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Förslag till dagordning vid årsmöte 
2022 för Linköpings Arbetarekommun 
 
Datum: söndag 27 mars, kl 09.30-10.30 
Plats: Matsalen, Malmslättskolan 
 

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

a. Ordförande – förslag till ordförande: Kaisa Karro 
b. Sekreterare – förslag till sekreterare: Fia Storkull 

8. Styrelsens årsberättelse och ekonomiska berättelse 
9. Hantering av ekonomiskt resultat 
10. KF-gruppens årsberättelse 
11. Kyrkofullmäktiges årsberättelse 
12. Revisorernas berättelse 
13. Beslut om ansvarsfrihet 
14. Beslut om ombudsfördelning till representantskap för s-föreningar 2022-

2023 
15. Val 

a. Kassör    2 år 
b. Facklig ledare   2 år 
c. 4 ordinarie ledamöter   2 år 
d. 3 revisorer    1 år 
e. 3 revisorsersättare   1 år 
f. 1 fanbärare och 1 ersättare   1 år 

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

17. Val av kongressombud till partidistriktets kongress HT-22 
18. Utdelning av Brantingmedalj och Erlandermedalj 
19. Gästerna har ordet 
20. Övriga frågor 
21. Avslutning 
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Årsberättelse för Socialdemokraterna i 
Linköping 2021 
 
Den här verksamhetsberättelsen sammanfattar Socialdemokraterna i Linköpings 
arbete under 2021. Arbetet har letts av styrelsen utifrån den av representantskapet 
fastslagna verksamhetsplanen. Nedan redogör styrelsen för arbetet under respektive 
område samt hur måluppfyllelsen gått.  
 

Sveriges bästa arbetarekommun 
Under 2021 har mycket tid och energi lagts på valförberedelserna, coronapandemin 
till trots. Utbildningar för våra medlemmar har planerats, politik har tagits fram och 
beslutats av representantskapet och det utåtriktade arbetet tog fart igen. 
 
Mål 

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

 
Utfall 
Valledningen tillsattes i februari och består av Eva Lindh, Kristina Edlund, Kerstin 
Johnsson, Elias Aguirre, Christoffer Olsson (valombudsman), Sofia Ståhlspets 
(politisk sekreterare) och Fia Storkull (ombudsman). Sedan mars har möten skett på 
månadsbasis. Sedan dess har arbetsgrupper tillsatts för valstrategi, valplan, 
valprogram och valanalys. På varje styrelsemöte återrapporteras hur 
valförberedelserna fortskrider och rapporter sker regelbundet till representantskapet. 

- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
 
Politikutveckling 
2021 var året då mandatperiodens politikutveckling i arbetarekommunen gick i mål, 
när representantskapet antog fyra politiska handlingsprogram. Dokumenten, som 
berör arbetsmarknad, miljö, skola och socialpolitik, var resultatet av det 
rådslagsarbete som styrelsen påbörjade under hösten 2019 och som involverade hela 
den lokala partiorganisationen. Efter ett första års rådslagsarbete, som avslutades i 
december 2020, vidtog arbete med att skriva om svaren till politiska 
handlingsprogram. Under 2021 var programmen på remiss i partiets lokala S-
föreningar. Under hösten 2021 kunde programmen slutligen antas av 
representantskapet och dessa ligger nu till grund för den politik som 
Socialdemokraterna går till val på under 2022. 
 
Även detta år har till stora delar präglats av coronapandemin, när fysiska möten till 
stor del har fått ersättas av digitala. Styrelsen konstaterar att politikutvecklingen, 
pandemin till trots, aldrig stannade av. Tillsammans med förtroendevalda i 
kommunen, likväl som i region och riksdag, har ett stort arbete gjorts för att 
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resultatet skulle bli bra. Hela organisationen var engagerad på ett eller annat sätt, och 
S-föreningarna var flitigt delaktiga i arbetet och processen kring rådslagsarbetet som 
sedan i sin tur resulterade i de politiska handlingsprogrammen. Styrelsen vill särskilt 
tacka de medlemmar som deltagit i arbetsgrupper för att skriva rådslagsfrågor och 
program för en stor arbetsinsats under året. 
 
