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Medlemmar
Socialdemokraterna Norrköping hade 857 medlemmar 2019-12-31. Av dessa hade
687 betalat sin medlemsavgift.
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Grundorganisationer
Organisationsanslutna
fackföreningar
Pappersindustriarbetarförbundet avd
53
Pappersindustriarbetarförbundet avd
54
Sv Målarförbundet avd 8

Kommundelsföreningar
Borgs sf
City sf
Hageby - Navestads sf
Klockaretorpets sf
Kolmårdens sf
Ljura sf
Skärblackas sf
Södra sf
Vikbolandets sf
Kvillinge sf
Östra Eneby sf

Kvinnoklubbar
Norrköpings s-kvinnor

Övriga föreningar och klubbar
Bosnien och Hercegovina sf
Byggfackens sf
Gamla Gardet
Generation S
Handels sf
IF Metalls sf i Norrköping
Internationella sf
Kommunals sf
Kulturarbetarnas sf
LOs sf
Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet
SEKO sf
Språkföreningen
Syrianska sf
Tjänstemännens sf
Transports fackklubb

SSU & studentklubbar
SSU Norrköping
Norrköpings S-studenter
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Information
Representation
Under 2019 har Socialdemokraterna Norrköping varit representerade vid
partidistriktets kongress och övriga samlingar, vid den nationella
verksamhetskonferensen i Solna och diverse manifestationer som ägt rum i
Norrköpings kommun.

1:a maj
1:a maj ägde 2019 år på Kårhuset Trappan liksom tidigare år. Trots dåligt väder var
uppslutningen god när tåget gick från Idrottsparken till Trappan. Med anledning av
det dåliga vädret hölls i år talen inomhus. Vid firandet hade vi i år två huvudtalare.
Dessa var Therese Guovelin, förste vice ordförande i LO, och Ardalan Shekarabi, vid
tillfället civilminister. Förutom huvudtalarna talade även Therése Eklund, ordförande
Kommunal sektion Sydost, Patrick Bannon, ordförande SSU Norrköping och
Mattias Ottosson hälsade alla närvarande välkomna.
Utöver firandet i Norrköping firades också första maj i Åby.

Medlemsinformation
Arbetarekommunen har löpande skickat ut information till medlemmar via e-post. I
medlemsbrevet har det bl.a. kommunicerats om kommande aktiviteter, politik vi
driver, aktuella nomineringar och mycket annat. Under året har Socialdemokraterna
dessutom återlanserat en hemsida. Där har medlemmar kunnat hitta information om
kalendarium, handlingar till representantskap och dylikt, samt kontaktuppgifter in till
partiet.
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Statsrådsbesök
Mikael Damberg 3 maj
Besök på Klingsborgsskolan med rundvisning och dragning om det utvecklingsarbete
skolan har gjort de senaste åren och hur detta bidragit till högre kunskapsresultat.
Ibrahim Baylan 7 maj
Verksamhetsbesök och lunch på Kolmårdsgården följt av ett verksamhetsbesök på
Kolmårdens djurpark.
Stefan Löfven 22 maj
Med anledning av statsministerns valturné under EP-valrörelsen gjorde
statsministern ett stopp i Norrköping. Han höll då en aulapresentation på De Geergymnasiet följt av lunch och presskonferens på Leons.
Hans Dahlgren 24 maj
Verksamhetsbesök på SMHI under valrörelsens slutspurt. Därefter följde en
lunchföreläsning på Campus Norrköping och ett öppet möte tillsammans med PRO
Skärblacka ute i Skärblacka. Dagen avslutades med kampanj vid resecentrum
tillsammans med partikamrater.
Hans Dahlgren 25 maj
Dörrknackning i Skärblacka under kvällen.
Anna Ekström 6 september
Besök och lunch på Sandbyhovsskolan och därefter invigning av Bråvallagymnasiet.
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Representantskap och medlemsmöten
31 januari
Det första representantskapet för året behandlade kommande budget i kommunen.
Under mötet höll Kikki Liljeblad en dragning om den rapport hon varit med och
tagit fram kallad ”Bostad för alla”. Under representantskapet passade dessutom
valanalysgruppen genom Mårten Arnberg på att hålla i bikupeövning om 2018 års
valrörelse.
16 mars (årsmöte)
Årsmötet ägde rum på Åbyknuten i Åby. Under årsmötet presenterade
valanalysgruppen sin analys av valrörelsen följt av en diskussion. Mötet fick också en
dragning av Göran Färm om EP-valrörelsen och de centrala frågorna som
Socialdemokraterna gick till val på. Vid årsmötet valdes dessutom en ny ordförande
efter Teresa Carvalho. Årsmötet valde Mattias Ottosson till ny ordförande.
3 juni
Det sista representantskapet innan sommaren var också det första efter EPvalrörelsen. Till hjälp för att utvärdera valrörelsen hade mötet Paula Carvalho
Olovsson, statssekreterare hos EU-ministern, som redogjorde för hur EU:s
medlemsländer hade röstat och vilka politiska strömningar som var vinnare
respektive förlorare. Eftersom att Teresa vid föregående årsmöte varit förhindrad att
delta tackades hon av efter fyra år som ordförande.
19 september
Septemberrepresentantskapet behandlade inkomna motioner och kommunens
budget. Vid representantskapet valdes också vilka som ska företräda
Socialdemokraterna Norrköping vid kommande distriktskongress samt vem som
skulle efterträda Roger Källs som ordförande för socialnämnden. Representantskapet
ställde sig enhälligt bakom förslaget att utse Francisco Montero Carnot till ny
ordförande för nämnden.
11 november
Årets sista representantskapet antog verksamhetsplan och budget för 2020.
Dessutom behandlades ett stort antal motioner.

