Uppdrag till distriktsstyrelsen att återkomma med förslag på reforminriktning
inför valrörelsen 2022
Runt om i länet och i vår region arbetar företrädare varje dag med att utveckla
socialdemokratisk politik för ökad jämlikhet och frihet. De goda exempel som tas
fram lokalt behöver få spridning och sättas i ett större sammanhang.
Vi behöver möta väljarna i valet 2022 med en tydlig berättelse om hur vi vill se vår
region utvecklas. Stockholms läns partidistrikt har under förra mandatperioden
bedrivit ett politikutvecklingsprojekt som idag är en stor bank med reformförslag där
företrädare kan hitta inspiration och idéer att ta rakt av eller att vidareutveckla. Nu är
det dags att ta nästa steg.
Socialdemokraterna i Stockholmsregionen ska kunna stå för en gemensam
reformagenda där väljarna känner att det finns en reell samhörighet mellan stad och
län. En gemensam valrörelseorganisation var en framgång i valet 2018. För att skapa
ännu bättre förutsättningar inför valet 2022 är det avgörande att redan nu påbörja
arbetet med att ta fram förslag på politik, reformer samt en gemensam berättelse.
En gemensam politisk reformagenda kan också skapa starkare band mellan
politikutveckling och kampanj. Inför valet 2022 bör de frågor som då är grunden för
gemensam kommunikation vara en naturlig del av den förda och gemensamt
utvecklade politiken. Därigenom minskas risken att vi i valrörelsen behöver
formulera gemensam kommunikation som inte är förankrad i olika kommuner.
Länets företrädare och medlemmar ska på olika sätt ha möjlighet att vara delaktiga
och drivande i politikutvecklingsarbetet. Detta kan ske genom seminarier digitalt eller
fysiskt, genom idéinhämtning eller genom samtal och möten. Det finns en stor
potential i att vi är så många – det ska tas tillvara. Idag sitter socialdemokraterna i
styrande majoriteter i sex av länets kommuner. Genom att få utöva och pröva
reformer i praktiken kommer därför en hel del av regionens politikutveckling ske i
dessa kommuner och det är viktigt att detta tas tillvara i det regionala arbetet. Lika

viktigt är det att ta tillvara på allt det arbete som sker i de kommuner och i regionen
där vi idag sitter i opposition.
2020 föreslår distriktsstyrelsen att en gemensam reforminriktning är framarbetad.
Reformagendan ska fokusera på den politiska inriktningen inom områden där vi
möter medborgarnas problem. Politiken måste byggas utifrån ett ideologiskt och
visionärt perspektiv med medborgarna i centrum. Vi ska alltid kunna svara upp mot
de utmaningar som väljarna upplever.
Det är partiorganisationen som slår fast vilken principiell inriktning
socialdemokraterna ska ha och i vilka övergripande områden som politikutveckling
och kommunikation ska ske. Distriktskongress, representantskap och de två
partidistriktens styrelser är därför de organ där de avgörande besluten om
socialdemokratins inriktning i regionen ska fattas.
Råd och arvoderade i stadshuset, landstinget, kommunala gruppen och stad-och
länsbänk har inom ramen för detta ett särskilt ansvar för att arbeta med
politikutveckling i sitt uppdrag. Inom ramen för detta arbete är det därför viktigt att
såväl stadshus, landsting, kommunala gruppen som stad-och länsbänk är delaktiga
och känner ett gemensamt ansvar för arbetet.
Hela vårt parti är beroende av hur väl vi i den här regionen lyckas attrahera väljarna.
Vi har ett stort ansvar. Med en sammanhållen politik för vår region ökar våra chanser
att lyckas. Därför vill distriktsstyrelsen att om så är möjligt anta en gemensam
reformagenda med Stockholms stads partidistrikt.
Med hänvisning till ovan föreslås kongressen att besluta:
Att

ge distriktsstyrelsen i uppdrag att återkomma 2020 med grunderna till
en reformagenda (en övergripande berättelse med reforminriktning)

Att

detta tas fram med bred förankring hos medlemmar samt
förtroendevalda

Att

distriktsstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Stockholms stads
partidistriktsstyrelse se över hur en eventuell gemensam samling för att
fatta beslut kring ett regionalt reformprogram bäst då kan genomföras

