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Förslag: Verksamhetsplan för 2021
Sveriges bästa arbetarekommun

Vår vision är att Linköping ska vara Sveriges bästa arbetarekommun. Det bygger på
en decentraliserad organisation med välfungerande s-föreningar med en verksamhet
som stimulerar, engagerar och välkomnar medlemmar. Det ska kännas roligt och
utvecklande att vara med i Socialdemokraterna Linköping och vår grundorganisation
ska fungera på ett bra sätt. Att visa hur politisk aktivitet påverkar och förändrar samt
öka förtroendet för demokratin och politiken är viktigt. Utifrån denna vision och vår
mellanvalsstrategi har Socialdemokraterna i Linköping tagit fram en verksamhetsplan
för 2021.
I det 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
Till grund för framtagandet av verksamhetsplanen för 2021 ligger den
mellanvalsstrategi som arbetats fram under augusti-september 2019 samt de
diskussioner som varit på representantskap och på ordförandeträffar med sföreningsordföringar. För att kunna bedriva opinion och kommunikation har det
visat sig att vi måste hitta nya vägar och nya metoder att nå väljare och medlemmar
på.
Mål
•

Välja en valledning som leder förberedelserna inför valet 2022 och som
rapporterar till Arbetarekommunens styrelse.

Politikutveckling

Inför valrörelsen 2022 ska Socialdemokraterna i Linköping ha genomfört en
omfattande samtalsdialog med Linköpingsborna, såväl fysiskt som digitalt. Genom
samtalsdialogen skapar vi möjlighet att diskutera och bygga förtroende för vår politik
i de väljargrupper vi tappat senaste val. Genom kontinuerliga samtal får vi bättre
förståelse om de frågor som Linköpingsborna tycker är viktiga och vi utvecklar
socialdemokratisk politik som ger svar på de samhällsutmaningar och problem som
Linköpingsborna upplever.
Vi behöver vara en stark arbetarekommun inom partiet genom att i olika forum
diskutera och driva frågor för framtiden. Vår lokala politikutveckling ska resultera i
motioner, politiska förslag, samtal och påverkan på olika sätt för att bidra till partiets
gemensamma utveckling. Socialdemokraterna i Linköping ska vara en aktiv och
drivande kraft såväl regionalt som nationellt.
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Mål
● Linköpingsbor ska bjudas in till både fysiska och digitala möten och samtal
med socialdemokratiska politiker på kommunal, regional och riksnivå där det
finns möjligheter till inflytande på vår politik
● Linköpingsbor ska bjudas in att påverka utformandet av de politiska
handlingsprogram som arbetas fram under 2020–2021
● Socialdemokraterna i Linköping ska vara en aktiv och stark röst inom och
utanför partiet samt på sociala medier

Vår interna organisation

Under 2020 fortsatte Socialdemokraterna i Linköping med arbetet med att välkomna
nya medlemmar till vårt parti. Genom tidig personlig kontakt, träffar för nya
medlemmar fysiskt och digitalt och med erbjudande om att gå en fyrstegsutbildning
om vår politik och vårt parti ges nya medlemmar chansen att snabbt lära sig mer om
vår organisation och välkomnas till vår verksamhet. På grund av pandemin har
arbetet delvis avstannat, digitala möten har ersatt fysiska möten men dessa når inte
lika många som tidigare. Arbetet kommer fortsätta under 2021 med särskilt fokus på
att få in nya medlemmar i s-föreningarnas verksamhet. På samma sätt fortsätter vi
utveckla våra representantskap genom bland annat temamöten med inbjudna gäster
och aktuella politiska frågor för att komplettera den verksamhet som våra sföreningar erbjuder.
Starka S-föreningar
Våra S-föreningar är grundläggande i vår organisation och är det viktigaste vår
verksamhet bygger på. Våra S-föreningar ska stå för och utveckla medlemskapets
värde och är grunden för medlemmarnas engagemang. Det är våra S-föreningar som
har bäst koll på sina områden och det är en kraft som vi behöver nyttja bättre så väl i
medlemsvärvning och i att driva lokala sakpolitiska frågor. I detta ska
Arbetarekommunens styrelse vara ett stöd för våra S-föreningar att driva lokala
frågor som man kan opinionsbilda kring och som kan utvecklas till nya politiska
förslag som formar Linköping.
2020 har varit en utmaning utan dess like för världen och likaså för vår organisation.
Gamla sanningar är inte längre aktuella och vi måste anpassa vår verksamhet till de
rådande omständigheterna, samt vara förbereda på allt vad framtiden kan tänkas att
erbjuda. För att kunna vinna valet 2022 är det nu vi måste lägga grunden för ett
framgångsrikt valår. Arbetarekommunens styrelse ska vara ett stöd för föreningarna i
deras planering av mellanvalsarbetet och i att ta ett större ansvar för
stadsdelskampanjer både nu, men också i valrörelsen. Digitalt kampanjande är nu
likställt fysiskt kampanjande. Att bygga en decentraliserad och digitaliserad
organisation kommer under 2021 vara i fokus för arbetarekommunens styrelse.
Mål
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● Vi ska ha fungerande och aktiva S-föreningar som genomför fysiska och
digitala träffar
● Fler och aktiva geografiska S-föreningar ska finnas vid årsskiftet 2021/2022
● Understödja S-föreningarna i deras verksamhet och uppmuntra till mer
politiska diskussioner för att nå fler medlemmar och nyfikna Linköpingsbor
med partilokalen som utgångspunkt.
● Arbetarekommunen ska tillsammans med S-föreningarna anordna
verksamhetskvällar för att utveckla s-föreningarna och deras verksamhet
● Att inleda en ambitiös studiesatsning i hela den lokala partiorganisationen för
att stärka och höja S-föreningarnas ställning samt utveckla fler lokala ledare i
organisationen
● Som medlem ska du också kunna delta i sakpolitiska nätverk

