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Förslag till dagordning vid årsmöte 2019 
för Linköpings Arbetarekommun 
 
Datum: lördag 30 mars, kl. 13.00 
Plats: fullmäktigesalen, Linköpings stadshus 
 

1. Årsmötes öppnande 
2. Årsmötets behöriga utlysning 
3. Dagordningens godkännande 
4. Fastställande av ombudsförteckning 
5. Val av två protokolljusterare 
6. Val av fyra rösträknare 
7. Val av mötesfunktionärer 

a. Ordförande 
b. Sekreterare 

8. Styrelsens årsberättelse och ekonomiska berättelse 
9. Hantering av ekonomiskt resultat 
10. KF-gruppens årsberättelse 
11. Revisorernas berättelse 
12. Beslut om ansvarsfrihet 
13. Val 

a. Ordförande    2 år 
b. Kassör, fyllnadsval   1 år 
c. Studieledare    2 år 
d. 3 ordinarie ledamöter   2 år 
e. 1 ledamot, fyllnadsval   1 år 
f. 3 revisorer    1 år 
g. 3 revisorsersättare   1 år 
h. 1 fanbärare och 1 ersättare   1 år 

14. Val till sidoorganisationer – ombud + ersättare 
a. FN-föreningen  2+2 1 år 
b. Linköpings föreningsarkiv  1+1 1 år 
c. Marieborgs folkhögskola  2+2 1 år 

15. Val av kongressombud till partidistriktets kongresser 
16. Utdelning av Brantingmedaljen 
17. Gästerna har ordet 
18. Övriga frågor 
19. Avslutning 
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Årsberättelse för Socialdemokraterna i 
Linköping 2018 
 
Den här verksamhetsberättelsen sammanfattar vårt arbete under 2018. Arbetet har 
utgått från den av representantskapet fastslagna verksamhetsplanen. Nedan redogör 
styrelsen för arbetet med verksamhetsplanens områden samt hur väl målen uppnåtts. 
 
Valvinst 2018 
Mål 

- Styrelsen antar en valplan för valrörelsen 2018 
Utfall 

- Styrelsen antog en valplan som låg till grund för den valorganisation som 
byggdes och den valrörelse som genomfördes. Resultatet av valet blev inte 
det vi önskade och en valanalysgrupp har tillsatts för att vi ska kunna dra 
lärdomar inför kommande val. 

- Verksamhetsplanens mål är uppfyllt. 
 
S-föreningar och valrörelse 
Mål 

- Alla aktiva S-föreningar bör anta en valplan. 
Utfall 

- Även om våra s-föreningar gjorde viktiga insatser i valrörelsen – genom egna 
valaktiviteter eller genom att rekrytera valarbetare till de aktiviteter som 
genomfördes av andra – var det få föreningar som antog en egen valplan. 

- Verksamhetsplanens mål är inte uppfyllt. 
 
Mål 

- S-föreningar bör ha tillgång till information om vår politik och våra frågor 
som vi går till val på. 

Utfall 
- Information om den politik vi gick till val på gjordes tillgänglig på flera olika 

sätt: diskussion och information på representantskap, 
argumentationstrimning i samband med valupptakter och andra utåtriktade 
aktiviteter, genom medlemsinformationen som mejlades till alla medlemmar.  

- Verksamhetsplanens mål är uppfyllt. 
 
Mål 

- Ett ökat samarbete och koordination mellan S-föreningar i Linköping 
behöver utvecklas. 

Utfall 
- Facebooksidan ”Medlemmar S i Linköping” har bidragit till att s-föreningar 

har kunnat kommunicera med varandra på ett enklare och smidigare sätt än 
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tidigare. Föreningar har kunnat bjuda in till och även uppmuntra till att vara 
med på olika aktiviteter och evenemang. I kombination med Facebooksidan 
så har det funnits ett bra och någorlunda enkelt anmälningssystem till 
aktiviteter vilket bidragit till att många föreningar har haft möjligheten att 
träffas och samarbeta vid olika valaktiviteter.  
 
