Verksamhetsplan 2019
Det är en ynnest att vara en del av Linköpings arbetarekommun och att ha
förtroendet att leda den. Det åligger oss i styrelsen att se till att Socialdemokraterna i
Linköping lever upp till partiets stadgar och att vara med och utveckla klok
socialdemokratisk politik för ett jämlikt samhälle. Vi har också uppdraget att
ständigt utveckla och stärka den gemensamma partiorganisationen.
Sveriges bästa arbetarekommun
Vi har en vision om hur vi vill att Linköpings arbetarekommun ska arbeta under
perioden 2019-2022. Vi vill ha fungerande s-föreningar som är aktiva och vi vill
utveckla verksamheten med möten för att diskutera politik och ge möjlighet till
inflytande. Vi vill vara en arbetarekommun som välkomnar och tar hand om våra
medlemmar så att de vill stanna kvar. Innehållet i verksamheten ska ha ett innehåll
som skapar intresse och engagemang och det ska vara roligt och utvecklande att
vara med i Linköpings arbetarekommun. I grunden måste vi då också ha en väl
fungerande grundorganisation där styrelsemöten, ordförandeträffar och
representantskap fungerar på ett bra sätt.
För att utveckla vår politik och föra samtal med linköpingsborna vill vi ta fram fler
former för politiska samtal. Syftet är att visa hur politisk aktivitet påverkar och
förändrar samt öka förtroendet för demokratin och politiken. Partiet ska vara navet
i det utåtriktade arbetet samt hålla i politikutvecklingsarbetet.
Målet är att Linköpings arbetarekommun ska vara en av de bästa i Sverige. Utifrån
denna vision har vi i arbetarekommunens styrelse tagit fram en verksamhetsplan för
2019.
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Opinionsbildning och kommunikation
I Socialdemokratiska partiets grundstadga finns följande uppdrag för
arbetarekommunerna att leva upp till:
• Opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen
• Kommunikation med väljare inom kommunen
• Valorganisationen i sitt verksamhetsområde
Europaparlamentsval
I maj 2019 är det val till Europaparlamentet, ett val som tidigare inte haft lika högt
valdeltagande som de allmänna valen. Med erfarenheter och analyser från de
allmänna valen 2018 kan vi verka för högre valdeltagande och förfina våra metoder
för aktivering av våra medlemmar och s-föreningar och mobilisering av våra
sympatisörer. För att öka valdeltagandet behöver vi vinna förtroende för politiken
som vi för i Europaparlamentet. Det gör vi genom att möta linköpingsbor genom
dialog i olika former.

Mål
•

En valstrategi och valplan för Europaparlamentsvalet ska antas senast av
representantskapet i januari
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Politikutveckling
Innan valrörelsen 2022 ska Linköpings Arbetarekommun ha samtalat med alla
linköpingsbor. Det är ett arbete som vi behöver starta upp under 2019 och fortsätta
samtala med linköpingsborna under mellanvalsperioden. Vi kommer behöva vara ute
i fler sammanhang och möta människor för att berätta om och diskutera politiska
frågor. Det kan vara att en politiker eller en grupp politiker möter en förning eller
enskilda intresserade och genom vårt folkrörelsearbete och sociala medier. För att
utveckla vår socialdemokratiska politik är det en viktig uppgift att kunna ge svar på
de samhällsutmaningar som finns. Vi behöver vara en stark arbetarekommun inom
partiet genom att i olika forum diskutera och driva framtidens frågor. Vår lokala
politikutveckling ska resultera i motioner, samtal och påverkan på olika sätt för att
också bidra till partiets gemensamma utveckling. Linköpings arbetarekommun ska
vara en aktiv och drivande kraft såväl regionalt som nationellt. Därför ställs krav på
kongressombuden eftersom det är där politiken för vårt parti beslutas före, under
och efter kongressen.
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Mål
•

•

•

•
•
•

Linköpingsbor ska bjudas in till möten med socialdemokratiska politiker på
kommunal, regional och riksnivå där det finns möjligheter till inflytande på
vår politik.
Tillsammans med SSU och S-studenter skapa fokusgrupper med ungdomar
från Linköping för att utveckla innehåll och former för politiken som är
relevanta.
Påbörja ett aktivt arbete för politikutveckling inom arbetarekommunen där
våra medlemmar får möjlighet att diskutera och ta fram för oss ny politik.
Under 2019 påbörjas arbetet med minst tre handlingsprogram.
Linköpingsbor ska bjudas in att påverka utformandet av
handlingsprogrammen.
Linköpings arbetarekommun ska under 2019 samtala med minst 2 000
linköpingsbor, utöver samtalen i Europaparlamentsvalet
Socialdemokraterna i Linköping ska vara en aktiv och stark röst på sociala
medier.
Kongressombuden från Linköpings arbetarekommun ska vara aktiva
deltagare.

