
Proposition till Stockholm stads distriktsstämma 2020 

Angående införande av distriktsavdelningar 
 
Syfte 
Syftet med en organisationsförändring är: 

- Att skapa bättre förutsättning för intressanta medlemsaktiviteter lokalt runt om i hela 
staden 

- Att skapa interna förtroendeposter för fördjupat engagemang, ökad delaktighet och lokalt 
inflytande 

- Att bygga en stabil organisation med lokal förankring inför kommande valrörelser 
- Att skapa stabilitet och attraktivitet genom ombudsförfarande på distriktsstämmorna 

 
Förslag till beslut 
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta 
 

- Att Stockholmsdistriktet ska delas in i distriktsavdelningar i enlighet med Centerpartiets 
stadgar 

- Att distriktsavdelningarna skall motsvara de av staden bestämda kommunvalkretsarna, 
idag sex till antalet; Södermalm-Enskede, Bromma-Kungsholmen, Norrmalm-Östermalm-
Gamla Stan, Östra Söderort, Västra Söderort, Yttre Västerort. Skulle kommunfullmäktige 
ändra antalet kommunvalkretsar så har distriktsstyrelsen möjlighet att ändra på 
indelningen av distriktsavdelningar samt antal. 

- Att distriktsavdelningarna ska benämnas: 
o Södermalm-Enskede distriktsavdelning 
o Bromma-Kungsholmen distriktsavdelning 
o Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan distriktsavdelning  
o Östra Söderort distriktsavdelning 
o Västra Söderort distriktsavdelning 
o Yttre Västerort distriktsavdelning 

- Att ett ombudsförfarande ska införas  
- Att den nya organisationen och ombudsförfarandet ska träda i kraft 1 mars 2021 
- Att fastställa antalet ombud på 2021 års distriktsstämma till 101 stycken 

 

Bakgrund 
En växande medlemskår 
Stockholmscentern har växt kraftigt i medlemsantal under de senaste åren. Se diagram nedan.  
 

 
 
 
Under de senaste åren har distriktsstyrelsen identifierat att vår nuvarande organisation inte 
erbjuder tillräckliga plattformar för engagemang och tillräckliga möjlighet att erbjuda aktiviteter 
över hela det geografiska området. Dessutom innebär den nuvarande organisationen svårigheter 
för medlemmar att navigera i en löst sammansatt organisation av nätverk  
 
 



Tidigare stämmobeslut 
För att behålla nya medlemmar är det mycket viktigt att Centerpartiets verksamhet är intressant, 
relevant och inkluderande. Alla medlemmar ska känna att det finns en potentiell roll för just dem i 
partiorganisationen. Distriktsstyrelsen vill genom förslag på organisationsförändring skapa bättre 
förutsättningar för många fler medlemmar att få en plattform för sitt engagemang och samtidigt 
skapa bättre förutsättningar för en blomstrande verksamhet spritt över hela vår stora kommun. 
 
I verksamhetsplanen för år 2019 fanns följande mål för verksamhetsåret: 
 

- Att göra en genomlysning av organisationen för att hitta svagheter och styrkor och föreslå 
åtgärder för att förstärka organisationen 

- Att genomföra en riskanalys för att vikta risker och möjligheter med geografiska nätverk 
kontra distriktsavdelningar 

 
Under verksamhetsåret tillsatte därför distriktsstyrelsen en arbetsgrupp vilka utredde frågan enligt 
uppdraget ovan. Efter färdig utredning valde distriktsstyrelsen att gå vidare genom att ge samma 
arbetsgrupp i uppdrag att bereda lämpliga former för en organisation med distriktsavdelningar.  
 
Centerpartiets organisation har flera nivåer: riksorganisationen, distrikt, kommunkretsar och 
avdelningar. Dessutom finns nätverk som är en lösare organisationsform. En kommunkrets 
omfattar alla medlemmar i centerrörelsen som bor i en kommun. Ett distrikt består ofta av flera 
kommunkretsar och kan motsvara ett län rent geografiskt. Centerpartiet Stockholms stad 
(Stockholmscentern) är Stockholms stads kommunkrets tillika distrikt av Centerpartiet, eller om 
man vill: ett distrikt som bara innehåller en kommunkrets.  
 
