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Förslag till dagordning vid årsmöte 2020
för Linköpings Arbetarekommun
Datum: lördag 28 mars, kl. 13.30
Plats: Kärna skolans matsal, Malmslätt
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Årsberättelse för Socialdemokraterna i
Linköping 2019
Den här verksamhetsberättelsen sammanfattar vårt arbete under 2019. Arbetet har
utgått från den av representantskapet fastslagna verksamhetsplanen. Nedan redogör
styrelsen för arbetet med verksamhetsplanens områden samt hur väl målen uppnåtts.
Europaparlamentsval
Mål
- En valstrategi och valplan för Europaparlamentsvalet ska antas senast av
representantskapet i januari.
Utfall
Valstrategi och valplan antogs av representantskapet i februari. Antagandet sköts
fram för att underlag från den nationella valplanen skulle kunna arbetas in. Många
partimedlemmar och s-föreningar var engagerade i en valrörelse med stort fokus på
samtal med väljarna för att mobilisera dem till valurnorna och för att rösta på
Socialdemokraterna.
- Verksamhetsplanens mål är uppfyllt.
Politikutveckling
Mål
- Linköpingsbor ska bjudas in till möten med socialdemokratiska politiker på
kommunal, regional och riksnivå där det finns möjligheter till inflytande på vår
politik.
Utfall
Linköpings arbetarekommun har tillsammans med våra heltidspolitiker bjudit in
linköpingsbor för att diskutera politik vid ett antal tillfällen. Som exempel kan vi
nämna det öppna mötet med Peter Hultqvist och mötet om äldreomsorgsfrågor.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- Tillsammans med SSU och S-studenter skapa fokusgrupper med ungdomar från
Linköping för att utveckla innehåll och former för politiken som är relevanta.
Utfall
När arbetarekommunen tog fram trygghetsrådslaget startade man igång fyra grupper
som tog fram underlaget till rådslaget. SSU och S-studenter finns representerade i alla
dessa grupper för att just få in deras synpunkter och tankar om partiets
politikutveckling.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
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Mål
- 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.
Utfall
Linköpings arbetarekommun har jobbat hårt med politikutvecklingen under 2019.
Ett omfattande rådslagsarbete startades upp med hjälp av medlemmar i partiet för att
få igång diskussioner om vår framtida politik för att på så sätt kunna ta fram politiska
handlingsprogram inom områdena arbete, skola, miljö och socialpolitik. Flera sföreningar drog redan under 2019 igång att arbeta med detta rådslag som håller på
fram till oktober 2020.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- Linköpings arbetarekommun ska under 2019 samtala med minst 2000
linköpingsbor, utöver samtalen i Europaparlamentsvalet.
Utfall
För att vinna tillbaka förtroendet hos linköpingsborna är det viktigt att vi som parti
är ute och för dialog med linköpingsborna. Under året har vi bland annat genomfört
ett flertal lunchkampanjer i centrum och kampanjbord runt om i våra områden.
Under hösten drog arbetarekommunen även igång ett större dialogarbete med fokus
på att få in synpunkter från linköpingsborna om hur de ser på utvecklingen och vad
vi som politiker ska prioritera. Det här är viktiga samtal, men det är även samtal som
tar längre tid och därför har vi inte lyckats att nå målet på 2000 samtal. Lägger man
ihop dialogarbetet och våra lunchkampanjer kommer vi ihop i omkring 700 samtal.
- Verksamhetsmålet är därmed ej uppfyllt.
Mål
- Socialdemokraterna i Linköping ska vara en aktiv och stark röst på sociala medier.
Utfall
Arbetet med att vara en aktiv och stark röst på sociala medier har stärkts under
verksamhetsåret. Fokus har legat på att använda vår Facebook-sida till att få ut våra
politiska förslag istället för att lägga ut bilder från vår interna verksamhet.
Medlemmarna har fått utbildning i att använda sociala medier för att på så sätt öka
spridningen på våra inlägg.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- Kongressombuden från Linköpings arbetarekommun ska vara aktiva deltagare.
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Utfall
Arbetarekommunen tillsammans med våra kongressombud gjorde ett gediget arbete
inför kongressen. Bland annat genomfördes en workshop på ett representantskap för
att ge medlemmarna möjlighet att skicka med medskick till våra ombud. Det gjorde
också att våra ombud kunde åka till kongressen och känna sig trygga i hur deras
arbetarkommunen ansåg att man skulle hantera de olika frågorna. Under kongressen
var våra ombud aktiva i debatten och i arbetet att ta fram socialdemokraternas
framtida politik. Våra kongressombud erbjöd även våra s-föreningar att komma ut
och ha diskussioner om partikongressen. Det som har lyfts av medlemmar är att
återkopplingen efter kongressen kunde ha varit bättre inom arbetarekommunen, det
är ett arbete som styrelsen tar med sig till framtida partikongresser.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Uppdrag till förtroendevalda
Mål
- Att som s-politiker föra samtal med berörda linköpingsbor om den sakpolitik som
de förtroendevalda ansvarar för.
Utfall
Under året har det skapats flera olika nätverk med berörda linköpingsbor inom olika
sakfrågor för att skapa en dialog och utbyte av erfarenheter. Nätverken har varit
lyckade och är ett arbete som kommer fortsätta under 2020.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- Gruppledare ges i uppdrag att utöver detta utveckla formerna för politiskt
