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Bilaga 1. Representantskapets stadgar 



 

 

Vad är repskapet? 

Detta material syftar till att ge en bild av hur förhållandet mellan 

partiorganisation och kommunpolitisk grupp fungerar i Stockholms stad. Vidare 

är tanken att texten ska beskriva de olika roller som ombud, ersättare, 

kommunal grupp, arbetsutskott och föreningarna har.  

”I och utanför parlamenten” 

I Vänsterpartiets partiprogram står det att partiet ska verka i och utanför 

parlamenten. Det innebär att partiet ställer upp till allmänna val och har, i de 

flesta fall, förtroendevalda i parlament (Europaparlamentet, riksdag, landsting- 

eller regionfullmäktige och kommunfullmäktige). Det betyder också att partiet 

är en organisation som bedriver opinionsarbete och organiserar människor 

utanför parlamenten, på gator och torg, på internet och runt fikabordet på 

jobbet.  

Men vem är det som bestämmer? 

Vänsterpartiets högsta beslutande församling är kongressen som sammanträder 

vartannat år. Men när Vänsterpartiet är representerat i en parlamentarisk 

församling, vem är det då som bestämmer vad våra representanter ska tycka och 

vilka frågor de ska driva? I partiets stadgar står det såhär:  

 
Det finns ett utmärkt diskussionsunderlag som heter Partiet och de 

parlamentariska grupperna som mer djuplodande behandlar förhållandet mellan 

partiorganisationen och parlamentariska grupper. Det är bra att i alla fall ha 

skummat det underlaget för att få en bild av hur partiorganisationen och de 

parlamentariska grupperna förhåller sig till varandra.  

I utdraget från stadgan ovan så beskrivs det att de parlamentariska grupperna 

vägleds av partiprogram, övriga program, kongressbeslut samt beslut i partiets 

organ på motsvarande nivå. För exempelvis riksdagsgruppen är kongressen och 

partistyrelsen partiets organ på motsvarande nivå, för landstingsgruppen är det 

distriktsårskonferens och distriktsstyrelse.  

I de flesta av landets kommuner sammanfaller partiföreningen och 

kommungruppen, alltså exempelvis Vänsterpartiet Huddinge är samma 

geografiska och organisatoriska ram för såväl partiförening som kommungrupp. 

Den kommunala gruppen motsvaras i sådana fall av partiföreningens årsmöte, 

medlemsmöte och styrelse.  

I Stockholm är situationen annorlunda, i kommunen har Vänsterpartiet 16 

partiföreningar, från Kista i norr till Hammarby-Skarpnäck i söder. För att ha ett 

partiorgan på motsvarande nivå så finns ett representantskap till vilket 

partiföreningarna i Stockholms stad utser ombud.  

Parlamentariska grupper  

§126 

Vänsterpartiets förtroendevalda i kommuner, landsting, regioner, riksdag 

och Europaparlamentet har att verka för partiets politik. De vägleds i sitt 

arbete av partiprogram och övriga program, av kongressbeslut samt av 

beslut i partiets organ på motsvarande nivå. De skall hålla en nära kontakt 

med partiets medlemmar och delta i partiets diskussioner och verksamhet.  

(ur Vänsterpartiets stadgar) 

“I vårt arbete i och 

utanför parlamentet 

har vi åtagit oss 

uppgiften att 

genomföra de krav 

som gemensamt 

beslutas i partiet 

och verka i den 

riktning programmen 

stakar ut”  
(ur Vänsterpartiets 
partiprogram) 
 

” Partiets uppgift är 

att organisera 

människor som vill 

verka för en radikal 

socialistisk och 

feministisk politik” 
(ur Vänsterpartiets 
partiprogram) 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Partiet-och-de-parlamentariska-grupperna.pdf
http://www.vansterpartiet.se/assets/Partiet-och-de-parlamentariska-grupperna.pdf


 

Vad är representantskapet? 

Representantskapet i Vänsterpartiet i Stockholms stad består av ombud från de 

16 lokala partiföreningarna i kommunen. Varje förening väljer på årsmöte eller 

medlemsmöte ombud och ersättare som ska representera föreningens 

medlemmar i representantskapet och vara länken mellan förening och 

kommunal grupp. Representantskapet brukar ofta kallas för repskapet.  

Ombud och ersättare väljs på ett år. Antalet ombud och ersättare 

partiföreningen har är i förhållande till storlek på föreningen och alla föreningar 

i Stockholms stad ska ha minst ett ombud och en ersättare.   

Vad är stadshusgruppen? 

Stadshusgruppen kallas den kommunala gruppen i Stockholms stad. I den 

kommunala gruppen ingår de från Vänsterpartiet som är ledamöter och ersättare 

i kommunfullmäktige, samt ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser.  

