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Förord
Vårt parti är en folkrörelse. Vi är nästan 700 medlemmar i Halmstad
som bär Socialdemokratins politiska kraft i vardagen - på möten, i
debatter, på sociala medier eller var än vi finns. Våra värderingar är
utgångspunkten för vårt engagemang, och vår styrka bygger på vår
förmåga att utveckla verksamheten och stärka vår kraft som rörelse.
Sedan ett antal år tillbaka har vårt parti tillsammans med ABF utvecklat
studieverksamheten väsentligt - medlemsutbildningar och
ledarskapsutbildningar bedrivs nu i hela landet och via studieportalen
kan alla medlemmar ta del av hela partiets studieverksamhet. Som ny
medlem är målsättningen att du ska erbjudas en utbildning inom 6
månader och som ny förtroendevald kan vi nu erbjuda
ledarskapsutbildningar utifrån ditt uppdrag.
Studieverksamhet som omfattar såväl lokala medlemsutbildningar som
centrala avancerade ledarskapsutbildningar.
Tillsammans med ABF har partiet utvecklat ett nationellt
ledarskapsinstitut - där arbetarrörelsen gemensamt kan bedriva
ledarutbildningar för såväl förtroendevalda som anställda.
Ledarskapsinstitutet ska hjälpa oss att utveckla vår ledarskapssyn och
ställer nu tydliga krav på hur vi vill se ledarskapet utvecklas för de som
företräder vårt parti - vi ska vara våra värderingar.
Vårt agerande och våra handlingar ska självklart spegla de värderingar
vi står för!
Partiet går vidare med digitaliseringen av vår studieverksamhet och
ökar därmed också studiernas tillgänglighet. Studieverksamheten roll
kommer därmed att förstärkas i Halmstad arbetarkommun och
användas som verktyg för att utveckla både medlemskapet och
organisationen.

Socialdemokraterna Halmstad (Arbetarkommunens Halmstad)
studieplan och studier kommer att ha partiets studieplan som
utgångspunkt och i och med det kommer ambitionsnivån att höjas.
Att vi i Halmstad arbetarkommun får välutbildade medlemmar som
aktivt i olika roller kan föra fram en stark socialdemokratis politik.

Till detta har partiet tagit fram nedanstående ledarskapsidé
Socialdemokratisk ledarskapsidé
För att det socialdemokratiska ledarskapet ska bli framgångsrikt har det
antagits en ledarskapsidé. Denna ska fungera som en kompass i viktiga
grundläggande värderings-frågor. Här nedan ser du ledarskapsidén.
------Grattis! Du är en av de som fått förtroendet att vara förtroendevald
och ledare i, eller som representant för, vårt parti.
Det här är socialdemokratins syn på hur ett ledarskap ska utövas.
Vår ledarskapssyn utgår från en enkel men viktiga devis ”Du ska vara
dina värderingar” Du företräder alltid socialdemokraterna oavsett var
och när.
Värdegrund
Våra värderingar bottnar i några grundläggande principer: Alla
människor är lika mycket värda och har en lika rätt att vara olik. Vi tror
att varje människa är en unik, tänkande och reflekterande individ.
Människan är en social varelse med en förmåga och vilja att utvecklas,
påverka och ta ansvar.
Vi är alla beroende av varandra, och vi behöver mötet och samspelet
med andra för att utvecklas, lära nytt och växa som individer.
I demokratiska processer och mötesplatser som välkomnar, lyfter fram,
bejakar nyfikenhet och frågandet och stärker människors delaktighet,
där växer dialogen, bildningen och kunskapen och därmed individen.
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Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka, alla har samma
skyldighet att ta ansvar.

är våra beslutsprocesser tydliga och öppna, för att besluten ska få
styrkan av att vi fattat, och står bakom, dem tillsammans.

Organisationskultur
Vi strävar efter en kultur där människor blir hörda, sedda, respekterade
och delaktiga.
En kultur som odlar det meningsfulla i det politiska engagemanget.

• Synliggörande och uppmuntrande – vi anstränger oss för att alla ska
få det utrymme som krävs och för att var och en ska få möjlighet att
komma till sin rätt. Vi tror på människors förmåga och vilja utvecklas
och växa i nya och gamla roller och uppgifter.

Alla har ansvar för vilken kultur som utvecklas i organisationen. Du
som ledare har dock ett särskilt ansvar.

• Modigt och tryggt - vi ställer upp för varandra och stöttar varandra.
Om någon av oss gör fel är vi förstås kritiska mot felet men är ändå där
för varandra som partivänner. Vi backar inte från att agera i frågor som
upplevs svåra eller komplexa.