Dock är det viktigt att vi försöker få med även de föreningar som inte är så 
aktiva. Alla har inte Facebook och alla kanske inte kommer i kontakt med de 
anmälningslänkar som skickas ut. 
 
Utöver detta har samarbete och samverkan mellan s-föreningar diskuterats på 
ordförandeträffar där s-föreningarnas ordföringar pratat om hur de kan jobba 
tillsammans. 

- Verksamhetsplanens mål är delvis uppfyllt. 
 
Mål 

- Det ska vara tydligt och enkelt att engagera sig i kampanjarbetet i en 
valrörelse 

Utfall 
- Under året har olika insatser gjorts för att det ska vara låga trösklar för att 

engagera sig i valrörelsen. Kunskap om vår politik har spridits till medlemmar 
och sympatisörer tidigt under året. En mångfald av aktiviteter har funnits för 
att göra det lätt att hitta något som passar var och en. Som det beskrivs ovan 
har det varit relativt enkelt att få överblick över aktiviteter och att anmäla sig 
till dessa.  

- Verksamhetsplanens mål uppfyllt, även om det fortfarande finns potential att 
göra det än enklare. 

 
Studier 
Mål 

- Att genomföra S1:or och S2:or både under våren och hösten 2018. 
Utfall 

- Under våren genomfördes en S2:a med fackliga representanter som deltagare 
och under hösten en S1:a för nya medlemmar. 

- Verksamhetsplanens mål är delvis uppfyllt. 
 
Mål 

- Att erbjuda fler erfarna medlemmar cirkelledarutbildning så att dessa kan leda 
grundläggande medlemsutbildningar 

Utfall 
- Cirkelledarutbildning har ej genomförts under 2018. 
- Verksamhetsplanens mål är inte uppfyllt. 
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Mål 
- Att erbjuda öppna möten kring vår politik när vi kampanjar och valarbetar. 

Utfall 
- Öppna möten har erbjudits till viss del under våren 2018, men utfallet var 

inte som önskar och därefter lades fokus på andra kampanjaktiviteter. 
- Verksamhetsplanens mål är uppfyllt. 

 
Nya förtroendevalda 
Mål 

- Att erbjuda alla med kommunalt förtroendeuppdrag utbildning med syfte att 
alla representanter känner sig trygga i rollen som förtroendevald, den politik 
som förs och vara väl förtrogna med partiets förväntningar på varje 
förtroendevald. 

Utfall 
- Antalet nya ledamöter i beslutande församlingar blev lågt och den planerade 

utbildningen fick ställas in på grund av sjukdom. Ny tid är planerad i början 
av 2019. En utbildningsinsats är planerad till mars 2019 av samtliga med 
förtroendeuppdrag. 

- Verksamhetsplanens mål är inte uppnått under året, men på väg att uppnås. 
 
Medlemsvärvning och medlemsmottagande 
Mål 

- Medlemsvärvning ska finnas med som en del i allt vårt utåtriktade arbete 
under valåret. 

Utfall 
- Medlemsvärvning är och måste vara en viktig del i all vår verksamhet. Under 

året har vi jobbat med att få våra medlemmar att känna sig trygga med att 
också ställa frågan om medlemskap när vi är ute och träffar linköpingsborna. 
Inför varje aktivitet har vi försökt ha som rutin att också påminna om att 
ställa frågan om medlemskap. Vi har blivit bättre på att ställa frågan och 
därmed också värvat fler medlemmar, men det är något vi behöver bli ännu 
bättre på. Det finns många linköpingsbor som röstar på Socialdemokraterna 
och som säkert också skulle kunna tänka sig att vara medlemmar i partiet, 
men som inte fått frågan. De personerna måste också få frågan. 

- Verksamhetsplanens mål är uppfyllt. 
 
Mål 

- En särskild medlemsvärvningskampanj genomförs efter valet. 
Utfall 

- Det är viktigt att medlemsvärvningen alltid finns med, inte bara under en 
valrörelse. Därför anordnade vi en medlemsvärvningskampanj strax efter 
valet. För att visa linköpingsborna att vi inte bara syns under en valrörelse, 
men framförallt för att värva nya medlemmar.  
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- Verksamhetsplanens mål är uppfyllt. 
 
