
STADGAR FÖR SOCIALISTISKA PARTIET OCH 
UNGSOCIALISTERNA

1. Organisationens namn är Socialistiska Partiet. Namnet på partiets ungdomsgrupp är 
Ungsocialisterna. Socialistiska Partiet med ungdomsgrupper är den svenska sektionen av 
Fjärde Internationalen och stöder Fjärde Internationalens grundläggande program.

KONGRESSER OCH ÅRSMÖTEN

2. Partiets kongress är organisationens högsta beslutande organ och utgör en politisk 
mönstring av hela partiet. 

a. Årsmötet är Ungsocialisternas högsta beslutande organ. På årsmöten bestämmer 
Ungsocialisterna sina nationella politiska prioriteringar och hur det interna arbetet i 
Ungsocialisterna ska organiseras. 

b. Partiets kongress hålls senast inom två år efter föregående kongress. Ungsocialisternas 
årsmöte hålls varje år.

c. Om 1/3 av partiets medlemmar eller en majoritet av partistyrelsen så begär, ska 
partistyrelsen inom en månad kalla till kongress. 

d. Om minst 1/3 av Ungsocialisternas medlemmar så begär, ska Ungsocialisternas styrelse 
kalla till årsmöte.

e. Kallelse till reguljär kongress ska vara ute hos partiets medlemmar minst tre månader före 
kongressen. Varje kallelse till kongress innebär automatiskt att en partiomfattande 
diskussionsperiod öppnas. Med kallelsen ska följa dokument eller resolutionsförslag på de 
områden där kongressen ska fatta beslut. 

f. Kallelse till årsmöte ska vara alla ungsocialister tillhanda minst fyra veckor innan årsmötet 
äger rum. Med i kallelsen ska finnas en verksamhetsberättelse, en verksamhetsplan och 
eventuellt andra viktiga förslag från Ungsocialisternas styrelse. Alla ungsocialister skall 
därefter ha möjlighet att lägga fram motioner till årsmötet. 

g. Övriga dokument eller resolutioner samt motioner skall tillställas partiets medlemmar 
minst en månad före reguljär kongress. 

h. Motioner till årsmöte skall vara samtliga Ungsocialister tillhanda minst tio dagar innan 
årsmötet äger rum.

i. Ändringsförslag och omarbetningar av de dokument, resolutioner eller motioner som 
inkommit i stadgeenlig tid, är tillåtna till dess att beslut i frågan ska fattas av kongressen. 
Ändringsförslag i årsmötesdokument är tillåtna fram tills beslut i frågan skall fattas av 
Ungsocialisternas årsmöte.

j. Partiets kongresser är delegatskongresser. Delegater väljs i valkretsar fastställda av 
partistyrelsen och i proportion till medlemsantalet i respektive valkrets. 
Tillvägagångssättet i övrigt beslutas av partistyrelsen. Medlemmar i partistyrelsen och 
kontrollkommissionen har närvaro- yttrande och förslagsrätt på kongressen. 
Ungsocialisterna skall garanteras representation på kongressen med en miniminivå som slås 
fast av partistyrelsen. Ungsocialisternas årsmöte ordnas enligt rekommendation från 
årsmötet innan, eller som styrelsen beslutar. Delegatssystem eller självrepresentation är de 
två möjliga formerna. Kontrollkommissionen har närvaro-, yttrande och förslagsrätt på 
årsmötet.



k. Partistyrelsen ansvarar för kongressens sammankallande och förberedelser. 
Ungsocialisternas styrelse ansvarar för årsmötets sammankallande och förberedelser.

l. Bokslut över partiets kassor skall vara avslutade en månad före partiets kongress. 
Ungsocialisternas nationella ekonomi redovisas på kongress, tillsammans med dessa andra 
partikassor. På Ungsocialisternas årsmöte skall styrelsen redovisa de eventuella anslag 
Ungsocialisterna fått från partikassan och hur de använts. 

PARTISTYRELSEN OCH UNGSOCIALISTERNAS STYRELSE

3.1 En partistyrelse och suppleanter till denna väljs av partiets kongress genom sluten      
      omröstning. En styrelse för Ungsocialisterna väljs på årsmötet.
a. Partistyrelsen sammanträder minst en gång var fjärde månad och är mellan kongresserna 

partiets högsta beslutande organ. 
Ungsocialisternas styrelse sammanträder så ofta som är nödvändigt för att uppfylla de 
uppdrag den fått av årsmötet.

a. Partistyrelsens reguljära sammanträden sammankallas av det verkställande utskottet (VU) 
eller på begäran av minst 1/3 av partistyrelsens medlemmar. 
När minst 1/3 av Ungsocialisternas medlemmar så kräver, måste styrelsen ha möten.

a. Suppleanter till partistyrelsen kallas enligt VU-beslut.
b. För beslutsmässighet krävs närvaro av minst 2/3 av partistyrelsens medlemmar på mötet 

(medlemmar kan vara ersatta av suppleanter).

