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Förslag till Verksamhetsplan 

Umeå Arbetarekommun 2021-2022 
 

 

Ur kapitel 1: Partiets ändamål 
Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde 

och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. 

Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna 

önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens 

förutsättning.  

Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas 

frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism 

eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering. 

Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i samverkan, 

med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka, alla ska ha samma 

skyldighet att ta ansvar. 

Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. 

Medborgarnas gemensamma vilja, utvecklad i en fri och öppen debatt och uttalad i demokratiska val, är 

alltid överordnad andra maktanspråk och intressen. 

§ 1 Arbetarekommunens uppgift 
Arbetarekommunerna ansvarar för: 

 Opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen 

 Kommunikation med väljare inom kommunen 

 Valorganisationen i sitt verksamhetsområde 

 Utveckling av politiken inom kommunen 

 Val av politiskt förtroendevalda 

 Utveckling av förtroendevalda 

 Facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet 

 Stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska föreningarna 

 

Verksamhetsinriktning 2021-2022 

 Aktivitet Ansvar 

1.  Grunden i Arbetarekomunens verksamhet är aktiva s-föreningar 

med aktiva medlemmar och att arbeta med organisations-

utveckling. Där ingår särskilt att stärka s-föreningarna, och då 

framförallt de geografiska s-föreningarna. 

 Utåtriktat arbete 

 Öka medlemsantalet 

 Stöd i verksamhetsplanering 

 Aktivt arbeta för att öka antalet medlemmar och öka 

medlemskapets värde 

 Utarbeta en plan för uppstart av s-föreningar och kontaktombud 

i områden där det saknas 

 Utarbeta en plan för medlemsvård och medlemsvärvning 

 20% av medlemmarna ska ha gått över till autogiro senast 1 okt, 

och 40% 1 jan 2022 

AK-styr 

s-föreningar 
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    2. Löpande stämma av och utvärdera arbetet med att förverkliga det 

kommunala handlingsprogrammet och utveckla partiets 

arbetsformer. 

 Synpunkter från föreningar och medlemmar ska beaktas. 

 Synpunkterna från rådslagsarbetet ska bearbetas 

 Mötesformer ska utvecklas, däribland de pedagogiska formerna 

för ökat medskapande.  

 Gruppstyrelsen och fullmäktigegruppen har ansvar för att 

delta i arbetarekommunens högst beslutande organ, 

representantskapet, och informera om aktuella politiska 

frågor. 

AK-styr 

3. Utveckla samverkan med sidoorganisationerna för att kunna 

bredda verksamheten och nå nya grupper.  

Ordf 

4. Skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyten mellan 

arbetarekommuner 

Ordf 

5. Ordförandeträffarna ska utvecklas för att stärka ordförandeskapet 

i s-föreningarna. Minst två stycken ordförandeträffar ska genomföras 

varje år, 1 på våren och 1 på hösten. 

Ordf 

6. Arbetarekommunen och dess s-föreningar ska stärkas för att stå 

rustade inför valrörelserna. I det ingår bland annat:  

 Ta fram särskilda valplaner för de olika valen. 

 Skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyten mellan 

arbetarekommuner. 

 VU ska genomföra träffar med riksdagsledamöter, 

landstingsråd och kommunalråd för att spetsa 

opinionsbildning runt vår politik.  

 Säkerställa att arbetet med att ta fram ett nytt 

handlingsprogram samt att nomineringsarbetet påbörjas  

VU 

7. Det facklig-politiska arbetet ska utvecklas. En aktivitetsplan för 

det fackliga utskottet ska tas fram varje år. 

Att till styrelsemötet i augusti ta fram en separat plan för att 

stärka s-föreningarna och rusta hela organisationen inför valet 

2022. 

FU 

8. Organisera och utveckla arbetarekommunens Första-Maj firande. FU 

9. 

 

Erbjuda utbildning och stöd till s-föreningarna, samt till 

medlemmarnas egen utveckling. Redovisning sker via en 

aktivitetsplan.  

 Erbjuda utbildning och stöd till s-föreningarna och 

medlemmar. 

