
 

    
       
Strategisk plan 2015-2018 
 
I verksamhetsplanen för 2014 gavs ett uppdrag om att en övergripande strategisk plan ska 
fastställas för arbetarekommunens verksamhet med sikte på hela den nu nyligen inledda 
mandatperioden. Styrelsen förelägger härmed följande förslag till årsmötet för beslut: 
 
Politiskt budskap och kommunikation 

 
Förslag 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta enligt följande: 
 

• Prioritera vilka politiska frågor/politikområden som vi ska driva med sikte på valet 
2018 tidigt under mandatperioden 

• Prioritera utåtriktat arbete i rosa/röda valdistrikten enligt bilaga 1 

• Fortsätta arbeta med ett väljarorienterat arbetssätt 

• Utveckla arbetet med sociala media 

• Fortsätta med att ge ut och utveckla ”Sollentuna Tidning” för information om 
aktuell Sollentunapolitik 

• ”Sossetrycket” ges ut med aktuell information till medlemmarna inför alla 
medlemsmöten och då det övrigt finns skäl till detta 

• Vi ska bli bättre på att dra lärdom av andra arbetarekommuner om hur de jobbar 
med politik och politisk kommunikation 

 
Aktiviteter för medlemmarna 
 
Förslag 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta enligt följande: 
 

• Genomföra minst två medlemsmöten med formella beslut och aktuell information 
per termin 

• Genomföra minst två politikmöten kring aktuella frågor varje termin öppet för alla 
medlemmar och ibland även för allmänheten 

• Genomför fler öppna möten i kommundelarna om aktuella lokala frågor  

• Samordning AK-styrelsen och KF(s) fortsätter att utvecklas vad gäller politiskt 
budskap och utåtriktad arbete 

• Genomföra studier. I början av mandatperioden ligger fokus på att utbilda de 
nuvarande förtroendevalda med särskilt fokus på gruppledarna. Mot slutet av 
mandatperioden ligger fokus på att utveckla kommande förtroendevalda. Särskilda 
studieinsatser ska genomföras för arbetarekommunens styrelse. 
 

Medlemsvärvning  
 
Förslag 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta enligt följande: 
 

• Prioritera medlemsvärvning i samband med dörrknackning och annat utåtriktat 
arbete i rosa/röda valdistrikt  
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• Förbättra rutinerna för inskrivning av nya medlemmar samt att följa upp inskrivna 
medlemmar bättre 

• Bli bättre på att uppmärksamma nya medlemmar på t ex AK-möten, särskilda 
möten eller andra lämpliga sätt 
. 

 
Organisatoriska frågor 
 
Förslag 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta enligt följande: 
 

• Genomföra en stadgeöversyn inför årsmötet 2016, i detta arbete ligger också att se 
över andra antagna regler och riktlinjer som kan biläggas stadgarna 

• Fastställa plan för samarbete mellan arbetarekommunen, S-föreningar och 
sidoorganisationer ska se ut 

• Arbeta med hur direktanslutna ska ges samma grundläggande information, stöd och 
möjlighet till nomineringar som de som tillhör en förening eller sidoorganisation 

• Fastställa en plan för hur vi kan vara lokalt förankrade i hela kommunen 

• Fortsätta arbetet med att utveckla Socialdemokraterna i Sollentuna till en 
organisation som präglas av öppenhet, jämställdhet och mångfald 

 