Medlemsvärvning

Vi behöver bli fler medlemmar och aktivera fler medlemmar. Det lyckas vi endast
med att om vi aktivt värvar nya medlemmar och erbjuder dem en väg in partiet.
Därefter behöver vi garantera våra nya medlemmar en stimulerande verksamhet som
engagerar och bjuder in till debatt vilket får dem att stanna kvar. Blir vi fler ökar vi
möjligheterna att förändra samhället och ha den mest relevanta politiken för
Linköpingsborna. Medlemsvärvningen behöver vara en större del i vår organisation
när vi möter Linköpingsborna i dörrar och på sociala medier och något som alla
känner ett ansvar för – från arbetarekommunens styrelse till S-föreningarna.
Mål
● Värva minst 75 nya medlemmar till Socialdemokraterna i Linköping
● Fler utåtriktade aktiviteter med fokus på att värva fler medlemmar, både
fysiskt och digitalt
● Genomföra en omvärldsanalys för att se över våra metoder för att värva och
utveckla dem.

Studier

Kunskapsutveckling är en av socialdemokratins grundstenar. Genom studier kan vår
organisation få ett innehåll som engagerar och intresserar samt ger kunskap om olika
politikområden. Under detta mellanvalsår vill vi att studierna också ska ha ett fokus
på att stärka våra medlemmar i vår ideologi och politik samt förbereda för
kampanjer, medlemsvärvning och utåtriktat arbete som kommer leda oss till valseger
2022. Genom att vi är många som kan ta diskussioner och debatter får vi större
möjligheter att nå fler.
Mål
● Anordna studiecirklar och seminarier som lockar medlemmar till att lära och
diskutera politik
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● Anordna partiets stegutbildning 1 och erbjuda alla medlemmar att genomgå
den
● Anordna utbildningstillfällen för att stärka och förbereda medlemmar för det
utåtriktade arbetet
● Förbereda organisationen för valrörelse genom studier för såväl blivande
förtroendevalda som kampanjarbetare

