
 

 

 

 

 

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER 
för att påverka Socialdemokratin 

och samhället 
 

 

 

 

 

 

 

Skriv en motion! 

Det är enkelt. 

Så här gör du: 
 

 

En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla 



Att skriva motioner 

 

En motion är ett förslag om att ändra något. Att skriva en motion är ett klassiskt och enkelt sätt att 
påverka en organisation eller ett parti. Det görs i partier, i riksdagen och i alla folkrörelser. 

Att skriva en motion behöver inte vara märkvärdigt. Det handlar om att beskriva vad man vill och 
förklara det. 

 

Följ exemplet här så får du en idé om hur en motion kan se ut. (Motionstexten är i kursiv stil.) 

 

Liten motionsskola 

Det är bra att börja med en tydlig rubrik som visar vad motionen handlar om. Här visar motionären 
också att han vill att Socialdemokraterna i Uddevalla ska driva frågan i valrörelsen: 

 

Motion om att Uddevallas fontäner bör bli en valfråga 

 

Därefter är det bra med en liten förklaring till varför du vill ta upp frågan: 

 

I centrala Uddevalla ligger fontänerna i Sörkälleparken och i Badhusparken tysta. Där det borde porla friskt 
vatten är det tyst och fontänerna påminner mer om trista vattenpölar. Det är i min mening en skam. 

 

Det är bra om du kan argumentera lite för frågan. Alltså försöka förklara varför Socialdemokraterna ska 
bry sig om just din motion: 

 

En bra stadsmiljö är viktigt både för invånarnas trivsel och för besöksnäringen. När det gäller fontänen i 
Sörkälleparken så finns där en staty som konstnären avsett ska stå i en fontän. Att inte låta vattnet flöda som 
avsett kan vara en kränkning av konstnärens upphovsrätt.  

Fontäner är populära. Människor uppskattar vattenspelet och under varma sommardagar kan de utgöra en oas 
för de som av olika skäl inte kan besöka badplatser. 

Eftersom fontäner påverkar trivsel och livskvalitet tror jag att det skulle gynna socialdemokraterna i Uddevalla 
att driva frågan i valrörelsen. 

 

  



Därefter är det dags att sammanfatta vad man vill. Det görs i ”att-satser”. Det är viktigt hur man skriver 
och att man formulerar sina att-satser korrekt, då det är dessa som mötet tar beslut om. 

Med stöd av detta föreslår jag: 

Att  Socialdemokraterna i Uddevalla arbetar för att väcka liv i fontänerna i Sörkälleparken och 
Badhusparken. 

Att frågan om fontänerna används som löfte i kommunvalet 2014. 

 

Lägg till datum, ditt namn och vilken förening du är medlem i så är det klart: 

Uddevalla 2013-08-20 
Anders Jalakas 
Norra socialdemokratiska föreningen i Uddevalla 

 

På nästa sida ser du hur den färdiga motionen ser ut. 



Den färdiga motionen: 

 

Motion om att Uddevallas fontäner bör bli en valfråga 

 

I centrala Uddevalla ligger fontänerna i Sörkälleparken och i Badhusparken tysta. Där det borde porla 
friskt vatten är det tyst och fontänerna påminner mer om trista vattenpölar. Det är i min mening en 
skam. 

 

En bra stadsmiljö är viktigt både för invånarnas trivsel och för besöksnäringen. När det gäller fontänen 
i Sörkälleparken så finns där en staty som konstnären avsett ska stå i en fontän. Att inte låta vattnet 
flöda som avsett kan vara en kränkning av konstnärens upphovsrätt.  

 

Fontäner är populära. Människor uppskattar vattenspelet och under varma sommardagar kan de 
utgöra en oas för de som av olika skäl inte kan besöka badplatser. 

 

Eftersom fontäner påverkar trivsel och livskvalitet tror jag att det skulle gynna socialdemokraterna i 
Uddevalla att driva frågan i valrörelsen. 

 

Med stöd av detta förslår jag: 

 

Att  Socialdemokraterna i Uddevalla arbetar för att väcka liv i fontänerna i Sörkälleparken och 
Badhusparken. 

Att  frågan om fontänerna används som löfte i kommunvalet 2014. 

 

 

Uddevalla 2013-08-20 

Anders Jalakas 

Norra socialdemokratiska föreningen i Uddevalla 

 

 

  



Allt är tillåtet 

Motioner måste inte gälla så påtagliga saker som fontäner. Det går att skriva motioner om att förändra 
a-kassan, grundskolan, försvaret, utrikespolitiken, polisen eller vad man vill.  

Det fina är att även dessa motioner följer samma enkla mall. Men ju svårare frågan är desto bättre 
måste man förklara och argumentera. 

Man får skriva hur många motioner man vill. Och de måste inte se ut som i exemplet med fontäner. 

 

Vi höjer blicken 

Även om vi gillar Uddevalla finns det en värld bortom kommungränsen och den kan man också 
påverka genom att skriva motioner. I grund och botten går det till på samma sätt. Enda skillnaden är att 
man måste hålla reda på vad man vill påverka och vilken nivå i partiet man ska vända sig till med sin 
motion. Ungefär så här fungerar det: 

• Uddevalla kommun – Uddevalla arbetarekommun 

• Landstinget/regionen – Bohusläns socialdemokratiska partidstrikt 

• Resten av världen – Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti 

När du bestämt vilken nivå i partiet du vill påverka sätter du dit en att-sats som fungerar som adress för 
motionen.   

Det finns många varianter men nu nöjer vi oss med motioner som ska till partidistriktet (det är en 
vanlig väg för motioner). Och eftersom vägen dit går vi Uddevalla arbetarekommun så använder man 
denna att-sats som adress: 

 

att Uddevalla arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder den till distriktskongressen. 

