Verksamhetsplan för 2021

Planeringen av arbetarekommunens verksamhet görs genom fastställande av följande
dokument:
Sammanträdesplan
I denna framgår planering för årsmöte, övriga sammanträden med
representantskapsmötet, möten med styrelsen och verkställande utskottet
Verksamhetsplan
I denna framgår målsättningar, strategier och verksamhetens inriktning.
Aktivitetsplan
I denna framgår planerade aktiviteter med fastställda datum och ansvariga för att
aktiviteterna genomförs. Det fastställs en för första halvåret och en senare för det andra
halvåret.
Som stöd för planeringen finns också ett årshjul som uppdateras.
Verksamheten utgår från tre olika perspektiv:
- politikutveckling
- medlemmar
- opinion
Politikutveckling
Verksamheterna ska stimulera till politisk diskussion, till idéutveckling och till ökade
kunskaper som kommer till nytta i de politiska uppdragen i kommun, region, riksdag och
kyrka.
Medlemmar
Verksamheten ska utveckla medlemmarnas förmåga och intresse och medlemskapet ska
vara attraktivt. Genom utåtriktade och medvetna insatser ska nya medlemmar värvas och
bli aktiva
Opinionsbildning
Vi ska vara aktiva och synliga i debatten i syfte att påverka politiken och vinna så starkt
stöd som möjligt hos kommuninvånarna.
Verksamheten är indelad i nio verksamhetsområden:
- medlemsmöten
- studier
- vardagssamtal och diskussion
- medlemsseminarier och rådslag
- kampanj och öppna temamöten
- medlemsvärvning och uppföljning

- politiska uppdrag
- facklig-politisk samverkan
- internationell verksamhet
Politikutveckling

Medlemmar

Opinion

Medlemsmöten

Möjlighet att lägga
förslag och uttrycka
åsikter om politiken
bidrar till att den
utvecklas.

Medlemmar ska ges
goda möjligheter att
påverka partiets
verksamhet och politik
och få bra information.
Socialt betydelsefullt.

Medlemmar får
argument och kunskaper
som de använder i sina
nätverk och roller.

Studier

Bidrar till nya kunskaper
och till diskussioner som
föder idéer som partiet
kan driva.

Medlemmar som erbjuds
och deltar i studier
värderar medlemskapet
högre och kan bli mer
aktiva. Medlemmar kan
värvas till studier.

Våra företrädare ska
rustas i att kommunicera
och argumentera och
uppfattas ha goda
kunskaper.

Vardagssamtal och
diskussionskvällar

Diskussioner och öppna
samtal stimulerar
politiska idéer.

Vi blir attraktiva och kan
behålla och värva
medlemmar. Socialt
betydelsefullt.

De som deltar får
argument som de kan
använda i diskussioner.

Medlemsseminarier
och rådslag

Medlemmar ska
stimuleras i diskussion
om politik och bidra till
goda argument och nya
idéer.

Ett värde i
medlemskapet att ges
möjlighet till intressanta
diskussioner.

Fler medlemmar får
kunskaper och goda
argument.

Kampanj och öppna
temamöten

Vi ska vara öppna för
synpunkter och idéer.

Vi ska som syfte att
värva medlemmar vid
våra kampanjer.

Vi ska synas och
manifestera vår politik
och kommunicera våra
företrädare.

Medlemsvärvning och
medlemsuppföljning

Nya medlemmar tillför
nya perspektiv och för
med sig erfarenheter.

Nya medlemmar är ett
egenvärde. Alla ska
regelbundet kontaktas
så att de väljer att
kvarstå.

Fler kan kommunicera
vår politik.

Politiska uppdrag

Genom de politiska
uppdragen sker
diskussioner och
ställningstaganden och
företrädare får nya
kunskaper.

Genom klokt agerande
blir vi som parti mer
attraktivt för nya
medlemmar.
Förtroendevalda kända
och vitöga för att tillfråga
och värva medlemmar.

Det är i de politiska
uppdragen som våra
företrädare genom
oﬀentlig argumentation
och kloka
ställningstaganden mest
påverkar opinionen.

Facklig-politisk samv

Få bättre kunskaper om
frågor kring
arbetsmarknad och
villkoren för arbetstagare
för att kunna utveckla
politiken.

Att få nya medlemmar
som har ett fackligt
engagemang eller
medlemskap.

Att känna stämningar
och att företrädare med
fackligt engagemang
och på arbetsplatser är
viktiga.

Politikutveckling
Internationell
verksamhet

Vidgar vyerna och kan
bidra till
erfarenhetsutbyte och
nya idéer.

