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Förslag till dagordning vid årsmöte 2023 för Linköpings 
Arbetarekommun 
 
Datum: söndag 26 mars 
Tid: 10.00-12.00 
Plats: Ekholmsskolans aula 
 

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 – förslag till ordförande: Henrik Svensson 
b. Sekreterare – förslag till sekreterare: Christoffer Olsson 

8. Styrelsens årsberättelse och ekonomiska berättelse 
9. Hantering av ekonomiskt resultat 
10. KF-gruppens årsberättelse 
11. Kyrkofullmäktigegruppens årsberättelse 
12. Revisorernas berättelse 
13. Beslut om ansvarsfrihet 
14. Verksamhetsplan 2023 
15. Ombudsfördelning till representantskap för s-föreningar 2023–2024 
16. Gästerna har ordet  
17. Val 

a. Ordförande    2 år 
b. Studieledare    2 år 
c. Facklig ledare (fyllnadsval)   1 år  
d. 3 ordinarie ledamöter   2 år 
e. 3 revisorer    1 år 
f. 3 revisorsersättare   1 år 
g. 1 fanbärare och 1 ersättare   1 år 
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18. 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 

19. Val av kongressombud till partidistriktets kongresser 
20. Utdelning av Branting- och Erlandermedaljen 
21. Övriga frågor 
22. Avslutning 
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Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i 
Linköping 
 
Den här verksamhetsberättelsen sammanfattar Socialdemokraterna i Linköpings 
arbete under 2022. Arbetet har letts av styrelsen utifrån den av representantskapet 
fastslagna verksamhetsplanen. Nedan redogör styrelsen för arbetet under respektive 
område samt måluppfyllelsen. 
  
Valvinst 2022 
Under 2022 har all tid och energi lagts på genomförandet av valrörelsen där det 
övergripande målet var att återigen bilda ett socialdemokratiskt lett styre i Linköping. 
Utbildningar för våra kandidater har planerats och genomförts, politik har tagits fram 
och beslutats av representantskapet och utifrån det togs vallöften fram.  
Vi genomförde under 2022 även en omfattande samtalskampanj där vi totalt 
samtalade med över 23 000 Linköpingsbor. Det gör oss till den större 
arbetarekommun i Sverige som samtalade med störst andel av våra väljare.  
  
Mål och utfall 

• Genomföra den beslutade valplanen för valrörelsen 2022 - 
verksamhetsmålet anses uppfyllt. 

 
Valplanen antogs i oktober 2021 och under 2022 genomfördes en rad olika 
valaktiviteter. Valanalysen kommer följa upp valrörelsen ytterligare och komma med 
rekommendationer för framtida valrörelser. 
 
Mål och utfall 

• Få bilda och leda kommunstyret efter valet - verksamhetsmålet anses 
uppfyllt  

 
Den 18 oktober presenterade Socialdemokraterna och Moderaterna det nya styret för 
Linköping - Tillsammans för Linköping.  
 
S-föreningar och valrörelse 
Våra s-föreningar är kittet i vår organisation och det är i s-föreningarna våra 
medlemmar engagerar sig. Under 2022 har fokus varit på att få våra s-föreningar att 
växa och aktivera sig i valrörelsen. Genom att vi synts runt om i Linköpings kommun 
har vi kunnat välkomna nya medlemmar till Socialdemokraterna. 
 
Styrelsen har också efter pandemin jobbat hårt med att få igång s-föreningar som 
varit vilande de senaste åren. Det arbetet har varit lyckat och fortsätter nu med att 
försöka få igång nya geografiska s-föreningar i stads-/ och kommundelar som idag 
saknar vår närvaro. 
  
Mål och utfall 
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• Alla aktiva s-föreningar antar en valplan - verksamhetsmålet anses delvis 
uppfyllt 

 
De flesta aktiva s-föreningar tog fram en valplan under den s-föreningsdag som 
genomfördes under mars 2022. Många s-föreningar genomförde också egna 
kampanjaktiviteter under valrörelsen i sina stads-/kommundelar. 
  
Mål och utfall 

• Våra aktiva s-föreningar genomför stadsdelsaktiviteter och tar ett aktivt 
ansvar för medlemsvärvande - verksamhetsmålet anses uppfyllt 

  
Under året har s-föreningar genomfört kampanjaktiviteter runt om i Linköping där vi 
samtalat med väljare och värvat nya medlemmar till Socialdemokraterna.  
  
Mål och utfall 

• Det ska vara enkelt att engagera sig i valrörelsen och det kampanjarbete som 
genomförs - verksamhetsmålet anses uppfyllt 

  
Under året har vi arbetat mycket med att göra kampanjaktiviteter lättillgängliga. Vi 
har blandat genomfört flera olika kampanjutbildningar. En annan åtgärd vi 
genomfört är att inleda aktiviteter med en kort information om vad som är tanken 
med kampanjen. Vi har även sett till att skicka ut anmälningslänkarna tidigt och ha 
anmälningsperioder som sträcker sig över en längre tid för att ge medlemmar goda 
chansen att kunna delta.  
 
 
Mål och utfall 

• Minst en ny geografisk s-förening ska starta upp under året - 
verksamhetsmålet anses inte uppfyllt 

 
Ingen ny geografisk s-förening har startats under året, men flertalet träffar har hållits i 
Skäggetorp med målet att under 2023 kunna bilda en ny s-förening i Skäggetorp. 
  
Studier 
2022 har varit ett år fullt med olika sorters studier. De flesta studierna har såklart 
fokuserat på att förbereda våra medlemmar på valrörelse, till exempel utbildningar i 
olika kampanjmetoder eller om den politik som vi gick till val på och 
argumentationsträning utefter detta. Det har även anordnats flera grundkurser med 
många deltagare vilket såklart är väldigt roligt.  
Alla dessa studier har varit en viktig del i att vi gjorde en så bra valrörelse som vi 
faktiskt gjorde, då studierna resulterat i många väl förberedda valarbetare.  
  
Mål och utfall 

• Genomföra en S1:an under våren och genomföra minst en S1:a och en S2:a 
under hösten 2022 - verksamhetsmålet anses uppfyllt 
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Under 2022 har två S1:or och en S2:a genomförts i Linköping. Deltagandet har varit 
stort och kurserna mycket uppskattade av deltagarna.  
  
Mål och utfall 

• Genomföra studieinsatser för kandidater inför valet för att säkerställa att vi 
har väl förberedda kandidater och valarbetare - verksamhetsmålet anses 
uppfyllt 

  
Under våren 2022 genomfördes en större studieinsats för de som stod på våra listor 
inför valet. Närvaron var god och under utbildningen gick såväl politik som 
kampanjmetoder igenom. Även representantskapsmöten nyttjades till 
fortbildningsinsatser om politik inför valrörelseaktiviteter. 
  
Mål och utfall 

• Att ett studiematerial för s-föreningarna 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 - 
verksamhetsmålet anses ej uppfyllt 

  
Styrelsen har under året inte tagit fram ett studiematerial och verksamhetsmålet är 
därför ej uppfyllt. 
 
  
Ny mandatperiod och nya förtroendevalda  
Inför en ny mandatperiod är det viktigt att vi som parti stöttar och förbereder våra 
medlemmar på att kunna ta förtroendeuppdrag. Styrelsen har under året anordnat 
utbildningar i vår politik och vad för förväntningar som finns på varje 
förtroendevald. Det här är ett viktigt arbete för att säkerställa att vi har många 
medlemmar som är redo att ta på sig dessa fina förtroendeuppdrag.  
  
Mål och utfall 

• 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 - verksamhetsmålet anses uppfyllt 

  
Under året har utbildningar genomförts för personer som förväntas få politiska 
uppdrag för att alla ska känna sig trygga i den politik som vi för och vad det innebär 
att vara förtroendevald för Socialdemokraterna. 
   
 
Medlemsvärvning och medlemsmottagande 
För att vi ska öka vårt inflytande, både i partiet och i Linköping, behöver vi bli fler. 
Det här är ett långsiktigt arbete som vi alla, oavsett roll, behöver vara en aktiv del i. 
Vi är en arbetarekommun som växer, men vi har fortsatt ett arbete kvar för att nå vår 
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fulla potential när det gäller medlemsvärvning.  
Vi ser att många vill engagera sig i Socialdemokraterna och direkt efter valet fick vi 
många nya medlemmar som gick med på egen hand. Vårt medlemsmottagande har 
under de senaste åren blivit mycket bättre, men här behöver vi se vad mer vi kan 
göra. Vi behöver bli bättre på att få nya medlemmar att bli aktiva och vilja fortsätta 
vara medlemmar även efter första året.  
  