Norrköpings Arbetarekommun
Org.nr: 825000-3400

Årsredovisning
190101-191231

Verksamheten
Medlemsutveckling, medlemsvärvning, mottagande av nya
medlemmar och medlemskapets värde
Långsiktigt är medlemsutvecklingen en av partiets absolut viktigaste utmaningar. Att
arbetarekommunen lockar till sig fler Norrköpingsbor in i partiet är en förutsättning
för att fler perspektiv ska ligga till grund för den politik som partiet driver. Det är
också en förutsättning för att vi ska vara många som är med och kampanjar, planerar
möten och på det stora hela håller igång verksamheten.
För att lyckas med en långsiktigt hållbar medlemsvärvning krävs det att vi
tillsammans ser till att skapa meningsfull verksamhet som medlemmar vill stanna
kvar i. Meningsfull verksamhet kan se olika ut i olika delar av verksamheten men
oavsett har den alltid medlemmen i fokus. Parallellt med detta behöver också frågan
ställas till fler om medlemskap.
Under året har ett stort antal av våra medlemmar valt att gå partiets grundläggande
medlemsutbildningar S1 och S2. Partidistriktet har stått för kurserna och
arbetarekommunen har stått för rekryteringen.
I verksamhetsplanen för året fanns det med ett mål om att utreda att öka antalet
ombud till representantskapet i syfte att få fler föreningar att skicka ombud till
representantskapet. Detta skulle förutsätta en stadgeändring av arbetarekommunens
stadgar. Partiet kommer till partikongressen 2021 att föreslå helt nya stadgar som
kommer att gälla alla organisationsled. Det kommer också att innebära att alla stadgar
som idag har antagits på lokal nivå, kommer att försvinna. Stadgar utöver de centrala
stadgarna kommer därefter att behöva godkännas av partistyrelsen.
Arbetarekommunens styrelse har därefter avvaktat med att föreslå några
stadgeändringar före dess att partikongressen 2021 har ägt rum.
Mål: Arbetarekommunens medlemsantal ska 190731 ha ökat med minst 10 %
de senaste 12 månaderna.
Målet uppfyllt. Det ska dock noteras att ovan nämnda tidsperiod innefattade två
valrörelser då fler medlemmar värvats.
Mål: Minst 100 nya medlemmar ska värvas under 2019.
Målet ej uppfyllt. 47 medlemmar värvades under 2019.
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Mål: Alla nya medlemmar ska välkomnas med brev och telefonsamtal inom
två veckor efter inträdet.
Målet ej uppnått. Majoriteten av alla nya medlemmar har dock fått ett telefonsamtal
och alla nya medlemmar har fått brev.
Mål: Minst 10 träffar för nya medlemmar ska genomföras under 2019
Målet ej uppnått. Flertalet träffar behövde ställas så endast 3 har genomförts. Främst
har det berott på för få anmälda.
Mål: Minst 50 nya medlemmar ska under 2019 ha deltagit på en träff för nya
medlemmar.
Målet ej uppnått. Endast 8 medlemmar har deltagit på en träff för nya medlemmar.
Mål: 20 % av alla nya medlemmar ska genomgå partiets grundläggande
medlemsutbildning S1.
Målet uppnått. 22 medlemmar varav de flesta nya, gick under året en S1:a.
Mål: 15 % av alla nya medlemmar ska genomgå partiets grundläggande
medlemsutbildning S2.
Målet uppnått. 17 medlemmar varav de flesta nya, gick under året en S2:a.
Mål: Alla nya medlemmar ska under 2019 erbjudas regelbunden verksamhet i
en förening eller i arbetarekommunen.
Målet uppnått.
Mål: Alla nya medlemmar ska få en andra telefonkontakt efter sex månader.
Målet delvis uppnått.
Mål: Alla medlemmar ska få en årlig telefonkontakt för att erbjudas
verksamhet i föreningarna eller arbetarekommunen.
Målet ej uppnått.
Mål: Medlemsbrev ska utkomma minst tio gånger per år.
Målet uppnått.
Mål: Arbetarekommunen ska genomföra websända aktiviteter minst fyra
gånger under 2019.
Målet ej uppnått.
Mål: Arbetarekommunens tillgänglighet och återkoppling ska förbättras.
Målet uppnått.
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Mål: Nyhetsbrev med aktuell politik ska skickas ut regelbundet till alla
medlemmar via e-post.
Målet uppnått.
Mål: En utredning ska genomföras under 2019 i syfte att utöka antalet mandat
som föreningarna har till representantskapet.
En större stadgeförändring kommer att göras vid 2021 års partikongress som innebär
att arbetarekommunen kommer behöva anta nya stadgar. Därför avvaktar
arbetarekommunen med att göra några större förändringar av befintliga stadgar till
dess.
Mål: Inventering eller översyn av arbetarekommunens samlade verksamhet
genomförs under 2019, för att sedan bidra till att en större variation och bredd
erbjuds medlemmarna i Norrköpings Arbetarekommun.
Målet delvis uppnått. Arbetarekommunen arbetar löpande med att utveckla
verksamheten.

Föreningsutveckling
Det är i våra S-föreningar som den främsta verksamheten ska ske. Det är där vi stöter
och blöter våra argument och det är där nya och gamla medlemmar får möjlighet att
utvecklas i sitt engagemang. Det är också här vi ser de stora utmaningarna för
arbetarekommunen nu och framöver. Vi vet att vi har många S-föreningar som haltar
samtidigt som har en bred verksamhet med mycket engagemang. Vi har under året
nyttjat de återkommande ordförandeträffarna till att försöka sprida kunskap mellan
S-föreningar i hur man utvecklar sin förening.
Mål: Minst 5 träffar för föreningsfunktionärer ska arrangeras under 2019.
Målet ej uppfyllt. 4 träffar för ordföranden har arrangerats under året.
Mål: Minst 10 föreningar ska ha ökat sin aktivitetsgrad och/eller sitt
medlemsantal betydande under 2019.
Målet ej uppfyllt. Svårmätbart mål avseende aktivitetsgraden. Vi kan oavsett
konstatera att medlemsantalet inte har ökat i minst 10 föreningar.

