
Att arbeta i sakpolitiska utskott v. 2.0

Det har förts en långvarig diskussion i partiet och i partistyrelsen om sakpolitiska utskott. Till 
styrelsemötet i november 2012 fanns en sammanfattning av de synpunkter som inkommit på det 
ursprungliga förslaget. Ett utkast till modell för utskottsarbetet diskuterades också.

Diskussionsunderlaget till novembermötet: https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?
attachmentid  =4710&stc  =1&d  =1353358909  

På mötet beslöts:

att uppdra åt Mattias Bjärnemalm och Torbjörn Wester att utarbeta ett beslutsunderlag till 
styrelsemötet i januari.

Förslag på modell för att arbeta i sakpolitiska utskott (v. 2.0)

Arbetet i sakpolitiska utskott går till enligt följande:

Utskottens ledning:
o Talespersonen för ett sakpolitiskt område leder ett sakpolitiskt utskott.
o Talespersonen utser själv sina medarbetare i utskottet.
o Talespersonen beslutar om utskottets arbetssätt internt.  Dock måste arbetet organiseras på 

ett sådant sätt att alla partimedlemmar har möjlighet att följa utskottets arbete, delta 
i diskussioner med utskottet och komma med synpunkter.

Hur talespersoner utses:
o Det första ordinarie styrelsemötet i början av ett kalenderår utser talespersoner för olika 

sakpolitiska områden. Mandatet löper till det första ordinarie styrelsemötet nästföljande 
kalenderår, om ej personen avsäger sig uppdraget eller styrelsen beslutar att entlediga 
talespersonen från sitt uppdrag.

o Partistyrelsen kan vid behov instifta nya talespersoner eller fyllnadsvälja vakanser löpande 
under året. Även dessa mandat löper till det första ordinarie styrelsemötet nästföljande 
kalenderår, om ej personen avsäger sig uppdraget eller styrelsen beslutar att entlediga 
talespersonen från sitt uppdrag.

o Det ska alltid gå minst en månad mellan att en plats som talesperson utlyses av 
partistyrelsen och att posten tillsätts, för att möjliggöra för alla intresserade att anmäla sitt 
intresse.

Talespersonens huvuduppgift:
o Att föra ut partiets redan antagna sakpolitiska ställningstaganden, genom exempelvis 

debattartiklar eller framträdanden i media.
o Att runt sig samla personer med intresse för att följa utvecklingen inom det sakpolitiska 

området (se Utskottens huvuduppgift). Att i det aktuella utskottet säkerställa behövlig 
kompetens för sådan omvärldsbevakning.

o Att hålla en löpande dialog med partiledningen om sakpolitiska utspel inom det aktuella 
området.

Utskottens huvuduppgift:
o Utskottens uppgift är att följa riksdagens, regeringens och olika intresseorganisationers arbete 

inom det aktuella politikområdet.
o Utskottets ledamöter kan – om de identifierar hål i eller önskvärda modifieringar av vår politik 

– lägga fram detta inför medlemsmötena med samma motionsrätt som övriga 
partimedlemmar. Utskotten bör särskilt fånga upp åsikter och erfarenheter från det spontana 
svärmarbete som sker i partiet.
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Övrigt:
o Ett sakpolitiskt utskott har inte någon som helst ensamrätt på att arbeta med de aktuella 

sakpolitiska frågorna. Spontankluster i partiet eller enskilda pirater kan lika väl som ett utskott 
följa den politiska utvecklingen inom ett visst område och/eller skriva motioner till 
medlemsmötena avseende det aktuella politikområdet. Dessutom kan det förekomma frågor 
som spänner över flera sakpolitiska områden och som därför fler än ett utskott följer samtidigt.

Vi yrkar:
o Att partistyrelsen antar ovanstående modell för arbete i sakpolitiska utskott.
o Att uppdra åt XX och YY att till styrelsemötet i mars inkomma med ett beslutsunderlag kring 

vilka olika områden som det behöver utses talespersoner för.
o Att uppdra åt ZZ att utifrån ovanstående regelverk författa en förklarande text om vad partiets 

talespersoner är som kan läggas upp på styrelsens blogg på partiets hemsida.