Det är denna grupp som har fått förtroendet att verka för Vänsterpartiets 

politik i kommunen. Deras uppdrag kan sinsemellan vara väldigt olika med 

olika arbetsbörda och intensitet, men tillsammans så bidrar de till att arbeta för 

partiets politik i de parlamentariska församlingarna. Alla dessa förväntas 

närvara vid repskapets möten och har yttrande- och förslagsrätt.  

Det som kallas kommunfullmäktigegruppen (KF-gruppen) är de som är 

direkt folkvalda och sitter som ordinarie ledamöter av, eller ersättare till, 

kommunfullmäktige. Det är dessa som är föredragande och svarande inför 

repskapet. Exempelvis vid budgetförhandlingar så är det representanter från 

KF-gruppen som presenterar budgetförslaget inför repskapet och besvarar 

frågor kring denna. Vidare är det KF-gruppen som svarar på frågor och 

synpunkter från ombuden, men mer om det nedan.  

Vad gör repskapet? 

Repskapet ska vara länk mellan förening, medlem och kommunal grupp, vad 

innebär det? I repskapets stadgar står det att repskapets möten ska innehålla 

rapport från fullmäktigegruppen, diskussion och beslut i principiellt viktiga 

frågor. Vidare står det i repskapets stadgar att:  

 
Vad är då principiellt viktiga frågor och vad menas med att repskapet beslutar 

om vilken linje som ska drivas? Det är knappast önskvärt eller ens möjligt att 

repskapet ska vara med och besluta om varje ställningstagande som 

Vänsterpartiet gör i Stockholms stad, liksom kongressen eller partistyrelsen inte 

kan vara med och besluta om varje fråga som kommer upp i riksdagen. Dock 

ska de principiellt viktiga besluten vara förankrade via partiorganisationen, i 

detta fall genom repskapet. Några sådana principiella saker som ska beslutas av 

repskapet är bland annat partiets budgetförslag och verksamhetsplan.  

Beslut 

§21 

Representantskapet har beslutanderätt i kommunala frågor som specifikt 

rör Stockholms stad. 

§22 

Representantskapet beslutar om vilken linje kommunfullmäktigegruppen 

ska driva i kommunfullmäktige och i förhandlingar med andra partier.   

(ur Representantskapets stadgar) 

”Representantskapet 

sammanträder med 

regelbundna 

mellanrum och 

innehåller både 

rapportering från 

kommunfullmäktige-

gruppen, diskussion 

och beslut i 

principiellt viktiga 

frågor.” 

 (ur Representantskapets 
stadgar) 
 



 

Det är svårt att exakt säga vad som är principiella frågor då det kan skifta 

från en tid till en annan och det kräver lyhördhet hos den kommunala gruppen 

och hos repskapet.  

Vidare står det i stadgan att repskapet beslutar om linjen i förhandlingar med 

andra partier och även där måste man komma ihåg skrivningen om principiellt 

viktiga frågor. Ett sådant exempel var under förhandlingsarbetet efter valet 2014 

då förhandlingsdelegationen rapporterade om förhandlingarna till repskapet och 

sedan fick repskapet ta det slutgiltiga beslutet om överenskommelsen var sådan 

så att den gick att acceptera. Repskapet ska alltså vara en interndemokratisk 

institution gentemot den kommunala gruppen.  

Vad är arbetsutskottet? 

Arbetsutskottet (AU) består av tre representantskapsombud, en ledamot från 

gruppstyrelsen och en ledamot från distriktsstyrelsen. De väljs på två år i 

taget under första halvåret ojämna årtal. Representantskapet väljer tre 

representantombud. Distriktsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen utser 

varsin ledamot. Sammankallande utses inom arbetsutskottet.  

AU:s roll är att vara kontaktlänk mellan kommungruppen och 

representantskapet. AU planerar mötena och upprättar kallelser och dagordning 

för representantskapsmötena. AU har ingen egen beslutanderätt i politiska 

frågor, som exempelvis en vald styrelse. AU:s roll är alltså av administrativ 

karaktär - att bereda frågor, beslutsunderlag och repskapsmöten.  

Hur kan man påverka genom repskapet? 

Repskapsombuden har möjlighet att påverka politiken i Stockholms stad bland 

annat i diskussioner och beslut om vilka frågor som ska prioriteras, såväl i 

verksamhetsplan som i budget. Det dock viktigt att komma ihåg att ombud kan 

påverka politikinriktningen men det är upp till de förtroendevalda i gruppen att 

besluta om detaljerna.  