Mål och utfall 

• Vi ska nå 1 000 medlemmar under 2022 - verksamhetsmålet anses ej 
uppfyllt 

  
Linköpings Arbetarekommun växer och nya medlemmar välkomnas till vårt parti. 
Däremot har vi fortsatt ett arbete att göra för att få in våra nya medlemmar i 
verksamheterna och få fler att vilja förnya sitt medlemskap efter första året. Så även 
om vi blivit bättre på att värva nya medlemmar växer vi inte i den takt vi hade önskat. 
Vid årsskiftet hade vi 800 medlemmar.  
  
Mål och utfall 

• Medlemsvärvning ska finnas med som en naturlig del i allt vårt utåtriktade 
arbete - verksamhetsmålet anses delvis uppfyllt 

  
Även om vi inte nådde upp till vårt värvningsmål så har fokuset på medlemsvärvning 
börjat ge resultat, men vi är inte i mål ännu. Detta är ett arbete som behöver fortgå 
för att få medlemsvärvning som en naturlig del i vårt arbete. Vi behöver bli bättre på 
att se hur vi kan få in medlemsvärvning i all vår verksamhet och att fler ställer frågan 
om medlemskap.  
  
 
Facklig-politisk samverkan 
Arbetet med att stärka den facklig-politiska samverkan har fortsatt under 2022 och 
det är ett arbete som gett resultat. Det facklig-politiska nätverket mellan flera olika 
fackförbund har haft flera träffar för att utbilda och stärka varandra inför valrörelsen 
och även säkerställt närvaro vid olika kampanjaktiviteter, t ex valstugan.  
 
Under valrörelsen fick vi besök av flera nationella företrädare från olika fackförbund, 
bland annat från HRF och IF Metall. Det har varit lyckade dagar där vi tillsammans 
besökt arbetsplatser och även passat på att knacka dörr tillsammans.  
 
 
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. Här hoppas vi under 
nästa år kunna ta ytterligare steg och kunna utveckla samverkan mer med fler 
fackförbund.  
  
Mål och utfall 
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• Att gemensamma arbetsplatsbesök genomförs tillsammans med de 
fackförbund som vi samarbetar med - verksamhetsmålet anses uppfyllt 

  
Både innan, under och efter valrörelsen har våra förtroendevalda gjort gemensamma 
arbetsplatsbesök tillsammans med olika fackförbund. Det har varit besök som 
uppskattats av både våra förtroendevalda, fackförbunden och de arbetsplatser vi 
besökt.  
  
Mål och utfall 

• Att gemensamma politiska förslag arbetas fram mellan fackliga företrädare 
och våra socialdemokratiska förtroendevalda - verksamhetsmålet anses 
uppfyllt 

  
Under mandatperioden har det startats ett facklig-politiskt nätverk som bland annat 
arbetat med att ta fram politiska förslag. I arbetet med att ta fram våra lokala 
vallöften har det också förts en dialog med flera fackförbund för att sätta fokus på de 
frågor som är viktiga för deras medlemmar.  
  
  
Slutord 
2022 har varit ett roligt och intensivt år för oss i Socialdemokraterna i Linköping. Vi 
gick till val med målet att återigen få leda ett styre i Linköpings kommun och när 
förhandlingarna tillslut var klara så kan vi konstatera att Linköping åter får en 
socialdemokratisk kommunstyrelseordförande. Vi vill verkligen tacka alla medlemmar 
för all den tid som ni lagt ner de senaste åren som lett till att vi har utvecklat vår 
politik, värvat nya medlemmar och samtalat om vår politik med Linköpingsborna. 
Det gjorde skillnad! 
 
Vi inledde 2022 med att förbereda oss inför valet och satte våra listor till riksdag, 
regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Över 100 kunniga och kompetenta 
socialdemokrater stod på våra listor i år och tillsammans genomförde vi en 
imponerande samtalskampanj. När valdagen kom hade vi genomfört över 23 000 
samtal med Linköpingsborna och fick möjligheten att förhandla om ett nytt styre i 
Linköping. Den 19 oktober presenterade vår gruppledare Kristina Edlund 
tillsammans med Moderaternas gruppledare Niklas Borg att vi bildar nytt styre i 
Linköping under namnet Tillsammans för Linköping. 
Vi gläds åt vår valframgång i Linköping, men samtidigt så innebar valet att vi fick en 
högerkonservativ regering i Sverige. Vi kommer tillsammans med socialdemokrater 
runt om i hela Sverige jobba hårt de kommande åren för att åter få Magdalena 
Andersson som statsminister i Sverige. 
 
Linköping är en välmående arbetarekommun. Vi har många aktiva s-föreningar som 
erbjuder intressanta medlemsträffar och finns ute i sina stadsdelar och för en dialog 
med Linköpingsborna. Vi har en stabil studieverksamhet med högt deltagande på 
grundkurserna och välbesökta seminarier under året. Vi är också en arbetarekommun 
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som sakta men säkert växer och det facklig-politiska arbetet har under året utvecklats 
och nu ser vi hur fler fackliga tar steget in i partiet. Linköping gjorde en av de, om 
inte till och med den bästa, valrörelsen i landet. Vi kan med stolthet säga att 
Linköping är Sveriges bästa arbetarekommun.  
 
  
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  
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Styrelsens sammansättning 
Eva Lindh   Ordförande 
Elias Aguirre   Vice ordförande 
Kerstin Johnsson  Kassör 
Therese Waller  Facklig ledare (fram t.om januari 2023) 
Lotta Bäckman  Studieledare 
Martin Tollén   Ledamot 
Niklas Nåbo   Ledamot 
Mari Hultgren  Ledamot 
Erica Nådin   Ledamot 
Tanja Mitic   Ledamot 
Anders Berg   Ledamot 
 
Adjungerande till styrelsen 
Nor Ackelman Elonius  SSU 
Fia Storkull   Ombudsman  
Christoffer Olsson  Ombudsman 
 
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 
 
SKRs styrelse   Kristina Edlund 
 
Socialdemokraterna i Linköping har även varit representerade i ABF Östergötland, 
FN-föreningen, Linköpings föreningsarkiv och Marieborgs folkhögskola. 
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Behandlade motioner på representantskapen 2022 
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KF-gruppens årsberättelse 
 
Kommunfullmäktige 
Eftersom restriktionerna från pandemin lättades upp i början av året, och inte 
återinfördes, kunde fullmäktiges sammanträden genomföras fullskaligt och fysiskt 
under hela året.  
 
Under våren fortsatte vi ta debatten mot den styrande Alliansen, främst genom att 
lämna in interpellationer och frågor. Vårt motionsskrivande avtog under våren. Det 
var ett medvetet val eftersom kommunvalet i september närmade sig. I ett läge där vi 
skulle styra kommunen hade det varit onödigt att ha egna motioner kvarliggande.  
 
I oktober stod det klart att vi glädjande nog åter skulle få styra Linköping, den här 
gången ihop med Moderaterna, vilket är historiskt för vår kommun. I oktober byttes 
således sammansättningen i kommunfullmäktige ut, vilket medförde att vi fick in ett 
par nya ledamöter i vår kommunfullmäktigegrupp samt att några lämnade. Vårt parti 
fick även förmånen att tillsätta posten som borgmästare, vilket även inkluderar rollen 
som kommunfullmäktiges ordförande. Det är såklart positivt för oss.  
 
I november kunde vi ihop med Moderaterna presentera budgeten för Linköpings 
kommun för 2023. Linköpings kommun beräknades omsätta 12 miljarder kronor 
under 2023. För att täcka framtida kostnadsökningar, i form av bland annat 
löneökningar, tillfördes verksamheterna nära 400 miljoner kronor. Utöver det gjordes 
riktade satsningar på 70 miljoner kronor bland annat på förskola, äldreomsorg och 
socialtjänst.  
Det ansträngda ekonomiska läget medför samtidigt att vi behöver göra prioriteringar 
för att finansiera kärnverksamheterna de kommande åren. I budgeten lades därför 
flera uppdrag med syfte att minska kommunens kostnader som inte är direkt 
kopplade till kärnuppdraget, exempelvis lokalkostnader.  
 