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 

Utfall 
Coronapandemin har även detta år påverkat vår verksamhet och lett till att vi inte 
kunnat ha så många fysiska möten eller kunnat genomföra så många utåtriktade 
aktiviteter som vi önskat. Trots detta har vi fört samtal med Linköpingsbor under 
året, men då främst digitalt. 

- Verksamhetsmålet anses delvis uppfyllt 
 
Mål 
- Linköpingsbor ska bjudas in att påverka utformandet av de politiska 

handlingsprogram som arbetas fram under 2020-2021 
 
Utfall 
Såväl våra medlemmar som Linköpingsbor har de fått möjlighet att engagera sig, ta 
del av och även påverka utformandet av de politiska handlingsprogrammen. Både 
digitala möten och digitala seminarier har genomförts under året dit Linköpingsbor 
bjudits in. Våra heltididspolitiker har varit ute och besökt flera olika arbetsplatser och 
lyft vårt arbete med de politiska handlingsprogrammen för att på så sätt upplysa om 
möjligheten till att vara med och påverka. 
- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
 
Mål 
- Socialdemokraterna i Linköping ska vara en aktiv och stark röst inom och 

utanför partiet samt på sociala medier 
 
Utfall 
Arbetet med att förbättra och utveckla våra sociala medier har fortsatt löpande under 
året och vi ser en positiv trend i att våra medlemmar har blivit mer aktiva och 
engagerade på våra olika sociala kanaler. Vi har också vuxit i följarantal, och vi når 
idag många fler Linköpingsbor på såväl Facebook som Instagram. Sociala medier är 
inget enmansjobb, utan här blir vi starka om vi hjälps åt. På de sociala medierna har 
vi förmedlat vår politik, svarat på frågor, bemött kritik, men också diskuterat viktiga 
frågor och frågor som berör. Flera partimedlemmar/heltidspolitiker har skrivit 
debattartiklar och engagerat sig i ämnen som väckt ett stort intresse bland 
Linköpingsborna. 
- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
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Starka S-föreningar 
Våra s-föreningar är kittet i vår organisation. Under pandemin har mycket fokus legat 
på att hålla igång våra aktiva s-föreningar och få igång s-föreningar som inte haft 
någon verksamhet under de senaste åren.  
 
Mål 
- Vi ska ha fungerande och aktiva s-föreningar som genomför fysiska och digitala 

träffar 
 
Utfall 
Under året har styrelsen fokuserat på att hjälpa de geografiska s-föreningar som 
tidigare inte haft regelbunden verksamhet att komma igång. Glädjande är därför att 
samtliga aktiva s-föreningar har under året haft regelbundna möten. Vi har under året 
även sett ett stort engagemang från s-föreningarna i arbetet med att ta fram de 
politiska handlingsprogrammen. 
- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
 
Mål 
- Fler och aktiva geografiska s-föreningar ska finnas vid årsskiftet 2021/2022 
 
Utfall 
Tidigare inaktiva s-föreningar som inte haft regelbunden verksamhet har under året 
gjort en omstart och haft verksamhet under året. Planerad verksamhet finns även för 
2022. Men vi har fortsatt områden i Linköping som är strategiskt viktiga som saknar 
en s-förening. Arbetet kommer fortsätta under 2022 för att få igång s-föreningar i 
bland annat Skäggetorp och Ljungsbro. 
- Verksamhetsmålet anses delvis uppfyllt 
 
Mål 
- Understödja s-föreningarna i deras verksamhet och uppmuntra till mer politiska 

diskussioner för att nå fler medlemmar och nyfikna Linköpingsbor med 
partilokalen som utgångspunkt 