Studier
Året efter ett valår innebär ett inflöde av nya medlemmar som vill gå partiets
grundkurser. Så har det varit även i år. Tillsammans med partidistriktet har vi
dessutom haft två ledarskapsutbildningar under hösten som har utvecklat våra
medlemmar som ledare. Som nämnt i en tidigare del har vi också sett att en stor
andel av våra nya medlemmar har valt att gå både S1:a och S2:a vilket är mycket
positivt.
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Mål: Alla medlemmar med uppdrag i partiorganisationen ska ges möjlighet
att gå en utbildning för sitt uppdrag.
Målet uppfyllt.
Mål: Utbildningarna i Arbetarkommun ska bedrivas i samverkan med ABF
och all utbildningsverksamhet ska rapporteras till ABF.
Målet uppfyllt.
Mål: Studieverksamheten ska vara en punkt på ordförandeträffarna och
studieledaren ska medverka vid ordförandeträffarna.
Målet uppfyllt.

Facklig-politisk samverkan
Det facklig-politiska arbetet har under året utvecklats och vi kan konstatera att
mycket av den politiska diskussionen som har ägt rum under året har handlat om
arbetsrättsliga frågor.
Arbetarekommunen har också noterat att flera fackligt förtroendevalda under året
har fått uppdrag i partiet och/eller för partiets räkning. Vi kan också konstatera att
det fackliga utskottet i arbetarekommunen numer har representation av alla
fackförbund inom LO-kollektivet vilket är glädjande.
Mål: Det fackliga utskottet ska verka för att öka antalet fackligt aktiva som är
medlemmar i partiet.
Målet uppfyllt.
Mål: Medlemsantalet i de fackliga S-föreningarna ska under året öka i minst
samma utsträckning som partiets medlemsantal
Målet ej uppfyllt.
Mål: Det fackliga utskottet ska genomföra minst 10 sammanträden under året.
Målet ej uppnått. Fackliga utskottet hade 8 träffar under 2019.
Mål: Arbetarkommuns styrelse och det fackliga utskottet ska ha minst en
gemensam träff under året
Målet ej uppfyllt.

Politik
Året har framförallt präglats av ett osäkert parlamentariskt läge. Även om vi styr på
alla tre nivåer så är det i minoritet vi styr. Tyvärr har mycket av den politiska debatten
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handlat om det politiska spelet istället för det politiska sakinnehållet. Det är vår
övertygelse att våra väljare i första hand vill veta på vilket sätt vi ska skapa ett bättre
samhälle att leva och verka i.
Med det sagt så har arbetarekommunen påbörjat arbetet med att utveckla vår politik
inför nästa val och det som ska genomföras fram till dess.
Mål: Valanalysgruppen avlämnar sin rapport som även fungerar som
startskott för ett efterföljande politikutvecklingsarbete.
Målet uppfyllt.
Mål: Alla medlemmar erbjuds politiska tematräffar arrangerade av
nämndgrupperna.
Målet är delvis uppfyllt. Majoriteten av nämndgrupper arrangerade tematräffar.
Mål: Gemensamma träffar med arbetarekommunens AU och valda
gruppledare kommer att genomföras minst 2 ggr/år för att stämma av hur
arbetet går med bland annat efterlevnad av valprogram och andra krav som
ställts på ledande företrädare.
Målet är delvis uppfyllt. Delar av AU har träffat gruppledarna löpande.