 
Kommunstyrelsen 
Vågen av skjutvapenvåld i kommunen avtog under året, med totalt en dödsskjutning 
i januari. Detta innebär dock inte att trygghetsfrågan är mindre aktuell eller akut. Vi 
fortsatte därför att driva politik inom trygghetsfrågor, till största del förebyggande 
men även förslag för att komma åt de redan kriminella. Ett exempel är kommunala 
trygghetskameror, som fortfarande inte var uppsatta vid årets slut.  
 
Som socialdemokrater är personalfrågor något som alltid värderas högt, vilket också 
var prioriterar inom kommunstyrelsen. Under hösten kunde vi glädjande nog 
förverkliga flera politiska förslag som vi drivit en längre tid.  
Under hösten blev det klart att vi skulle styra Linköping ihop med Moderaterna. För 
att snabbt kunna få igenom synliga resultat av vår politik valde vi att lägga en del av 
kommunstyrelsens resursmedel för 2022 på ett par välfärdssatsningar som var på 
plats innan årsskiftet. Dessa var:  
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• Inköp av arbetskläder inom äldreomsorg och övrig omsorg 
• Höjd standard på förskolepersonalens arbetskläder 
• Inköp av nya böcker till biblioteken 
• Inköp av läromedel till grundskolan 
• Ekonomiskt stöd till föreningsdrivna anläggningar 
• Omställning från fossila bränslen till eldrift inom arbetsmiljösatsningar 
• Digitalisering för en snabbare integration med målet att fler ska nå 

egenförsörjning 
 
Barn- och Ungdomsnämnden 
Under mandatperiodens sista år låg fokus allt mer på valrörelse och sedan på 
förberedelserna inför den kommande mandatperioden. Bland de politiska frågor som 
S-gruppen i nämnden drev under 2022 finns insatser för att stoppa så kallade 
hedersresor, stopp för nedläggning av förskolebussarna, tryggheten inom förskolan 
samt språkkrav på personalen.  
 
Året i nämnden präglades, förutom av valet i september, av allt sämre ekonomiska 
förutsättningar för nämndens arbete. Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden 
pressar nämndens verksamheter och ett arbete för att minska lokalkostnaderna har 
påbörjats. Inte roligt, men nödvändigt. Vi hoppas att det arbetet som inletts kommer 
innebära att barn- och ungdomsnämnden kommande år kan lägga mer fokus på 
verksamhetens innehåll och kvalitet.  
 
 
Bildningsnämnden 
Under 2022 började effekterna av pandemin äntligen avta ordentligt i nämndens 
verksamhet. Eleverna kunde fullt ut vara på plats och studentfirandet kunde 
genomföras som vanligt.  
 
En fråga som hamnade i skarpt läge 2022 var frågan om att inrätta ett kommunalt 
idrottsgymnasium. Vi socialdemokrater ställde oss positiva till detta och välkomnade 
att förvaltningen gjorde en gedigen genomlysning av ärendet. Geografiskt kommer 
idrottsgymnasiet lokaliseras till Birgittaskolan, men verka under eget namn.  
 
Vi socialdemokrater i nämnden ansåg att det var olyckligt att inte inkludera vård- och 
omsorgsprogrammet i det nya idrottsgymnasiet. Att inkludera det skulle kunna vara 
ett sätt att öka attraktiviteten hos detta program som idag har utmaningar med att 
locka elever.  
Likaså var vi tveksamma till att lyfta ur de mest populära delarna av Birgittaskolan 
under ett nytt namn. Det skulle innebära att Birgittaskolan fick sämre förutsättningar 
att locka elever – något man redan idag har betydande problem med. Istället menade 
vi att det borde ha övervägts att byta namn på hela verksamheten och ge den en 
tydlig idrotts- och hälsoprofil.  
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Frågan om kvaliteten i vuxenutbildningen är en fråga vi socialdemokrater fokuserat 
på under hela mandatperioden. Under våren 2022 framkom att en av de privata 
utförarna – MoA lärocenter – hade betydande brister i verksamheten. Dessa brister 
ansåg vi vara av sådan allvarlig karaktär att vårt förtroende för MoA var förbrukat. Vi 
yrkade därför på att kommunen skulle säga upp avtalet, vilket det borgerliga styret 
dessvärre sa nej till. Likaså avvisades vårt yrkande om skärpt granskning av övriga 
utbildningsanordnare.  
 
Det brukar sägas att som man frågar får man svar. I avdelningen mindre 
publikfriande förslag lyfte den socialdemokratiska gruppen frågan om nämndens 
indikatorer, det vill säga de saker som mäts i uppföljningen av verksamheten, fångade 
upp de problem som finns i verksamheten. Inte minst när det gäller 
trygghetsfrågorna finns det skäl att fråga sig om rätt saker mäts.  
 
En fråga som Socialdemokraterna drivit hårt under mandatperioden har varit att 
utöka det antal sommarjobb, så kallade feriearbeten, som kommunen tillhandahåller 
för gymnasieungdomar. Att ungdomar ges chansen att utföra ett arbete, ta ansvar 
och tjäna egna pengar bidrar med erfarenheter som rustar dem inför vuxenlivet.  
Genom ett nämndinitiativ föreslog vi socialdemokrater därför en modell där 
kommunen delfinansierar lönekostnaden för privata företag som erbjuder sig att ta 
emot feriearbetande ungdomar. Detta ställde sig Alliansen bakom och en pilot 
genomfördes under sommaren 2021. Under 2022 rullades denna modell ut på bred 
front och bidrog till att utöka antalet ferieplatser.  
 
 
Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden är kommunens myndighet inom miljö- och 
hälsoskyddsfrågor, bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning samt för 
kommunens lantmäteriverksamhet. Myndighetsnämndens regelverk begränsar det 
egna politiska reformarbetet jämfört med kommunens facknämnder.  
Förvaltningens bedömning är att nämndens verksamhet fungerar väl och har 
utvecklats i linje med nämndens uppdrag.  
 
Nämndens mål:  

1. Attraktiva och trygga livsmiljöer 
2. God beredskap för en hög byggtakt 
3. Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral 

kommun 
4. Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och 

verka 
5. Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans 
6. God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet 
7. En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse 

och kundnytta 
8. Goda arbetsplatser 
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9. Hållbart chef- och ledarskap 
10. Nya vägar för kompetensförsörjning 

 
Som myndighetsnämnd är det politiska utrymmet begränsat men vi socialdemokrater 
har under året bistått med underlag som bidragit till att beslut fattats på bättre 
grunder. S-ledamöterna har under året deltagit i nämndens verksamhet med god 
representation.  
Samverkan med Miljöpartiet har i stort fungerat väl, dock finns en svårighet i att 
Socialdemokraterna inte deltagit i presidiet inför nämnden. Detta gör att vi haft ett 
informationsunderskott i förhållande till Miljöpartiet vilket påverkat vår möjlighet till 
insyn och påverkan. Då nämndens ärende oftast är av en sådan art som regleras av 
Plan- och Bygglagen eller Miljöbalken så har beslut oftast skett i enighet med 
Alliansen. 
 
Nämndens ärenden består till stor del av byggärenden. Miljöärenden har minskat 
jämfört med tidigare år. S-gruppen har drivit på för att fler ärenden bör lyftas till 
nämnden. Ytterligare en försämring under Alliansens styre är att 
kompetensutvecklingen av nämndens ledamöter har minskat, till exempel har 
möjligheten att delta genom studiebesök vid tillsynsarbete begränsats. 
Nämndledamöternas möjlighet att delta i arbetet att ta fram verksamhetsplan och 
mål har begränsats jämfört med tidigare år, vilket även det kan noteras som en 
försämring av nämndens arbete. 
 
Genom ett aktivt deltagande och engagemang har S-gruppen medverkat till att 
nämndens mål kunnat nås eller delvis nås. S-gruppen har under året verkat för att 
landsbygden ska vara fortsatt levande och att byggnation ska främjas, dock med de 
förbehåll att bevarande av åkermark och att strandskyddet värnas. I arbetet har alltid 
den enskilde sakägarens rätt värnats så att nämndens beslut har kunnat vara 
tillmötesgående, till exempel då motiven till olovligt byggande uppenbart inte varit 
medvetna. Vårt arbete bedöms därmed ha medverkat till minskad klimatpåverkan, 
ökad tillgänglighet, god dialog och service samt förbättrad hälsa för medborgarna i 
Linköping. 
 