3.2 Partistyrelsen väljer inom sig ett verkställande utskott. VU är ansvarigt inför  
      partistyrelsen. Det verkställer partistyrelsens beslut och utgör partiets ledande organ 
      mellan två styrelsemöten. Minst en ungsocialist skall ingå i VU för att kommunikationen 
      mellan ungdomsgruppen och partiet skall fungera.

a. VU ska vara en minoritet av partistyrelsens medlemsantal.
b. För beslutsmässighet krävs närvaro av mer än hälften av VU:s medlemmar.

DISTRIKT

4. Partistyrelsen kan besluta att upprätta ett distrikt av två eller flera avdelningar inom ett 
      begränsat område. Förhållandet mellan distriktsledningen och avdelningar beslutas av 
      partistyrelsen efter konsultation med berörda avdelningar.

AVDELNINGAR

5.1 Partiets grundorganisation är avdelningen. Avdelningen organiserar medlemmarna inom 
      ett visst geografiskt område, en stad eller mindre samhälle. 
      Även ungsocialister inom området räknas till avdelningen. Ungsocialisternas   
      grundorganisation är lokalgruppen. Till lokalgruppen räknas endast de partimedlemmar 
      som också är registrerade medlemmar i Ungsocialisterna.
5.2 Avdelningens uppgift är att inom ramen för kongressens och ledande organs beslut 
      ansvara för uppbygget av partiet inom sitt geografiska område. 
      Uppgifterna för Ungsocialisternas lokalgrupper definieras dels av årsmötesbeslut och dels    
      av långsiktiga beslut fattade på lokalguppens möten.



5.3 Beslut om bildande av avdelningar godkänns av partistyrelsen. 
      På orter där det inte finns en lokalavdelning för partiet, utgör Ungsocialisternas lokalgrupp   
      också partiets avdelning och skall då godkännas av partistyrelsen. Om en avdelning för 
      partiet finns utgör alla invalda Ungsocialister på en ort också Ungsocialisternas 
      lokalgrupp. Ungsocialisternas styrelse har skyldighet att informera lokalgrupperna om nya 
      intresserade eller sympatisörer.
      Partiets lokalavdelning väljer en avdelningsstyrelse vars uppgift är att leda partiets arbete 
      på orten samt ansvara för kontakterna med överordnade organ. 
      Ungsocialisternas lokalgrupp skall välja en eller flera kontaktpersoner som skall ansvara  
      för kontakter med Ungsocialisternas styrelse, övriga partiet och kontakter utifrån. 
      Kontaktpersonen är skyldig att rapportera om dessa kontakter till lokalgruppsmötet.
5.4 Högsta beslutande instans i en avdelning är avdelningsmötet. Avdelningsmöte kallas av 
      avdelningsstyrelsen. Om minst 1/3 av avdelningens medlemmar så kräver, inkallas extra 
      avdelningsmöte. Avdelningsmöten kan genomföras som delegatsmöten.
      Ungsocialisternas lokalgrupper fattar sina beslut på gemensamma möten. Mötena skall  
      kallas i god tid av en ansvarig som väljs från möte till möte. 
5.5 Avdelningen organiserar medlemmarna i de miljöer och kring de aktiviteter som 

avdelningen beslutat. Medlemmar kan organiseras tillsammans med sympatisörer 
fackklubbar, skolföreningar eller liknande blandgrupper. Ungsocialisterna får ha aktiviteter 
och möten skilda från SP-avdelningen. Då en första SP-grupp och/eller US-
grupp håller på  att byggas upp på en ort, konstituerar denna kärna av kamrater en 
lokalorganisation som underställs närmaste avdelning eller partistyrelsen. Enskilda 
kamrater på olika orter är direkt underställda partistyrelsen om inte styrelsen beslutar 
något annat. 

5.6 Större avdelningar indelas i lokalföreningar/stadsdelsföreningar. Dessa organiserar 
      avdelningens politiska diskussioner och skolning. Dessutom bör lokalföreningarna svara    
      för partiets politiska närvaro i ett bestämt geografiskt område, främst genom propaganda-   
      och sympatisörsverksamhet. 