Kommunikation
De kommunikativa insatserna har av förklarliga skäl haft en lägre omfattning än
under ett valår. Med det sagt så har kommunikativa insatser genomförts både internt
(se avsnittet Medlemsinformation) och externt. Fortfarande finns det stora
utvecklingsmöjligheter med våra sociala medier-kanaler men steg har tagits.
Delningsbilder och -videor har lagts upp på facebook om än inte med den
frekvensen man hade kunnat önska. Framförallt ser vi en utmaning i att få fler
partimedlemmar att ta diskussionen på sociala medier och hjälpa till att sprida våra
politiska budskap.
Mål: Facebook ska uppdateras kontinuerligt
Målet ej uppfyllt.
Mål: Nyhetsbrev med aktuell politik ska skickas ut regelbundet till alla
medlemmar via e-post tio gånger per år
Målet uppfyllt.
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EP-valrörelsen
Valrörelsen inför Europaparlamentsvalet drog officiellt igång med en gemensam
heldag i Klockaretorpet med avslutande dörrknackning den 30 mars.
Arbetarekommunens strategi i valrörelsen byggde på samma strategi som under
valrörelsen under 2018 i val av metod och organisation. Därför prioriterades
dörrknackning för att i så hög utsträckning som möjligt rikta budskapet mot partiets
prioriterade målgrupper. Till skillnad från valrörelsen året innan hade partiet endast
en prioriterad målgrupp, nämligen mobiliseringsväljare. Anledningen till detta var att
EP-valet tenderar att ha ett relativt lågt valdeltagande där våra insatser främst syftar
till att få fler att gå och rösta. Det och det faktum att valrörelsen var betydligt kortare
än större valrörelser, innebar att mer svårrörliga väljargrupper prioriterades ned.
Valrörelsen var i högsta grad nationell och Norrköping valde att i så stor utsträckning
som möjligt följa de nationella budskapen. Då Östergötland denna gång inte hade ett
eget namn bland partiets toppkandidater drev heller inte arbetarekommunen någon
personvalskampanj. SSU:s kandidat Linus Glanzelius och LO:s kandidat Johan
Danielsson besökte båda Norrköping vid olika tillfällen under kampanjen.
För Norrköpings del innebar val av metod och målgrupper att vi främst knackade
dörr i stadsdelarna Klockaretorpet, Vilbergen, Ektorp, Skärblacka, Navestad och
Hageby. De mål som sattes för den utåtriktade kampanjen var 5490 samtal varav
80% av dessa skulle ske via dörrknackning/ringning. Arbetarekommunen tog 2800
samtal genom dörrknackning eller ringning av totalt 3450 samtal (övriga samtal
därmed inräknade). Målet alltså endast i hänseende till fördelningen mellan
dörrknacknings-/ringsamtal och övriga samtal men inte i den totala volymen. Det ska
dock tilläggas att valrörelsen föregående år resulterade i 3953 dörrknacknings/ringsamtal så med hänsyn till den korta kampanjperioden och de begränsade
resurserna var det en relativt stor bedrift. Framförallt ägde den stora volymen av
samtal framförallt rum under valrörelsens sista dagar då nästan hälften av alla samtal
rapporterades in.
Valrörelsen hade också hjälp av en del nationella företrädare som gjorde nedslag i
Norrköping under kampanjperioden. Mikael Damberg, Ibrahim Baylan, Hans
Dahlgren (två gånger!) och inte minst Stefan Löfven bidrog till att kampanjen kom ut
i media. Dessutom figurerade vår egen tidigare europaparlamentsledamot Göran
Färm, i flertalet mediala sammanhang men lade dessutom mycket tid på att vara ute i
S-föreningar och dylikt för att prata om EP-valets viktigaste frågor.
Valrörelsen avslutades med en valvaka på arbetarekommunens expedition. Valvakan
bestod bl.a. i quiz, mingel och en gemensam väntan på valresultatet.
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Vi kan konstatera att valrörelsen resulterade i en massiv mobiliseringsinsats av
partimedlemmar jämfört med en ”vanlig” kampanj men att vi inte nådde upp i