 
Kultur- och Fritidsnämnden 
2022 var ett aktivt år för S-gruppen i Kultur- och fritidsnämnden. Redan i februari 
reserverade vi oss mot majoritetens bristande resurser till arrangemangsbidrag. Vi 
ville att kommunen i större utsträckning skulle tillmötesgå föreningen Gaphals 
ansökan om ökat arrangemangstöd för fler konserter i Linköping. 
I mars biföll vi ett medborgarförslag om gratis entré till Östergötlands museum. I 
april deltog vi i beslutet om bidrag till nya föreningsanläggningar men förklarade i en 
protokollsanteckning till att vi var kritiska till hur beslutet tagits fram samt att vi 
saknade resurser till ett flertal föreningar i utsatta områden som visar tydligt att de 
har stora behov.  
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I maj tog vi ett nämndinitiativ om att bifalla Stadsmissionens inkomna förslag om en 
IOP mellan dem och kommunen kring en social satsning för unga killar i framförallt 
Skäggetorp och Berga innehållande coachning, skolhjälp, stöd för familjerna, praktik i 
Stadsmissionens verksamhet mm. I augusti deltog vi åter i beslutet om nya pengar till 
föreningsanläggningar men markerade i en protokollsanteckning att vi inte var nöjda 
med hur det politiska styret kringgått vår gemensamt beslutade anläggningsstrategi. I 
den har behoven hos föreningslivet sammanställts och en rimlig plan för hur dessa 
behov över tid ska tillgodoses gjorts.  
 
I september ställde vi oss bakom vår egen motion om ökade resurser till 
föreningslivet i Linköping. I november kunde vi nöjt konstatera att det 
nämndinitiativ vi tagit fram i november 2021 om bidrag till bättre 
föreningsanläggning till Karle IF i Ryd nu blivit verklighet genom beslut tagna på 
augustinämnden. Ett flertal artiklar har skrivits under året och gruppen har som 
helhet bidragit mycket aktivt till en konstruktiv och framåtsyftande socialdemokratisk 
oppositionspolitik.  
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Det nya året 2022 inleddes med att investeringsstödet avskaffades och i Linköping 
påverkades närmare 900 bostäder av detta. I flera större detaljplaner fanns bostäder 
med rimliga hyror inplanerade och byggherrarna meddelade att de inte skulle få ihop 
sina kalkyler med en sänkning av kostnaderna utan investeringsstödet.  
 
Pandemin som präglat det föregående året var på väg att klinga av, men då kom 
Rysslands invasion av Ukraina som ytterligare kom att späda på de svårigheter som 
funnits under pandemin med leveransproblem av byggmaterial, ökade 
bränslekostnader och en växande inflation. Tidigt på året började byggsektorn flagga 
för minskad investeringsvilja.  
Vi samlade i april alla representanter för Socialdemokraterna i våra byggande bolag 
och nämnder för att diskutera hur vi skulle ställa om inför en kommande kris på 
byggmarknaden och kom överens om att se över upphandling och investeringar. Att 
göra reinvesteringar kunde vara ett sätt att hålla byggmarknaden flytande och 
kompetensen kvar i branschen.  
 
Året präglades till stora delar av valet i september. Som väntat blev Tinnis, utebadet 
med badsjö, en het fråga. Utformningen av området, vad som är juridiskt, tekniskt 
och ekonomiskt möjligt, återstår fortfarande att reda ut.  
 
Under året har en mängd större detaljplaner passerat för antagande i nämnden. Den 
fortsatta byggnationen av Djurgården med tusentals bostäder, tre skolor och särskilda 
boenden samt ett höghus i Gottfridsberg med platser för äldreomsorgen samt 
förskola. Bägge dessa planer är dock överklagade av närboende i skrivande stund.  
 
Ostlänken-projektet fick klartecken i infrastrukturplanen och en tajt finansiering. 
Planeringen och genomförandet fortsatte i högt tempo och planen är att 
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byggnationen genom Linköping ska vara klar 2035. Linköping har gjort stora 
investeringar för genomförandet av Ostlänken och mött upp det man utlovat i 
Sverigeförhandlingen om produktion av bostäder. Nu återstår genomförandet av nya 
stambanor igenom staden samt ett nytt resecentrum. Till detta kommer mycket ny 
infrastruktur för att lösa trafikplanering och nya stadsdelar.  
 
Bostadsrättsföreningen Vinberget i Malmslätt fick köpa loss den mark man hyrt av 
kommunen i tomträttsavtal. Med detta har den sista bostadsrättsföreningen på 
tomträtt köpt sig loss och äger sin mark. Ett flertal motioner signerade 
Socialdemokraterna i samhällsbyggnadssektorn har också behandlats i 
kommunfullmäktige. Kravet på att kommunen genomför ”Bostad först” för att 
komma tillrätta med hemlöshet samt ”delat boende för äldre” som hanterar nya 
modeller för hyreslägenheter till äldre är några av dem som fått bifall.  
 
Året avslutades med dystra siffor för byggandet som vi ser minskar kraftigt. Flera 
större projekt har lagts på is, bland annat Folkungavallen. Befolkningsprognosen 
viker och pekar på en minskad inflyttning och en lägre tillväxttakt för Linköping.  
 
 
Social- och omsorgsnämnden 
2022 är valår och året då vi gick från opposition till styre! Sedan november har vi 
styrt tillsammans med Moderaterna.  
 
Skjutningar och påskupploppen i Skäggetorp med efterföljande domar visar tydligt 
den segregerade kommun som Linköping är. Här har socialtjänsten ett viktigt 
uppdrag tillsammans med många andra aktörer då flera av gärningsmännen var 
minderåriga.  
 
En av de viktigaste frågorna under året har handlat om kompetensförsörjning, det 
saknas socialsekreterare för att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag i att 
utreda, besluta och följa upp individers ärenden, framför allt inom LSS. Där har vi i 
s-gruppen varit aktiva och arbetat hårt för att stärka socialsekreterarnas arbetsmiljö 
och förutsättningar.  
 
Äntligen har arbetet med Nära Socialtjänst kommit igång, även om det fortfarande 
inte sker i fysiska lokaler i Skäggetorp. Vi har varit påtryckande i arbetet och kommer 
driva frågan vidare om att utöka detta till fler områden eftersom man redan kan se 
positiva resultat. Det är roligt att se att söktrycket på tjänsterna har varit gott, många 
vill arbeta mer nära och handgripligt.  
 
Vi blir också ständigt påminda om att Linköping är en kommun med stora klyftor. 
De som har det tufft får det tuffare och de som har det bra ser en ständig förbättring. 
Mycket behöver göras för att vända utvecklingen och stoppa rekryteringen till 
gängen. Inte minst i form av föräldrautbildningar för att tydliggöra föräldrarnas 
ansvar och stärka dem i sin roll som vårdnadshavare. När socialtjänsten tvingas gå så 
långt som till en placering utanför det egna hemmet ser vi trasiga familjer, 
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vårdnadshavare utanför arbetsmarknaden, både barn och vuxna med 
funktionsnedsättningar och en vardag som är svår att hantera. Konsekvenserna blir 
bristande skolgång och skolnärvaro, något som drabbar barnen för lång tid framåt.  
 
Vi socialdemokrater har bland annat arbetat för:  

• Möta medborgarna tidigt med förebyggande insatser, ute i bostadsområdena 
• Stärka socialtjänstens närvaro i kommundelarna 
• Stärka socialsekreterarna så att de stannar kvar i yrket och vi kan handlägga 

ärenden i tid 
• Placera socialsekreterare hos polisen 
• Bostad först till dem som har svag ställning på arbetsmarknaden 
• Införa en jourberedskap för personer som söker akut för exempelvis våld i 

nära relation eller hedersvåld 
• Fler boenden inom LSS för att kunna möta behoven 
• Höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet 

 
Valnämnden 
Valet 2022 var nämndens mest aktiva period. Nämndens sammanträden var 
fokuserade på valet och genomförande av val till kommun, region och riksdag. 
Nämnden fastställde vid dessa sammanträden valdistrikt, vallokaler och 
förtidsröstningslokaler.  
 
Linköping hade till valet 102 valdistrikt och 17 förtidsröstningslokaler. Det fanns 
även möjlighet att institutionsrösta, det vill säga, att rösta på sitt äldreboende. 
Ambulerande röstning var också möjligt för väljarna 2022. Det är även valnämnden 
som anställer valförrättare. Nämnden beslutade inför valet 2022 att höja arvodet för 
ordförande och vice ordförande i vallokalerna. Trots återkommande annonsering är 
det svårt att rekrytera valförrättare. Utan dessa personer blir valet så mycket svårare 
att genomföra.  
 