inflytande för de förtroendevalda.
Utfall
I flera av våra nämnder har man påbörjat ett arbete med fokusgrupper för att öka
inflytandet i nämndgrupperna och på så sätt utveckla fler sätt att kunna ta fram nya
politiska frågor och förslag.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- Sektorsansvarig ges i uppdrag att skapa dialog och samtal i frågor som berör olika
nämndgrupper/styrelser såväl inom som mellan de olika områdena.
Utfall
Under verksamhetsåret har våra förtroendevalda i nämnder under samma sektor
bjudits in till gemensamma träffar för att tillsammans kunna diskutera utmaningar vi
ser inom deras sektor.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
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Mål
- Arbetarekommunen får i uppdrag att skapa/forma nätverk som skuggar den
parlamentariska organisationen för de egna medlemmarna.
Utfall
Alla medlemmar i Linköpings arbetarekommun har bjudit in till ”Öppet Stadshus”
där man som medlem har haft möjlighet att få ta del av det arbetet som görs i
stadshuset. Under ”Öppet Stadshus” fick medlemmarna även möjligheten att
diskutera aktuella politiska frågor tillsammans med varandra och våra kommunalråd.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Starka s-föreningar
Mål
- Vi ska ha fungerande s-föreningar som är en aktiv del av vår organisation.
Utfall
Vi har i dagsläget 21 s-föreningar i Linköping. Dessa föreningar är aktiva i olika hög
grad, och på olika sätt. En del har tre möten eller aktiviteter per år, andra har ett
möte eller aktivitet per månad. Vi har flera föreningar som fungerar bra men våra
ambitioner under verksamhetsåret har varit högre.
- Verksamhetsmålet är därmed delvis uppfyllt.
Mål
- Fler geografiska s-föreningar ska finnas vid årsskiftet 2019/2020 och vara aktiva.
Utfall
Arbetet med att få igång en s-förening i Skäggetorp har pågått under
verksamhetsåret. Det har bjudits in till några träffar men det har varit svårt att få
igång en förening på det traditionella sättet på grund av språkkunskaper och
föreningsovana. Detta är något som arbetarekommunen behöver jobba mer med i
fortsättningen och byta fokus så att verksamhet går före bildandet av en styrelse.
Ett arbete att starta en ny s-förening i Vreta Kloster/Ljungsbro är också igång,
förhoppningen är att kunna ha ett första möte under våren 2020.
- Verksamhetsmålet är därmed ej uppfyllt.
Mål
- 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.
Utfall
Alla medlemmar bjöds in till den första träffen som fick namnet ”AW med partiet”
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och tanken med denna träff var att umgås och ha roligt tillsammans samtidigt som vi
har innovativa och spännande politiska diskussioner. Flera medlemmar deltog.
Trygghetsrådslaget har också bidragit till att våra medlemmar har haft flera
intressanta politiska diskussioner.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Medlemsvärvning
Mål
- Antal ombudsgrundande medlemmar ska växa med minst 4%.
Utfall
I början av 2019 hade Linköpings Arbetarekommun 924 medlemmar. Tyvärr har
medlemsvärvningen inte gått så bra som våra ambitioner var. Vid årsskiftet
2019/2020 hade Linköpings Arbetarekommun istället minskat i antal medlemmar
och hade 893 medlemmar. Vi behöver jobba vidare med att utveckla vår
medlemsvärvning och säkerställa att medlemsvärvning ses som en självklar del i all
vår verksamhet.
- Verksamhetsmålet är därmed ej uppfyllt.
Sveriges bästa medlemsmottagande
Mål
- Alla nya medlemmar ska ha fått ett samtal från AK-ordförande eller kommunalråd i
kommunfullmäktige inom två veckor från att man blivit medlem.
Utfall
Det har tagits fram ett schema där AK-ordförande och kommunalråden fått veckor
som de har ansvar att ringa nya medlemmar och välkomna dem till partiet. Det
betyder att alla nya medlemmar får ett samtal från partiet oftast inom en vecka från
att man blivit medlem.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- Alla nya medlemmar ska erbjudas en fyrstegsutbildning i allmän politik.
Utfall
När en ny medlem får sitt samtal från AK-ordförande eller kommunalråd bjuds
personen även in till träffarna för nya medlemmar som anordnas en gång i månaden.
Dessa träffar är uppdelade i fyra olika ämnen där man får mer kunskap om hur
partiet är uppbyggt och vår politik på kommunal, regional och nationell nivå.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- Alla nya medlemmar ska ha blivit tilldelad en s-förening under fyrstegsutbildningen.
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Utfall
Vid träffarna för nya medlemmar informeras medlemmarna om vilka s-föreningar
som finns i arbetarekommunen. Medlemmarna får därefter möjligheten att välja vilka
s-förening man vill tillhöra.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Studier
Mål
- Anordna studiecirklar och seminarier som lockar medlemmar till att lära och
diskutera politik.
Utfall
Studieverksamheten har under det gångna året varit goda. Många s-föreningar har
även ordnat föreläsningar som resterande medlemmar i arbetarekommunen även
blivit inbjudna till. Under våren genomfördes en studiecirkel om EU inför det
stundande EU-valet där den tidigare EU-parlamentarikern Göran Färm deltog vid ett
av tillfällena som blev ett välbesökt möte med bra diskussioner. Det har även
genomförts bokcirklar under året som alla medlemmar har haft möjlighet att delta i.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- Medlemmarna ska erbjudas utbildning i användandet av sociala medier och dess