samma nivåer som föregående år. Anledningen till detta är med stor sannolikhet att
detta val upplevdes som mindre relevant bland väljare men också bland våra egna
medlemmar. Med det sagt uträttade arbetarekommunen en valrörelse att vara stolt
över som inte hade varit möjlig utan alla engagerade medlemmar.
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Slutord
2019 har varit ett minst sagt intensivt år. Efter ett 2018 präglat av en lång valrörelse
gick vi in i ett år mer präglat av analys och navigering i det nya politiska landskapet.
Sverige gick in i året utan regering till att nu fortsatt styras av Socialdemokrater om
än under premisser som inte var högst upp på vår önskelista. Alternativet till det
Januariavtal som den s-ledda regeringen nu fått mandat att regera på, hade dock
inneburit en konservativ och djupt högerorienterad reformagenda med inflytande av
Sverigedemokraterna. Det har dock inneburit ett svårt parlamentariskt läge som i
opinionen främst har gynnat Sverigedemokraterna och till viss del Vänsterpartet.
Den politiska spelplanen på riksplanet har i mångt och mycket gått att känna igen i
Norrköpingspolitiken. Även om Kvartetten styr vidare har året präglats av ett
politiskt klimat där partier i opposition av diametralt olika ideologi, har agerat ihop
för att fälla Kvartetten när tillfälle har getts. Det är olyckligt med tanke på det tuffa
ekonomiska läget som kommunen befunnit sig i och under de närmaste åren
kommer att befinna sig i. De utmaningar som kommunen står inför kräver att alla
partier agerar ansvarstagande och att vi kompromissar hellre än att plocka enkla
politiska poänger.
Även om arbetarekommunen står inför stora utmaningar kan vi inte annat än glädjas
åt den ökande graden av politik som har drivits och diskuterats inte minst på våra
representantskap. Under hösten fick arbetarekommunen in inte mindre än 25
motioner. Det tyder på att det finns en stark vilja i vår organisation att driva politik.
Den viljan behöver vi hålla i fram till nästa val och i första hand fokusera på vad vi
vill snarare än vad andra partier vill. Dock ska vi aldrig tveka inför att ta debatten
mot oppositionen angående vilket parti som på riktigt står upp för välfärden.
Det senaste verksamhetsåret har också resulterat i att många av våra förtroendevalda
i kommunen och regionen har kommit in i nya roller eller fortsatt i gamla roller men
med nya lagkamrater i laguppställningen. Med vårt valprogram som bottenplatta har
arbetet börjat med att förverkliga vår politik i alla sammanhang där socialdemokrater
har inflytande. Vi befinner oss fortfarande tidigt i mandatperioden och ser fram mot
att det arbete som påbörjats politiskt och organisatoriskt, ska leda fram till ett gott
valresultat 2022.
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Styrelsen för Norrköpings Arbetarekommun får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen är en ideell förening med politiskt ändamål och har sitt säte i
Norrköpings kommun. Främjande av verksamheten Norrköpings arbetarekommun
bedriver politiskt arbete under namnet Socialdemokraterna i Norrköping. Detta sker
genom politiskt påverkans- och dialogarbete gentemot medborgare i Norrköpings
kommun. Vidare utbildar arbetarekommunen sina medlemmar och förtroendevalda i
politiskt arbete samt tillhandahåller stöd för de medlemmar som uppbär offentligt
valda förtroendeuppdrag. Som en resurs i detta arbete har arbetarekommunen
anställd personal motsvarande en heltidstjänst.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Under 2019 har Norrköpings Arbetarekommun bedrivit ett omfattande utåtriktat
arbete gentemot Norrköpingsborna. Den politiska studieverksamheten har ökat och
arbetarekommunen deltog aktivt i EP-valrörelsen och bedrev övrig opinionsbildning
löpande under året.

