling  
13.05              Motionsuppföljning 2020 och 2021 
13.10              Motionsbehandling 
14.45              Jonas Attenius, gruppledare i kommunstyrelsen 
15.00              Workshops om lokalpolitiskt program (politikutvecklingsutskotten) 
16.00              Slut för dagen 
                      After Kongress på Restaurang Sjöporten (Blå Villan) 
 
Söndag 
08.30              Digital registrering startar 
09.00              Fysisk registrering startar. Motionstorg  
10.00              Inrikesminister Mikael Damberg 
10.20              Kulturinslag 
10.50              Diplom - och medaljutdelning, partikongressrapport, kansliavgift 
11.15              Workshops del 2 om valet 2022  
12.35              Lunch 
13.15              Motionsbehandling forts. 
17.00              Slut (senast) 
 
Arbetsordning 
Ordet begärs skriftligt. Förslag skall, för att kunna upptas till behandling, vara skriftliga och bör 
överlämnas i början av debatten. 
 
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till två minuter om kongressen inte 
beslutat annat. Om en talare under diskussionens beslutspunkt önskar göra ytterligare inlägg är 
talartiden begränsad till en minut. Möjlighet finns även att begära replik, då är talartiden begränsad till 
en minut. Distriktsstyrelsen föredragande har obegränsad tid.  
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Den som begär ordet för första gången under en punkt har företräde före den som redan talat tidigare 
under punkten. 
 
Presidiet skall föreslå streck i debatten om fyra personer av samma kön står i rad på talarlistan. 
 
Omröstningar sker öppet. Uppstår lika röstetal avgör lotten. Ombud som av någon anledning önskar 
lämna mötet, skall anmäla detta till registreringen. 
 
Närvarande 
Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ som består av 251 ombud, 
distriktsstyrelsen och distriktets revisorer. Dessa kan delta på plats eller som distansombud via zoom. 
Ombud som lämnar mötet i förtid ska meddela det till registreringen. 
 
Särskilt inbjuda är bland annat vissa förtroendevalda och styrelseledamöter i sidoorganisationer (se 
distriktsstadgans paragraf 5, moment 7). Dessa äger rätt att deltaga i distriktskongressens 
sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt och kan delta på plats. 
 
Samtliga medlemmar i till partidistriktet ansluten partiorganisation har närvaro- och yttranderätt vid 
distriktskongressens sammanträden. Dessa kan delta på plats eller lyssna på mötet via livesändning via 
partidistriktets interna Facebooksida. 
 
 
Distansombud 
Distansombud ska i förväg anmäla önskan om distansdeltagande, med undantag för ombud som med 
kort varsel får förkylningssymptom som kan anmäla det samma morgon. Distansombuden läggs till i 
röstlängden och har samma rättigheter och skyldigheter som fysiskt närvarande ombud.  
 
Zoom-länk och lösenord skickas direkt till berörda. Registrering sker i Zooms väntrum mellan kl 
08.30 och 09.30. Var ute i god tid! Om du inte registrerats före kl 09.30 får du räkna med att vänta 
tills efter alla fysiskt närvarande ombud blivit registrerade. Distansombud uppmanas ha kameran 
påslagen och ange för- och efternamn samt den förening du representerar i Zooms namn-fält. Zooms 
mötesfunktioner gås igenom kl 09.30 båda mötesdagarna.  

 
Ordet begärs av distansombud genom Zooms chatt-funktion (INTE via ”raise hand-funktionen”). 
Skriv ”BEGÄR ORDET” följt av vilken punkt det handlar om samt eventuellt yrkande. 
Kongressfunktionär kommer då att vidarebefordra begäran om ordet till presidiet genom en ”begära 
ordet-lapp” (samma system som används för de som deltar på plats). Chatten används ENBART för 
detta ändamål.  
 
För omröstning används Zooms röda och gröna knappar. Vid omröstningar visas Zoom-
omröstningen på kongressens storbild så att rösträknare kan följa den samtidigt som den fysiska 
röstningen. 
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Workshops 
Under kongressen arrangeras tre workshopstillfällen, två om ”Valseger 2022” och en med de fem 
politikutvecklingsutskotten. 
 
”Valstrategi för valseger 2022” 
Under två workshops kommer vi att gå igenom partiets valstudie del 2 som är ett metodstöd för att 
planera valrörelsen. Vi kommer att använda en göteborgsanpassad version av det nationella materialet. 
Ombuden och de inbjudna gästerna kommer att delas in i mindre grupper (de 10 områdeskretsarna 
och de större fackliga s-föreningarna) för att tillsammans gå igenom materialet, och rekommenderas 
att delta i samma grupper vid båda workshops. 
 
