Interpellation - Hur fungerar
interndemokratin inom
Socialdemokraterna i Norrköping?
I Socialdemokraternas stadgar står det följande:
Kapitel 4, §2, mom2:
Arbetarekommunen antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan. Av
denna ska framgå vilka socialdemokratiska föreningar och klubbar som ingår i
arbetarekommunen.
Arbetarekommun med medlemmar som inte önskar ha sitt partimedlemskap i
någon av de existerande föreningarna/klubbarna ska samla dessa medlemmar i en
för hela arbetarekommunen gemensam fri grupp.
Kapitel 4, §3, mom3
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i
den grundorganisation denne väljer att tillhöra eller i den fria gruppen i den
arbetarekommun och det partidistrikt där denne bor. (…)
Kapitel 4, §5, mom3
Har arbetarekommunen infört representantskap ska alla till arbetarekommunen
anslutna föreningar och klubbar välja ombud direkt till representantskapet i
förhållande till antalet partimedlemskap i föreningen eller klubben, enligt regler som
i övrigt fastställs av arbetarekommunens årsmöte.
I stadgarna står det att Arbetarekommunen ska ha en organisationsplan som tar upp
vilka föreningar och klubbar som ingår i Arbetarekommunen. Det ska också finnas
en fri grupp som samlar de medlemmar som inte tillhör någon annan förening eller
grupp. Efter att vi rett ut vilka föreningar och klubbar som finns bör man också
fundera på hur makten fördelas mellan dessa olika föreningar och klubbar.
Eftersom Norrköpings Arbetarekommun styrs av ett representantskap blir det extra
viktigt att veta vilka föreningar och klubbar som tillhör Arbetarekommunen. Det är
också viktigt att veta att dessa föreningar är fungerande och har regelbundna möten.
Som vi alla känner till så finns det ett antal S-föreningar som idag finns med på
pappret och har representanter till representantskapet men har ingen fungerande
verksamhet.
Ett bekymmer som uppmärksammats av den fackliga gruppen i Arbetarekommunen
är att medlemstillhörigheterna inte är uppdaterade. Visst åligger det medlem själv att
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välja vilken, eller vilka, föreningar som medlemmen vill tillhöra, men det finns flera
fall där medlem har begärt flytt mellan olika S-föreningar som inte verkställts.
Eftersom medlemsantalet är avgörande för inflytande på representantskapet behöver
strukturen för medlemstillhörighet vara tydligt och strukturerad. Samma sak gäller
huvudmedlemskapet, eftersom det är det som avgör inflytandet. Vi har upplevt flera
medlemmar som inte vet var de är huvudmedlemmar och därmed inte har valt var
deras inflytande ska finnas.
Den fria gruppen, som i medlemssystemet finns i en egen kategori, är en grupp där
medlemmar hamnar när det inte finns någon naturlig förening som de går in i. Denna
grupp diskuterades på ett representantskap för ett antal år sedan. Då var planen att
de skulle kunna representeras genom att de tilldelades ett antal mandat på
representantskapet, alla fick möjlighet att anmäla intresse, och sedan lottades
platserna ut. Det är något vi fortfarande inte sett komma igång.
Det finns många frågetecken med hur interndemokratin fungerar inom
Socialdemokraterna i Norrköping. Som redovisats ovan finns det personer som får
rösta på representantskapet trots att deras förening är vilande, det råder en oklarhet i
vilka föreningar medlemmar tillhör och det finns personer som representerar sin
förening utan av vara formellt valda.
Med anledning av partiets stadgar och de resonemang som förts ovan vill vi fråga
styrelsen:
•
•
•
•
•
•

Finns det en organisationsplan där alla föreningar och klubbar som tillhör
Arbetarekommunen?
Anser styrelsen att föreningar som inte har någon verksamhet fortfarande ska
ha representanter på representantskapet?
Anser styrelsen att föreningar ska välja, och rapportera in, valda
representanter årligen?
Anser styrelsen att våra medlemmar är medvetna om var deras
huvudmedlemskap ligger?
Har styrelsen agerat efter representantskapets beslut att ge de medlemmar
som inte tillhör någon förening inflytande?
Hur ska styrelsen stärka interndemokratin inom Arbetarekommunen?

Fackliga utskottet