KONTROLLKOMMISSIONEN

6.   Kongressen väljer en kontrollkommission. Minst en av kontrollkommissionens 
      medlemmar skall vara ungsocialist.
a. Medlemmarna i partistyrelsen kan inte väljas till kontrollkommissionen, inte heller 

ledamöter i Ungsocialisternas styrelse.
b. Kontrollkommissionens uppgift är kontrollera stadgarnas tillämpning.
c. Kontrollkommissionen har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt på alla SP-organs möten 

och på alla möten inom Ungsocialisterna.
d. Kontrollkommissionen framlägger inför ledande organ sina utlåtanden. Varje medlem eller 

instans kan appellera till den. Den som appellerat till kontrollkommissionen har rätt att ta 
del av dess utlåtanden och utredningar.

e. Kontrollkommissionen bör som regel offentliggöra sina utlåtanden inom organisationen.
f. Varje kamrat eller organ måste ställa sig till kontrollkommissionens förfogande om den så 

begär.
g. Kontrollkommissionen framlägger rapport till kongressen.



ANSLUTNINGSVILLKOR

7.1 Kraven för medlemskap i partiet och i Ungsocialisterna är:
a. Stöd åt vårt grundläggande program.
b. Aktivt deltagande i partibygget efter förmåga. Ett första krav är här att delta på 

lokalorganisationens och/eller Ungsocialisternas lokalgrupps allmänna medlemsmöten.
c. Lojalt arbete i enlighet med partiets stadgar och beslut.
d. Regelbundet erläggande av medlemsavgiften.

7.2 Varje anslutning till partiet och Ungsocialisterna sker i lokalförening och godkänns av 
avdelningsstyrelsen. En redan invald medlem i Socialistiska Partiet kan välja att också bli 
medlem i Ungsocialisterna. En sådan person skall vara under 30 år. Dispens för att få delta 
i den lokala organisationsverksamheten beviljas av lokalgruppen. Samtidigt har yngre 
personer rätt att inte registrera sig som medlem i Ungsocialisterna vid partimedlemskap. I 
små avdelningar som ej är uppdelade sker anslutningen direkt till avdelningen. Inval av 
medlem sker genom omröstning och med minst 2/3 majoritet av lokalföreningens eller 
lokalavdelningens medlemmar. Ungsocialisterna har rätt att upprätta egna register över SP-
medlemmar som också är medlemmar i Ungsocialisterna och över eventuella sympatisörer.

7.3 Partistyrelsen kan bevilja sympatisörer medlemskap utan att detta inval sker i ett 
basorgan. Sympatisörer som saknar lokalorganisation väljs in antingen av partistyrelsen 
eller VU. Sådan ansökan bör behandlas inom tre veckor.

7.4 Inval av kamrater som tidigare varit nationellt ledande i andra partier liksom anslutning av 
      hela grupper av kamrater godkänns av partistyrelsen med minst 2/3 majoritet.
7.5 Anslutning av kamrat som tidigare varit medlem i Socialistiska Partiet godkänns av 
      partistyrelsen.
7.6 Under de första 6 månaderna av medlemstiden har partiet skyldighet att ge de nya 
      kamraterna introduktion och skolning i Socialistiska Partiets och Fjärde Internationalens 
      program och historia.

FUNKTIONER OCH RUTINER

8.1 Varje medlem och organ i partiet måste följa och genomföra beslut som fattats av 
överordnad instans.

8.2 Varje organ ska regelbundet rapportera om sin verksamhet till de instanser som de valts av 
och inför vilka de är ansvariga. Valda organ inom Ungsocialisterna och partiet ska 
regelbundet informera varandra om respektive organisations verksamhet 

8.3 Basorgan och avdelningar ska regelbundet rapportera till överordnat organ för vidare    
      kännedom i resten av partiet. Om Ungsocialisternas och partiets basorgan utgörs av två 
      olika grupper ska dessa regelbundet hålla varandra uppdaterade om  sin verksamhet. 
8.4 Under diskussionsperiod inför kongress, konferens eller liknande nationella möten inom 
      partiet ansvarar partistyrelsen för att initiera och organisera upp den interna 
      diskussionen. Diskussioner inför Ungsocialisternas årsmöten eller andra nationella 
      sammankomster organiseras av Ungsocialisternas styrelse, eller annan grupp som 
      utsetts för syftet via årsmötet eller styrelsen.
8.5 Varje organ och kamrat inom Socialistiska Partiet kan överklaga beslut till högre instans. 
 8.6 Socialistiska Partiet och Ungsocialisterna erkänner rätten till tendens- och 

fraktionsbildning på en uttalad plattform. Detta innebär att varje medlem har rätt att inom  



partiets diskussionsforum, organisera en opinion i olika frågor. Rätten till tendensbildning 
innebär även skyldighet att hålla tendensarbetet inom organisationen, att bedriva det öppet 
under den nationella ledningens insyn.

8.7 En tendens eller fraktion som omfattar minst 5 procent av partiets medlemmar garanteras 
automatiskt rätten till inledningar på de möten och sammandragningar på riks-, regional- 
och avdelningsnivå. Innefattar tendensen ungsocialister har den automatiskt rätt att hålla 
inledningar på Ungsocialisternas nationella sammankomster.