möjligheter till dialog och opinionsbildning.
Utfall
På representantskapet i april anordnades ett utbildningspass om hur vi kan förbättra
vårat arbete med sociala medier och hur vi ska göra för att få ökat spridning på
sociala medier.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- 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.
Utfall
Partidistriktet anordnade under 2019 ledarskapsutbildningar för partimedlemmar
som har uppdrag i eller för partiet på någon nivå. I Linköping har en
ledarskapsutbildning genomförts under 2019 och det planeras att genomföras ännu
en under 2020. Det anordnas även en utbildning, ”Framtida ledare i arbetarrörelsen”
som riktas till medlemmar som i framtiden kommer kunna vara beredda att ta
uppdrag för partiet.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
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Mål
- Anordna partiets stegutbildning 1 och erbjuda alla medlemmar att genomgå den.
Utfall
Under hösten anordnades partiets stegutbildning 1 i under två lördagar. Under året
har arbetarekommunen även samverkat med partidistriktet för att på så sätt kunnat
erbjuda medlemmarna möjligheten att gå medlemsutbildningar även under resten av
året.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Facklig-politisk samverkan
Mål
- Att identifiera och utveckla politiska frågor som är viktiga för båda parter.
Utfall
Under året har samtal förts med styrelserna i LO-förbunden där fokus har legat på
att få större kunskaper om, och förståelse för de gemensamma frågorna vi kan driva
för att utveckla politik och arbetsmarknad.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- Att under året träffa styrelserna i LO-förbunden.
Utfall
Under 2019 har de ansvariga i AK-styrelsen varit ute och träffat styrelserna för de
olika fackförbunden för att samtala om gemensamma utmaningar och möjligheter för
att stärka den facklig-politiska samverkan. Under februari 2020 träffas samtliga
fackliga styrelserna och ansvariga i AK-styrelsen för att gemensamt vad som kommit
fram under samtalen.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Mål
- Genom studier och andra insatser ge verktyg för förtroendeuppdrag inom och för
partiet.
Utfall
Arbetet med att ta fram en utbildning har pågått under 2019. Själva utbildningen har
inte kunnat hållits under 2019, men under våren 2020 kommer det att hållas en
utbildning för fackligt aktiva som är nyfikna på politik för att stärka kunskaperna om
hur det politiska arbetet fortgår.
- Verksamhetsmålet är därmed delvis uppfyllt.
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Mål
- Utveckla arbetet i de fackliga s-föreningarna.
Utfall
Ett arbete har påbörjats i våra fackliga s-föreningar för att utveckla verksamheten. De
fackliga s-föreningarna anordnar gemensamma träffar för att tillsammans ta fram
politiska förslag som kan resultera i motioner och interpellationer till partiet.
- Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt.
Slutord
2019 var ett händelserikt år för Socialdemokraterna och med denna
verksamhetsberättelse sätter vi punkt för 2019. Detta har varit året då partiet startat
om sin verksamhet i Linköping. Det har varit första året i opposition i Linköpings
kommun och omställningen från att leda kommunens verksamhet har bitvis varit
jobbig. Arbetarekommunens verksamhet har fokuserats till att starta igång vår
politikutveckling. Detta har skett genom två huvudspår.
Dels har vår samtalskampanj som ska pågå mellan 2019–2022 påbörjats. Under året
och kommande år kommer vi vara ute och samtala med Linköpingsborna om hur de
tycker vår kommun kan bli bättre, vilka problem de tycker att vi behöver ta tag i och
hur vi kan hitta socialdemokratiska lösningar på de problem som finns i vårt
samhälle. Parallellt med samtalskampanjen har vi startat upp vårt Trygghetsrådslag
där arbetsgrupper under senvåren och tidig höst suttit och tagit fram rådslagsmaterial
på fyra av representantskapet beslutade områden. Sedan den 28 oktober pågår
Trygghetsrådslaget och gensvaret från s-föreningarna har varit gott! Runt om i våra sföreningar diskuteras nu hur vi kan skapa ett starkare och tryggare samhälle för
Linköpingsborna. Något vi i styrelsen är mycket glada över! Under 2020 fortsätter de
politiska diskussionerna och vi kommer sätta fokus på de samhällsproblem som
kräver vårt fokus.
Vi i styrelsen glädjes även åt att antalet inskickade motioner till representantskapet
har ökat kraftigt. Under året har vi behandlat 26 motioner som berört allt från
nätläkare till tryggare anställningar för unga. Genom politiska diskussioner bygger vi
vårt parti starkare för framtiden.
Samtidigt har 2019 varit året då Sverige fick en ny regering och då
Socialdemokraterna ingick samarbete med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna
för att kunna fortsätta styra Sverige och undvika en högerregering. Under kommande
år kommer mer krävas av oss som socialdemokrater för att bilda opinion för våra
lösningar på samhällsproblemen i och med att vår regering nu även stödjer sig på
Centerpartiet och Liberalerna.
Med hänvisning till ovanstående vill Arbetarekommunens styrelse tacka för
förtroendet.
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Styrelsens sammansättning
Eva Lindh
Martin Tollén
Elias Aguirre
Peter Hermansson
Anders Berg
Niklas Nåbo
Lotta Bäckman
Mari Hultgren
Christoffer Olsson
Tanja Mitic
Frida Edvardsson
Therese Waller