Facklig-politisk samverkan

Den facklig-politiska samverkan är viktig för vårt parti. Tillsammans behöver vi
utveckla frågor och politiska förslag som är till nytta för både den fackliga rörelsen
och för Socialdemokraterna. Att fler med facklig tillhörighet deltar och är aktiva
inom partiet är önskvärt och kan vara ett sätt att få med det fackliga perspektivet och
vinna tillbaka LO-väljare som Socialdemokraterna tappat de senaste valen. Ett lokalt
nätverk ska startas upp för att facklig-politiska frågor bättre ska tas tillvara.
Mål
● Erbjuda årlig utbildning för fackligt aktiva med målet att få fler att aktivera
sig i Socialdemokraterna
● Få medlemmar som är fackligt anslutna att aktivt delta i sociala medier så vårt
politiska budskap får större spridning och så vi kan värva fler medlemmar.
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Bilaga 1, Mellanvalsstrategi
Bakgrund
Arbetarekommunens styrelse tillsatte i maj 2019 en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram
en mellanvalsstrategi. I mellanvalsstrategin ska mål, aktivitet och vägval utarbetas för
att arbetarekommunen ska nå det övergripande målet valvinst 2022.
Mellanvalsstrategin ska gälla från hösten 2019 till valrörelsen tar sin start 2022 då den
ordinarie organisationen övergår till valorganisation. Gruppen som arbetet fram
mellanvalsstrategin har bestått av Eva Lindh, Kristina Edlund, Elias Aguirre, Helena
Balthammar, Mikael Sanfridson, Mari Hultgren, Ranko Simic, Lotta Bäckman,
Christoffer Olsson, Lisa Enquist och Fia Storkull.
Inledning
Socialdemokraterna i Linköping gjorde ett sämre val 2018 än 2014 och tappade
makten i Linköpings kommun. I valanalysen beskrivs flera anledningar till
valförlusten däribland en organisation som inte var redo, uteblivet dialogarbete under
mandatperioden och politik som inte väckte tillräckligt engagemang. För att vinna
valet 2022 behöver därför Socialdemokraterna i Linköping redan nu formulera mål
och aktiviteter för att nå dit.
Mål
Socialdemokraterna i Linköping är det parti som har handlingskraften och modet att
ta tag i de problem som Linköpingsborna upplever. Vi har samtidigt en vision och
plan för hur vår kommun ska bli mer jämlik och trygg. Vi agerar utifrån insikten att
det starka socialdemokratiska samhället byggs av både en välfärd som finns nära våra
medborgare och av ett samhälle som förebygger och bekämpar kriminalitet samt
framväxten av parallellsamhällen.
Organisation
● Ökat medlemsantal och fler aktiva s-föreningar.
● Stärkt facklig närvaro i partiet och stärkt facklig-politisk samverkan.
● Etablera relationer till organisationer/företrädare för organisationer som kan
bära våra idéer och budskap.
● Förbereda organisationen för valrörelse genom studier för såväl blivande
förtroendevalda som kampanjarbetare.
● Mer information till medlemmar och förtroendevalda om politiken som
bedrivs från stadshuset och regionen samt politik som beslutas i
representantskapet.
● Ambitionen om en decentraliserad organisation där den huvudsakliga
verksamheten sker i våra s-föreningar.
Dialog och politik
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● Kontinuerligt dialogarbete, såväl fysiskt som digitalt, med linköpingsborna
ska ha genomförts för att få bättre kunskap om vilka frågor som är viktiga för
linköpingsborna samt sprida och utveckla vår politik.
● Nya politiska förslag ska även ha utvecklats med hjälp av denna kontinuerliga
dialog och linköpingsbornas kännedom om vår politik ska öka.
● Vi ska ha identifierat prioriterade målgrupper i Linköpings kommun
● Lokala politiska vägval ska ha gjorts utifrån valanalyser på lokal, regional och
nationell nivå, samt med kunskap från bland annat dialogarbete och
opinionsundersökningar.
● Mer strategiskt och målinriktat kommunikationsarbete i såväl traditionell
media som i sociala medier.
Aktiviteter och uppföljning
Mål

Ökat medlemsantal och
fler aktiva s-föreningar

Aktivitet

● S-föreningar ska
uppmuntras att hitta
lokala frågor i sitt
närområde och
opinionsbilda kring dessa.
S-föreningarna bör också
samarbeta med andra
föreningar i sitt
närområde
● S-föreningarna ska
uppmuntras att redan
under hösten 2019
planera för nästa val och
hur de kan bidra i
mellanvalsarbetet
● Arbetarekommunens
styrelse ska underlätta för
uppstart av nya
geografiska s-föreningar
● S-föreningarna ska ta ett
större ansvar för
stadsdelskampanjer med
fokus på
medlemsvärvning

Uppföljning

● Medlemsregistret
● Utvärdering på
ordförandeträff för sföreningsordföringar en
gång/år
● Antal geografiska sföreningar/år (2019
nollpunkt)
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Identifiera prioriterade
målgrupper i Linköpings
kommun

● Utgå från valanalys och
valresultat i bestämandet
av målgrupper

● Det ska vara tydligt och
belagt vilka målgrupper vi
väljer att prioritera när
arbetet med valstrategin
inleds 2021

