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Var skriver jag?

• Den här utbildningen riktar sig till 
det interna partiarbetet.

• Valda ledamöter kan också lägga 
till kommunfullmäktige, 
regionfullmäktige eller riksdagen, 
men det tar vi en annan gång.



Vad ska jag skriva 
om?
• Skriv om något du tycker att partidiet ska 

jobba med. På en distriktskongress ska det 
dock handla om verksamheten inom 
partidistriktet, men det går att skriva att den 
ska skickas till den skånska riksdagsgruppen 
om man vill att det är något som ska ge 
effekt i riksdagen.

• Ska distriktet jobba med en specifik fråga i 
sjukvården? I kollektivtrafiken? Ska vi driva 
att regionen ska äga bussarna?

• Ska partidistriktet lägga energi på fler eller 
färre utbildningar? 

• Det kan också vara en fråga som du tycker 
behöver belysas och diskuteras igen. Ska 
partiet driva en dagstidning?



Hur börjar jag?

• Tänk ut något klokt!

• Överst ska du ha en rubrik. 
Rubriken ska sammanfatta vad 
du vill åstadkomma med 
motionen.

• Ett tips är att börja skriva en 
rubrik, när motionen är färdig 
går du tillbaka och ser om 
rubriken fortfarande stämmer –
ibland mår den bra av att 
ändras!



Bakgrund

• Beskriv historik och nuläge för 
den fråga du vill belysa

• Börja redan här med några 
argument för vad som gått snett 
eller saknas.



Argumenten

• Dra på med de bästa 
argument för vad du vill 
åstadkomma med motionen. 
Ju fler och tydligare argument 
– ju större chans att få 
kongressens bifall!

• Hänvisa gärna till aktuell 
forskning om det finns som 
ger evidens för dina argument

• Det kan vara klokt att hålla sig 
till en A4-sida – men det finns 
ingen formell begränsning på 
hur lång en motion ska vara!



Yrkande – ett eller 
flera

• Ett yrkande är ALLTID en ”att-sats”

• Jag yrkar att …..

• - att ….

• - att…

• Du kan ha hur många att-satser som helst, 
men det är större chans att få igenom hela 
motionen med färre att-satser. 

• Om du har flera att-satser så se till att det 
finns en röd tråd mellan dem, om inte kan 
det vara bättre att skriva en ny motion!



Skriv under med vem du är! Är ni flera – skriv 
det!