Ombuden och ersättarna har en viktig roll av att vara länken mellan sin 

partiförening och stadshusgruppen. Ombuden är skyldiga att återrapportera om 

repskapet till sin förening. Det kan vara smidigt att ha det som en rapportpunkt 

på medlemsmötena.  

Om du som är ombud, eller din partiförening undrar över vad som händer i 

en viss fråga eller varför vänsterpartisterna röstat på ett visst sätt så kan du 

anmäla en fråga till arbetsutskottet. Frågan ska vara anmäld en vecka i förväg 

för att fullmäktigegruppen ska hinna förbereda sitt svar.  

Kommunfullmäktigegruppen, distriktsstyrelsen, partiföreningar, ombud och 

ersättare kan anmäla frågor för behandling av repskapet. Detta ska göras minst 

tre veckor innan möte och skickas till arbetsutskottet.  

Skillnaden mellan frågor som ska anmälas en vecka inför och de som ska 

anmälas tre veckor inför är att de som ska anmälas en vecka inför är frågor för 

information om exempelvis ett ställningstagande eller om ett ärende. De frågor 

som ska anmälas tre veckor i förväg är exempelvis frågor som ska upp till 

beslut i repskapet. Exempelvis så anmäler kommunfullmäktigegruppen att de 

vill ha upp frågan om budget på repskapets möte för att beslut ska kunnas ta i 

frågan.  

”Vidare åligger det 

ombuden att 

återrapportera till 

sina respektive 

föreningar” 
(ur Representantskapets 
stadgar) 
 

AU har alltså ingen 

egen beslutanderätt i 

politiska frågor, som 

exempelvis en vald 

styrelse. AUs roll är 

alltså av administrativ 

karaktär - att bereda 

frågor, beslutsunderlag 

och repskapsmöten. 

  

 



 

Vad är föreningens roll? 

Ovan har det beskrivits ombudens, kommungruppens och arbetsutskottets 

roller. Men vad har partiföreningen för roll? Partiföreningen har en vikig roll i 

att hjälpa ombudet att representera föreningen. Detta underlättas genom att 

repskapets frågor tas upp på medlemsmöten och styrelsemöten.  

Vidare har föreningen en del formella skyldigheter gällande repskapet. För 

det första är det i föreningen som ombud ska väljas. Ombud kan den bli som är 

medlem i en partiförening i Stockholms stad och som inte är ordinarie 

representant eller ersättare i kommunfullmäktige. Ombuden väljs på ett år. 

Ombud och ersättare ska väljas på årsmöte eller medlemsmöte. Det är inte ett 

val som kan hänskjutas till styrelsemöte. Vidare så gäller som vid alla val i 

partiet att minst hälften av de valda ska vara kvinnor, enligt § 21 i partistadgan.  

Det andra formella ansvaret som föreningen har är att anmäla vilka som är 

ombud och ersättare, samt i vilken ordning ersättarna har, till 

distriktsexpeditionen.  

 

Checklista för föreningen: 

 Välj ombud och ersättare på års- eller medlemsmöte 

 Meddela vilka som är valda och i vilken ordning ersättarna ska gå in 

till distriktsexpeditionen (storstockholm@vansterpartiet.se) 

 Planera att under medlemsmötena ha rapporter från repskapsmötena 

och be ombuden att förbereda det. 

 Planera att under medlemsmötena ha korta rapporter från 

representanten i stadsdelsnämnden om vad som är på gång i området. 

 Bjud in en representant från stadshusgruppen för att berätta om 

politiken i stadshuset och ta möjligheten att diskutera viktiga lokala 

frågor.  

 Om ni har frågor som ni tycker repskapet ska behandla så skicka med 

era representanter att anmäla till arbetsutskottet så att det kommer 

upp på dagordningen 

 

 

” § 21. Kvinnor skall 

vara representerade 

i valda organ och på 

förtroendeposter 

med minst 50 

procent om inte 

synnerliga skäl 

förhindrar detta.” 
(ur Vänsterpartiets 
stadgar) 
 

../../../../../../mia.lundkvist/Downloads/storstockholm@vansterpartiet.se


 

Bilaga 1. Stadgar/arbetsordning för representantskapet för 

Stockholms stad, Vänsterpartiet Storstockholm 

Antagna av distriktsstyrelsen 041007, reviderade 150325 

Ombud till representantskapet 

1. Ombud och ersättare till representantskapet väljs av partiföreningarna i 

Stockholms stad enligt samma principer som till distriktsårskonferensen. 

Medlemmar i kommunfullmäktigegruppen (ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige) är inte valbara till representantskapet. Partiföreningen ska 

fastställa i vilken ordning ersättarna inträder när ordinarie ombud har förhinder. 

Ombud och ersättare väljs på ett år. Partiföreningarna ansvarar för att deras 

ombud och ersättare anmäls till distriktsexpeditionen. 

