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utredningsuppdrag till distriktsstyrelsen 
inför partikongressen 2014:

val av kongressombud
valkretsindelning
Partiets stadgar tillåter att distriktet indelas i valkretsar ”för att trygga en allsidig represen-
tation i geografiska och andra avseenden”. Vänsterpartiets Storstockholm har sedan lång tid 
använt sig av en indelning i 12 valkretsar (5 i Stockholms stad, 6 i övriga länet samt en för 
branschföreningarna). Distriktets ombud fördelas på valkretsarna i proportion till medlems-
antalet, från 12 ombud (valkrets I) till 1 ombud (branschföreningarna) (2012). Inför tidigare 
kongresser har förslag om färre och större valkretsar diskuterats.

Det som kan tala emot allt för små valkretsar är att det minskar medlemmarnas möjlig-
het att fritt välja sina företrädare. Om flera partimedlemmar med ett brett och starkt stöd 
i distriktet alla råkar tillhöra en liten partiförening i en valkrets med få ombud, kan det i 
praktiken bli omöjligt för medlemmarna att utse dem till ombud. Med större eller en enda 
valkrets ökar förutsättningen att alla ombud har ett brett stöd i distriktet och i motsvarande 
mån ökar risken att mindre partiföreningar inte får några ombud alls.

valsätt
Partistyrelsens valordning för val av kongressombud anger fyra valsätt:

På medlemsmöte i partiförening •	
På gemensamt medlemsmöte för partiföreningar i samma valkrets (den modell vi hit-•	
tills tillämpat i Storstockholm)
På distriktsexpedition•	
Genom poströstning.•	

 (Samtliga valsätt kan användas oberoende av ev. valkretsindelning).
Inför den här kongressen gjorde PS några smärre modifieringar av poströstningen (så att det 
skulle bli lättare att välja både ordinarie ombud och suppleanter på en gång). Det finns för- 
och nackdelar med samtliga valsätt.

nomineringar till kongressen
Stadgarna ger samtliga medlemmar och partiinstanser rätt att nominera till kongressens val. 
Inför kongressen 2012 var det 24 av distriktets 44 föreningar som använda möjligheten att 
nominera partiordförande och/eller partistyrelseledamöter. Även distriktsstyrelsen valde att 
nominera partiordförande och PS-ledamöter. Andra distrikt valde att genomföra särskilda 
nomineringskonferenser med valda ombud från partiföreningarna och några genomförde 
också medlemsomröstningar.

distriktsstyrelsens förslag till årskonferensen 2012:
att: uppdra till DS att utreda valkretsindelning och röstförfarande vid val av kongressombud 
samt former för distriktsnomineringar till kongressen. 
att: DS förslag sedan beslutas om vid årskonferensen 2013
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