Valdistrikten var i stort detsamma som vid valet 2018. Valmyndigheten förespråkar 
så värdeneutrala platser som möjligt vid röstning. Valnämnden i Linköping hade till 
valet 2022 något enstaka församlingshem som användes vid röstning, resterande var 
värdeneutrala. Ett par nya förtidsröstningslokaler tillkom, bland annat Ung Puls i 
Berga. Denna förtidsröstningslokal upplevdes trots tydlig skyltning som svår att hitta. 
Återkommande besök av valnämndens vice ordförande för att kunna möta upp 
eventuella frågor från medborgare gjordes.  
 
Arbis var en ny lokal som användes då Passagen var under renovering. Trots att den 
var ”ny” var valdeltagandet högt. Huvudbiblioteket är den förtidsröstningslokal som 
har flest röstande. Detta medförde långa köer och trots att Konsert och Kongress 
ligger nära och valförrättare upplyste om det, valde majoriteten av väljarna att stå 
kvar i kön och rösta på biblioteket. Valnämnden beslutade om utökade öppettider på 
bland annat huvudbiblioteket och analysen i efterhand visar att det var rätt beslut att 
ta.  
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Valnämnden i Linköping har uppfyllt sitt uppdrag: Att ge medborgare i kommunen 
som har rösträtt möjligheten att rösta Trots att förtidsröstningen ökade sjönk 
valdeltagandet i Linköping, liksom i hela riket. I de områden där valdeltagandet var 
lågt finns all anledning att underlätta röstningen inför kommande val. Huruvida det 
är mer annonsering och marknadsföring som behövs blir upp till den nya nämnden 
och kansliet att titta på. Avgående valnämnd lämnar en ekonomi i balans och tackar 
för gott valsamarbete.  
 
 
Äldrenämnden 
Under 2022 fortsatte vi lägga förslag för att utveckla Linköpings äldreomsorg. I vårt 
budgetförslag lyfte vi nödvändiga satsningar på personalen och den äldre. Det 
ansvaret ligger ytterst hos politiken. Vi ville utveckla sätten att ta ansvar med 
beaktande av synpunkter från de äldre själva, personalen, äldreföreningar, 
fackföreningar och anhöriga.  
 
Även detta år visade pandemin tydligt vilka brister som finns, tillsammans med 
Coronakommissionens slutsatser och inte minst IVO:s rapporter. Med utgångspunkt 
från detta och andra erfarenheter la vi förslag om ökad bemanning, 
arbetskläder/arbetsskor, borttagande av delade turer samt att öka möjligheten för 
personalen till fortbildning.  
 
Vi behöver satsa mer på personalen. Äldreomsorgen ska byggas på trygga 
anställningar – inte timvikariat. Förutom att trygga anställningar minskar risken för 
smittspridning, höjer de kvalitén inom hela omsorgen. Det är en fråga vi 
socialdemokrater drivit under lång tid och pandemin gjorde det extra tydligt varför 
personalens villkor är så viktiga.  
 
Vi drev även på i frågan om att förbättra uppföljningen av äldreomsorgen. Att som 
nu ställa frågor till de äldre som ska besvaras skriftligt är inte tillräckligt. Vi anser 
därför att dialoger med de äldre och deras anhöriga ska vara en viktig del av 
uppföljningen. De anställda bör också tydligt tas tillvara på i uppföljningen. Den 
viktigaste frågan är om den äldre får den omsorg som han/hon behöver, samt att 
kvalitén är likvärdig och bra.  
 
Våra viktigaste förslag var:  

• Avskaffa minutjakten och detaljstyrningen av de anställda 
• Inför tillitsbaserad styrning och erbjud utbildning till personalen 
• Inför rätt till heltid och avskaffa delade turer 
• Öka bemanningen inom hemtjänsten, på vårdboenden och demensboenden 
• Använd digitalisering som ett medel – inte som ett mål 
• Minska den ofrivilliga ensamheten 
• Bygg fler träffpunkter 
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Lejonfastigheter 
2022 var ett bra år för Lejonfastigheter. Ekonomin är fortsatt stark, trots stigande 
räntor och materialpriser. Lejonfastigheter har även gått med i föreningen Rättvist 
byggande och fortsätter sitt arbete mot byggfusk och svartjobb. De senaste 
mätningarna av medarbetare och kunders nöjdhet visar på en viss tillbakagång, men 
värdena är fortsatt höga och bra i relation till jämförbara bolag. Kommande år ser 
mer osäkra ut och det finns en stor risk att fler projekt kommer behöva stoppas, 
pausas eller omarbetas.  
 
Den mest omtumlande och oväntade händelsen under året var avslöjandet om att 
styrelseordföranden, kristdemokraten Magnus Engström, hade tveksamma 
kopplingar till ett motorcykelgäng. Det ledde till en hel del kritik, uppmärksamhet i 
media och oro internt i Lejonfastigheter och slutade så småningom med att han 
avgick under sommaren och blev ersatt av Torbjörn Nibelius.  
 
Planeringen för att riva Kungsbergsskolan och att spara och återanvända så mycket 
som möjligt är i full gång, men det är oklart vad som kommer hända med tomten 
och efter att siffrorna för Linköpings framtida befolkningstillväxt justerats nedåt är 
det inte längre säkert att en ny högstadieskola verkligen behövs.  
 
Efter många turer och överklaganden har den nya Vasahallen börjat byggas, men 
förseningarna har gjort projektet dyrare och innebär därmed en ökad hyreskostnad 
för kommunens del.  
Simhallen skulle ha invigts 2022, men invigningen sköts fram till nästa år och 
diskussionen om kostnader och slutgiltig prislapp kommer nog fortsätta även efter 
att simhallen är färdig.  
 
Den nya mandatperioden innebär ett nytt styre och en ny styrelse, men framför allt 
kommer ägardirektiven uppdateras. De tuffa tiderna ökar kraven på att effektivisera 
och hålla nere kostnader för lokaler kommer få konsekvenser även för 
Lejonfastigheters del.  
 
 
Sankt kors 
2022 började som för alla andra lite trevande på grund av pandemin. Mycket jobb har 
gjorts för att få tillbaka en vardag i arbetet. Förändringar i beteenden när det gäller 
arbetsplatser har påverkat bolaget, men trots det har uthyrningen i Ebbepark gått bra.  
 
Styrelsen har haft mycket fokus på förutsättningen med Labbet, där diskussion pågår 
med Stångåstaden och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om möjliga 
lösningar. S-gruppen i bolaget har mest kontakt via Messenger och det har fungerat 
bra. Vi har bra dialog när så krävs inför beslut som ska fattas.  
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Stångåstaden 
Under 2022 tog pandemin ny fart och påverkade många negativt. Från S-
ledamöterna väckte vi därför frågan om att frysa hyrorna för alla hyresgäster, hushåll, 
kommersiella lokaler och studenter under 2022. Detta blev nedröstat av 
alliansledamöterna och Sverigedemokraterna i bolagets styrelse. Resultatet blev dock 
en relativt låg höjning av hyrorna.  
 
Bolagets ekonomi är stark och skuldsättningen låg på grund av föregående års 
fastighetsaffär. Det innebär att bolaget fortsatt kunnat investera i nya bostäder samt 
renovera befintliga och hålla hög takt på underhållet.  
Bolagets investeringar har för övrigt handlat om nyproduktion i trä, fortsatta 
satsningar på minskad energiförbrukning samt inriktningsbeslut om ytterligare 
satsning på vindkraftverk och solceller och därvid har S-ledamöterna i styrelsen varit 
pådrivande.  
 
Stångåstaden har fortsatt arbetet med stadsdelsutveckling i syfte att stärka tryggheten 
i olika stadsdelar. Den framgångsrika arbetsmarknadssatsningen Linkstep har fortsatt 
med resultat att ett par hundra Linköpingsbor fått anställning.  
 
Under senare delen av året har kostnader för nya investeringar till följd av ränteläget 
förändrats negativt. Generellt kommer det leda till minskat bostadsbyggande. 
Bolagets ambition är dock att försöka upprätthålla investeringsnivån så långt som 
möjligt. Möjligen kan prisnivån från byggindustrin justeras nedåt, som en följd av 
lågkonjunkturen och minskade orderböcker.  
Efterfrågan på hyresbostäder är fortsatt hög och bolagets bostadskö alltför lång – en 
bostadsbrist som kan hämma Linköpings utveckling på sikt.  
 