Flerårsöversikt
2019
2018
2017
2016
2015
Huvudintäkter 1 354
1 529
1 575
1 511
1 461
Årets resultat 130
-303
262
94
56
Soliditet (%)
91
84
83
71
76
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning.
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Ekonomisk berättelse
Resultaträkning
Not
1
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter 1 354 469
Kostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

2
-371 856
3

Rörelseresultat

190101-191231

18010-181231

259 045
25 624
1 068 605
1 195

272 778
53 053
1 141 313
61 371
1 528 515

-137 770
-634 766
-70 000
-1 214 392

-166 000
-799 278

-854 924
0
-1 820 202

140 077

-291 687

-10 745
-10 745

-10 745
-10 745

Finansiella poster
Räntekostnader och
liknande resultatposter
Summa finansiella poster

-307
-307

-343
-343

Resultat efter finansiella poster

129 827

-302 775

Bokslutsdispositioner
Budgeterat uttag valfond

0

330 000

Resultat före skatt

129 827

27 225

Årets resultat

129 827

27 225

Avskrivningar
Avskrivningar
Summa avskrivningar

4
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Balansräkning
Not
1

191231

181231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg, installationer och konst4
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

10 746
10 746
10 746

21 491
21 491
21 491

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

24 890
23 921
151 311
200 122

102 954
7 564
172 113
282 631

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa övriga kortfristiga placeringar 589 172

589 172
589 172

589 172

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

494 508
494 508

281 242
281 242

Summa omsättningstillgångar

1 283 802

1 153 045

SUMMA TILLGÅNGAR

1 294 548

1 174 536
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Balansräkning
Not
1

191231

181231

986 792
199 827
1 186 619

1 289 567
-302 775
986 792

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

6 025
71 678
30 225
107 928

83 274
48 771
55 698
187 744

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 294 548

1 174 536

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat före bokslutsdisposition
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

5
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om
årsredovisning i mindre företag.
Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Inventarier, verktyg och installationer består i huvudsak av konst och
datorutrustning. Vid fastställandet av det avskrivningsbara beloppet för dessa har
hänsyn tagits till beräknat värde.
Not 2 Lämnade bidrag
De lämnade bidragen under året utgörs av ett årligt anslag till SSU på 130 000
kronor, samt 7 770 kronor i verksamhetsbidrag till S-föreningar.
Not 3 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

190101 -191231

180101-181231

0
1
1

0,9
0,4
1,3

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
190101 - 191231

180101-181231

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

240 585
229 840

208 350
240 585

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-208 349
-10 745

-208 349
-10 745

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-208 349
10 746

-208 349
21 491
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Not 5 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 361 674 kronor avsedda för
föreningens valarbete, 30 000 kronor avsedda för föreningens arbete med
ungdomsverksamhet och 4 246 kronor avsedda för föreningens teknikinvesteringar.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att till förfogande stående medel
Årets resultat
129 827
Totalt
129 827
disponeras för
avsättning till 1:a maj-fond