Mål 

- Arbetet med att skapa världens bästa medlemsmottagande ska fortsätta. 
Utfall 

- När vi värvat nya medlemmar är det också viktigt att de nya medlemmarna 
välkomnas in i partiet och erbjuds verksamhet. Därför har vi under 2018 sett 
över våra rutiner när det kommer till medlemsmottagande och en ny rutin 
med en fyrstegsutbildning har nu tagits fram och ska verkställas i början av 
2019. Alla nya medlemmar kommer få ett samtal från någon av våra 
heltidspolitiker när de gått med i partiet och då bli inbjudna till 
fyrstegsutbildningen och annan verksamhet. Vi tror att det leder till ett bättre 
medlemsmottagande och risken att medlemmar inte blir välkomnade minskar 
i och med en tydligare ansvarsfördelning när det kommer till vem som ska 
ringa.  

- Verksamhetsplanens mål är uppfyllt. 
 
Facklig-politisk samverkan 
Mål 

- Att alla LO-medlemmar i Linköping får minst en kontakt med 
Socialdemokraterna under valåret. 

- Utveckla samarbetet och nätverk med fackliga organisationer. 
 
Utfall 

- Vid flera frukostmöten träffade facklig ledare och ombudsmannen ett 10-tal 
olika LO-förbund för att planera firande av första maj. Inför valet samtalade 
LO-förbunden med sina medlemmar på arbetsplatserna och via telefon, 
uppskattningsvis nådde LO cirka 7000 LO-medlemmar i kommunen, vilket 
innebär att ungefär hälften nåddes. Våra riksdagsledamöter på östgötabänken 
träffade vid två tillfällen ett stort antal fackligt engagerade. 

- Verksamhetsplanens mål är delvis uppfyllt. 
 
Slutord 
 
2018 var ett händelserikt år för Socialdemokraterna och med denna 
verksamhetsberättelse sätter vi punkt för 2018. Det är också punkt för en 
mandatperiod där vi varit med och styrt i kommun, region och nationellt. Men det är 
med blandade känslor som arbetarekommunens styrelse summerar 2018. 
 
Valrörelsen får under våren en något trög start och arbetet intensifieras efter 
sommaren för att vi ska nå vårt samtalsmål fram till valdagen. Vi når tillslut 
samtalsmålet och landar på 27 000 samtal med Linköpingsborna samtidigt som vi 
värvar 160 medlemmar under året. Det värmer men väger inte upp att vi gör ett 
sämre val än 2014. Det leder till att vi numer sitter i opposition i kommunen och styr 
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i minoritet både i regionen och nationellt. Med tanke på valresultatet kan vi i 
styrelsen konstatera att vi - trots hårt arbete - tyvärr inte når hela vägen i vårt 
valarbete.  
 
I styrelsen ser vi med oro på hur Socialdemokraterna backar i samtliga större 
kommuner i Sverige och i samtliga kommuner i Östergötland. Att stärka vår 
organisation och politik kommande år blir avgörande. Att vi under 2018 värvar 160 
nya medlemmar gläder och skapar bra förutsättningar för att stärka vår organisation 
under kommande år. Samtidigt har styrelsen under 2018 jobbat med att förbättra det 
interna arbetet inom arbetarekommunen för att stärka våra s-föreningar och den 
interna demokratin. Ett viktigt arbete som måste fortsätta. 
 
Med hänvisning till ovanstående vill Arbetarekommunens styrelse tacka för 
förtroendet. 
 
