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Förord
Vi står inför ytterligare fyra år där Sverige och merparten av 
befolkningen kommer pressas tillbaka till tider där klassklyftorna var 
stora och fåtalet hela tiden rider på gyllene vågor av den politik 
borgarna bedriver. Det är tid för arbetarrörelsen att ta sig ut på en resa 
av föryngring för att få den framtid vi vill ha och förtjänar. 
Näringslivets kaka måste delas till alla på ett humanare sätt och inte 
bara ta från de svaga för att ge till de som redan har. Ju mer du har 
desto mer skall du få är nutidens melodi som nu sjungs av borgerliga 
regeringen med Reinfeldt och Borg i spetsen. Föreningar i Borås 
Arbetarkommun har ett stort ansvar för den framtida 
medlemsutvecklingen. Behovet av denna känner vi alla till samt vilken 
tuff utmaning vi står inför med den politiska arena vi blev tilldelade den 
19 september 2010. 
      Idag då alltför många väljer efter plånboken och den situation man 
befinner sig i för tillfället. De som är friska tänker ej tanken på att det 
kan ändras. Många med jobb är nöjda över de smulorna som kastas till 
dem från storfräsarna med pengar. Ideologin för ett bra Sverige med 
ett samhälle för alla glider allt längre bort från oss. Den ideologi som 
för oss inom socialdemokratin är självklar. Vi behöver få tillbaka vår 
gemenskapskänsla som borgarna genom bl a Timbro raserar till tänk 
på dig själv och din ekonomi. 
      Vi behöver återigen jobba hårt för att få det samhälle som börjades 
bygga i 1800 talets slut och som nu borgarna vill rasera med en tävling 
där den starkaste vinner och de svaga bjuds ut till
ättestupan. 

Micael Emilsson
Studieorganisatör
Tel. 13 15 03
Mobil: 0733-30 65 99
E-post: micael.emilsson@bredband.net
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Studiecirklar
Startar Tid Studiecirkel Sista anm. dag

Styrelseutveckling Föreningarna 
genomför utb.  

Politiska riktlinjer Föreningarna
genomför utb.  

Kommunalpolitiskt  Föreningarna
handlingsprogram genomför utb.

24 januari 18.00 Arbetarerörelsens historia 15 januari

24 januari 18.00 Ideologi 15 januari

3 februari 18.00 Miljöframsteg  22 januari

5 februari 10.00 Gruppledareutveckling  28 januari

15 februari 18.00 Medlemsutbildning 28 januari

10 februari 18.00 Kyrkopolitik  28 januari

17 februari 18.00 Uppdraget 28 januari
Utveckling av politiker

8 mars 18.00 Lär dig mer om EU 25 februari  
och vår internationella
politik

oktober 2011 18.00 Medlemsutbildning 26 september

oktober 2011 18.00 Ideologi 26 september
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Cirkelledare
Studiecirkel Namn Tfn/mobil
Medlemsutbildning Camilla Larsson 0704-33 38 07

Eije Holm 0761-09 98 09 
Anders Österberg 0703-17 96 45
Per Carlsson 0763-49 49 54

 
Ideologi Solveig Kjörnsberg 10 30 54

Peder Backlund 0705-25 42 08

Uppdraget Roland Andersson 25 64 26
(Utveckling för politiker)Eije Holm 0761-09 98 09

Per-Olof Höög 41 36 54
Peder Backlund 0705-25 42 08

Arbetarerörelsens Arne Kjörnsberg 10 30 54
historia

Kyrkopolitik Uhlf Skoglund 0703-19 36 30

Miljöframsteg                 Leila Pekkala 29 49 06

Lär dig mer om EU Tomas Gustafson 0768-36 99 62
och internationell politik Erika Storme Martinger 070-750 25 97

Gruppledareutveckling Startar med en halvdagskonferens

Styrelseutveckling Socialdemokratiska föreningar genomför cirkeln

Politiska riktlinjer Socialdemokratiska föreningar genomför cirkeln

Kommunalt  Socialdemokratiska föreningar genomför cirkeln    
handlingsprogram  
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ABF (Arbetarnas bildningsförbund) är Sveriges största studieförbund 
och bildades den 16 november 1912. De tre grundarna var 
Socialdemokraterna, LO och Kooperativa Förbundet. ABF består av 
medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal. ABF är 
partipolitiskt obundet, men ABF:s värderingar sammanfaller med 
arbetarrörelsen. Organisationen finns i alla landets kommuner och 
erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. 