 
Utfall 
Under året har de politiska diskussionerna varit många. Något som setts både i 
framtagandet av de politiska handlingsprogrammen, men också i antalet motioner 
som behandlats av arbetarekommunen under 2021.  
- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
 
Mål 
- Arbetarekommunen ska tillsammans med S-föreningarna anordna 

verksamhetskvällar för att utveckla s-föreningarna och deras verksamhet 
 
Utfall 
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Några verksamhetskvällar har ej anordnats under året. Delvis på grund av pandemin, 
men också för att intresset varit större för andra aktiviteter.  
- Verksamhetsmålet anses ej uppfyllt 
 
Mål 
- 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. 

 
Utfall 
S-föreningarna har haft en viktig roll i framtagandet av de politiska 
handlingsprogrammen. Utöver detta har ordförandeträffarna haft som tema under 
året hur vi stärker s-föreningarna inför valet. Ett arbete som utmynnar i en s-
föreningsdag under första kvartalet 2022. 
- Verksamhetsmålet anses delvis uppfyllt 
 
Mål 
- Som medlem ska du också kunna delta i sakpolitiska nätverk 
 
Utfall 
Några sakpolitiska nätverk i Linköpings arbetarekommuns regi har inte funnit under 
2021. Däremot finns nätverk för till exempel internationella frågor som partidistriktet 
driver och där våra medlemmar är välkomna att delta. 
- Verksamhetsmålet anses ej uppfyllt 
 
Medlemsvärvning 
För att vi ska öka vårt inflytande, både i partiet och i Linköping, behöver vi bli fler. 
Under 2021 började vi återigen med fysiska kampanjer och under dessa påmindes det 
om vikten att ställa frågan till intresserade medborgare. Men vi kan och behöver bli 
bättre på att fråga om medlemskap.  
 
Mål 
- Värva minst 75 nya medlemmar till Socialdemokraterna i Linköping 
 
Utfall 
Närmare 100 nya medlemmar har värvats under 2021. Det är fler än under 2020, 
men vi behöver bli ännu fler medlemmar. För att vi ska lyckas behöver 
medlemsvärvning bli en aktiv del av vår verksamhet och någonting som alla känner 
ansvar för – från s-föreningen till arbetarekommunens styrelse. 
- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
 
Mål 
- Fler utåtriktade aktiviteter med fokus på att värva fler medlemmar, både fysiskt 

och digitalt 
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Utfall 
Under 2021 har utåtriktade aktiviteter genomförts efter sommaren. Både i samband 
med kyrkovalet och när vi kampanjarbetat för att stoppa utförsäljningen av 
Linköpings hemtjänst.  
- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
Mål 
- Genomföra en omvärldsanalys för att se över våra metoder för att värva och 

utveckla dem. 
 
Utfall 
En omvärldsanalys om metoder för medlemsvärvning har genomförts och arbetet 
med att utveckla vår medlemsvärvning fortsätter under 2022.  
- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
 

 
Studier 
2021 var också ett år då våra studier fortsatte medlemmar till att lära mer om vår 
politik och organisation. Under året har nya medlemmar bjudits in till träffar för nya 
medlemmar för att locka fler vår och s-föreningarnas verksamhet. Något som vi 
kommer fortsätta med för att vara en välkomnande organisation som tar tillvara på 
våra nya medlemmar.  
 
Flertalet seminarier har skett i arbetarekommunens regi där fokus bland annat legat 
på hur vi bryter nyrekryteringen till gängen och hur vi ökar samhällsnärvaron i våra 
utsatta stadsdelar för att skapa ett tryggare samhälle. Under året har även vår 
bokcirkel fortsatt, just nu deltar 20 medlemmar och läser och diskuterar tillsammans 
boken Tills alla dör. I bokcirkeln ingår också möten med personer som kan berätta 
om hur det är att leva på andra sidan lagen och även en polis som berättar om hur 
det är att arbeta med ungdomar. Detta är den fjärde boken som vi har en bokcirkel 
om. 
 