 
 
 
 
 
Eva Lindh   
 
 
     
 
Anders Berg  Niklas Nåbo  Lotta Bäckman 
 
 
 
     
Mari Hultgren Christoffer Olsson Fia Storkull 
 
 
 
 
Tanja Mitic  Frida Edvardsson 
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Styrelsens sammansättning 
Eva Lindh   Ordförande 
Martin Tollén   Vice ordförande 
Miko Månsson  Kassör 
Anders Berg   Facklig ledare 
Niklas Nåbo   Studieledare 
Lotta Bäckman  Ledamot 
Mari Hultgren  Ledamot 
Christoffer Olsson  Ledamot 
Fia Storkull   Ledamot 
Tanja Mitic   Ledamot 
Frida Edvardsson  Ledamot 
 
Adjungerande till styrelsen 
Amanda Hellman  SSU 
Sofia Bjelke   Ombudsman 
Lisa Nåbo   Valombudsman, 1 januari-31 oktober 2018 
 
Styrelsens verkställande utskott 
Eva Lindh 
Martin Tollén 
Miko Månsson 
Sofia Bjelke (adjungerad) 
 
Personal 
Sofia Bjelke   Ombudsman 
Lisa Nåbo   Valombudsman, 1 januari-31 oktober 2018 
Cecilia Dernmark  Assistent, 14 maj-31 oktober 2018 
 
Representation 
Partidistriktets styrelse:  Mikael Sanfridson 
   Anders Berg 
Partiets verkställande utskott Lena Micko 
 
Socialdemokraterna i Linköping har även varit representerade i ABF Östergötland, 
FN-föreningen, Linköpings föreningsarkiv och Marieborgs folkhögskola. 
 
Beslutade motioner i representantskapet 2018 
Motion och motionär   Beslut Status 
Psykambulanser – SSU & S-studenter  Avslag  
Kollektivtrafik för pensionärer – Roland Nyberg Bifall I stadshuset 
Delade turer – Åsa Roth   Bifall I stadshuset  
Mer politiskt utvecklingsarbete – Elias Aguirre Bifall Med i VP 2019 
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Resultatrapport 2018 
 
Intäkter   Budget 2018 Utfall 2018 
Medlems- och organisationsavgifter 65 000  59 355,03 
Partistöd   1 400 000  1 428 294,00 
Kanslistödsavgift  190 000  168 365,54 
Övriga anslag/intäkter  30 000  43 312, 00 
Intäkter totalt  1 685 000  1 699 326,57 
 
Personalkostnader 
Löner personal  725 000  905 785,35 
Sociala avgifter  235 000  279 157,02 
Övriga personalkostnader  65 000  79 381,66 
Summa   1 025 000  1 264 324,03 
 
Administration och intern verksamhet 
Expedition och teknik  220 000  240 994,74 
Lönehantering och ekonomisupport 10 000  2363 
Löpande verksamhet  35 000  30 054,52 
AK-styrelsen   10 000  5070 
Representantskap  17 500  5748,75 
KF-gruppen   10 000  9848,98 
Övrigt     453,901 
Summa   302 500  294 534,88 
 
Utåtriktad verksamhet 
Första maj   25 000  9302,80 
Valrörelse   864 000  646 699,532 
Opinionsbildning och kampanj 30 000  39 557,35 
Linköpingsdialogen  30 000  25 000 
Policyutveckling  0  0 
Summa   949 000  720 559,69  
 
 
Utbildning och kompetenshöjning 
Grundutbildningar  10 000  0 
Utbildning förtroendevalda  10 000  0 
Studiebidrag   5 000  0 
Övriga studier  18 000  6 000 
Summa   43 000  6 000 
 
Övriga kostnader 
                                                
1 Tillhör inte övriga resultatenheter under administration och intern verksamhet 
2 Denna summa inkluderar bland annat ej intäkter och personal. För fullständig redovisning av 
valkostnader, se uppföljning valbudget på sida 11. 
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Anslag sidoorganisationer  50 000  53 300,00 
Finansiella kostnader  15 000  1 356,54 
Övriga kostnader  50 000  -19 037,823 
Avsättning valfond  115 000  150 000 
Nedskrivningar  0  8 250,00 
Summa   230 000  193 868,72 
 
 
Uttag valfond 
Summa    0  779 960,75 
 
Resultat   0  0  

                                                
3 Innehåller även negativa kostnader gällande material och tryck, samt kostnader som inte bokförts 
med resultatenhet. 
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Uppföljning valbudget 
 