Vi socialdemokrater har motionerat om behovet av att underlätta för unga att erhålla 
en bostad. Under året har S-ledamöterna i bolagets styrelse kunnat medverka till att 
en särskild ungdomsbostadskö införts som underlättar för unga att erhålla en bostad.  
 
De mätningar som regelbundet genomförs visar att hyresgästerna är nöjda med sitt 
boende och sin hyresvärd Stångåstaden.  
 
 
Tekniska Verken 
2022 har varit ett år då mycket hänt. Året har dominerats av fluktuerande elpriser och 
en stor osäkerhet på marknaden. Kriget i Ukraina och Putins energikrig mot Europa 
har förändrat hela energimarknaden. Detta, i kombination med fortsatt brist på 
komponenter och material, har skapat ett helt nytt läge. Samtidigt har Tekniska 
Verken fortsatt arbetet med den strategiska planen för att öka produktionen av 
förnybar el och möta ägarens målsättning att uppnå visionen att bygga världens mest 
resurseffektiva region och samtidigt ligga i framkant både miljö- och klimatmässigt.  
 
Vindkraftsinvesteringarna fortsatte även 2022 och är en viktig del i bolagets 
strategiska utvecklingsplan. Samtidigt blir det svårare och svårare att hitta bra platser 
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att bygga på. Målet för 2023 är att bolagets elproduktion ska bestå av en tredjedel 
från vindkraft, en tredjedel av vattenkraft och en tredjedel från kraftvärme.  

Tekniska Verken har under året också sålt 22 av sina mindre vattenkraftstationer till 
norska Småkraft. Tanken med försäljningar har handlat om en tydlig geografisk 
renodling där bolaget nu fokuserar på sina större anläggningar. De 
vattenkraftstationer som Småkraft tog över ligger i bland annat Småland, 
Katrineholm, Kinda samt i trakterna av Åtvidaberg och Söderköping.  

För att klara de högt satta klimatmålen har Tekniska Verken nu påbörjat arbetet med 
att bygga en anläggning för avfallssortering som ska öka materialåtervinning och 
cirkulära flöden. Den nya automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, 
metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska 
Verken tar hand om. Syftet är att öka materialåtervinningen. Den nya anläggningen 
kommer att minska de globala koldioxidutsläppen avsevärt samtidigt som vi ökar 
materialåtervinningen.  
 
Under hösten uppmanades hushållen att minska sin elförbrukning och det arbetet 
har varit lyckosamt. Under oktober månad använde Tekniska Verkens privatkunder i 
Linköping 17 procent mindre el i oktober 2022 jämfört med oktober 2021. Under 
september minskade samma hushålls elförbrukning med cirka 12 procent jämfört 
med september 2021.  

Visit Linköping 
Under 2022 lyftes många av de restriktioner som infördes i samhället på grund av 
pandemin. När restriktionerna lyftes kunde verksamheten med evenemang, konserter 
och konferenser komma igång igen. Det medförde både möjligheter och utmaningar. 
I facket möjligheter ingår att vi åter kunde fylla Konsert & Kongress samt andra 
evenemangsarenor och ytor med konsert- och konferensgäster. Många konserter och 
konferenser som inte kunde hållas under 2021 flyttades till 2022.  
 
Detta gjorde att utbudet av evenemang nästan dubblerades under 2022. Det rörde 
både flyttade och nya evenemang vilket var positivt för stadens attraktivitet och 
bidrog till en positiv utveckling inom hotellbranschen. I facket utmaningar ingår 
påverkan på arbetsmiljön och arbetsbelastningen som uppstod i samband med den 
plötsliga öppningen av samhället efter pandemin.  
Fram till början av 2022 var Visits organisation optimerad utifrån pandemins effekt 
på verksamheten. Nyrekryteringar kunde inte ske så snabbt som önskat.  
 
2022 blev det alla tiders rekord för antal gästnätter för destination Linköping, det 
rörde sig om över 600 000 gästnätter. En bidragande faktor var sommarens SM-
veckan.  
SM-veckan är det största evenemanget som någonsin organiserats i Linköping. 
Eventet blev väldigt lyckat och bidrog till ett stort antal nya besökare, men det gav 
också stor exponering för destinationen Linköping med många timmars livesändning 
härifrån.  
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Arbetet med etableringen av LasseMajas deckarhus fortsatte under 2022. Det blev 
klart att LasseMajas deckarhus skulle flytta in i Fenomenmagasinets lokaler i Gamla 
Linköping, vilket ur ett strategiskt perspektiv kommer vara väldigt viktigt för 
utvecklingen av besöksmålet Gamla Linköping.  
 
En stor händelse för Visit under 2022 är att det påbörjades ett VD-byte. Maktskifte, 
förändringar i uppdrag, ny politisk ledning, förändrade förutsättningar att arbeta med 
destinationsutveckling och evenemang, allt pekade på att det även är ett läge att, efter 
22 år, ändra bolagets ledning. Under 2023 kommer Visit få en ny VD.  
 
Utvecklingen i världen och den lågkonjunktur som vi nu är inne i påverkar 
evenemangsbranschen hårt. Under hösten 2022 märktes att många event hade svårt 
att sälja lika många biljetter som förr. Det är därför viktigt att framöver arbeta med 
produktutveckling kopplat till evenemang.  
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Kyrkofullmäktiges årsberättelse  
 
Linköpings domkyrkopastorat består sedan 2022 av 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.  
Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger/år och i samband därmed har s-gruppen 
möte. 
2022 var det första året på den nya mandatperioden. Socialdemokraterna har åtta 
ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Samarbete sker med Centerpartiet, 
Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna och Vänstern i Svenska kyrkan. 
 
Viktiga händelser under 2022: 

• Beslut att investera i projektet Nya klanger i katedralen – en ny kororgel i 
Domkyrkan. 

• Beslut att fastställa Verksamhetsplan och budget 2023 med oförändrad 
kyrkoavgift. Pastoratets övergripande mål Aktivt bidra till det goda 
samhället och Förstärka den kyrkliga seden överensstämmer med 
Socialdemokraternas kyrkopolitiska program. 

• Beslut att renovera Domkyrkans torn 
• S-ledamöterna har också varit elektorer vid val av ny biskop i Linköpings stift 

efter Martin Modéus som blivit ärkebiskop. Marika Markovits fick flest röster 
och hon tillträdde sin tjänst i januari 2023. 
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Revisionsberättelse 
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Verksamhetsplan 2023 
 
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 och vi ska ha en stark närvaro ute i våra bostadsområden 
under hela året. Utifrån denna vision har Socialdemokraterna i Linköping tagit fram 
en verksamhetsplan för 2023.  
 
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.  
 
Mål 

• Vi ska ha fungerande och aktiva S-föreningar som genomför fysiska och 
digitala träffar 

• Starta upp nätverk även för S-föreningarnas kassörer och studieansvariga för 
att säkerställa att föreningarna får det stöd de behöver 

• En S-föreningsdags ska genomföras med fokus att ge föreningarna 
inspiration och verktyg till sin fortsatta verksamhet 

 
 
 
Kampanj och medlemsvärvning 
Vi behöver bli fler medlemmar och aktivera fler medlemmar. Det lyckas vi endast 
med om vi aktivt värvar nya medlemmar och erbjuder dem en väg in i partiet. 
Därefter behöver vi garantera våra nya medlemmar en stimulerande verksamhet som 
engagerar och bjuder in till debatt, vilket får dem att stanna. 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 och något som alla känner ett ansvar för – från 
arbetarekommunens styrelse till S-föreningarna. Nu när vi går in i en ny 
mandatperiod har vi möjlighet och tid att kunna lägga mer energi på att testa fler 
olika kampanjmetoder för att utveckla våra kampanjer.  
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Mål 
• Planera och genomföra en särskild värvningssatsning i Skäggetorp, Ryd och 

Berga 
• Genomföra en dörrknackningsinsats var tredje vecka för att få en rimlig 

kontinuitet i kampanjande året runt 
• Ha en stor variation på kampanjmetoder under partiets nationella 

kampanjperioder för att testa nytt och säkerställa att vi kan erbjuda 
medlemmarna olika kampanjer att delta i 

 
 
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. Många av våra medlemmar går partiets medlemsutbildningar, vilket 
är väldigt positivt. Däremot ser vi att utbudet av utbildningar för våra medlemmar 
som redan gått S1 och S2 kan utvecklas. Det är glädjande att medlemmarna är sugna 
på utbildningar och då ska vi som arbetarekommun och S-föreningar svara upp till 
de önskemålen.  
 