Ur Centerpartiets stadgar, mom. 2 Distrikt som också är krets: 
 

”Distriktsstämman kan besluta att dela in distriktet i organisatoriska enheter, s.k. distriktsavdelningar, 
som ges namn som tydligt anger i vilken geografisk del av distriktet de verkar. Distriktsavdelningarna 
ska omfatta samtliga medlemmar, dvs. varje medlem ska ha sin hemvist i en sådan enhet. När 
distriktsstämman infört distriktsavdelningar kan även beslut tas om att införa ett system med ombud 
till kretsstämman tillika distriktsstämman. Distriktsavdelningarna utser då ombud till distriktsstämman 
enligt samma modell som när kretsarna normalt utser ombud till distriktsstämman.”  

 
På samma sätt som det är möjligt att vara medlem i en annan krets än den man är folkbokförd i är 
det möjligt att själv välja vilken distriktsavdelning man vill tillhöra.  
 
  



Arbetsordning distriktsavdelning  
 
Uppdrag till styrelsen 
Uppdraget är: 

- Att engagera medlemmarna i distriktsavdelningen genom aktiviteter och kampanjer.  
- Att kontakta nya medlemmar och välkomna dem. 
- Att vara kontaktpersoner med distriktsstyrelsen och distriktskansliet. Distriktskansliet 

kommer t.ex. att kontakta distriktsavdelningsstyrelsen när partiet anordnar nationella eller 
Stockholmsgemensamma kampanjer.  

- Att delta i distriktets utvecklingsarbete genom t.ex. aktivt deltagande vid distriktets 
distriktsledarkonferenser. 

 
Årsmöte 

- Ett årsmöte ska arrangeras varje år innan februari månads utgång. Kansliet kan hjälpa till 
med det praktiska.  

- Årsmötet väljer styrelse för distriktsavdelningen. Styrelsen ska bestå av minst tre 
personer.  

- Årsmötet utser ombud till distriktsstämman.  
- Eftersom syskonorganisationerna (CUF, CK, CS) enligt stadgarna inte har egna ombud på 

distriktsstämman uppmanas distriktsavdelningarna att beakta detta vid val av ombud. 
- Årsmötet ger förslag på ett ombud/ombudsersättare till partistämman. Förslaget lämnas 

vidare till distriktets valberedning som ger ett förslag till distriktsstämman som beslutar om 
ombud och ersättare till partistämman.  

- Årsmötet behandlar motioner. Det finns dock inget krav i stadgarna om att en motion 
måste behandlas på distriktsavdelningens årsmöte.  
 

Ekonomi 
Distriktsavdelningarna ligger under distriktets organisationsnummer och har inte någon egen 
ekonomi. Därför behövs ingen revision och distriktsavdelningens styrelse behöver heller inte heller 
föra protokoll. Ekonomisk hantering: 
 

- Distriktsavdelningsordförande tilldelas 2000 kr per verksamhetsår för egna utlägg. Detta 
gör att distriktsavdelningsordförande självständigt kan fatta beslut om mindre inköp och 
göra utlägg mot kvitto för t.ex. fika vid möten. Observera att kvitto krävs för att få 
ersättning för utlägg. 

- Distriktsavdelningen kan inkomma med förfrågningar om finansiering av verksamhet (för 
hela året eller ett särskilt evenemang). En förfrågan skickas till distriktskansliet via e-post 
unn.harsem@centerpartiet.se. Distriktsombudsmannen eller chefsombudsmannen har rätt 
att godkänna förfrågningar från distriktsavdelningar på belopp upp till 20 000 kr. Större 
belopp behandlas av distriktsstyrelsen. Förfrågningar kan skickas när som helst och hur 
många gånger som helst under året. 

 
Medlemslistor 
Distriktsavdelningens styrelse beställa medlemslistor från distriktskansliet. Detta görs via e-post till 
anna.falk@centerpartiet.se. Beställningen hanteras manuellt vilket betyder att det kan ta upp till 
en arbetsdag innan listan levereras. Distriktsavdelningens styrelse kommer att meddelas om varje 
ny medlem i distriktsavdelningen. Eftersom inget meddelande går ut om en medlem väljer att 
lämna partiet ska en ny medlemslista alltid beställas inför ett utskick.  
 

