
 

Motion: Mer politiskt utvecklingsarbete i Linköpings Arbetarekommun 

Efter en intensiv valrörelse med fokus på konkreta uppgifter som valarbete, väljarsamtal och vallöften är det 

dags för Socialdemokraterna att blicka framåt och samla kraft inför framtida utmaningar. Socialdemokratin har 

byggt mycket av sin framgång på förmågan att bibehålla en bred organisation där medlemmar och 

sidoorganisationer står för en mängd perspektiv - men också där praktiskt politiskt arbete kombineras med 

idépolitisk utveckling. När socialdemokratin ställs på stora prov, från högerns attacker på den svenska 

modellen till rasisternas attacker på det som håller oss samman, är vikten av att Socialdemokraterna är 

relevanta större än någonsin. 

För att behålla, eller rentav stärka, partiets relevans hos linköpingsborna är det viktigt att vi har en aktiv lokal 

idépolitisk diskussion - något som tyvärr saknats under senare år. Därför föreslår vi att Linköpings 

Arbetarekommun nu inleder ett ambitiöst arbete med framtagande av politiska handlingsprogram under 

mandatperioden 2019-2022. Det finns många goda skäl till detta, men här är tre: 

1. En folkrörelse bygger på att partiet är mer än en kampanjorganisation eller en förvaltare av 

människors förtroende i de parlamentariskt valda församlingarna. Socialdemokraterna behöver också 

förmå utvecklas politiskt, ha en aktiv diskussion om vilket samhälle vi vill ha imorgon och hur vi ska 

nå dit. Det behöver vi ta ansvar för också lokalt i Linköping. 

2. För att bli en starkare folkrörelse måste partiet fortsätta engagera nya linköpingsbor i arbetet för ett 

mer rättvist samhälle. Arbete med politiska handlingsprogram utgör en god grund att bygga nyväckt 

politiskt engagemang på. Det ger, om arbetet läggs upp rätt, också utrymme för de lokala S-

föreningarna att delta i processen och möjlighet för många partimedlemmar att bidra. 

3. För att fortsätta driva en aktiv roll i utvecklingen av Linköping och Östergötland behöver partiets 

lokala politik utvecklas och skärpas. En hel del av tidigare antagna program är genomförda eller 

återfinns endast i kortfattade valprogram. Ett framtagande av nya lokala politiska handlingsprogram 

skulle stärka partiets arbete i de folkvalda församlingarna. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående föreslår vi representantskapet besluta 

att  Linköpings Arbetarekommun under mandatperioden 2019-2022 arbetar fram och antar 

minst fyra lokala politiska handlingsprogram.  

att uppdra åt Arbetarekommunens styrelse att fastställa en process för detta som också ger 

möjlighet till bred delaktighet från partiets medlemmar, S-föreningar och övriga 

arbetarrörelsen. 

 

Elias Aguirre 

S-föreningen Forum har ställt sig bakom motionen 2018-09-19 