Beroende på vad motionen handlar om och vad man vill påverka så kan man använda eller tillfoga 
andra ”adresser.” Här är några exempel: 

att motionen översänds till den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Västra Götalandsregionen 

att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen i Bohuslän 

att motionen översänds till Socialdemokraterna i Västsverige, partidistrikt i samverkan 

att motionen översänds till samtliga socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupper i Bohuslän. 

Det gör inget om du är osäker på vilken ”adress” du ska välja. Lämna in den till oss i Norra S-
föreningen så ser vi till att den hamnar rätt. 

 



Ut i stora världen 

För att visa hur en motion som ska ut i stora världen ska se ut så kommer här ett exempel på en sådan.   

Förutom att få med rätt ”adress” så bör man tänka på två saker: 

 

1. Man måste vara lite mer tydlig. Skriver man om Sörkälleparken i en motion till Uddevalla 
arbetarekommun så vet läsarna vad det är. I en motion som ska ut i stora världen får man 
anstränga sig lite mer med att förklara vad motionen gäller. 

2. Kolla fakta! Innan motionen är färdigbehandlad har den gått igenom många händer och det 
är slöseri med allas tid att skriva motioner som bygger på felaktiga fakta. Dessutom blir det 
lättare att få stöd för din motion om det syns att du vet vad du talar om. 

När jag skrev exempelmotionen använde jag Internet för att kolla bakgrundsfakta. Jag använde mig av 
sökmotorn Google. Men det går naturligtvis bra med vilken sökmotor som helst eller att besöka ett 
bibliotek för att leta i uppslagsböcker. 

Nationalencyklopedin (NE) bekräftade att ”Miljonprogrammet” verkligen varade mellan 1965 och 1975 
och resulterade i 1 000 000 nya lägenheter. En artikel i Svenska Dagbladet gav informationen om 
bostadssituationen i Stockholms län och uppgifter från Boverket visade att det byggs få hyresrätter i 
förhållande till antalet bostadsrätter. 

Det är bra, men inget måste, att visa var du hittat dina faktauppgifter. 

 

Här följer en exempelmotion som ska ut i stora världen. 

 

Sverige behöver ett nytt miljonprogram  

Under åren 1965 till 1975 byggdes det en miljon lägenheter i Sverige. (NE) Det var ett välfärdssprång och en 
jämlikhetsreform som gav många ett anständigt tak över huvudet för första gången.   

Allt i miljonprogrammet var inte bra. En del bostadsområden blev inte lyckliga sådana – det skapades en del 
dåliga utemiljöer och i hastigheten revs en del hus som sannolikt hade kunnat renoveras till fina boenden. Men 
man byggde välplanerade funktionella lägenheter för hela folket. Totalt sett var programmet en framgång och 
exempel på bra S-märkt bostadspolitik. 

Idag växer bostadsköerna igen. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet (21 jan 1913)  står 400 000 personer i 
Stockholms bostadskö. Den genomsnittliga väntetiden för en hyresrätt i Stockholms län är sju år. Förhållandena 
är extrema i Stockholm men bostadsbrist finns i nästan hela landet. 

Trots det är produktionen av nya hyresrätter låg. (Boverket) Byggföretag  och bostadsbolag prioriterar 
bostadsrätter eftersom det ger större vinster. Den ensidiga fokuseringen på bostadsrätter gör också att de nybyggda 
hyresrätterna blir dyrare än de annars skulle ha blivit. 

Därför behöver Sverige ett ”Nytt miljonprogram”. Ett sådant skulle ge nybildade familjer och unga människor 
en chans att etablera ett eget boende inom rimlig tid och till rimliga kostnader.  



 

Ett sådant miljonprogram bör innehålla ett långsiktigt finansieringssystem som motverkar allt för höga bygg- och 
hyreskostnader och en totalsyn på inre- och yttre boendemiljöer. 

Exakt hur många lägenheter som behöver byggas kan inte sägas nu. Det beror på hur programmet utformas, 
hur länge det ska verka och när det kan starta. 

 

Med stöd av detta föreslår jag: 

Att Uddevalla arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder den till distriktskongressen. 

Att  partidistriktet tar motionen som sin egen och sänder den till den socialdemokratiska riksdagsgruppen i 
Bohuslän och till socialdemokraternas bostadspolitiska grupp. 

Att  Socialdemokraterna arbetar för ett ”Nytt miljonprogram” enligt ovan. 

 

Uddevalla 2013-08-20 

Anders Jalakas 

Norra socialdemokratiska föreningen i Uddevalla 

 

Skicka in 

När din motion är färdig så skicka den till vår ordförandes e-post: karin.engdahl@vgregion.se.  Du kan 
också posta den direkt till anna-lena.heydar@hotmail.com eller uddevalla@bohuslan.sap.se 

 

Lycka till med dina motioner! 
önskar styrelsen för Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla. 



Detta är ett upphovsrättsskyddat material 

 

Såväl den ekonomiska som ideella upphovsrätten tillfaller författarna och Norra 
Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla. Materialet får inte kopieras, scannas eller 
mångfaldigas på annat sätt utan upphovsrättshavarnas tillstånd. Brott mot detta 
medför såväl straffrättsligt som ekonomiskt ansvar enligt nationell och internationell 
lag om upphovsrätt. Vi kommer att lagföra brott mot upphovsrätten. 

 

Undantag: 

Materialet får fritt förfogas för medlemsaktivitet och medlemsutbildning i föreningar 
inom Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund, Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen, Socialdemokratiska 
Kvinnoförbundet samt Unga Örnar. 

 

Frågor om användning av materialet kan ställas till: 

Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla 

karin.engdahl@vgregion.se 

a.jalakas@yahoo.se 

 

 


