Bakgrund
Digitaliseringen av samhället innebär utmaningar och möjligheter inom en bredd av politiska
områden. Piratpartiets grundläggande principer kan direkt eller indirekt ge vägledning kring
politiska ställningstaganden inom flera av dessa områden. Samtidigt efterfrågar väljare svar
inom vissa för samhället centrala frågor som exempelvis välfärd och ekonomisk politik. Inom
flera av dessa har Piratpartiet idag ingen eller väldigt lite av medlemmarna fastslagen sakpolitik.
Tidigare styrelser och medlemmar har vid olika tillfällen gjort mer eller mindre lyckade försök att
bredda partiets politik. Det har ibland lett till politik som varit motsägelsefull (ingen koherens
eller röd tråd) eller skapat splittring i partiet. Sittande styrelse tror ändå att det finns ett stort
värde i att återigen försöka genomföra en viss breddning, där nya sakpolitiska
ställningstaganden ska kunna kopplas till ett gemensamt narrativ och vårt principprogram.
Styrelsen anser att en tydlig, gemensam process för att ta fram ny politik underlättar arbetet och
minskar riskerna för motsättningar i antagen politik och bland medlemmarna. Det är viktigt att
det vid framtagandet av ny politik är medlemmarna som äger processen och besluten. Styrelsen
föreslår därför här riktlinjer för en sådan process, för medlemmarna att ta ställning kring.
Beslut kring sakpolitik fattas av medlemsmöte, och vi har därför fem tillfällen mellan nu och
valen 2022 där vi kan fatta beslut om sakpolitik: vårmötet 2020 (motioner och propositioner),
höstmötet 2020 (propositioner), vårmötet 2021 (motioner och propositioner), höstmötet 2021
(propositioner) samt vårmötet 2022 (motioner och propositioner).
För att säkerställa att medlemmarna är delaktiga ser vi det som rimligt att vårmötet i år enbart
beslutar om processen. För att undvika att vår politik ändras precis innan valrörelsen ser vi det
också som lämpligt att breddningen avslutas senast på höstmötet 2021. Det ger oss tre möten
där det är rimligt att ta beslut om sakpolitik. Två av dessa är inte öppna för motioner från
medlemmarna, vilket gör att vi behöver en process där styrelsen lägger propositioner rörande
sakpolitik.
Vilka politikområden ska omfattas? Styrelsen har utgått ungefär från den struktur eller
ämnesindelning som riksdagens utskott följer och analyserat inom vilka stora områden vår
nuvarande politik är bristfällig. Utifrån detta har vi prioriterat vilka områden som är rimliga att
satsa på.Vi föreslår även i vilken ordning vi bör arbeta med dessa, baserat på (1) hur viss politik
följer på annan (t.ex. så följer arbetsmarknadspolitik på ekonomisk politik) och (2) så att
arbetsbördan blir relativt jämnt fördelad mellan medlemsmötena där politiken ska beslutas om.
Styrelsen kommer även arbeta om principprogrammet, vilket delvis kommer överlappa med
arbetet med ny sakpolitik under 2020. Enligt föreslagen process kommer ett uppdaterat
principprogram att fastställas på ett extrainsatt medlemsmöte i juni 2020, vilket ger
arbetsgrupperna möjlighet att referera dit i sina förslag inför höstmötet 2020.
Medlemmar kan naturligtvis som vanligt under medlemsmöte där man beslutar om ett visst
politikområde, eller efterföljande möten, yrka om ändringar eller kompletteringar till den
proposition som styrelsen lägger eller lägga egna motioner, men förslagsvis deltar man
istället/även i motsvarande arbetsgrupp.

Proposition
Piratpartiets styrelse föreslår
... att följande antas som process och riktlinjer för framtagande av ny politik inför valet 2022 för
Piratpartiet.
Processen för att ta fram ny politik sker i arbetsgrupper kring vissa prioriterade politikområden,
med specifika krav på förankring i principprogram och medlemmars delaktighet.
Arbetsgruppernas förslag läggs som propositioner till medlemsmöten.

Prioriterade områden
Ekonomi & finans
Vård & omsorg
Miljö, energi & landsbygd
Utbildning & forskning
Rättsväsende, försvar & utrikes
Arbetsmarknad & näringsliv
Integration & migration

Ansvarig i styrelsen
Sara Hjalmarsson
Henrik Passmark
Maj Stenmark
Katarina Stensson
Jan-Erik Malmquist
Mikael Enmalm
Sara Hjalmarsson

Tidplan för beslut
Vårmöte 2020:

Beslut om process

Extra medlemsmöte juni 2020:

Fastställande av omarbetat principprogram

Höstmötet 2020:

Ekonomi & finans; Utbildning & forskning;
andraläsning av principprogram

Vårmötet 2021:

Vård & omsorg, Miljö, energi & landsbygd;
Arbetsmarknad & näringsliv

Höstmötet 2021:

Rättsväsende, försvar & utrikes; Integration & migration

Ansvar och arbetssätt
För varje prioriterat område finns en ansvarig i styrelsen. Ansvarig i styrelsen kan delegera att
leda arbetet till en person utanför styrelsen. Styrelsens ansvarige är den som i slutändan är
ansvarig inför styrelsen och medlemmarna att arbetet blir av, men bör inte ensam ta fram
politiken, utan detta ska göras gemensamt av en arbetsgrupp av frivilliga medlemmar. Om
medlemmar vill delta i en arbetsgrupp kontaktar de ansvarig i styrelsen. Om medlemmar vill
driva arbetet med att ta fram ny politik inom andra områden än de ovan nämnda prioriterade så
uppmuntras det.

