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Trygghetsrådslag  
Linköpings Arbetarekommuns arbete med politiska handlingsprogram under 2019–
2021 

Utgångspunkt  

Socialdemokraterna i Linköping behöver utvecklas för att möta de utmaningar som 
vi står inför. Det handlar om att driva en aktiv oppositionspolitik, presentera en 
politik som attraherar fler väljare i kommande val och ha ett politiskt program som 
kan utgöra basen för partiets politik när vi är med och styr Linköping framöver. Vi 
vill också prata mer politik och ge inflytande i politiken på lite mer lång sikt än i det 
vanliga vardagsarbetet. Starten är via en motion som inkom till representantskapet 
där det efterlystes just mer politiska diskussioner, ute i våra s-föreningar. För att 
kunna ge reellt inflytande handlar det om att vi nu 2019, behöver sätta igång 
förändringsarbetet som ska vara grunden till vad vi går till val på 2022. Syftet är att få 
igång viktiga politiska diskussioner som också kan stärka våra medlemmar och vårt 
parti. 
 
Med det som utgångspunkt fastslog representantskapet i verksamhetsplanen för 2019 
en målsättning om att under året påbörja arbetet med politiska handlingsprogram. I 
samma verksamhetsplan konstateras också att mer behöver göras för att involvera S-
föreningarna i partiets utvecklingsarbete. Vi föreslår därför att arbetet med att ta fram 
nya handlingsprogram görs till en del av ett brett rådslagsarbete där hela den lokala 
partiorganisationen och dess omgivning involveras i flera steg. Fokus för 
rådslagsarbetet är att samtliga S-föreningar blir delaktiga och deltar genom att 
anordna medlemsmöten och skickar in synpunkter i flera steg. De föreslagna 
politikområdena är framlyfta utifrån de inspel som gjordes av deltagarna vid 
representantskapet i januari 2019. Dessutom har medskick från arbetarekommunens 
valanalys utgjort en viktig inspiration. 
 
Arbetarekommunens styrelse föreslås besluta 

att  starta ett rådslag enligt nedanstående förslag för diskussion om partiets 
framtida lokala social-, miljö-, arbetsmarknads- och skolpolitik, med 
målsättningen att anta lokala politiska handlingsprogram för respektive 
område under 2021. 

      
     att Lotta Bäckman och Elias Aguirre utses som huvudansvariga att driva  
 rådslagsprocessen under innevarande verksamhetsår. 
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Representantskapet föreslås besluta 

att starta ett rådslag enligt nedanstående förslag för diskussion om partiets 
framtida lokala social-, miljö-, arbetsmarknads- och skolpolitik, med 
målsättningen att anta lokala politiska handlingsprogram för respektive 
område under 2021. 

 
     att uppdra åt Arbetarekommunens styrelse att utgöra styrgrupp för  
 rådslagsarbetet och utse arbetsgrupper på respektive politikområde. 
 
 
Förslag på arbetssätt 
Ett rådslag är vad det låter som, ett sätt för partiet att samla in förslag kring 
framtidens samhällsutmaningar och politiken för att möta dem. Förslaget innebär att 
ett rådslag startas för att diskutera partiets framtida lokala politik inom fyra områden: 
social-, miljö-, arbetsmarknads- och skolpolitik, med målsättningen att anta ett 
politiskt handlingsprogram för respektive område under 2021.  

1. Ett rådslagsmaterial tas fram av arbetsgrupper på respektive politikområde 
i samarbete med ABF. Dessa lyfter framtidsutmaningar på respektive 
politikområde samt ett antal frågor som partiet vill ha svar på. Syftet är att det 
ska tjäna som diskussionsunderlag och göra det enkelt och tydligt hur man 
kan delta i rådslagsarbetet. 

2. Rådslagsmaterialet skickas ut till S-föreningar som får komma in med svar 
på rådslaget, likväl som sidoorganisationer och fackföreningar som är 
intresserade av att delta. Parallellt kan diskussionsunderlaget användas för att 
samla in synpunkter och idéer när förtroendevalda i kommun, region och 
riksdag träffar intressegrupper utanför arbetarrörelsen. Frågeställningarna kan 
också inarbetas i det dialogarbete som genomförs vid partiets utåtriktade 
arbete under samma period, och inspel kan därigenom också göras genom 
dialogarbetet. 