Mål 

• Anordna studiecirklar och seminarier som lockar medlemmar till att lära och 
diskutera politik 

• Få medlemmar att gå medlemsutbildningarna S1 och S2 som partidistriktet 
anordnar 

• Genomföra fördjupande utbildningar med fokus på de medlemmar som gått 
S1 och S2 

 
 
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.  
 
Mål 

• Erbjuda utbildning för fackligt aktiva med målet att få fler att aktivera sig i 
Socialdemokraterna 

• Utveckla arbetet i det facklig-politiska nätverket för att stärka samverkan 
mellan LO-förbunden och Socialdemokraterna 
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Ombudsfördelning Representantskap 
 
Ombud till representantskapet väljs av de socialdemokratiska 
föreningarna/klubbarna för en tid av ett år. Ombuden påbörjar sin tjänstgöring efter 
innevarande års årsmöte i arbetarekommunen och fram till och med kommande 
ordinarie årsmöte. Varje ansluten organisation har rätt att utse ombud enligt 
nedanstående tabell. Beräkningen görs utifrån antalet partimedlemmar senaste 
årsskiftet i respektive organisation.  
 
Antal medlemmar  Antal mandat 
0-15  1 
16-30  2 
31-50   3 
51-75   4 
76-100  5 
101-200   6 
201-500   7 
501-1000   8 
1001-1500   9 
1501-   10 
 
 
Förening  Antal ombud 
Arbetarnas  1 
Byggfacken  3 
Ekholmen/Landeryd 3 
Forum  3 
Idé och Reform 1 
IF Metall  2 
Innerstaden  4 
Knoppen  2 
Livs  1 
Progressus  1 
Rosen  3 
Ryd  1 
S-kvinnor  2 
Slaka/Lambohov 2 
Skäggetorp  1 
S-studenter  1 
SSU Linköping 3 
Tinnerbäcken  3 
Tro och Solidaritet 2 
Valkebo  2 
Valla  4  
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Valärenden 
 
Valberedningen föreslår:  
 
Arbetarekommunens styrelse 
   Namn 
Ordförande (2 år)  Jonatan Hermansson 
 
Facklig ledare (1 år)  Eldina Melez 
 
Studieledare (2 år)  Tanja Mitic 
 
Ledamöter (2 år)  Martin Tollén 
   Niklas Nåbo 
   Rickard Hellenberg 

 
 
 
Revisorer 
Revisorer (1 år)  Gunnel Öman Gennebäck 
   Erik Söderberg 
   Kärstin Brattgård 
 
Revisorsersättare (1 år)  Åsa Roth 
   Sofia Bjelke 
   Ranko Simic 

 
Fanbärare 
Fanbärare (1 år)  Ali Hajar 
 
Ersättare (1 år)  Bouchaib Adnane 
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Årsstämmoombud sidoorganisationer 
 
FN-föreningen (2+2) 
Årsmötesombud (1 år)  Stefan Lyshed Jakobsson 
   Alma Basic 
 
Ersättare (1 år)  Johan Löfstrand 
   Sissa Nåbo 
 
Linköpings föreningsarkiv (1+1) 
Årsmötesombud (1 år)  Birgitta Johansson 
 
Ersättare (1 år)  Sureyya Kurdi 

 
Marieborgs folkhögskola (2+2) 
Årsmötesombud (1 år)  Christoffer Olsson 
   Fia Storkull 
 
Ersättare (1 år)  Kerstin Johnsson 
   Peter Hult 

 
Förslag ombud till partidistriktets kongress 
 

1. Eva Lindh   Valberedningen 
2. Elias Aguirre   Valberedningen 
3. Kerstin Johnsson   Valberedningen 
4. Lotta Bäckman   Valberedningen 
5. Martin Tollén   Valla 
6. Tanja Mitic   Valberedningen 
7. Niklas Nåbo   Valberedningen 
8. Lena Micko   Valberedningen 
9. Johan Löfstrand   Tinnerbäcken 
10. Rebecca Hägg   Valkebo 
11. Peter Hermansson   Valberedningen 
12. Erica Nådin   Valberedningen 
13. Ali Hajar   Valberedningen 
14. Sissa Nåbo   Valberedningen 
15. Jonatan Hermansson  Valberedningen 
16. Elisabeth Gustafsson  Valberedningen 
17. Nicklas Andersson   Valkebo 
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18. Sureyya Kurdi   Valla 
19. Roger Bandick   Valberedningen 
20. Alma Basic   Valberedningen 
21. Ranko Simic   Valla 
22. Matilda Sanfridson   SSU Linköping 
23. Andreas Williamsson  Valberedningen 
24. Maria Karlsson   Arbetarna 
25. Per Wackenborg   Byggfacken, Arbetarna 
26. Nor Ackelman Elonius  SSU Linköping 
27. Göran Sternö   Tro och Solidaritet 
28. Camilla Jonsson   Valberedningen 
29. Colin Larsson Roth   SSU Linköping 
30. Deqa Hamdi Hashi Mohamed  Valberedningen 
31. Jörg Schminder   Valberedningen 
32. Lena Brüde   Valberedningen 
33. Erik Söderberg   Tinnerbäcken 
34. Jessika Lindström   SSU Linköping 
35. Rickard Hellenberg   Valla 
36. Karin Sandin Dahlgren  Valla 
37. Sonny Härold   Byggfacken 
38. Eldina Melez   Arbetarna, Valkebo 
39. Joe Mayer   Arbetarna, Valkebo 
40. Frida Kindeland   Valberedningen 
41. Conny Delerud   Arbetarna, Byggfacken 
42. Fia Storkull   Valberedningen 
43. Christoffer Olsson   Valberedningen 
44. Nissan Amin   Valberedningen 
45. Mikael Scheibel Sahlin  Tinnerbäcken 
46. Ebba Folcker   Valberedningen 
47. Bouchaib Adnane   Valberedningen 
48. Cecilia Dernmark   Valberedningen 
49. Jan Österlind   Valberedningen 
50. Eva-Lisa Holm Granath  Tro och Solidaritet 
51. Alvin Berggren   Valberedningen 
52. Tilda Härold   SSU Linköping 
53. Fredrik Hasselgren   Valberedningen 
54. Shikol Ali   Valberedningen 
55. Gustav Helmér   SSU Linköping 
56. Jennie Löfgren   Arbetarna 
57. Jakob Björneke   Valberedningen 
58. Jasmina Omerovic   Rosen 
59. Oscar Vines   Valberedningen 
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60. Cecilia Aldén   Arbetarna 
61. Hugo Hennel   Valberedningen 
62. Olivia Hamre   SSU Linköping 
63. Mikael Svensson   Rosen 
64. Viktor Lindberg   SSU Linköping 
65. Marita Töråsen   Arbetarna 
66. Stefan Andersson   Byggfacken 
67. Kerstin Aldstedt   Valberedningen 
68. Peter Hult   Valberedningen 
69. Anna Larsson   Valberedningen 
70. Amir Omerovic   Rosen 
71. Gunnel Öman Gennebäck  Valberedningen 
72. Simon Tibell   Valberedningen 
73. Birgitta Wallberg   Valberedningen 
74. Ghassan Al-Janabi   Valberedningen 
75. Louise Schelin   Valberedningen 
76. Magnus Jakobsson   Valkebo 
77. Hanna Johansson   Tro och Solidaritet 
78. Michael Enkurs   Byggfacken 
79. Uba Aden Ige   Valberedningen 
80. Mats Nåbo   Valberedningen 
81. Susanne Wallberg   Rosen 
82. Carl Höge   Arbetarna, Rosen 
83. Sofia Ståhlspets   Valberedningen 
84. Albert Shihadeh   Valberedningen 
85. Liselott Schröder   Rosen 
86. Miko Månsson   Valberedningen 
87. Christina Brandt   Valberedningen 
88. Tobias Ydremo   Byggfacken 
89. Birgitta Johansson   Valberedningen 
90. Sune Stålebro   Valberedningen 
91. Oliver Nurro   SSU Linköping 
92. Sigrid Johnsson   Valberedningen 
93. Alexander Ohlsson   Valberedningen 
94. Elin Ejerblom   Valberedningen 
95. Pierre Andersson   Byggfacken 
96. Frida Ählström   Arbetarna 
97. Lennart Allard   Valberedningen 
98. Patrik Gustavsson   Valkebo 
99. Elisabeth Sundin   Valberedningen 
100. Kärstin Brattgård  