26 400
avsättning till valfonden
103 427
Totalt
129 827

Årsredovisning
190101-191231

Årsberättelse för den
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Fullmäktigegruppens verksamhetsår 2019 var det första hela året som vi, tillsammans med
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna styrde kommunen i minoritet. Kvartettens vilja
att leda kommunen har inte på allvar utmanats av oppositionspartierna, men det förhandlingsoch förankringsarbete som krävts inför beslutsprocesserna har ibland varit omfattande och
tidskrävande.
Efter en viss avmattning förra året steg befolkningstillväxten återigen under 2019 och resulterade
i en befolkningsökning med 1520 personer, en utveckling som ligger i linje med åren 2015 och
2017. Det bedöms fortfarande råda bostadsbrist i kommunen, framför allt i Norrköpings
innerstad. Socialdemokraterna och de övriga Kvartettenpartierna har därför under året röstat
igenom ett åtgärdspaket för att minska problem med trångboddhet och oriktiga
hyresförhållanden på den lokala bostadsmarknaden. Norrköpings kommun har för tillfället också
den högsta byggtakten i länet med över 800 påbörjade bostäder 2019.
Arbetslösheten har under lång tid minskat i kommunen, men för första gången på två och ett
halvt år ökade arbetslösheten i december 2019 vid en jämförelse med motsvarande månad ett år
tidigare. Ökningen på 0,1 procentenhet var visserligen marginell, men kan ändå antas vara ett
tecken på en vändning i konjunkturen. Arbetslösheten bland utrikes födda har dock fortsatt
minska, medan ökningen skedde bland personer födda i Sverige.
Den mest glädjande utvecklingen ser vi emellertid inom skolan där betygensresultaten har fortsatt
att förbättras. Exempelvis ser man i årskurs 9 tydliga framsteg inom alla de tre resultatmåtten –
meritvärde, gymnasiebehörighet samt uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Snittet för samtliga
resultatmått låg efter höstterminen 2019 på högre nivåer än vad de gjort under den senaste
femårsperioden.
En annan fråga som hamnat i särskilt fokus under året är kommunens ekonomiska stabilitet. Den
demografiska utvecklingen, där antalet barn och äldre ökar snabbare än de som befinner sig i
yrkesverksam ålder, utgjorde det främsta skälet och dess effekter har pressat välfärden i både
Norrköping och landets övriga kommuner. I tillväxtkommuner som Norrköping, där
befolkningstillväxten länge varit positiv, bidrar dessutom det kraftiga behovet av investeringar till
att pressa ekonomin ytterligare.
I detta ansträngda läge kommer i synnerhet tre områden att bli särskilt viktiga för kommunens
fortsatta utveckling. För Norrköpings framtids skull krävs att vi fortsätter att förbättra
skolresultaten, att vi utvecklar klimatarbetet och att vi förstärker den grundläggande tryggheten
för de som är allra mest utsatta. Trots den tuffa ekonomiska situationen kunde skolan fortfarande
värnas helt från effektiviseringskrav i Kvartettens budgetförslag som antogs av
kommunfullmäktige under hösten, samtidigt som nya lokaler för skolor och LSS-verksamhet
prioriterades särskilt i investeringsbudgeten.
För att så långt som möjligt kunna försvara välfärden även i tider när den demografiska
utvecklingen pressar kommunens kostnader antogs även ett nytt förslag till finanspolitiskt
ramverk i samband med budgetbeslutet. Det nya ramverket innehåller en självverkande
mekanism för hur kommunens egen finansiering av investeringar återigen ska återgå till minst två
procents överskott i budgeten. Med ett brett förankrat stöd bidrar en sådan modell till en
trovärdig och långsiktigt hållbar ekonomisk politik för Norrköpings kommun.