Kampanjmaterial  Budget  Utfall 
Tält   6 000  0 
Stort bord   6 000  0 
Små bord   35 000  5 044 
Jackor   8 000  27 520 
Pennor   7 000  1 000 
Muggar   1 500  1 422 
Knappar   15 000  1 000 
Pikétröjor   20 000  35 009 
Summa   98 500  70 995 
 
Reklam och tryck 
Direktutskick inkl. tryck  15 000  0 
Medieköp   200 000  208 159,78 
Valaffischer   35 000  0 
Tryckt material  50 000  129 081,63 
Summa   300 000  337 241,41 
 
Administration och organisation 
Hyra valcenter  70 000  105 691,69 
Inredning valcenter  8 000  04 
Anslag   0  12 921,88 
Kontorsmaterial m.m.  0  9 477,05 
Summa   78 000  128 090,62 
 
Slutspurt 
Valstuga   2 000  0 
Telefon   7 500  33 689,70 
Teknik   40 000  20 350 
Transporter och parkering   35 000  4 405 
Förtäring   50 000  106 187,405 
Avgifter   3 000  3 150 
Torgmöten   5 000  0 
Summa   142 500  167 782,10 
 
Personal   300 000 
Lön     228 434,60 
Sociala avgifter    74 555,45 
Övrigt     -1 126,65 
Summa   300 000  301 863,40 
 
                                                
4 Kostnaden är inkluderad i hyran för valcentret. 
5 Inkluderar även möteskostnader. 
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Intäkter 
Försäljning kampanjmaterial   31 666,25 
Övriga intäkter    53 213,76 
Summa   0  84 880,01 
 
Resultat   - 919 000  - 921 092,52
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Balansrapport 2018 
 
TILLGÅNGAR  IB Period UB 
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar  103 820,00 -105 897,00 -2 077,00 
Swedbank   26 786,84 63 692,39 90 479,23 
KF Sparkassa   228 202,89 0,00 228 202,89 
Insatskonto   172,00 -172,00 0,00 
Placeringskonto  2 438 275,35 - 591 649,00 1 846 626,35 
Summa omsättningstillgångar 2 797 257,08 - 634 025,61 2 163 231,47 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  2 797 257,08 - 634 025,61 2 163 231,47 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER IB Period UB 
Eget kapital 
Avräkning skatter och avgifter 52 339,00 -52 339,00 0,00 
Valavsättning6  -1 175 727,58 1 175 727,58 0,00 
Fondering s-föreningar  -27 002,77 -13 295,03 -40 297,80 
Årets resultat   -239 557,25 239 557,25 0,00 
Valfond   0,00 -785 324,08 -785 324,08 
Rystad FH stipendium  -479 342,18 20 000 -459 342,18 
Summa eget kapital  -1 869 290,78 -584 326,72 -1 284 964,06 
 
Kortfristiga skulder 
Övriga kortfristiga skulder  -18 290,89 -20 000,00 -38 290,89 
Övriga interimskulder  -200,00 -9 250,00 -9 450,00 
Personalens källskatt  -16 137,48 1 756,64 -14 380,84 
Avräkning sociala avgifter  0,00 2 067,31 2 067,31 
Skuld till personal  0,00 -3,00 -3,00 
Upplupna löner  -300,00 300,00 0,00 
Upplupna semesterlöner  -90 879,46 28 204,18 -62 675,28 
Upplupna arbetsgivaravgifter -66 316,33 46 623,76 -19 692,57 
Balanserad vinst och förlust  -683 932,14 0,00 -683 932,14 
Summa kortfristiga skulder -876 056,30 49 698,89 -826 357,41 
 
Summa eget kapital och skulder -2 745 347,08 634 025,61 -2 111 321,47 
 
BERÄKNAT RESULTAT 51 910,007 0 51 910,00 
 

 
                                                
6 Kontot Valavsättning har under årets flyttats till kontot Valfond 
7 Ingående balans kommer från tidigare år där summan dubbelbokförts. Kan enbart justeras till 
nästa bokföringsår. 