  



OMBUDSFÖRFARANDE vid distriktsstämman 
Ombudsfördelning för Centerpartiet i Stockholms stad. 
I Centerpartiets stadgar §13 moment 2 finns att läsa: 

”När ombud införs (…) ska det totala antalet ombud beslutas av föregående års 
distriktsstämma.  
Distriktsstyrelsen fastställer fördelningen av ombuden utifrån antalet medlemmar i 
distriktsavdelningarna 31/12 året före kretsstämman. Varje individ ska endast räknas en gång, 
oavsett antalet medlemskap. Fördelningen baseras på uddatalsmetoden.  
När ombudsförfarande införts har endast ombuden rösträtt på krets-tillika distriktsstämman, 
medan varje person med medlemsrättigheter inom kretsen har närvarorätt, yttranderätt och 
förslagsrätt. Distriktsstyrelsen kan delegera ansvaret för uppgifter som är stadgefästa för krets 
till distriktsavdelningarna. Rätten att utse kretsens ombud till partistämman och huvudansvaret 
för nomineringsarbetet inför val till kommunfullmäktige kan inte delegeras.” 

 
Vidare anges i stadgarna §14 moment 3: 

”Det totala antalet ombud till distriktsstämman beslutas av föregående års distriktsstämma. 
Distriktsstyrelsen fastställer hur ombuden fördelas mellan kretsarna utifrån antalet medlemmar 
den 31/12 föregående år. Varje medlem (individ) ska endast räknas en gång, oavsett antalet 
medlemskap. Fördelningen baseras på uddatalsmetoden.” 

 
Utifrån detta kommer distriktskansliet att så snart riksorganisationen offentliggjort de preliminära 
medlemstalen för distriktet snarast jobba fram en preliminär ombudsfördelning på stämman. Som 
sedan antas på första distriktsstyrelsemötet på det nya året. 
 
Antalet ombud beslutas alltid av föregående års distriktsstämma, därför skall punkten ”Antalet 
ombud på nästa års distriktsstämma” lyftas på distriktsstämman. Skulle distriktet ha fler än en 
stämma, exempelvis höst- eller nomineringsstämma så är det de ordinarie av 
distriktsavdelningarna utsedda ombuden som utgör röstlängden. 
 
Om någon distriktsavdelning inte skulle komma upp i två ombud tillämpas regeln om 
garantiombud. DVS, den totala fördelningsbara kvoten minskas med 1 och läggs på den 
distriktsavdelning som inte kommer upp till 2 ombud. (Kan i värsta fall behöva göras om 2 ggr) 
 
På distriktsstämman har (utöver utsedda ombud från distriktsavdelningarna) även ordinarie, av 
distriktsstämman valda ledamöter i distriktsstyrelsen, rösträtt på stämman. Dessa kan alltså inte 
väljas som ombud för distriktsavdelningarna. Alla övriga med rösträtt är valda från 
distriktsavdelningarna. 
 
Ersättare för ordinarie ombud uppmanas att väljas med namn och i rangordning så kansliet vet i 
vilken ordning ersättare ska kallas. 
 
Alla medlemmar i Centerpartiet och syskonorganisationerna har närvarorätt, förslagsrätt och 
yttranderätt på distriktsstämman. 
 
 

  



Frågor och svar 
 
Vad händer med de lokalavdelningar som redan finns idag? 
Idag finns en avdelning i Stockholmscentern, Brännkyrka-Älvsjö centerpartiavdelning, denna 
påverkas inte av en organisationsförändring. 
 
Vad händer med de nuvarande sakpolitiska nätverken? 
De sakpolitiska nätverken (Digitalisering- & AI-nätverket, seniornätverket med flera) påverkas inte 
av en organisationsförändring. 
 
Vad händer med de nuvarande geografiska nätverken? 
I de fall det finns geografiska nätverk (t.ex. Södermalmsnätverket, Brommanätverket eller 
Järvanätverket) som är aktiva och som önskar fortsätta sin verksamhet så kan de göra det precis 
som vanligt. Nätverk är en frivillig organisationsform. Men distriktsstyrelsen uppmanar alla som är 
aktiva i de geografiska nätverk att hellre engagera sig inom ramen för de nya 
distriktsavdelningarna för att skapa en så stabil struktur som möjligt. 
 
Hur gör jag för att engagera mig i en distriktsavdelning? 
Under året kommer distriktsstyrelsen och kansliet att resa runt i staden och hjälpa till att starta 
upp de sex nya distriktsavdelningarna. Information om när just din distriktsavdelning kommer att 
starta upp kommer att komma ut i nyhetsbrev eller särskild kallelse. 
 
 