Mål 
- Anordna studiecirklar och seminarier som lockar medlemmar till att lära och 

diskutera politik 
 
Utfall 
Ett flertal seminarier och studiecirklar har genomförts under året och dessa har varit 
välbesökta. Studiecirklarna och seminarierna har behandlat allt från vår politik för 
nya medlemmar till seminarier om vår politik och politikutveckling. 
 
Utöver dessa har vi haft besök inför representantskapen av bland annat 
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och dåvarande Europaparlamentarikern 
Johan Danielsson. 
- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
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Mål 
- Anordna partiets stegutbildning 1 och erbjuda alla medlemmar att genomgå den 
 
Utfall 
Under 2021 har vi anordnat två steg 1-utbildningar och samtliga medlemmar har 
bjudits in, även medlemmar från övriga Östergötland har bjudits in till dessa tillfällen. 
Första omgången skedde digitalt och andra omgången fysiskt. Båda tillfällena hade 
nöjda deltagare och under kommande år kommer vi fortsätta erbjuda såväl digitala 
som fysiska utbildningstillfällen.  
 
Utöver dessa steg 1-utbildningar har vi även genomfört steg 2-utbildning i Linköping 
med gott resultat.  
- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
 
Mål 
- Anordna utbildningstillfällen för att stärka och förbereda medlemmar för det 

utåtriktade arbetet 
 
Utfall 
Flertalet utbildningstillfällen har under året anordnats för att utbilda medlemmar i det 
utåtriktade arbetet och fler tillfällen kommer under 2022. 
- Verksamhetsmålet anses uppfyllt 
 
Mål 
- Förbereda organisationen för valrörelse genom studier för såväl blivande 

förtroendevalda som kampanjarbetare 
 
Utfall 
Kampanjarbetare har under året erbjudits utbildning som ett led i våra 
valförberedelser, blivande förtroendevalda kommer utbildas under 2022.  
- Verksamhetsmålet anses delvis uppfyllt 
 

Facklig-politisk samverkan 
Under året har vi fokuserat på att fortsätta stärka den facklig-politiska samverkan 
inför valåret. En facklig-politisk workshop har genomförts med 25 deltagare och 
arbetet med att samla de fackliga s-föreningarna har fortsatt. En ny omgång Framtida 
ledare hålls i partidistriktets regi. Det är glädjande att vi har flera deltagare från 
Linköping även detta år.  
 
I arbetet att öka samverkan mellan parti och fack har det under året genomförts 
flertalet politikbesök på arbetsplatser. Här vill vi särskilt lyfta fram Kommunal som 
regelbundet har med våra politiker på sina arbetsplatsbesök. Under 2021 
genomfördes en större kampanj för att stoppa den planerade utförsäljningen av 
Linköpings hemtjänst. En fråga som är ytterst viktig för våra fackliga medlemmar.  
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Mål 
- 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. 
 
Utfall 
Allt fler medlemmar deltar i vår sociala medier, men ska spridningen öka behöver vi 
fler som aktivt deltar så att spridningen av våra budskap blir större. 
- Verksamhetsmålet anses delvis uppfyllt 
 
Mål 
- Erbjuda årlig utbildning för fackligt aktiva med målet att få fler att aktivera sig i 

Socialdemokraterna 
 
Utfall 
Ett utbildningstillfälle har erbjudits för fackligt aktiva, men fler insatser krävs om vi 
ska få fler fackligt aktiva medlemmar.  
- Verksamhetsmålet anses delvis uppfyllt 
 
 
Slutord 
Vi är glada för att vi sammanfattar ett år där Socialdemokraterna i Linköping vuxit 
och blivit starkare. Mer studier har anordnats, medlemsutbildningarna har haft många 
deltagare och våra seminarier har varit välbesökta.  
 