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen bestod av 26 ordinarie ledamöter och 13
ersättare.
Adjungerade är gruppledare i nämnd och styrelse som inte har plats i kommunfullmäktige samt
politiska sekreterare. Arbetarekommunens styrelse äger närvaro- och yttranderätt.

Gruppstyrelsen
Ledamöter
Lars Stjernkvist, ordförande
Irma Görtz, vice ordförande samt ordförande i kommunfullmäktigegruppen
Kikki Liljeblad
Olle Vikmång
Åsa Sköldestig
Ersättare
Alexander Winge
Ann-Charlotte Wiberg
Adjungerade
Teresa Carvalho (t.o.m. 2019-03-16), Mattias Ottosson (fr.o.m. 2019-03-16), Linus Emmoth och
Per Ziljat

Kommunalråd
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande
Kikki Liljeblad

Gruppledare
Kommunstyrelsen: Lars Stjernkvist, ordf.
Kommunfullmäktiges ordförande: Olle Vikmång
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden: Senad Mutic, 1:e vice ordf.
Stadsplaneringsnämnden: Clas Nöid, 1:e vice ordf.
Utbildningsnämnden: Kikki Liljeblad, ordf.
Bygg och miljönämnden: Maria Sayeler, ordf.
Socialnämnden: Roger Källs, ordf. (t.o.m. 2019-07-31)
Socialnämnden Francisco Montero Carnot (fr.o.m. 2019-09-19)
Vård och omsorgsnämnden: Olle Vikmång, ordf.
Tekniska nämnden: Åsa Sköldestig; 1:e vice ordf.
Kultur och fritidsnämnden: Olle Johansson, ordf.
Överförmyndarnämnden: Lena Wass, ordf.
Valnämnden: Inger Petersson, ordf.
Hyresbostäder i Norrköping AB: Thomas Idenås, ordf.
Norrköping Vatten och Avfall AB: Jan-Olov Johnson, ordf. (t.o.m. 2019-03-28)
Norrköping Vatten och Avfall AB: Kaisa Karro, ledamot (fr.o.m. 2019-03-28)
Norrköping Norrevo Fastigheter AB: Mårten Arnberg, ordf. (t.o.m. 2019-03-28)
Norrköping Norrevo Fastigheter AB: Lena Byström, ordf. (fr.o.m. 2019-03-28)
Norrköpings Hamn AB: Hans Lundin, ordf.
Norrköping Airport AB: Håkan Liljeblad, ordf.

Personal
Per Ziljat arbetade som politisk sekreterare åt den socialdemokratiska
kommunfullmäktigegruppen.

Möten
Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har under verksamhetsårets 2019 haft 11
protokollförda möten.

