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Kungsholmens socialdemokratiska förening

Bakgrund

Idag råder ett stort avstånd mellan politiker och medborgare. Vägen till inflytande över politiken är
mycket lång och många väljer tyvärr andra alternativ för sitt samhällsengagemang än s-föreningen. Det
behöver inte vara så. Kan vi erbjuda människor makt över sin egen vardag kan vi också locka större
grupper till att engagera sig i vårt parti.

Över tid bör vi därför fundera på hur vi succesivt kan flytta det politiska ansvaret närmare medborgarna.
Ett exempel på en åtgärd som verkar i denna riktning är att stärka representantskapet. Om repet kan ge
politikerna i stadshuset kloka och rimliga inriktningsbeslut ska det också vara möjligt för politikerna att
bygga sin politik huvudsakligen utifrån dessa beslut. Vill vi, kan vi som första parti i modern tid lyckas
med att flytta ansvaret för politiken in i människors vardag. Då finns det starka incitament för en stor
mängd människor att engagera sig i en s-förening.

Att flytta ansvaret för politiken närmare medborgarna kommer dock att kräva tålamod. Det är ett arbete
som måste ske stegvis och som måste få ta tid. Ett omedelbart steg i en sådan process är dock möjligt
redan nu.

Bedömning

Det första steget i den ovan beskrivna utvecklingen skulle kunna vara att gå till val på lokal-lokala
budskap, framtagna i samarbete mellan stadshuset och s-föreningarna.

Vår tanke är i sådant fall att s-föreningarna i varje stadsdelsområde utkristalliserar ett antal viktiga
lokala problem som behöver lösas och möjligen också förslag på lösningar. Stadshuset tar därefter del av
s-föreningarnas förslag och inventerar vilka möjligheter som finns (därtill kontrollerar stadshuset vilka
förslag som redan ligger i förvaltningarna för genomförande). Stadshuset lämnar sedan över sina förslag
på aktuella lokala problem och åtgärdsförslag till arbetarekommunens expedition. Expeditionen ansvarar
därefter för att ta fram lämpligt kampanjmaterial utifrån de lokala budskapen. Minst ett av de problem/
åtgärdsförslag som stadshuset lämnar till expeditionen ska, i den mån det finns en verksam s-förening i
området som har lämnat förslag, härröra från den lokala s-föreningen.

Efter valet ansvarar expeditionen och stadshuset för att de utvalda åtgärderna implementeras. I ett
senare skede ansvarar de även för att marknadsföring av de lösta problemen sker i lämpliga mediala
forum.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms arbetarekommun ska gå till val 2018 med lokal-lokala valbudskap

2. minst ett av de slutliga valbudskapen (enligt yrkande 1 ovan) i varje stadsdelsområde – i den mån
det finns en verksam s-förening i området som har lämnat förslag – ska härröra från den lokala s-
föreningen

Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.
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Motionären kräver att vi i valet 2018 ska gå till val på lokala valbudskap och att minst ett av kraven per
stadsdelsnämndsområde ska härröra från den lokala s-föreningen.

En av socialdemokratins största styrkor är att vi finns närvarande lokalt i oerhört stora delar av vår stad.
Denna styrka kan vi också använda i valrörelsen. Det finns goda exempel på vi gjort så tidigare.
Utvärderingen av den förra valrörelsen pekade också på att frånvaron av mer lokala krav i Stockholm
var en brist i 2014 års val.

Styrelsen delar därför ambitionen att vi ska formulera ett antal lokala valkrav vi kan använda i valrörelsen.
Den lokala partiföreningen bör vara drivande i formulerande av dessa krav, och även vara de som driver
dem.

Samtidigt är det också viktigt att de lokala krav vi formulerar förstärker den övergripande bilden av
socialdemokratin vi vill förmedla i valrörelsen. Vi kritiseras idag för att vara otydliga, och alltför spretiga
lokala budskap riskerar att förstärka den bilden.

Det är också oerhört viktigt att vi kan stå för vad vi lovar väljarna i valrörelsen. Detta understryker
också motionärerna, och de påpekar vikten av att även lokala krav är gemensamt förankrade. Processen
med att ta fram de lokala valkraven måste alltså inbegripa fler än bara den lokala s-föreningen.

Styrelsens inställning är därför att våra nyinrättade kretsar bör få i uppgift att samordna arbetet med
lokala valkrav. Utgångspunkten bör dock vara den lokala s-föreningen. Föreningar som bedriver ett
aktivt utåtriktat dialogarbete gentemot de boende i respektive område och därmed har lagt en bra grund
för att kunna driva krav som verkligen fångar lokala opinioner och stämningar bör premieras. Kretsen
får också i uppgift att processa alla eventuella krav dels med den centrala valledningen för att säkerställa
dels att vi håller samman en tydlig bild av vad socialdemokratin vill med Stockholm, dels att alla krav vi
driver också går att förverkliga efter en kommande valseger.

På detta sätt kan vi bli ett parti i människors vardag och visa att ett Stockholm för alla också är ett
Husby för alla, ett Kungsholmen för alla eller ett Årsta för alla.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse första att-satsen besvarad

2. anse andra att-satsen besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________
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Stockholms allmänna kvinnoklubb

Det är faktiskt inte lätt, vare sig som medborgare eller s-politiskt aktiv, att få veta hur den politiska
makten i Stadshuset används.