För mer information kontakta ABF

Studiecirkeln och cirkelledaren
Studiecirkeln är en demokratisk studie- och diskussionsform.
Den bygger på allas aktiva deltagande. En bra cirkel ger alla deltagare 
ungefär lika stort utrymme och tar vara på allas erfarenheter. För att 
en studiecirkel ska vara godkänd krävs att deltagarna träffas minst tre 
gånger, varje träff ska vara tre studietimmar (3 x 45 minuter) och 
studiecirkeln består av minst tre personer. En bra gruppstorlek är dock 
mellan sju och tolv personer. Cirkelledaren fungerar som 
mötesunderlättare och guide, den som för gruppens arbete framåt, 
förbereder träffarna och ser till att diskussionsklimatet blir så bra som 
möjligt.
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Varför ska våra 
socialdemokratiska 
föreningar anmäla in sina 
studiecirklar och 
kulturarrangemang till ABF
Alla studiecirklar och kulturarrangemang ger statliga bidrag för ABF. 
Det har våra föreningar nytta av för ABF ger tillbaka stöd till sina 
medlemsorganisationer. Deras stöd ges tillbaka i form av ekonomiska 
medel till kulturarrangemang eller när föreningen behöver hjälp med 
kostnader för material och service. Därför behöver vi ett starkt 
bildningsförbund. 

Sosserian
Vårt interna nätverk ”Sosserian” är vår huvudkanal för våra 
studiematerial. Där hittar föreningsstyrelsen och våra 
studieorganisatörer snabbt länkar till lämpliga material, för sina 
studiecirklar.

På Sosserian finns även Sosserianklubben Studier i partiet.  En plats för 
kommunikation, tips och idéer för föreningarnas studieorganisatörer. 
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Styrelseutveckling
Styrelseutveckling vänder sig till dig som har förtroendeuppdrag att 
förvalta den socialdemokratiska föreningen genom att utveckla och 
förnya arbetet genom att lära sig nya arbets- och uttryckssätt. 

Utbildning syfte är att stärka organisationen inför kommande 
valrörelser.

Material finns att beställa hos ABF

Studiecirkeln genomförs av våra socialdemokratiska föreningar

Anmälan till studiecirkel görs till 
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Politiska riktlinjer
Studiecirkel för våra socialdemokratiska föreningar som genom samtal 
ger medlemmar kunskap om den politik som Partikongressen beslutade 
2009. Syftet med studiecirkeln är att styrelsen, politiskt 
förtroendevalda och medlemmar ska få mer lärdom och argument för 
vår politik. 

Avsnitt i våra politiska riktlinjer
1. Frihet växer ur jämlikhet
2. Jobben först
3. Investera i möjligheter och framtidstro
4. Solidaritet och ansvar för välfärden
5. Agera för förändring

 
Hur våra politiska riktlinjer togs fram

Våra politiska riktlinjer arbetades fram i rådslag av partiet lokalt, 
medlemmar och våra väljare. Svar skickades in till Partistyrelsens 
utsedda arbetsgrupper. Våra politiska riklinjer antogs på 
Jobbkongressen 2009 och de bildar grunden för vårt kommande 
politiska arbete under mandatperioden. 

Material finns på hemsidan 
Politiska riktlinjer finns som PDF-fil på vår hemsida 
socialdemokraterna.se/boras under fliken ”vår politik”

Studiecirkeln genomförs av våra socialdemokratiska föreningar

Anmälan till studiecirkel görs till studieorganisatören i din förening
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Kommunalpolitiskt 
handlingsprogram

Studiecirkel för våra socialdemokratiska föreningar som ger våra 
medlemmar vetskap och argument, för vår kommunala politik. 
Kommunalpolitiskt program beslutades av våra medlemmar 2010.  

