
Förslag till motionssvar gällande Motion 1803 -  Mer politiskt 
utvecklingsarbete i Linköpings Arbetarekommun 

Motionären lyfter en viktig fråga som vi som arbetarekommun behöver lägga mer fokus på nu efter 
valrörelsen. Som motionären också skriver så hamnar det politiska utvecklingsarbetet lite i skymundan 
under ett valår. Under ett valår finns inte tiden att kunna ta fram nya politiska förslag, utan det är ett 
arbete som måste göras mellan valrörelserna.  
 
Nu efter de allmänna valen 2018 måste vi i Linköpings Arbetarekommun inse några saker. Vi som parti 
och våra politiska förslag var inte tillräckligt relevanta enligt linköpingsborna för att få fortsätta styra 
kommunen. Vi måste inse att det kommer krävas ett stort arbete för att utveckla vår politik och våra svar 
på de samhällsutmaningar som linköpingsborna ser.  
 
Arbetarekommunens styrelse delar motionärens bild om vikten av att öka det politiska utvecklingsarbetet. 
Vi tror inte bara heller att det räcker med att jobba med den lokala politiken. Vi som en stor 
arbetarekommun behöver också ta ett större ansvar när det kommer till den regionala och nationella 
politikens utveckling. Vi behöver se till att de diskussioner som förs i S-föreningar, på 
representantskapsmöten och under våra kampanjer också resulterar i motioner till partidistriktet och till 
partikongresser för att på så sätt vara en del i utvecklandet av den regionala och nationella politiken också.  
 
Vad gäller det lokala arbetet ser vi att under de närmaste åren behöver vi lägga stort fokus på att föra 
dialoger med partimedlemmar, sidoorganisationer och linköpingsborna. Vi behöver föra dialoger för att få 
en bredare bild över vilka samhällsutmaningar man ser och hur vi som parti ska kunna komma med svar 
på dessa.  
Det här är ett arbete som inte bara ska ligga på styrelsen eller någon utvald grupp att arbeta med, det är 
som motionären lyfter viktigt att vi får fram en process hur detta arbetet ska göras. Vi behöver se till så 
alla medlemmar, sidoorganisationer och andra delar av arbetarrörelsen känner att de är en del i 
utvecklingen av vår politik.  
Vi ser att redan under 2019 ska detta dialogarbete resultera i tre lokala handlingsprogram. Vilka frågor 
som handlingsprogrammen kommer att handla om är något som vi som parti tillsammans kommer ta 
fram med hjälp av linköpingsborna.  

 
 
 Därför föreslår arbetarekommunens styrelse representantskapet    

- att bifalla motionen