Man kan visserligen läsa handlingar och protokoll betydligt enklare än före digitaliseringens tid, men det
är mycket svårt att få en bild av hur skutan styrs på ett övergripande, löpande sätt. Det är synd för
intresserade medborgare men det är ännu mer synd därför att partiets aktiva har svårt att få tillgång till
adekvat information om varför det gör skillnad att staden leds av socialdemokrater.

I regeringskansliet finns en pressmeddelandeservice, som varje medborgare kan prenumerera på. Vi är
några som gjort det och i dystra politiska tider är det en tröst att se hur mycket vettigt som trots allt sker,
även när det blåser kalla politiska vindar eller det känns som total, nästan depressiv, stiltje eller när
politiken ensidigt fastnar på en viss fråga, t ex immigration och flyktingkris.

Det borde finnas en motsvarande informationsservice i Stadshuset. Vi behöver vara många som känner
till allt bra som sker och som kan sprida det i våra nätverk och samla på oss argument för att möta
medborgare i trappuppgångar och på gator och torg.

En enkel målsättning vore att göra ett pressmeddelande efter varje nämndsammanträde och där framhålla
ett eller flera beslut som på ett eller annat sätt fört staden i rätt riktning. Generositet får gärna visas
politiska motståndare genom länkar till reservationer. Generositet med länkar är överhuvudtaget bra,
även till tjänsteutlåtanden.

Pressmeddelandet behöver inte vara långt och det behöver inte innehålla politiskt högstämd retorik.
Men det ska påminna både media och medborgare om alla goda beslut som tas och det ska också ge
ansvariga (i första hand ordföranden och gruppledare på majoritetssidan) ett skäl att återkommande
tänka efter på temat: Vad var bäst av det vi gjorde på det här nämndsammanträdet?

Det är ju helt enkelt så att ett politiskt styre må vara hur bra som helst, men om ingen känner till det, så
hjälper det inte vid nästa val i alla fall.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. bifalla motionen samt

2. motionen med gillande översänds till s-gruppen i kommunfullmäktige

Motionen är antagen av Stockholms allmänna kvinnoklubb som klubbens egen den 21 november 2016
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Motionären föreslår att en pressmeddelandeservice ska inrättas där vi efter varje kommunalt
nämndsammanträde ska skicka ut ett pressmeddelande om vilka bra beslut som fattats.

Styrelsen delar uppfattningen att det är oerhört viktigt att vi blir bättre på att sprida information om bra
saker vi gör. Det måste bli lättare att som vanlig partimedlem sätta sig in i partiets politik och ta del av
vad vi gör i olika instanser.

Däremot tror vi inte den modell motionärerna föreslår är särskilt effektiv. Vi tror snarare att vi ska
arbeta vidare med de verktyg vi idag använder oss av som nyhetsbrev, hemsida och sociala medier. För
den särskilt intresserade medlemmen finns redan idag möjligheten att följa ärendena i en specifik nämnd
via stadens hemsida.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________
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Gubbängen-Hökarängens socialdemokratiska förening

Det formella inflytandet i vår rörelse består av en serie möten där vi träffas för att ta beslut; årsmöte,
representantskap och motionsbehandling är några exempel. Därmed är vår demokrati villkorad på
medlemmarnas möjlighet att kunna hänga med och förstå hur mötena fungerar, ett stort ansvar vi som
rörelse har för att garantera delaktigheten.

 Efter att ha varit med på ett par repskap och en motionsbehandling kan jag konstatera att ett antal
områden med förbättringspotential finns på detta område. Framförallt deltagarnas möjlighet att kunna
hänga med i mötet på plats.

 Ingen ska behöva känna att de inte vet vad det är de tar beslut om, ingen ska behöva utså risken att
”rösta fel” för att det var otydligt vilka att-satser som behandlas. Jag vill se ett digitalt system som, på
skärmen bakom presidiet visar vilken motion som behandlas, vem som skrivit den och vilka att-satser
som är aktuella för beslut. Vidare vill jag se en talarlista så att de som satt upp sig i god tid kan förbereda
sig och ställa sig vid talarstolen. Ett transparent och tydligt stödsystem kommer göra våra möten mer
inkluderande, sänka tröskeln för engagemang samt minimera risken för fel och misstag.

Det finns flera system redan idag som löser dessa problem. VoteIT, Easymeet, Talarlistan.se är några
exempel på system som redan idag används inom olika delar av vår rörelse. Varför ska vi i Stockholms
arbetarekommun vara sämre? Det handlar trots allt inte om att ta bort eller förändra något, bara använda
oss av de verktyg som redan finns.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms arbetarkommun inför ett digitalt stödsystem för repskapets möten.

Motionen antagen av Gubbängen-Hökarängens medlemsmöte 2016-11-23

Motionären föreslår att representantskapet digitaliseras. Detta är ett mycket bra förslag. I styrelsens
verksamhetsplan för 2017 står också att så ska ske och medel är avsatta för detta ändamål.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse motionen besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________
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