Ordförande
Vice ordförande t.o.m. 190928
Vice ordförande fr.o.m. 190928
Kassör
Facklig ledare
Studieledare
Ledamot
Ledamot
Ledamot t.o.m 191209
Ledamot
Ledamot t.o.m. 190928
Ledamot fr.o.m. 191125

Adjungerande till styrelsen
Sissa Nåbo
Fia Storkull
Christoffer Olsson

SSU
Ombudsman fr.o.m. 190114
Vik. Ombudsman fr.o.m. 191209

Styrelsens verkställande utskott
Eva Lindh
Martin Tollén t.o.m. 190928
Elias Aguirre fr.o.m. 190928
Peter Hermansson
Fia Storkull fr.o.m. 190114
Christoffer Olsson fr.o.m 191209

(adjungerad)
(adjungerad)

Personal
Fia Storkull
Cecilia Dernmark
Christoffer Olsson

Ombudsman, fr.o.m. 190114
Assistent, fr.o.m. 190901
Vik. Ombudsman fr.o.m. 191209

Representation
Partidistriktets styrelse:
Partiets verkställande utskott

Kristina Edlund
Mikael Sanfridson
Anders Berg
Lena Micko

Socialdemokraterna i Linköping har även varit representerade i ABF Östergötland,
FN-föreningen, Linköpings föreningsarkiv och Marieborgs folkhögskola.