Avsnitt i vårt kommunalpolitiska program
1. Miljö, boende och samhällsbyggnad
2. Näringsliv
3. Hållbart samhälle
4. Fritid
5. Upphandling, Fair Trade, ekologiskt och närproducerat
6. Kultur
7. Omsorg om våra barn och ungdomar
8. Social omsorg
9. Borås Stad som arbetsgivare

Resurspersoner
Förtroendevalda i kommunfullmäktigegrupp, gruppledare och nämnd/
bolag

Material finns på hemsidan 
Kommunalpolitiskt handlingsprogram finns som finns som PDF-fil på vår 
hemsida socialdemokraterna.se/boras under fliken ”vår politik”

Studiecirkeln genomförs av våra socialdemokratiska föreningar 

Anmälan till studiecirkel görs till studieorganisatören i din förening
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Arbetarerörelsens historia
Startar: 24 januari

kl. 18.00
Plats: Meddelas på bekräftelse av ABF 

när medlem har anmält sig
Studiecirkeln riktar sig till medlemmar inom arbetarerörelsen som vill 
få en bakgrund för att förstå den tid och den verklighet du lever i och 
dagligen konfronteras med genom medierna. Vi kommer diskutera hur 
arbetarerörelsen och socialdemokratin har varit med och format 
samhället fram till idag. Där bl. a frågor som demokratiutveckling och 
mänskliga rättigheter är givna teman.  

Studiecirkeln startar med en samtalskväll 
    

Övriga studiedagar: Mer information vid första 
tillfället 

Sista anmälningsdag: 15 januari

Anmälan till studiecirkel görs till
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Miljöframsteg
 

Startar: 3 februari
kl. 18.00

Plats: Fristad Folkhögskola 
Växthuseffekt, resursslöseri, ökenspridning, orättvisa i världen
– vad kan du göra för att vända utvecklingen åt rätt håll

• Framtidens miljöfrågor berör alla människor.
• Vill du vara med och utbyta erfarenheter med andra intresserade 

och få ytterligare fakta?

Studiecirkeln vänder sig till dig som vill samtala kring aktuella 
miljöfrågor. Syftet med studiecirkeln är att politiskt få fram förslag som 
gynnar den framtida miljöutvecklingen.  utveckling

Fristads folkhögskola arbetar vi aktivt med miljöfrågorna och har en 
lång erfarenhet även av det praktiska miljöarbetet. Skolan har bl. a. 
investerat i solvärme, solenergi, biogasbil, värmepump och jobbar 
dagligen med vårt dagliga beteende. Skolans miljöledningssystem är 
certifierat enligt ISO 14001.

Övriga studiedagar: Mer information vid första tillfället 

Sista anmälningsdag: 22 januari  

Anmälan till studiecirkel görs till    ABF
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Gruppledareutveckling
Startar: 5 februari

kl. 10.00
Plats: Meddelas på kallelse

Förtroendeuppdraget som gruppledare innebär att handleda en grupp 
genom en process där vi får genomslag för vår politik. Uppdraget är 
inspirerande och spännande, men det kan också bli omtumlande om inte 
gruppen har ett nära samarbete.

Utbildningens syfte är att stärka dig som har ansvar att leda och 
utveckla arbetet tillsammans med ledamöter och ersättare. 
Målsättningen är även hur du som ledare får gruppen att föra ut vår 
politik i samhället olika förgreningar. 

Utbildningen vänder sig till dig som är politisk gruppledare. 

Utbildningen är obligatorisk för våra politiska gruppledare

Anmälan till studiecirkel görs till ABF
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Kyrkopolitik
startar 10 februari

kl. 18.00–20.30
Plats: Meddelas på bekräftelse utav ABF när 

medlem har anmält sig
Vår kyrkopolitiska utbildning riktar sig till våra kyrkopolitisk 
förtroendevalda eller de medlemmar som i framtiden kan tänka sig ta 
ett kyrkopolitiskt uppdrag. Deltagarna går genom samtal igenom att 
vara socialdemokratiskt förtroendevald i Svenska Kyrkan, 
kyrkoordningen, Svenska Kyrkans organisation, vår ideologi, 
sammanträdesteknik, samt vad är en församling.

Övriga studiedagar: Studiegruppen bestämmer demokratiskt om 
övriga studiedagar.