Uppdrag till förtroendevalda
Förtroendevalda i Linköping får i uppdrag att under kommande mandatperiod utöka
och utveckla det politiska samtalet med linköpingsborna, intresseorganisationer och
föreningar som berör det ämnesområde respektive grupp ansvarar för. Grupperna
ska arbeta med att förankra idéer och lyssna in och diskutera utveckling inom sitt
politikområde. Syftet är att utveckla vår socialdemokratiska politik, att ge en bild av
socialdemokratin och dess företrädare till fler linköpingsbor samt att utveckla de
politiska samtalen och på så sätt stärka socialdemokratins förtroende.
Mål
Att som s-politiker föra samtal med berörda linköpingsbor om den
sakpolitik som de förtroendevalda ansvarar för.
• Gruppledare ges i uppdrag att utöver detta utveckla formerna för politiskt
inflytande för de förtroendevalda.
• Sektorsansvarig ges i uppdrag att skapa dialog och samtal i frågor som
berör olika nämndgrupper/styrelser såväl inom som mellan de olika
områdena.
• Arbetarekommunen får i uppdrag att skapa/forma nätverk som skuggar den
parlamentariska organisationen för de egna medlemmarna.
•
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Vår interna organisation
Starka S-föreningar
Våra s-föreningar är det grundläggande i vår organisation och är det viktigast varpå
vår verksamhet ska bygga. Våra s-föreningar ska stå för och utveckla medlemskapets
värde och är grunden för medlemmarnas engagemang. Arbetarekommunens styrelse
ska vara ett stöd för föreningarna och kunna anordna verksamhet som intresserar
och lotsar medlemmarna till s-föreningarna. Vi behöver bli bättre på att ta emot och
vara ett naturligare steg från SSU.
Mål
Vi ska ha fungerande s-föreningar som är en aktiv del av vår organisation.
Fler geografiska s-föreningar ska finnas vi årsskiftet 2019/2020 och
vara aktiva.
• I samverkan med s-föreningarna erbjuda en diskussionsklubb för att möta
medlemmar som söker mer politiska diskussioner eller nyfikna linköpingsbor.
Diskussionsklubbarna ska kunna locka till partiets grundläggande
verksamhet.
•
•

Medlemsvärvning
För att öka våra möjligheter att förändra samhället och ha den mest relevanta
politiken för linköpingsborna behöver vi bli flera i partiet. Medlemsvärvningen
behöver få en större del i vår organisation och vara en naturlig del i de samtal och de
kampanjer vi genomför samt i alla forum där linköpingsborna möter
Socialdemokraterna.
Mål
•

Antalet ombudsgrundande medlemmar ska växa med minst 4%

Sveriges bästa medlemsmottagande
Arbetarekommunen vill bidra till att alla föreningar är trygga i hur processen ser ut
när partiet får en ny medlem. Lika viktigt som det är att värva nya medlemmar, är det
också att få medlemmar att stanna kvar och allra helst bli aktiva.
Arbetarekommunens styrelse behöver tillsammans med föreningarna säkra processen
från den första kontakten med partiet till det att medlemmen är aktiv i en förening
och har genomgått grundläggande medlemsutbildning. Fyrstegsutbildning är en
utbildning som kommer erbjudas alla nya medlemmar i samband med
representantskapet och innehålla socialdemokratisk politik på olika områden och
kunskap om hur man som ny medlem engagerar sig i arbetarekommunen.
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säkra processen
från den första kontakten med partiet till det att medlemmen är aktiv i en förening
och har genomgått grundläggande medlemsutbildning.

Mål
•

•
•

Alla nya medlemmar ska ha fått ett samtal från AK-ordförande eller
kommunalråd i kommunfullmäktige inom två veckor från att man blivit
medlem.
Alla nya medlemmar ska erbjudas en fyrstegsutbildning i allmän politik.
Alla nya medlemmar ska ha blivit tilldelad en S-förening
under fyrstegsutbildningen.

Studier
Att öka kunskapen om olika sakområden inom partiet är viktigt och är en process
som ständigt ska pågå. Vi vill att vår organisation har ett innehåll som intresserar och
engagerar. För att nå dit ska vi skapa en organisation som möter behoven av politiska
diskussioner, oavsett om man tillhör en s-förening eller ej.

Mål
Anordna studiecirklar och seminarier som lockar medlemmar till att lära
och diskutera politik.
• Medlemmarna ska erbjudas utbildning i användandet av sociala medier och
dess möjligheter till dialog och opinionsbildning.
• Linköpings arbetarekommun ska anordna ett ledarskapsprogram för
medlemmar som önskar utveckla sin politiska kompetens och för att fler ska
vara redo att i framtiden ta ledande uppdrag.
• Anordna partiets stegutbildning 1 och erbjuda alla medlemmar att genomgå
den.
•

Facklig-politisk samverkan
Syftet med facklig-politisk samverkan är att utveckla frågor tillsammans som är till
nytta för vår fackliga rörelse och för partiet. Samarbete mellan parti och fackliga
organisationer är viktig så att facklig-politiska frågor bättre tas tillvara. Det är också
önskvärt att fler med facklig tillhörighet deltar och är aktiva inom partiet.
Mål
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•
•
•
•

Att identifiera och utveckla politiska frågor som är viktiga för båda parter
(politikutveckling)
Att under året träffa styrelserna i LO-förbunden
Genom studier och andra insatser ge verktyg för förtroendeuppdrag inom
och för partiet
Utveckla arbetet i de fackliga s-föreningarna.

