
Stadgar för Nordanstigs socialdemokratiska  
kommunfullmäktigegrupp 
Utifrån stadgar beslutade av partikongressen 2015 beslutar årsmötet i Nordanstigs arbetare-
kommun om följande regelverk 2018-04-15

§1 Ändamål

Kommunfullmäktigegruppens uppgift är: 
▪ Att utifrån huvudlinjerna i partiprogrammet, i partidistriktets länspolitiska program och i 

arbetarekommunens kommunalpolitiska handlingsprogram genomföra den socialdemo-
kratiska politiken i Nordanstigs kommun. 

▪ Att i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de kommunala 
frågorna. 

§2 Medlemskap och avgifter  

mom 1: Medlemskap 
Ledamöter och ersättare av kommunfullmäktige, vilka tillhör Sveriges Socialdemokratiska Arbeta-
reparti, ska bilda en fullmäktigegrupp. 

mom 2: Medlems skyldigheter 
Gruppmedlem ska eftersträva sammanhållning och ett enigt uppträdande. 
Gruppmedlem uppmanas anmäla eventuell avvikande uppfattning från gruppens ställningstagan-
de vid gruppmöte. 
Gruppmedlem har ett ansvar att uppträda så att partiets anseende och allmänna verksamhet inte 
skadas. 
De etiska reglerna för förtroendevalda som antagits av Nordanstigs arbetarekommun ska följas. 

mom 3: Avgifter 
Medlem är skyldig att erlägga de avgifter som har beslutats av partiet och fullmäktigegruppens 
årsmöte. 

§3 Behandling av primärkommunala frågor  

mom 1: Motioner och interpellationer 
Medlem som vill lämna in en motion eller interpellation ska informera gruppstyrelsen som bere-
der frågan inför gruppmötet. 

mom 2: Större frågor som berör enskild nämnd/bolag 
Då frågor av större principiell betydelse som berör enskild nämnd/utskott/bolag ska behandlas 
ska partiets företrädare i berörd nämnd ges möjlighet att delta i gruppens hantering av ärendet 
med yttrande- och förslagsrätt. 

mom 3: Större principiella frågor 
Arbetarekommunen fastställer inför de allmänna valen partiets kommunalpolitiska handlingspro-
gram och lokala aktionsprogram. Programmen utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda.  



Kommunala frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse ska behandlas på arbetare-
kommunens möte. Kommunala frågor av stor betydelse för lokala områden ska behandlas av re-
spektive socialdemokratisk förening. 

mom 4: Valärenden  
Valärenden hanteras i enlighet med de regler som anges i paritets stadgar. 

§4 Möten

mom 1: Närvaro på gruppmöten 
Medlem ska närvara vid gruppmöten. Eventuellt förhinder meddelas fullmäktigegruppens ordfö-
rande. 

mom 2: Övriga närvarande 
Förutom valda ledamöter och ersättare har följande närvaro- och yttranderätt: 
▪ Nämnds-/ bolagsordförande som saknar plats i kommunfullmäktige 
▪ Riksdagsledamöter från Nordanstigs arbetarekommun 
▪ Ordförande i Nordanstigs arbetarekommun 
▪ Kommunstyrelseledamöter 

Mom 3. Rösträtt 
Endast fullmäktigegruppens medlemmar har rösträtt. 

mom 4: Gruppmöten 
Ordinarie gruppmöte genomförs inför varje kommunfullmäktigesammanträde. 
Extra gruppmöte kan ske efter beslut av gruppstyrelsen eller då minst fem medlemmar i gruppen 
så begär. 
Tid och plats för gruppens möten fastställs på det sätt gruppen själv bestämmer. 
Fullmäktigegruppens medlemmar ansvarar gemensamt för innehållet i gruppmötet. Frågor väcks 
genom anmälan till gruppstyrelsen för planering. 

mom 5: Fullmäktigegruppens årsmöte 
Följande ärenden ska behandlas av årsmötet: 
▪ Årsberättelse 
▪ Fastställande av avgifter för gruppens verksamhet 
▪ Gruppstyrelsens storlek 
▪ Val av gruppstyrelse 
▪ Val av valberedning för gruppstyrelse 

§5 Gruppstyrelse 
 
mom 1: Antal ledamöter 
Antal ledamöter fastställs av årsmötet. Styrelsen består av minst tre ledamöter som väljs i särskild 
ordning: ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

mom 2: Styrelsens uppgift 
Styrelsens uppgift är: 
▪ Leda gruppens arbete utifrån dessa stadgar och se till att beslut verkställs. 
▪ Verka för trivsel och samarbete inom gruppen. 
▪ Bevaka närvaro vid gruppmöten och kontakta medlem som ofta uteblir. 
▪ Samordna gruppens agerande utåt. 



▪ Ansvara för gruppens fortbildning och utveckling. 
▪ Återkoppla till arbetarkommunens styrelse 

mom 3: Ordförande 
Upprättar dagordning inför varje gruppmöte och kallar gruppen till möte. Förankrar dagordning-
en hos arbetarkommunens styrelse. 

mom 4: Sekreterare 
Skriver protokoll från gruppens möten om inte annat bestäms. 

§7 Allmänna bestämmelser  

Ändring av dessa stadgar 
Arbetarekommunens årsmöte fastställer stadgar för Nordanstigs socialdemokratiska kommun-
fullmäktigegrupp. Inför förändring ska både arbetarekommunens styrelse och fullmäktigegrup-
pens styrelse yttra sig över förslaget 

./.