Sista anmälningsdag: 28 januari  

Anmäl till studiecirkel görs till  ABF
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Medlemsutbildning
15 februari

kl.18.00 – 20.30
Plats: Meddelas på bekräftelse av ABF 

när medlem har anmält sig
Medlemsutveckling riktar sig till medlemmar i socialdemokratiska 
föreningar. Studiematerialet innehåller vår ideologi, vår historia, vår 
organisation och vår framtid. 

Övriga studiedagar: Studiegruppen bestämmer demokratiskt om 
övriga studiedagar.  

 

Sista anmälningsdag: 28 januari

Anmälan till studiecirkel görs till ABF
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Uppdraget
 

Utveckling av politiker
Startar: 17 februari 

kl. 18.00
Plats: Meddelas på bekräftelse av ABF 

- när medlem har anmält sig
- För dig som vill fördjupa dina kunskaper om vårt parti och dess 

grundläggande värderingar om solidaritet, rättvisa och jämlikhet
- För dig som vill lära mer om vår generella välfärd, dess finansiering 

och verksamhet i riksdagen, regionen och kommunen
- För dig som vill pröva, och dela med dig av, dina kunskaper och 

värderingar om vårt samhällsbygge i samtal med andra 
intresserade partimedlemmar

Studiecirkeln utgår från ett samhällsbyggnadsperspektiv där vi ställer 
frågan: Vad behövs för ett gott liv? För barnen, de unga, de vuxna och 
de äldre.

I studiecirkeln deltar förtroendevalda med erfarenhet från olika delar 
av vår politiska verksamhet. Det är bra om du har deltagit i någon 
grundläggande medlemsutbildning och ideologiutbildning i din 
fackliga organisation eller socialdemokraterna.  

Studiedagar/tidsplan: Bestäms av studiegruppen och studiecirkeln 
genomförs under två terminer

Sista anmälningsdag: 28 januari

Anmälan till studiecirkel görs till  ABF
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Ideologi
Startar: 21 februari

kl. 18.00
Plats: Meddelas på bekräftelse av ABF 

när medlem har anmält sig
Ideologiutbildningen riktar sig till medlemmar i socialdemokratiska 
föreningar och fackliga medlemmar. Studiematerialet innehåller vår 
värdegrund/ideologi och vårt löfte för alla människors lika värde, samt 
vår historia.

    
Övriga studiedagar: Mer information vid första tillfället 

Sista anmälningsdag: 4 februari

Anmälan till studiecirkel görs till ABF
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 Lär dig mer om EU 
och vår 

internationella politik
Startar: 8 mars  

kl. 18.00
Plats: Meddelas på bekräftelse utav ABF när 

medlem har anmält sig 
Arbetarerörelsen kämpar för att få ett politiskt rödare Europa. Fokus 
ligger på att socialdemokraterna i Europas länder tar tag i frågor som 
brottslighet över gränserna, trafficking, anständiga anställningsvillkor 
så att inte länder slår ut varandra, driva på frågan om att göra något åt 
klimathotet. I denna studiecirkel får du även lära dig om hur EU: s 
organisation arbetar, samt hur socialdemokratin arbetar internationellt. 

Övriga studiedagar: Bestäms av gruppen.

Sista anmälningsdag: 25 februari  

Anmäl till studiecirkel görs till  ABF
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Medlemsutbildning
startar oktober
kl. 18.00 – 20.30

Plats: Meddelas på bekräftelse utav ABF när 
medlem har anmält sig

Medlemsutbildningen riktar sig till medlemmar i socialdemokratiska 
föreningar. Studiematerialet innehåller vår ideologi, vår historia, vår 
organisation och vår framtid. 

Övriga studiedagar: Studiegruppen bestämmer demokratiskt om 
övriga studiedagar.  

 

Sista anmälningsdag 27 september 

Anmälan till studiecirkel görs till ABF
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Ideologi
Startar: oktober

kl. 18.00
Plats: Meddelas på bekräftelse av ABF 

när medlem har anmält sig
Ideologiutbildningen riktar sig till medlemmar i socialdemokratiska 
föreningar och LO-facket. Studiematerialet innehåller vår 
värdegrund/ideologi och vårt löfte för alla människors lika värde, samt 
vår historia.

    
Övriga studiedagar: Mer information vid första tillfället 

Sista anmälningsdag 27 september 

Anmälan till studiecirkel görs till ABF
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