Du som har en ledarroll har, genom ditt sitt sätt att vara, en mycket
stor påverkan på hur organisationen fungerar. Inte minst genom att
sätta gränser och ge stöd för en jämställd organisationskultur.
Ditt sätt att vara ledare avgör om partiet är trovärdigt – om det lever
upp till sin idé och sin värdegrund.
Krav på dig som ledare
Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den
mening och den känsla som skapar engagemang, som skapar rörelse i
rörelsen. Som stärker förnyelsekraften och förändringsförmågan. Som
engagerar många att göra skillnad.
Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar
för det gemensamma men också för varandra.
Praktik och retorik måste hänga ihop, vi måste säga, göra och vara vår
värdegrund!
Det Socialdemokratiska ledarskapet ska vara:
• Demokratiskt – alla i gruppen får chansen att föra fram sina åsikter
och allas argument värderas utifrån samma måttstock. När vi tar beslut

• Visionärt och uthålligt – Vi håller iden och rörelsens ändamål i fokus,
vågar tänka nytt men vi agerar så att vi kan stå för det vi sagt och gjort
för lång tid framöver. Det gäller både det politiska innehållet och hur vi
agerar mot varandra.
För att du ska få förutsättningarna att leva upp till partiets
förväntningar på dig, erbjuder partiet ledarskapsutbildningar. Där kan
du få möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap och samtidigt
bygga nätverk med andra Socialdemokratiska ledare.

Aktiviteter
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Medlemsutbildningar:
Del 1
Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till
Deltagarna ska definiera, förstår och diskuterar de grundläggande
värdeorden i vår ideologi.
Få en förståelse för hur vår folkrörelse fungerar och dess fördelar. Stifta
bekantskap med, och träna på mötesteknik. Diskutera och få insikter i
hur Socialdemokraterna är och uppfattas vara, samt samtala om hur
partiets politik och organisation kan utvecklas.
Denna utbildning ska erbjudas alla nya medlemmar i partiet, och
genomförs löpande utefter behov.
Del 2
Fortsättning – Ideologi, historia och organisation.
Ge en introduktion till kommunikation och opinionsbildning.
Deltagarna ska få bättre förståelse om hur klass, kön och andra
maktstrukturer påverkar oss. Ge en förståelse för socialdemokratins
utveckling från 1930-talet och framåt.
Deltagarna ska få en förståelse för ideologin i dagspolitiken. Att
deltagarna vinner insikter om hur det parlamentariska systemet ser ut
lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt, samt hur man kan
påverka genom de beslutsvägar som finns.
Denna utbildning ska erbjudas alla medlemmar som gått del ett, och
genomförs löpande utefter behov.
Partidistrikten ansvarar för att säkerställa att alla medlemmar erbjuds
medlemsutbildning del ett och två.

https://socialdemokraterna.abf.se/studiematerial/medlemsutbildni
ng-del-1-och-2/
Del 3
Fördjupning – Så förändrar vi samhället.
Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge
deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för
att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar.
Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av
folkrörelseorganisering. Utbildningen genomförs löpande under året,
fördelat geografiskt över landet.

https://socialdemokraterna.abf.se/varautbildningar/medlemsutbildning/ansokan-del-3/
Partistyrelsens kansli ansvarar för medlemsutbildning steg tre och för
dem som har gått medlemsutbildning steg 1 och steg 2 i
Partidistriktet(PD) regi.

https://socialdemokraterna.abf.se/varautbildningar/medlemsutbildning/ansokan-del-3/
Partistyrelsens kansli ansvarar också för att utbilda handledare,
tillhandahålla studiematerial, handledarmaterial och
utvärderingsverktyg.

Ledarskapsutbildning
Att vara förtroendevald i, eller åt partiet är en betydelsefull och central
uppgift. Engagerade och framtidsinriktade ledare är nyckeln till
framgång.
Partiets ambition är att ge socialdemokratiska förtroendevalda i hela
landet förutsättningar att axla sitt viktiga ansvar.
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Kravet på våra företrädare i partiorganisationens alla nivåer är inte bara
att de ska ha förmågan att leda ett parti, de ska också vara en

samhällsförändrande kraft

behöver för att, utifrån en gemensam värdegrund och ett hållbart
ledarskap, leda samhällsförändringen. Utbildningen genomförs en gång
per mandatperiod.