 Att genomföra studieplan 2021-2022 

 Erbjuda funktionsutbildningar 

 Genomföra medlemsutbildningar  

 Genomföra introduktionsträffar för nya medlemmar 

SR 

10 Internationella utskottet ansvarar för arbetarekommunens 

internationella arbete, vilket redovisas via aktivitetsplan samt på 

representantskapet. I detta ingår bl.a. att:  

 Utveckla arbetarekommunens internationella profil.  

 Ta initiativ till att öka relationerna med de internationella 

föreningarna i Umeå.  

IU 

11 Kyrkopolitiska gruppen ansvarar för det kyrkopolitiska arbetet, 

samt att opinionsbilda runt det kyrkopolitiska programmet och 

kyrkans roll i samhället. Detta arbete redovisas genom en 

KG 
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aktivitetsplan. 

 

 

 

12 Stora valberedningen ska ses som ett stöd för 

arbetarekommunen och dess förtroendevalda och ska under 

mandatperioden fastställa en plan för att utvärdera hur  

s-grupperna fungerar. 

Stora Valb 

 

Förtydligande av förkortningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskott/råd Arbetsgrupper Övriga 

VU = Verställande utskott KG=Kyrkopolitiska gruppen Alla = Hela Arbetarekommunen 

FU = Fackliga utskottet  Ordf = Ordförande 

SR = Studierådet  Ak-styr = Arbetarekommunstyrelsen 

IU = Internationella utskottet  Stora valb= Stora valberedningen 

   



Förslag till mötesplan 2021-2022 
 
Månad 

 
AK - VU 

 
AK - styrelsemöte 

 
Representantskap 

 
Övrigt      

 
Ordförandeträff  

Mars Tisdag 30 mars kl 11.30 
Fördelning 
kongressmotioner 

21 mars (konstituerande möte efter 
årsmötet)  

 
 

  
 

April  
tisdag 13 april kl 11.30 
Genomgång motionssvar ev 

 
Måndag12 april kl 18.30 
Motioner partikongress 

Torsdag 22 april 18.30 
Tema: Motionsbehandling kongress 
Söndag 25 april 13.00 reservdatum 
om inte motionsbehandlingen blir klar 

Vårkampanj 
21/4-21/5 

12 april kl 18.30 
Inför vårkampanj 
21/4-21/5 

Maj Måndag 17 maj 
Kl 11.00 
 

Torsdag 20 maj 18.30 
budgetinformation 
 
Torsdag 27maj 18.30 

Söndag 23 maj kl 18.30 
Tema Budgetinformation 

  

Juni  Måndag 7 juni 
Kl 11.30 

Om behov finns styrelsemöte Måndag 7 Juni 
Tema: 

  

Augusti Måndag 16 augusti 
Kl 11.30 

Torsdag 26 augusti 18.30    16 augusti kl 18.30 
Inför 
kyrkovalskampanj 

September Måndag 13 september 
Kl 11.00 

Torsdag 23 september 18.30  Kyrkovalskampanj 
1/9 - 19/9 

 

Oktober 
 

Måndag 18 oktober 
Kl 11.30 

Onsdag 28 Oktober kl 18.30  
 
 
 

Måndag 11 Oktober kl 18.30  
Tema: Kyrkovalsanalys och ?? 
 

 
 

26 oktober 18.30 
Inför höstkampanj 

November Måndag 15 november 11.30 
(Fördelning motioner Dåk, 
nomineringar DS)  
  

Torsdag 25 november kl 18.30 
Motioner Dåk 
Nomineringar DS 

 Höstkampanj 
3/11-24/11 

 

December  
 

 Måndag 6  december kl 18.30 
(Motioner till dåk) 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

  



 
Januari 

 
Måndag 17 januari kl 11.30 
2022 

 
Torsdag 27 januari 18.30 
2022 

Februari Måndag 7 februari kl 11.30 
2022,  

Torsdag 17 februari 18.30 
2022  

 Dåk 2-3 april 
2022 (prel) 

 
 

Mars Måndag 28 feb 2022 kl 
11.30 
 

Torsdag 10 mars 2022 18.30 
Valberedningens förslag  
Verksamhetsberättelse 
rev styrdokument 

Söndag 27 mars 2022  
ÅRSMÖTE 
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