Under året har vi även slutfört arbetet med de politiska handlingsprogrammen under 
september och oktober. Ett arbete som pågått under hela mandatperioden och som 
nu är i hamn. Tack vare alla medlemmar som bidragit under arbetets gång har vi ny 
politik för hur vi gör Linköping bättre. Under november fattade vi även beslut om 
kommunpolitisk inriktning för kommande mandatperiod. Vi vill tacka alla er som 
bidragit i arbetet med handlingsprogrammen och kommunpolitisk inriktning. 
 
Politiskt har året även präglats av ett tydligt fokus på Alliansens och 
Sverigedemokraternas politik. Den planerade utförsäljningen har Linköpings 
hemtjänst präglade mycket av vår höst. Vi var ute i september, oktober och 
november för att samla in namnunderskrifter och samtala med Linköpingsborna. 
Alliansen och Sverigedemokraterna har trots detta fortsatt med den planerade 
utförsäljningen och vi kommer behöva återkomma till frågan under 2022. Alliansens 
besparingar på välfärden syns även inom förskola och skola. Under hösten har vi 
kunnat läsa om många föräldrar som är kritiska till besparingarna inom förskolan. 
 
2021 var också ett år som präglades av skjutningar och flertalet mord i Linköping. 
Att vi behöver stoppa gängen är tydligt för att öka vår gemensamma trygghet. Vi 
behöver åtgärder både här och nu och åtgärder som långsiktigt stoppar segregationen 
och den grogrund som finns för gängen i Linköping. Våra kommunalråd har 
presenterat flera förslag och vi ser att Alliansstyret i Linköping är allt för passiva. 
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Linköping kan bättre och vi behöver påminna Linköpingsborna om detta för att få 
till ett annat styre efter valet den 11 september.  
 
Med hänvisning till ovanstående vill Arbetarekommunens styrelse tacka för 
förtroendet. 
 
 
 
Eva Lindh  Elias Aguirre  Kerstin Johnsson 
 
 
 
 
Anders Berg  Niklas Nåbo  Therese Waller 
 
 
 
 
Lotta Bäckman Mari Hultgren Martin Tollén 
 
 
 
 
Tanja Mitic  Erica Nådin 
 

  



 

  12 (15) 

Styrelsens sammansättning 
Eva Lindh   Ordförande 
Elias Aguirre   Vice ordförande 
Kerstin Johnsson  Kassör 
Anders Berg   Facklig ledare 
Niklas Nåbo   Studieledare 
Martin Tollén   Ledamot 
Lotta Bäckman  Ledamot 
Mari Hultgren  Ledamot 
Erica Nådin   Ledamot 
Tanja Mitic   Ledamot 
Therese Waller  Ledamot 
 
Adjungerande till styrelsen 
Julia Tegsjö   SSU Linköping 
Fia Storkull   Ombudsman  
Christoffer Olsson  Valombudsman 
 
Styrelsens verkställande utskott 
Eva Lindh 
Elias Aguirre 
Kerstin Johnsson 
Fia Storkull   (adjungerad) 
Christoffer Olsson  (adjungerad) 
 
Personal 
Fia Storkull   Ombudsman 
Christoffer Olsson  Valombudsman 
 
Representation 
Partidistriktets styrelse:  Kristina Edlund 

Mikael Sanfridson 
   Anders Berg 
   Erica Nådin 
Partiets verkställande utskott Lena Micko 
 
 
Socialdemokraterna i Linköping har även varit representerade i ABF Östergötland, 
FN-föreningen, Linköpings föreningsarkiv och Marieborgs folkhögskola. 
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Behandlade motioner i 
representantskapet 2021 
 

  

Motion Motionär Status Beslut Åtgärd
Städning på äldreboenden Åsa Roth Behandlad april Avslagen
Grundskoleutbildning på dator och webb Christina Brandt Behandlad april Avslagen

Ingen slöja på Linköpings förskolor Shikol Ali Behandlad november
Att-sats 1 avslag, att-sats 2 
bifall Till stadshuset