Politikutvecklingsutskotten  
De fem av distriktsstyrelsen utsedda utskotten arbetar nu fram förslag till lokalpolitiskt valprogram för 
Socialdemokraterna i Göteborg. Under en workshop ges ombuden möjlighet att fördjupa sig i ett 
valfritt politikområde. De fem grupperna behandlar klimat- och stadsutvecklingspolitik, kultur- och 
besökspolitik, hälso- och sjukvårdspolitik, social- och äldrepolitik samt utbildnings- och 
arbetsmarknadspolitik 

 
 

Kontakt 
Ombud eller medlemmar som behöver komma i kontakt med partidistriktet inför eller under helgen 
gör det antingen fysiskt på plats, via telefonnummer 031-3396300 eller epost 
info.goteborg@socialdemokraterna.se . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info.goteborg@socialdemokraterna.se
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Förslag till dagordning för Göteborgs 
Socialdemokratiska partidistrikts höstkongress 20-
21november 2021 

1. Öppnande 

2. Upprop 

3. Fastställande av dagordning 

4. Beslut om höstkongressen är stadgeenligt utlyst  

5. Fastställande av val- och arbetsordning 

6. Höstkongressens offentlighet 

7. Val av mötesfunktionärer 

a) Två ordförande för mötet 

b) En mötessekreterare och en avlösare i presidiet 

c) Två protokolljusterare 

d) Tio rösträknare 

e) Redaktionsutskott 

8. Gästen har ordet 

9. Workshop 1 om valet 2022  

10. Insamling 

11. Uppföljning av motioner från 2020 

12. Behandling av motioner 

13. Workshop 2 om politikutveckling 

…………….. 

14. Kulturinslag 

15. Diplomutdelning 

16. Medaljutdelning  

17. Beslut om kansliavgift 

18. Rapport från partikongressdelegationen 

19. Workshop 2 om valet 2022  

(Fortsättning behandling av motioner) 

20. Övriga frågor 

21. Avslutning 
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Styrelsens förslag om kansliavgift för 
kyrkopolitiker  

Beslut om översyn 
På distriktskongressen 2019 besvarades motion nr 46 ”Kyrkoarvode” med formuleringen ” att 
partidistriktet denna mandatperiod genomför en översyn av kommunalfonden som ska vara 
genomförd och i den även se över de kyrkopolitiska uppdragen”. 
 
Motion nr 46, som blev besvarad, hade attsatsen ”att Distriktsstyrelsen i Göteborg från och med 
nästa mandatperiod, 2022-2025, uttaxerar ”tionde” på förtroendevaldas arvoden för ledamotskap 
inom Svenska kyrkan, som man gör för övriga politiska uppdrag.” 
 
Bakgrund 
1999 fattade distriktskongressen beslut om att samtliga kommunalt förtroendevalda med 
helårsarvoden ska betala 10% av sina fasta arvoden, upp till ett tak. Distriktstårskongressen 2012 
höjde taket till 10 000 kr och det är kopplat till konsumentprisindex. För 2021 är taket 10 107 kr. 
Intäkter från kansliavgiften utgör en viktig del av partidistriktets intäkter och möjliggör viktig 
verksamhet för våra förtroendevalda. Även regionalt förtroendevalda och riksdagsledamöter 
betalar motsvarande avgifter till partiet. 
 
Översyn 
Under hösten 2021 har en arbetsgrupp inom partidistriktet bestående av Jane Åberg, Magnus 
Hermansson Adler och Carina Ring arbetat med uppdraget. 
 
Gruppen konstaterar att kansliavgiften fungerar väl, att betalningsmoralen är hög och att den 
bidrar till att finansiera partidistriktets verksamheter och stöd till förtroendevalda. 
 
Frågan om att införa en kansliavgift för kyrkopolitiker har vid ett flertal tillfällen diskuterats inom 
partidistriktets kyrkopolitiska utskott.  
 
Ett första steg togs när kyrkovalskandidaterna fick, som alla andra kandidater, skriva under en 
kandidatförsäkran för att placeras på våra valsedlar. En av punkterna var ”Jag förbinder mig att 
betala eventuell kansliavgift till Göteborgs partidistrikt”. 
 
En utmaning för betalning av kyrkopolitiker är att storleken på arvodena skiljer sig åt mellan olika 
organ inom Svenska kyrkan. Därför är det inte praktiskt möjligt för partidistriktet att skicka ut 
inbetalningskort, utan ansvaret för att göra rätt inbetalningar får läggas på den enskilde. Det är 
samma modell som idag tillämpas av Socialdemokraterna i Västsverige för regionala uppdrag. 
 
Stödet till kyrkopolitikerna ska förstärkas i och med införandet av en kansliavgift för dem. 
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 Förslag till beslut 
 
 
att höstdistriktskongressen 2021 beslutar att från 2022 ska även förtroendevalda med 

helårsarvoden inom Svenska kyrkan betala 10 procent av sina fasta arvoden, upp till 
ett tak., i kansliavgift till partidistriktet. Taket ska vara på samma nivå som för 
kommunalt förtroendevalda.  
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