Socialdemokraterna i
Sandviken
Verksamhetsplan 2019
Vi ska halvera ungdomsarbetslösheten till 2020
Vi socialdemokrater i Sandviken har beslutat uppdra åt samtliga förtroendevalda
socialdemokrater i Sandviken att prioritera ungdomsarbetslösheten. I alla styrelser,
nämnder och andra beslutande församlingar där socialdemokrater från Sandviken
finns närvarande skall detta vara den högst prioriterade frågan under de närmaste
två åren.

Opinionsbildning/Media
Arbetarekommunen ska skapa en mediegrupp som gemensamt ansvarar för den
gemensamma kommunikationen, både gentemot medlemmar och utåt. Gruppen
ansvarar för att kommunikation sköts på bästa sätt och för att stödja de förtroendevalda i
att få ut debattartiklar och annat som vi kan behöva. Det nya kommunala samarbetet
ställer allt högre krav på att vi kommunicerar och förklarar vad vi gör och vad partiets
utgångspunkter är. Var och en som förtroendevald har därför ett stort ansvar de
kommande åren, och mediegruppen ska inte ses som de som ska producera allt som ska
kommuniceras.

Studier
Vår studiegrupp ansvarar för att ta fram och anordna de studier som vi har behov av
under året, både internt i partiets föreningar och inom våra kommunala grupper.
Till grund för det har de partiets studieplan och ett nära samarbete med andra, tex ABF,
för att på bästa sätt serva medlemmar och förtroendevalda med de studier som behövs
eller finns intresse för.

Medlemsvärvning/medlemsvård
Vårt mål är att ha 600 eller fler medlemmar vid årets slut. Det ställer krav på oss alla,
både att få in nya men också ta hand om de medlemmar vi har. Vår verksamhet bygger
mycket på föreningarna, men vi måste också via medlemsvårdsgruppen ta ett ansvar för
att både hjälpa dem och välkomna medlemmar in i verksamheten och vidare i sitt
engagemang.

Framtidsfrågor
Vi ska se till så att våra idéer får ett större genomslag i Sandviken. Det kan ske både i den
dagliga verksamheten i kommunen, men vi kan inte låta det vara det enda sättet att
påverka samhället. Både nyliberalism och nationalism har haft framgångar under allt för
lång tid, och det är upp till oss att vända på det, både lokalt och nationellt. Det gör vi
genom att bygga organisationen och varandra starka och föra fram den
socialdemokratiska visionen om ett samhälle där de resurser vi har fördelas jämlikt och
rättvist i samhället.

Facklig politisk samverkan
Det lokala facklig politiska arbetet är avgörande för hur vi lyckas regionalt och centralt.
Medlemmarna, Arbetarekommunen, LO-facken, den fackliga sektionen eller klubben
finns där. Partiet behöver ha en bra förankring med övriga arbetarrörelsen lokalt för att
nå ut till arbetslivets olika delar. Vår styrka är det gemensamma och förståelsen att om vi
arbetar både med förhandlingar och med politik så kan vi tillsammans komma hur långt
som helst.

Val 2019
Vi ska genomföra en valrörelse för att få så många röster som möjligt i valet och stärka
partiet lokalt.
Valrörelse 1-26 maj
Valaffischering 13-26 maj
Valspurt 24-26 maj
Valdag 26 maj