Lokala politiska vägval
ska ha gjorts utifrån
valanalyser på lokal,
regional och nationell
nivå, samt med kunskap
från bland annat
dialogarbete och
opinionsundersökningar

● Utgå från valanalyser,
dialogarbete med mera
för att göra politiska
vägval i form av frågor
och ton

● Våra förtroendevalda och
medlemmar ska känna sig
trygga med vår politik när
valrörelsen börjar
● Linköpingsbornas
kännedom om vår politik
ska öka

Föra kontinuerligt
dialogarbete, såväl fysiskt
som digitalt, med
Linköpingsborna för att få
bättre kunskap om vilka
frågor som är viktiga för
Linköpingsborna samt
utveckla och sprida vår
politik

● Partiet ska bygga
förtroende hos viktiga
målgrupper genom dialog,
såväl fysisk som digital,
och politikutveckling
● Prioritera dörrknackning i
villa- och radhusområden
samt kampanjbord och
torgmöten i
miljonprogramsområden
för att få effektivitet i
aktiviteterna
● Arbetarekommunen ska
tillsammans med Sföreningarna identifiera
viktiga lokallokala frågor i
prioriterade områden
● Arbeta fram nya politiska
förslag utifrån resultat
från dialogarbetet samt
återkomma till dörrarna
med resultatet av
dörrknackning

● Dialogarbetet ska ha
inletts hösten 2019 och
sedan fortsatt till 2022

Nya politiska förslag ska
utvecklas med hjälp av
dialogarbete och
Linköpingsbornas
kännedom om vår politik
ska öka
Strategiskt och
målinriktat
kommunikationsarbete i

● Ta fram en övergripande
berättelse för
Socialdemokraterna i
Linköping

● Antal politiska förslag som
är sprungna ur
dialogarbetet
● Opinionsmätning eller
motsvarande för att mäta
om kännedom om vår
politik/politiska förslag vi
drivit har ökat
● Ökad genomsnittlig
spridning på våra inlägg i
FB och Instagram
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såväl traditionella som
sociala medier.

Förbereda organisationen
för valrörelse genom
studier för såväl blivande
förtroendevalda som
kampanjarbetare

Stärkt facklig närvaro i
partiet och stärkt fackligpolitisk samverkan

Etablera relationer till
organisationer/förtroend
evalda som kan bära våra
idéer och förslag

● Begränsa antalet
konfliktytor och rikta
kommunikationen mot få
utvalda prioriterade
frågor. Prata på ett sätt
som Linköpingsbor
förstår
● Kommunicera även kring
lokallokala frågor
● Kartlägga studiebehov i
syfte att vinna valet 2022
● Genomföra studieinsatser
i syfte att förbereda våra
medlemmar och
förtroendevalda för
valrörelse 2022.
● Utbildning för
dörrknackare för att höja
kvaliteten i
dörrknackningssamtal och
fokusera på dialog
● Uppstart av fackligt
nätverk med
representanter från
fackliga organisationer
● Träffar två gånger per år
med fackligt nätverk
● Årlig utbildning för
fackligt aktiva
partimedlemmar, för att
aktivera dem i partiet
● Varje heltidspolitiker
identifierar relevanta
organisationer/företrädar
e att träffa och bokar
möten med dessa
● Fackligt samarbete, se
ovan

● Mediauppföljning
halvårsvis för att
säkerställa rätt fokus i
kommunikation

● Studiebehov och ambition
ska kartläggas till årsmötet
2020
● Bildande av knackgrupp
och knackledare med
utbildning under vintern
2019

● Aktivitet i de fackliga sföreningarna samt ökning
av antalet aktiva fackliga
partimedlemmar
(nollmätning behöver
göras)
● Antal politiska förslag med
ursprung från fackligt
nätverk och fackliga sföreningar
● Antal aktiva försök att
skapa möten/dialog med
sådana
organisationer/företrädare
. Heltidspolitiker och AKstyrelse ska följas upp
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Mer information till
medlemmar och
förtroendevalda om
politiken som bedrivs
från kommun och region
samt politik som beslutas
på representantskap

● Medlemsbrev till
medlemmar samt
fördjupande infobrev till
förtroendevalda
● Utbildning för
medlemmar om vår
politik

● Minst två medlemsbrev i
månaden
● Arbetarekommunen
startar studiecirklar i
prioriterade frågor som
inte primärt berörs i annat
forum (ex. rådslagsarbete
eller grundkurser)

