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Verksamhetsplan 2022
Sanningens ögonblick närmar sig. Efter att tillsammans ägnat de senaste åren till att
förbereda oss för valet 2022 är tiden nu här. Vi vet att det kommer krävas mycket
arbete för att vi ska lyckas, men vi vet att vi har det som krävs för att kunna vända
Linköpings utveckling.
Målet är såklart att åter igen få styra Linköping. För att vi ska vinna valet krävs det att
vi är engagerade och välorganiserade, men också att vi orkar hålla i fram till den 11
september. Vi vet att vi har en politik som skulle göra Linköping starkare och
tryggare. Nu gäller det att knyta ihop säcken och förvandla det arbete vi alla lagt ner
de senaste åren till valvinst!

Valvinst 2022
Verksamheten för Socialdemokraterna i Linköping kommer under 2022 domineras
av valrörelsen. Vårt övergripande mål är att göra ett så bra val att vi efter den 11
september kan bilda och leda ett socialdemokratiskt styre i Linköpings kommun.
Den verksamhet som vi behöver bedriva beskrivs i den beslutade valplanen och i de
projektplaner som ligger under valplanen.
Mål
•
•

Genomföra den beslutade valplanen för valrörelsen 2022
Få bilda och leda kommunstyret efter valet

S-föreningar och valrörelse
En framgångsrik valrörelse bygger på att vi är många som hjälps åt tillsammans. Våra
s-föreningar fyller en viktig del av vår valrörelse och aktiva s-föreningar är en av
nycklarna till en valseger.
Mål
•
•
•
•

Alla aktiva s-föreningar antar en valplan
Våra aktiva s-föreningar genomför stadsdelsaktiviteter och tar ett aktivt
ansvar för medlemsvärvande
Det ska vara enkelt att engagera sig i valrörelsen och det kampanjarbete som
genomförs
Minst en ny geografisk s-förening ska starta upp under året
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Studier
Under 2022 ligger fokus på valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Inför
valet kommer fokus vara på att utbilda medlemmar och kandidater och efter valet på
att utbilda de nya medlemmar som värvas under valrörelsen.
Mål
•
•
•

Genomföra en S1:an under våren och genomföra minst en S1:a och en S2:a
under hösten 2022
Genomföra studieinsatser för kandidater inför valet för att säkerställa att vi
har väl förberedda kandidater och valarbetare
Att ett studiematerial för s-föreningar tas fram efter valet för att understödja
s-föreningarna i deras verksamhet med målet att inleda en ambitiös
studiesatsning för att stärka och höja s-föreningarnas ställning

Ny mandatperiod och nya förtroendevalda
Efter valet 11 september kommer vi ha nya förtroendevalda och nya
fullmäktigegrupper. Det är viktigt att vi erbjuder våra nya förtroendevalda utbildning
för att säkerställa att de känner sig trygga i sitt politiska arbete, men också att de är
väl medvetna om de förväntningar som finns på representanter för
Socialdemokraterna i Linköping.
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

Medlemsvärvning och medlemsmottagande
Ska vi vara en folkrörelse behöver vi vara många. Många människor bär på ett
engagemang som vi kan kanalisera till samhällsförändring. Därför behöver vi jobba
för att sänka trösklarna till medlemskap. Vi behöver även fortsätta arbetet med att
välkomna nya medlemmar till partiet och säkerställa att även nya medlemmar
kommer in i verksamheten.
Mål
•
•

Vi ska nå 1 000 medlemmar under 2022
Medlemsvärvning ska finnas med som en naturlig del allt vårt utåtriktade
arbete
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Facklig-politisk samverkan
Det facklig-politiska arbetet kommer under valåret fokuseras på gemensamt arbete
för en socialdemokratisk valvinst. Det är viktigt att vi ökar förtroendet för
Socialdemokraterna hos LO-medlemmar och ökar andelen LO-medlemmar som
väljer att rösta på Socialdemokraterna. Särskilt fokus kommer ligga på samverkan
med de fackförbund som vi har upparbetade kontakter med.
Mål
•
•

Att gemensamma arbetsplatsbesök genomförs tillsammans med de
fackförbund som vi samarbetar med
Att gemensamma politiska förslag arbetas fram mellan fackliga företrädare
och våra socialdemokratiska förtroendevalda