Medlemmar

Opinion

Erbjuder en möjlighet för Vi har uppfattningar i
dem som har ett intresse frågor som
av internationell politik.
känslomässigt
engagerar många.

Medlemsmöten
Strategi
Genom medlemsmöten får arbetarekommunens medlemmar möjlighet till information om
aktuella politiska frågor från partiets företrädare i kommun, region, riksdag och kyrka. De
får också möjlighet att påverka partiets politik, bland annat genom motioner. Mötena ska
vara välplanerade och innehålla gott om utrymme för stimulerande diskussion. Någon
eller några ska utses till särskilda mötesvärdar i syfte att säkerställa en god upplevelse av
mötet och att samtliga upplever sig välkomna och inkluderade.
Mål
- att minst 40 medlemmar deltar vid samtliga representantskapsmöten
- att minst en person varje gång deltar på ett medlemsmöte för första gången
Studier
Mål
- att fyra digitala utbildningar genomförs
Vardagssamtal och diskussion
Strategi
Att hålla en god kontinuitet och bra förberedelser med ämnen.
Mål
- att upprätthålla verksamheten, antingen digitalt eller fysiskt
Kampanj och öppna temamöten
Strategi
Ringa till kommuninvånare och genomföra kampanjaktiviteter i kommunens samtliga
kommundelar inom strategiskt angelägna politikområden.
Mål
- att via telefon samtala med minst 200 personer
- att genomföra kampanjaktiviteter i alla delar av kommunen
Medlemsvärvning och uppföljning
Strategi

Alla medlemmar som skrivits ur ska ringas upp. De som är på väg att bli utskrivna på
grund av obetald medlemsavgift informeras berörd s-föreningsordförande om i syfte att
de ska ta en personlig kontakt för att behålla medlemmen.
Mål
- att vi är minst lika många medlemmar i slutet av året som i början
- att kontakta alla som skrivits ur innan halvsårsskiftet
Facklig-politisk samverkan
Strategi
Syftet med den facklig politiska verksamheten är att stärka banden mellan
fackföreningarna och Socialdemokraternas verksamhet, i syfte att ta till vara tankar och
idéer från båda håll. Målet är att stärka de band, som så väl gagnat arbetare i Sverige
sedan industrialismens barndom.
Mål
- att tillskapa ett fackligt utskott
- att genomföra en work shop
Internationell verksamhet
Strategi
Utöver det existerande projektet i Belarus, där medlemmar från Sölvesborgs
arbetarkommun deltar, finns det möjligheter för Sölvesborgs arbetarekommun att på
egenhand etablera andra internationella samarbeten. En naturlig väg att gå efter
Covid-19 pandemin kan därmed vara att se vilka förbindelser Sölvesborg som kommun
redan innehar. Kommunen har vänortsförbindelser med Bornholms regionkommun
tillhörandes Danmark, Wolgast i Tyskland och Malbork i Polen. Att upprätta ett utbyte
med socialdemokratiska organisationer från dessa tre ställen hade därmed varit intressant.
Samtliga ligger väl inom räckhåll för att realistiskt sätt kunna ha kontinuerliga utbyten i
framtiden. Detta då Wolgast nås via färja från Trelleborg till Swinoujscie, Malbork via färja
från Karlskrona till Gdynia och Bornholm med färja från Ystad till Rönne.
Genom att ingå ett samarbete med socialdemokratiska organisationer från dessa tre
städer och länder har vi en unik möjlighet att bilda nya kontakter och kunskaper.
Socialdemokraterna ingår i regeringssamarbeten i både Danmark och Tyskland, i Polen är
partiet litet. Exakt hur ett sådant utbyte ska gå till får utformas efter hand, men är fullt
rimligt.
Medlemmar i det Socialdemokratiska arbetarpartiet innehar ofta ett stort intresse för
internationella frågor. Internationella frågor är även av stort intresse bland allmänheten,
något som inte minst gjordes tydligt under det amerikanska presidentvalet 2020. Det är
viktigt att på lokal nivå belysa att ett medlemskap i det Socialdemokratiska arbetarpartiet
inte enbart består av att behandla lokala frågor i Sölvesborg. Det kan således vara aktuellt
att anordna flertalet ”seminariekvällar” i arbetarkommunens nya lokal, dessa kan även

vara öppna för potentiellt nya medlemmar. Ifall dessa blir framgångsrika kan naturligtvis
fler seminarium tillkomma.
Mål
- att upprätta förbindelser med våra kamrater i de socialdemokratiska organisationerna i
Wolgast (Tyskland), Malbork (Polen) och på Bornholm (Danmark).
- att anordna en träff med partikamrater från dessa regioner, antingen enskilt eller
gemensamt.
- att anordna minst tre seminarium med fokus på internationella frågor.