Obligatorisk utbildning och högre… Shikol Ali Behandlad november
Att-sats 1 och 2 besvarad, att-
sats 3 bifall Till stadshuset

Förstärk skyddsnäten SSU Linköping Behandlad april
Att-sats 1 besvarad, att-sats 2, 
3 och 4 avslagen

Fasa ut den allmänna löneavgiften SSU Linköping Behandlad april Avslagen

Skatteformer för ökad jämlikhet SSU Linköping Behandlad april

Att-sats 1 besvarad, att-sats 2, 
3, 6 och 7 avslagen och att-
sats 4 och 5 bifall

Åtgärda systemfelen för att åtgärda segregationen SSU Linköping Behandlad april Bifall Till partikongress
Utveckla nya boendeformer… Christina Brandt Behandlad april Besvarad
Att själv få välja utlämningsställe för paket Claes Johansson Behandlad april Avslagen

Att underlätta vid jakt av vildsvin Claes Johansson Behandlad april Bifall Till partikongress

Stärkt vittnesskydd för att bryta tystnadskulturen Eva Lindh & Elias Aguirre Behandlad april Bifall
Skickad till 
partikongress

Den moderna välfärdsstaten… Rosen Behandlad november Besvarad

De bästa arbetsgivarna Rosen Behandlad november Bifall

Finns med i 
handlingsprogram, 
valprogram och 
arbetsgivarestrategi

Städning på äldreboenden Åsa Roth Behandlad november Bifall Till stadshuset

Åtgärder för att komma tillrätta… Christina Brandt Behandlad november
Att-sats 1, 2, 4 och 5 
besvarad, att-sats 3 bifall

Att förbereda sig för den fjärde… SSU Linköping Behandlad november
Att-sats 1 och 3 avslag och 
att-sats 2 bifall

Cirkulär ekonomi SSU Linköping Behandlad november Bifall

Till 
partidistriktskongress
en

Det är dags för en längre och mer omfattande… SSU Linköping Behandlad november Bifall

Till 
partidistriktskongress
en

Det är dags att öppna ögonen… SSU Linköping Behandlad november Avslagen

En modern drogpolitik
SSU Linköping Behandlad november

Att-sats 1, 4, 5 och 6 avslag 
och att-sats 2 och 3 bifall

Ett socialdemokratiskt förhållningssätt… SSU Linköping Behandlad november Besvarad
Förbered för nästa flyktningvåg SSU Linköping Behandlad november Besvarad
Förstärk den kommunala vård… SSU Linköping Behandlad november Avslagen

Reformera den nyliberala handelspolitiken
SSU Linköping Behandlad november

Att-sats 1 och 3 besvarad 
och att-sats 2, 4 och 6 
avslagen

Skänk mat för vårt klimat SSU Linköping Behandlad november Avslagen

Stoppa mansnormer
SSU Linköping Behandlad november Bifall

Till 
partidistriktskongress
en

Transvården
SSU Linköping Behandlad november

Att-sats 1 bifall, att-sats 2 
och 3 avslagen

Vi på landet… SSU Linköping Behandlad november Avslagen
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Kyrkofullmäktigegruppens berättelse 
 
Linköpings domkyrkopastorat bestod 2021 av åtta församlingar och från och med 1 
januari 2022 nio församlingar.  
 
Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning 
samt utöva diakoni och mission. Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande 
organ, som bland annat fastställer mål och riktlinjer för verksamheten, budget, 
kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, fastställer årsredovisning, resultat- 
och balansräkning och ansvarsfrihet.  
 
Året 2021 har kyrkan liksom andra verksamheter påverkats av pandemin, men 
framför allt har det kyrkopolitiska arbetet präglats av det varit valår. På nationell nivå 
har ett nytt kyrkopolitiskt program tagits fram och lokalt har vi en ny grupp i vårt 
fullmäktige. Vi ser fram emot resten av mandatperioden! 
 
 
Kärstin Brattgård, gruppledare (S) i kyrkofullmäktige 

 


