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Studieplan för 

Umeå socialdemokratiska arbetarekommun 

för verksamhetsåret 2021 
 

 

1 Bakgrund 

 
Vårt parti är en folkrörelse. Vi är nästan 75.000 medlemmar 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. En god studieverksamhet utgör en 

väsentlig grund för ett framgångsrikt politiskt arbete. Det finns såväl stort behov som goda 

möjligheter att utveckla studieverksamheten under mandatperioden. För att göra det krävs en 

tydlig inriktning, baserad på behoven i arbetarekommunen, samt en starkare organisation på 

förtroendemannasidan.  

 

2 Inriktning och syfte 

Studieverksamheten i Umeå arbetarekommun ska utgå från partidistriktets studieplan. 

Verksamheten ska syfta till att stärka partiorganisationen genom fler aktiva och engagerade 

medlemmar, samt utveckla vår ledarskapssyn. 

Studieverksamheten i arbetarekommunen syftar till att uppnå följande: 

 

- Socialdemokraterna i Umeå ska stärka studieverksamhetens roll som verktyg för att 

utveckla både medlemskap, organisation och politikens innehåll     

 

- Socialdemokraterna i Umeå erbjuder alla förtroendevalda ledarskapsutbildningar 

utifrån deras uppdrag 

 

3 Välkomnande parti 
 

Att Socialdemokraterna i Umeå ska vara ett välkomnande parti innebär att alla, oavsett tidigare 

politisk kunskap, ska erbjudas en medlemsutbildning av hög kvalitet för att ge medlemmarna 

verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, 

ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får medlemmarna större möjligheter till 

delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap. 

AK ansvarar för att:  
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- Kontakta ny medlem med inbjudan till nästkommande aktivitet och introduktionsträff 

inom tre månader från att personen blivit medlem i partiet. Inbjudan till 

introduktionsträff skickas av arbetarekommunens expedition, och berörd s-förening 

ansvarar för att ta kontakt med medlemmen för att informera om sina aktiviteter. 

 

- Genomföra informations- och diskussionsträffar för nya och potentiella medlemmar.  

 

- Erbjuda alla nya medlemmar en Introduktionsutbildning på två träffar där temat är 

den lokala partiorganisationen och politiken. Minst två Introduktionsutbildningar 

per år ska genomföras. 

 

- Erbjuda alla nya medlemmar Medlemsutbildning steg 1 och 2 på totalt 18 +18 

studietimmar. Medlemsutbildningen kan med fördel genomföras av partidistriktet med 

hjälp av ett länsövergripande handledarlag. Utbildningen kan också genomföras av 

Arbetarekommunen i egen regi. 

 

Inbjudan till medlemsutbildningen ska gå ut via mejl till nya medlemmar inför varje 

kurstillfälle som erbjuds under ett år, men information om dessa kurstillfällen ska även 

göras tillgänglig för gamla medlemmar genom arbetarekommunens hemsida, 

facebooksida, samt utskick till s-föreningarnas ordförande och studieorganisatörer. 

Dessa ska uppmana föreningens medlemmar att gå utbildningen. 

 

Alla som gått medlemsutbildningen steg 1 och 2 ska uppmuntras att söka 

medlemsutbildningen steg 3. Detta görs genom information när steg 1 och 2 genomförs 

samt genom utskick till de medlemmar som gått steg 1 och 2 föregående år. 

Informationen ska också göras tillgänglig för alla medlemmar genom 

arbetarekommunens hemsida, facebooksida, samt utskick till s-föreningarnas 

ordförande och studieorganisatörer 2 månader före varje kurstillfälle. 

 

AK kan stimulera bildningsverksamheten och allmänpolitisk, ideologisk utveckling genom  

➢ att Idéforum blir ett återkommande inslag med minst 4 träffar per år. Ansvaret kan 

cirkulera   mellan s-föreningarna 

➢ att minst en tematisk studiecirkel, direkt kopplade till ämnesområden inom 

respektive nämnd, styrelser och bolag, genomförs varje år 

➢ att inför varje valrörelse genomförs studiecirklar kopplade till kommunala, regionala 

och landsövergripande valprogram 

➢ att det byggs upp en beredskap för studie-och utbildningsverksamhet inom 

dagsaktuella frågor, både av lokal, regional och rikskaraktär 

➢ att den ideologiska skolningen inom partiet förstärks för att bland annat möta fortsatta 

privatiseringar inom en rad välfärdsområden, förändrade politiska styrkeförhållanden, 

samhällsekonomi m m 

➢ att minst en cirkelledarutbildning per år genomförs inom partiet med hjälp av ABF. 

➢ att den digitala studie- och utbildningsverksamheten utvecklas med hjälp av ABF. 

Alla medlemmar ska erbjudas skolning inom socialdemokratisk ideologi och i den aktuella 

politiska dagordningen för att möjliggöra för dem att delta i samhällsdebatten och påverka 

partiets framtida politikutveckling.  
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AK ansvarar för att:  

 

- Erbjuda allmänpolitisk och ideologisk politisk skolning. Arbetarekommunen 

uppmanar också s-föreningarna att organisera studiecirklar kring det nya kommunala 

handlingsprogrammet. 

4 Ledarskapet 
 

Praktik och retorik måste hänga ihop, vi måste säga, göra och vara vår värdegrund! 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 engagerar många att göra skillnad. Ledarskap 

är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar för det gemensamma men också för 

varandra. 

AK ansvarar för att:  
 

- Erbjuda funktionsutbildning för S-föreningar. Arbetarekommunen skickar information 

om dessa utbildningar årligen till ordförande och studieorganisatörer i s-föreningarna, 

samt lägger ut information på sin hemsida och facebooksida. 

 

- Genomföra studiecirklar med materialet ”Organisationsutveckling” riktad till s-

föreningsstyrelser och s-grupper i nämnderna.  

-  

- Fortlöpande genomföra ledarskapsutbildning – Grundläggande för dig som ledare i, 

eller åt partiet, med den framtida ambitionen att alla oavsett nyvald eller tidigare 

förtroendevald har fått denna utbildning.   

 

- Under varje mandatperiod erbjuda de som har ett uppdrag åt partiet en ledarskaps- och 

funktionsutbildning utifrån specifik funktion/uppdrag. 