 Valberedningen 
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101. Kurt Hällnert   Tinnerbäcken 
102. Maria Dahlström  Valberedningen 
103. Magnus Holmström  Valberedningen 
104. Sofia Bjelke   Valberedningen 
105. Leif Johansson  Valberedningen 
106. Eva Joelsson   Valberedningen 
107. Lars Linebäck  Valberedningen 
108. Therese Waller  Valberedningen 
109. Erik Aspeqvist  Valberedningen 
110. Cecilia Cras   Valberedningen 
111. Stefan Lyshed Jakobsson  Valberedningen 
112. Kim Öhman   Rosen 
113. Kent Waltersson  Valberedningen 
114. Åsa Barkland   Valberedningen 
115. Sarah Österlind  Valberedningen 
116. Simon Wiebe   Valberedningen 
117. Åsa Roth   Valberedningen 
118. Mats Johansson  Valberedningen 
119. Gunn Bredstedt  Rosen 
120. Markus Malm   Valberedningen 
121. Eva Hjertzén   Valberedningen 
122. Per-Olof Särnhammar  Valberedningen 
123. Jenny Andersson  Rosen 
124. Jan-Erik Fröderberg  Valla, Idé och Reform mfl 
125. Jessica Sjögren  Valberedningen 
126. Robert Almerstam  Valkebo 
127. Alicia Blomquist  Valberedningen 
128. Håkan Dahlgren  Valberedningen 
129. Eva Numminen  Arbetarna 
130. Linus Ekegren  Valberedningen 
131. Saga Jonsson   Valberedningen 
132. Anton Folkesson  Byggfacken 
133. Lisa Enquist   Valberedningen 
134. Jan Christensen  Valberedningen 
135. Dayhana Troncoso  Valberedningen 
136. Johan Walan   Valberedningen 
137. Helena Balthammar  Valberedningen 
138. Edvard Rudberg  Valberedningen 
139. Agneta Didriksson  Valberedningen 
140. Jörgen Andersson  Valberedningen 
141. Agneta Pira   Valberedningen 
142. Bernt Åkerblad  Valberedningen 
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Inkomna nomineringar 
 
Arbetarekommunens styrelse 
 
  Namn  Nominerad av 
 
Ordförande  Jonatan Hermansson Valkebo 
    Knoppen 
    Tinnerbäcken 
    Forum 
    Ekholmen/Landeryd 
    Innerstaden 
    S-studenter 
 
  Mari Hultgren Tro och Solidaritet 
    Byggfacken 
    Valla 
    Slaka/Lambohov 
    Livs 
    S-kvinnor 
    IF Metall 
    SSU Linköping 
    Arbetarna 
    Rosen 
    Jan Christensen (enskild) 
 
Studieledare   
 
Facklig ledare  Per Wackenborg Byggfacken 
 
  Eldina Melez  Arbetarna 
 
Ledamöter  Tanja Mitic  Arbetarna 
    Byggfacken 
    Innerstaden 
    S-kvinnor 
    Rosen 
 
  Martin Tollén Valla 
 
  Niklas Nåbo  Ekholmen/Landeryd 
    Rosen 
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  Rickard Hellenberg Innerstaden 
 
  Jörg Schminder Tinnerbäcken 
 
  Mikael Sanfridson Knoppen 
    Livs 
    Byggfacken 
    Arbetarna 
    Rosen 
 
  Eldina Melez  Byggfacken 
    Arbetarna 
 
  Per Wackenborg Arbetarna 
 
  Fredrik Hasselgren Forum 
 
  Nor Ackelman Elonius SSU Linköping 
 
  Matilda Sanfridson SSU Linköping 
 
  Viktor Lindberg SSU Linköping 
 
  Tilda Härold  SSU Linköping 
 
  Oliver Nurro  SSU Linköping 
 
  Olivia Hamre  SSU Linköping 
 
  Gustav Helmér SSU Linköping 
 
 
Revisorer 
Revisorer  Kärstin Brattgård Tro och Solidaritet 
    Arbetarna 
 
  Gunnel Öman Gennebäck Tinnerbäcken 
    Arbetarna 
 
  Erik Söderberg Tinnerbäcken 
    Arbetarna 
 
Revisorsersättare Åsa Roth  Tinnerbäcken 
 
Fanbärare 
Fanbärare  Ali Hajar  Arbetarna 
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    Rosen 
 
  Bouchaib Adnane Valla 
 
  Mikael Scheibel Sahlin Tinnerbäcken   
 
Ersättare  Bouchaib Adnane Rosen 
 
 
Årsstämmoombud sidoorganisationer 
 
FN-föreningen 
Årsmötesombud Stefan Lyshed Jakobsson Arbetarna 
    Byggfacken 
 
  Alma Basic  S-kvinnor 
 
Ersättare   
 
Linköpings föreningsarkiv 
Årsmötesombud Eva Numminen Arbetarna 
    Byggfacken 
 
  Sureyya Kurdi Valla 
 
  Birgitta Johansson S-kvinnor 
 
Ersättare 
 
Marieborgs folkhögskola 
Årsmötesombud Fia Storkull  Arbetarna 
 
  Christoffer Olsson Arbetarna 
 
Ersättare  Peter Hult  Arbetarna 
 
  Kerstin Johnsson Arbetarna 
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Partidistriktets kongress 2024 
 
Namn:   Nominerad av:   
Per Wackenborg  Arbetarna 
   Byggfacken 
 
Marita Töråsen  Arbetarna 
 
Conny Delerud  Arbetarna 
   Byggfacken 
 
Eldina Melez   Arbetarna 
 
Jennie Löfgren  Arbetarna 
 
Maria Karlsson  Arbetarna 
 
Joe Mayer   Arbetarna 
 
Eva Numminen  Arbetarna 
 
Mikael Svensson  Arbetarna 
   Rosen 
 
Carl Höge   Arbetarna 
   Rosen 
 
Cecilia Aldén   Arbetarna 
 
Frida Ählström  Arbetarna 
 
Amir Omerovic  Rosen 
 
Gunn Bredstedt  Rosen 
 
Kim Öhman   Rosen 
 
Jasmina Omerovic  Rosen 
 
Susanne Wallberg  Rosen 
 
Jenny Andersson  Rosen 
 
Liselott Schröder  Rosen 
 
Sonny Härold   Byggfacken 
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Michael Enkurs  Byggfacken 
 
Stefan Andersson  Byggfacken 
 
Tobias Ydremo  Byggfacken 
 
Anton Folkesson  Byggfacken    
 
Pierre Andersson  Byggfacken 
 
Martin Tollén   Valla 
 
Karin Sandin Dahlgren  Valla 
 
Ranko Simic   Valla 
 
Sureyya Kurdi  Valla 
 
Rickard Hellenberg  Valla 
 
Jan-Erik Fröderberg  Valla 
   Idé och Reform 
   Jan-Erik Fröderberg 
 
Johan Löfstrand  Tinnerbäcken 
 
Mikael Scheibel Sahlin  Tinnerbäcken 
 
Erik Söderberg  Tinnerbäcken 
 
Kurt Hällnert   Tinnerbäcken 
 
Göran Sternö   Tro och Solidaritet 
 
Eva-Lisa Holm Granath  Tro och Solidaritet 
 
Hanna Johansson  Tro och Solidaritet 
 
Nor Ackelman Elonius  SSU Linköping 
 
Matilda Sanfridson  SSU Linköping 
 
Viktor Lindberg  SSU Linköping 
 
Tilda Härold   SSU Linköping 
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Oliver Nurro   SSU Linköping 
 
Olivia Hamre   SSU Linköping 
 
Gustav Helmér  SSU Linköping 
 
Colin Larsson Roth  SSU Linköping 
 
Jessika Lindström  SSU Linköping 
 
Rebecca Hägg  Valkebo 
 
Nicklas Andersson  Valkebo 
 
Eldina Melez   Valkebo 
 
Patrik Gustavsson  Valkebo 
 
Joe Mayer   Valkebo 
 
Robert Almerstam  Valkebo 
 
Magnus Jakobsson  Valkebo 

 
 
 
 