3. De inkomna svaren samlas ihop och utgör viktiga inspel när en 
programgrupp skriver ett utkast till handlingsprogram på respektive 
politikområde.  

4. Förslag på handlingsprogram skickas på remiss till S-föreningarna.  
5. Handlingsprogrammen antas sedan av representantskapet och utgör bland 

annat en viktig grund inför framtagandet av partiets lokala valprogram. 

Som S-förening utgör rådslaget ett utmärkt tillfälle att anordna temamöten bland 
föreningens medlemmar eller bjuda in till föreläsningar, exempelvis genom att få 
forskningsperspektiv på politikområdena. Vi tror på samtal och möten där alla får 
chansen att komma till tals och blir medskapare. 
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Politiskt fokus 
Förslaget innebär att Linköpings Arbetarekommuns genomför ett rådslag med fokus 
på att efter rådslagsarbetet fastställa lokala politiska handlingsprogram på områdena: 
● Socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, miljöpolitik och skolpolitik. 

 
Med utgångspunkt i den lokala, regionala och nationella valanalysen föreslås 
respektive arbetsgrupp få tre viktiga saker att lyfta. Respektive politikområde behöver 
kunna bidra till: 
● Minskad segregation. Bostads- och skolsegregationen har bitit sig fast och 

väljarna förväntar sig att vi som socialdemokrater har genomtänkta svar på 
denna avgörande framtidsfråga. De växande skillnaderna i förutsättningarna 
mellan att bo på landsbygden respektive i större tätorter behöver också 
beaktas i detta sammanhang. 

● Ökad trygghet. Oavsett om det handlar om i skolan, på väg hem från 
nattbussen eller, runt det lokala centrumet eller i mötet med sjukvården ska vi 
kunna känna oss trygga i vår vardag. Här behöver även vår lokala politik 
möta den efterfrågan. 

● Ökad jämlikhet. Ett viktigt mål med socialdemokratisk politik är jämlika 
förutsättningar i samhället. Samtidigt har inkomstskillnader och ojämlika 
uppväxtvillkor växt sig allt större på senare år. Här behöver 
Socialdemokraterna visa hur jämlikheten ska öka. 

 
Mål 

● Genom bred dialog med partimedlemmar och det omgivande samhället ta 
fram fyra lokala politiska handlingsprogram som kan ligga till grund för 
valmanifestet inför valet 2022 samt inför partiets framtida politik. 

● Att alla S-föreningar deltar i arbetet genom att lämna in rådslagssvar. 
● Involvera 2 000 Linköpingsbor i framtagandet av politiken genom att 

politikområdena i rådslaget också finns med i partiets dialogarbete under 
rådslagsprocessen. 

 

Tidplan 

● Maj 2019: Representantskapet fattar beslut om rådslaget 
● Juni 2019: Arbetsgrupper tillsätts av Arbetarekommunens styrelse. 

Rådslagsmaterialet produceras av styrelsen och arbetsgrupperna. 
● Oktober 2019: Rådslaget startar och materialet skickas ut. 
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● Oktober 2020: Rådslaget avslutas. Skrivande av handlingsprogrammen 
startar. 

● April 2021: remiss handlingsprogram 
● Oktober 2021: antagande av handlingsprogram 

 

Mål i verksamhetsplanen 
Rådslagsarbetet ska ses som sätt att uppfylla eller bidra till att uppfylla följande mål i 
arbetarekommunens verksamhetsplan för 2019: 

● Påbörja ett aktivt arbete för politikutveckling inom arbetarekommunen där våra 
medlemmar får möjlighet att diskutera och ta fram för oss ny politik.  

● Tillsammans med SSU och s-studenter skapa fokusgrupper med ungdomar för att utveckla 
innehåll och former för politiken som är relevanta 

● Påbörja arbetet med tre politiska handlingsprogram 
● Att inleda en ambitiös studiesatsning i hela den lokala partiorganisationen för att stärka 

och höja s-föreningarnas ställning. 
● Linköpingsbor ska bjudas in till möten med s-politiker där det finns möjlighet till 

inflytande över vår politik. 