2. Ombud eller ersättare som lämnar eller utesluts ur partiet lämnar omgående 

representantskapet. 

Representantskapsmötena 

3. Representantskapsmötena frikopplas från distriktets årskonferens. 

4. Representantskapet sammanträder med regelbundna mellanrum och 

innehåller både rapportering från kommunfullmäktigegruppen, diskussion och 

beslut i principiellt viktiga frågor. 

5. Vid representantskapets möten har ordinarie ombud yttrande-, förslags- och 

rösträtt. Vidare åligger det ombuden att återrapportera till sina respektive 

föreningar. 

6. Medlemmar i kommunfullmäktigegruppen, partiets representanter i nämnder, 

styrelser och beredningar i Stockholms stad, icke tjänstgörande ersättare i 

representantskapet samt ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen har yttrande- 

och förslagsrätt. 

7. Representantskapet har rätt att adjungera andra personer till 

representantskapets möten där så bedöms lämpligt. Adjungerad mötesdeltagare 

har enbart yttrande- och förslagsrätt. 

8. Kommunfullmäktigegruppen är föredragande och svarande inför 

representantskapet. 

9. Representantskapet väljer ordförande och sekreterare för mötena. 

Arbetsutskott 

10. Representantskapet utser ett arbetsutskott på 2 år. Arbetsutskottet består av 

tre representantskapsombud, en ledamot från gruppstyrelsen och en ledamot 

från distriktsstyrelsen. Representantskapet väljer tre representantombud. 

Distriktsstyrelsen och gruppstyrelsen utser varsin ledamot. Sammankallande 

utses internt av arbetsutskottet. 

11. Arbetsutskottet väljs första halvåret ojämna årtal. Valberedningen för val av 

arbetsutskottet väljs utav representantskapet, samt påbörjar sitt arbete, andra 

halvåret jämna årtal. 

12. Kommunfullmäktigegruppen, distriktsstyrelsen, partiföreningar och 

representantskapsombud anmäler frågor som ska behandlas av 

representantskapet senast tre veckor innan sammanträde till arbetsutskottet. 



 

Kallelser och dagordning 

13. Arbetsutskottet har i uppdrag att upprätta dagordning och planera 

representantskapets möten. 

14. En första kallelse skickas till representantskapets ombud och ersättare, till 

ordförande i partiföreningarna, till kommunfullmäktigegruppen, samt till 

ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser minst en månad före ordinarie 

representantskapsmöte. 

15. Dagordning utsändes till representantskapets ombud och ersättare, till 

ordförande i partiföreningarna, till kommunfullmäktigegruppen, samt till 

ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser två veckor före mötet. 

16. Extra representantskapsmöte kan vid behov påkallas såväl av 

kommunfullmäktigegruppen som av partiföreningar i samråd med 

arbetsutskottet som kallar till möte. Kallelse och dagordning sänds ut senast en 

vecka före möte. 

17. Ombud som har förhinder ansvarar för att inkalla ersättare. Förhinder 

anmäls till distriktsexpeditionen.  

18. Medlemmar i kommunfullmäktigegruppen samt partiets representanter i 

nämnder, styrelser och beredningar i Stockholms stad förväntas närvara vid 

representantskapsmöten. Förhinder anmäls till disktriktexpeditionen.  

19. Beslutspunkter ska finnas med på dagordningen. 

20. Representantskapsombud som önskar information i ett ärende bör anmäla 

frågan en vecka i förväg för att kommunfullmäktigegruppen ska kunna 

förbereda sitt svar. 

Beslut 

21. Representantskapet har beslutanderätt i kommunala frågor som specifikt rör 

Stockholms stad. 

22. Representantkapet beslutar om vilken linje kommunfullmäktigegruppen ska 

driva i kommunfullmäktige och i förhandlingarna med andra partier. 

23. Representantskapet ska sammanträda minst 2 gånger/år. 

24. För att beslut ska kunna fattas måste 50 procent av de röstberättigande vara 

närvarande. 

Protokoll 

25. Beslutsprotokoll ska föras vid representantskapets möten och skickas ut till 

representantskapets ombud och ersättare, till ordförande i partiföreningarna, till 

kommunfullmäktigegruppen, till partiets representanter i nämnder, styrelser och 

beredningar i Stockholms stad samt till distriktsstyrelsen. 

Ändring 

26. Förändringar av stadgarna/arbetsordningen ska göras genom beslut av 

representantskapet. Stadgarna/arbetsordningen, liksom förslag till revideringar 

av dessa, fastställs av distriktsstyrelsen. 

27. Tvist om stadgarna/arbetsordningens tolkning avgörs av distriktsstyrelsen. 



 

 