8.8 En tendens som i en avdelning omfattar minst 10 procent av avdelningens medlemmar 
      garanteras automatiskt inledningsrätt på de avdelningsmöten och sammandragningar som 
      avdelningen har under diskussionsperioden. Innefattar tendensen ungsocialister har den   
      automatiskt rätt att hålla inledningar på Ungsocialisternas lokalgruppsmöten.
8.9 När tendenser och fraktioner förekommer vid val av delegater till kongress sker en 
      nationell utjämning av delegaterna som garanterar respektive tendens proportionell 
      representation på kongressen.
8.10 En tendens som omfattar minst 10 procent av partiets medlemmar eller det antal 
        kongressdelegater som svarar mot denna procentsats ska representeras i partiets ledande     
        organ – partistyrelsen.
8.11 Partistyrelsen ansvarar för att en intern medlemstidning ges ut där varje medlem har rätt 
        att föra ut sina åsikter. Ungsocialisternas styrelse ansvarar för att en interntidning ges 
        ut i Ungsocialisternas regi. Denna interntidning skall endast spridas till Ungsocialisternas    
        medlemmar. 
        Inläggen kan begränsas i längd, dock inte kongressdokument eller motioner eller 
        deklarationer från erkända tendenser enligt ovan.

EKONOMI

9.1 Varje medlem, även ungsocialister, betalar en månatlig avgift till partiet efter 
      överenskommelse med lokalorganisationen. Principerna för uttaxering och 
      minimiavgiftens storlek bestäms av partistyrelsen eller kongress.
9.2 Centrala anställningar inom organisationen godkänns av partistyrelsen. Om den anställda 
      skall arbeta med Ungsocialisterna krävs även godkännande från Ungsocialisternas 
      styrelse, årsmöte eller medlemmar i medlemsomröstning.
9.3 Ungsocialisterna inkomster kommer från partikassan eller eventuella externa bidrag. I de 
      fall som partistyrelsen avsätter en pott med pengar till Ungsocialisterna, skall 
      styrelsen redovisa inför Ungsocialisternas årsmöte och partistyrelsens kassör hur 
      pengarna använts.    
9.4 Kongressen väljer minst två revisorer som har till uppgift att revidera partiets kassor vid 
      minst varje räkenskapsårs slut och till kongress.

DISCIPLIN

10.1 Mot kamrater som bryter mot partiets krav på medlemskap kan följande sanktioner 
        vidtagas: varning, tidsbestämd suspension och uteslutning. 
        Mot kamrater som inte följer sina ekonomiska åtaganden vidtas följande:
        Medlem som utan beslut i organisationen under tre månader inte betalar sin avgift,    
        varnas av den lokala ledningen att medlemskapet är i fara. Om avgiften inte betalas 



        under sex månader anses kamraten ha utträtt ur partiet och avförs ur medlemsregistren. 
        Dessa sanktioner vidtas av lokalföreningen, avdelningen eller partistyrelsen (med minst 
        2/3 majoritet) och godkänns av närmast överordnat organ. Suspension ska godkännas av 
        partistyrelsen. Uteslutning verkställs av kongressen. 
        Varje kamrat som har sanktion att vänta ska informeras skriftligt i god tid för att ges 
        möjlighet att appellera mot sanktion inför överordnat organ.

PUBLIKATIONER

11.1 Partiets tidning (Internationalen), teoretiska tidskrift, pamfletter och andra publikationer 
        med nationell spridning och inriktning står under partistyrelsens kontroll och ansvar. De 
        publikationer som ges ut i Ungsocialisternas namn står under styrelsens kontroll 
        och ansvar. Det innebär inte att publikationerna får bryta mot partiets praktiska politik.  
11.2 Olika publikationer med lokal inriktning står närmast under överordnat organs kontroll 
        och ansvar.

STUDIER

12.1 Partistyrelsen ansvarar för att planera, leda och överblicka de nationella politiska 
        studierna inom partiet samt anordna landsomfattande och ämnes/områdesinriktade 
        medlemsutbildningar. Om utbildningarna syftar till att skola ungsocialister skall de 
        planeras i samarbete med eller under ledning av ungsocialisternas styrelse.
        Regionalt och lokalt ansvarar motsvarande ledande instanser för genomförandet av 
        politiska studier.

STADGAR

13.1 Stadgar kan endast ändras av kongress med 2/3 majoritet.
13.2 I händelse av att Ungsocialisterna bildar en självständig organisation skall alla 
        formuleringar om Ungsocialisterna i stadgarna automatiskt anses ogiltiga och kan tas 
        bort utan kongressbeslut.
13.3 Om Socialistiska Partiets stadgar skulle motsäga eller tolkas annorlunda än Fjärde 
        Internationalens stadgar gäller Fjärde Internationalens stadgar.