Partidistrikten ansvarar för att alla som har ett uppdrag i eller åt
partiet går ”Ledarskapsutbildning – Grundläggande för dig som har
uppdrag i eller åt partiet”.

https://socialdemokraterna.abf.se/varautbildningar/ledarskapsutbildning/ansokan-till-avanceradledarskapsutbildning/

Därefter går de med ledande uppdrag en funktionsutbildning utefter
vilket specifikt uppdrag/funktion man har ex. att vara lokalpolitiker, att
vara kyrkopolitiker, att leda andra partivänner eller att ha en
styrelsefunktion (ordförande, kassör, sekreterare, valberedning, retorik,
cirkelledare).

Ledarskapsutbildning

Påbyggnad för dig som leder partivänner
Utbildningen bygger på upplevelsebaserat och verklighetsförankrat
lärande som utgår från din egen verksamhet och dina unika
erfarenheter. Utifrån dina egna personliga förutsättningar kommer du
att få hjälp med att utveckla din ledarstil och dina styrkor tillsammans
med andra – både teoretiskt och praktiskt. Utbildningen genomförs
årligen.
https://socialdemokraterna.abf.se/varautbildningar/ledarskapsutbildning/ansokan-till-avanceradledarskapsutbildning/
Avancerad för sig som är ledande nationell, regional eller lokal
företrädare.
Denna utbildning vänder sig till dig som har fungerat länge som
företrädare i eller åt vårt parti, såsom ledamot i partistyrelsen,
gruppledare i riksdagen, eller är ett erfaret kommunal- regional- och
oppositionsråd. Syftet är att ge de insikter, metoder och verktyg du

Pedagogisk handledarutbildning Utbildningen vänder sig till PD
handledare och i vissa fall AK:s handledare.
Utbildningen genomförs av det nationella pedagoglaget på ett antal
platser i landet.
Handledaren ska efter utbildningen kunna lägga upp, genomföra och
efterarbete en kurs, exempelvis Medlemsutbildning del 1 eller 2 och
Grundläggande ledarskapsutbildning.
Utbildningen genomförs löpande under året, fördelat geografiskt över
landet.
https://socialdemokraterna.abf.se/vara-utbildningar/pedagogiskautbildningar/
Utbildningar för anställda i partiet
PSK genomför, tillsammans med HR avdelningen och Rådet för
arbetsgivarfrågor, utbildningar för de olika personalkategorierna som
finns i partiet ex.
 assistenter,
 förste ombudsman,
 organisationsombudsman m.fl.
Utbildningarna tas fram utifrån behov.

Ex på utbildningar:
 Introduktion för nya assistenter,
 3- Stegsutbildning för ombudsmän
 Ekonomistyrning och finansiering av verksamhet,
 Kompetensbaserad rekrytering
 Att vara förtroendevald och arbetsgivare.
https://rosen.socialdemokraterna.se/partiet/personalutbildning.4.7fd510461
5bfbd448fb8e140.html

Övriga utbildningar inom rörelsen som man kan vara intresserad
av.
Wigforssakademin
Wigforssakademin är utbildningen för dig som vill förstå hur samhället
fungerar, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och
fördjupa dig i arbetarrörelsens idédebatt. Utbildningen vänder sig till
dig som har hjärtat till vänster och gillar folkbildning. Du kan vara
fackligt aktiv, student, förtroendevald, engagerad för en enskild politisk
fråga eller är allmänpolitiskt intresserad. Du behöver inte ha studerat
vid universitet eller högskola och du behöver inte heller vara medlem i
S-studenter eller Socialdemokraterna.
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Kontaktpersoner för studier är:
Anette Öhrn, Studieansvarig
Socialdemokraterna Halmstad (Halmstad arbetarkommun)
Mobil: 070-540 28 93
aeohrn@telia.com
Therese Svensson-Stoltz, Studieansvarig
Socialdemokraterna Partidistriktet Halland
therese.svensson-stoltz@regionhalland.se

Kontaktperson för ABF Halland för olika studier bland annat i
föreningarna Halland.
Anna-Lena M Möller, Processledning medlemsorganisationer och
Verksamhetsutveckling fackliga och politiska organisationer
Tel: 035-17 77 65
Mobil-070-630 19 23
anna-lena.moller@abf.se
Långsiktig planering
-

http://xn--a-folkhgskolorna-swb.se/kurs/wigforssakademin/
-

Medlemsutbildning steg 1 & 2 samt ledarskapsutbildning steg 1
& 2 arrangeras årligen. Det nationella målet om att alla nya
medlemmar ska erbjudas en medlemsutbildning inom 6
månader är också Halmstad mål
2019 fokus på att bygga ett utbildningslag
2020 fokus på funktionsutbildningar
2021 fokus på valförberedande studier

