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Styrelsemötet i september 2011 bordlade frågan om tidsplan för arbete med sakpolitik i väntan på
att medlemsmötet skulle behandla propositionen om politiska program.
Förutsatt att denna proposition i sina huvuddrag går genom kommer arbetet med att fatta beslut i
sakpolitiska frågor och utforma sakpolitiska program att ske i en flerstegsprocess:
(1) Alla medlemmar och grupper av medlemmar (styrelsen inräknat) som önskar komma med
förslag till politik i olika sakområden skriver förslag till sådan, som gärna får innehålla
motiverande och förklarande texter, men som mynnar ut i ett antal kortfattade förslag till
konkreta ställningstaganden på maximalt en mening per ställningstagande.
(2) Dessa förslag till ställningstaganden behandlas av medlemsmöte, som bifaller eller avslår
dem.
(3) Styrelsen ska sedan se till att i de områden där det finns tillräckligt många och heltäckande
ställningstaganden för att detta ska vara rimligt, från dessa redigera fram enhetligt
uppbyggda och utformade sakpolitiska program, som (1) har en längd av samma
storleksordning, (2) innehåller (a) värderingar och (b) visioner följt av (c) sakpolitiska
förslag och (3) de sakpolitiska ställningstagandena är formulerade i separata stycken av
ungefär samma omfång, politisk vikt och abstraktions/konkretionsnivå.
Styrelsen beslöt i september att låta PL utse de personer som tillsammans med PL ska utgöra
redaktionsgrupp för arbetet att ta fram förslag till programtexter till styrelsen, och tanken är att så
långt möjligt utnyttja den professionella skribentkompetens som finns i partiet.
Därigenom kommer arbetet att kombinera svärmarbetsformens kreativitet, medlemsmötets
demokrati och den lilla skrivande gruppens effektivitet när det gäller att skapa texter som är
användbara i det fortsatta arbetet i partiet.
Det bör nämnas att några medlemmar reagerat mycket negativt på den föreslagna ordningen, och
istället menar att arbetet med förslag till både principprogram och sakpolitiska program bör ske i
ad-hocformerade arbetsgrupper öppna för alla medlemmar.
Överväganden
Vi hoppas att så många medlemmar och grupper av medlemmar som möjligt ska engagera sig och
arbeta fram förslag till åsikter och åsiktspaket i olika frågor, och lägga dessa som motioner till
medlemsmötena under 2012. Vi tror dock att styrelsen därtill bör ta ett strategiskt ansvar för att det
arbetas fram förslag till genomarbetade åsiktsbuketter i ett antal nyckelområden, där styrelsen anser
det viktigt att partiet har en genomarbetad politik i de kommande valrörelserna.
Styrelsen bör därför redan under våren 2012 börja diskussionerna om vilka dessa områden är, och
vilka våra väsentligaste ställningstaganden i dessa kan vara. Detta bör ske ske parallellt med att
styrelsen uppmanar medlemmar och grupper av medlemmar att diskutera och komma med konkreta
förslag i både dessa och andra områden. Styrelsemedlemmar får gärna delta i och stimulera denna
debatt, och styrelsen bör som helhet (och dessutom genom genom redaktionsgruppen) ”dammsuga”
debatten och notera alla förslag och utkast som förs fram.
Därefter bör styrelsen under försommaren/sommaren 2012 diskutera genom de olika förslag till

ställningstaganden som hamnat på bordet, och vilka av dessa styrelsen vill göra till sina.
Redaktionskommittén kan sedan utifrån denna diskussion arbeta fram ett förslag till proposition
med paket av ställningstaganden i de områden styrelsen vill engagera sig för, så att styrelsen kan
fastställa en sådan proposition i tid till höstmötet 2012.
En möjlighet skulle kunna vara att styrelsen under sommarlovet har ett möte under mer avslappnade
former, för att diskutera genom de olika förslag som cirkulerat, och resonera om vilka vi vill infoga
i en proposition.
Förslag till tidsplan:
Mars 2012: Styrelsen diskuterar i vilka områden styrelsen anser sig böra ta ansvar för att det
arbetas fram genomarbetade paket med ståndpunkter, och vad styrelsen behöver göra för att sådana
ska tas fram. Styrelsen uppmanar medlemmar och grupper i partiet att arbeta fram förslag till
ståndpunkter i alla frågor medlemmarna anser viktiga, att publicera dessa, och debattera dem.
Därefter: Redaktionsgruppen följer löpande diskussionen, och ser till att alla förslag som
presenteras samlas/länkas till på ett ställe. En sammanställning av uppdykta förslag sätts ihop inför
styrelsens fortsatta diskussioner.
Maj/juni/juli 2012: Styrelsen diskuterar de ställningstaganden som dykt upp, ger
redaktionsgruppen en hint om vilka av de ställningstaganden som flugit runt i diskussionen som
styrelsen är beredd att infoga i proposition(er) om sakpolitik, och beslutar vilka områden som ska
omfattas av sådan(a) proposition(er).
Därefter: Redaktionsgruppen ser över formuleringar och sätter ihop de ställningstaganden styrelsen
gillat till ett förslag till proposition(er), och kommer ev med förslag till kompletteringar utifrån den
fortsatta debatten i partiet.
Augusti/september 2012: Styrelsen fastställer proposition(er) om de sakpolitiska
ställningstaganden styrelsen anser det angeläget att medlemsmötet gör.
Oktober/november 2012: Propositionen och (ett förhoppningsvis stort antal) motioner behandlas
på medlemsmötet, varvid politiska ställningstaganden görs.
Därefter: Redaktionsgruppen samlar ihop de olika ställningstaganden som antagits av höstmötet
och tidigare medlemsmöten.
November 2012: Styrelsen beslutar i vilka områden det finns tillräckligt mycket ställningstaganden
för att arbeta fram sakpolitiska program.
Därefter: Redaktionsgruppen skriver förslag till sakpolitiska program.
Januari 2013: Styrelsen antar sakpolitiska program.
Yrkande:
Vi föreslår styrelsen
att anta förslaget till tidsplan för styrelsens arbete med sakpolitiska ställningstaganden och
program.

