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Fotgraf  Atelje Braun.
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Lomander alla medverkande skribenter och 
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E-post: socialdemokraterna@framtidensmark.se
Hemsida: www.framtidensmark.se
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Peranders Götesson - 
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Expeditionen
På expeditionen har Karin Andersson slutat. Lilian är tillbaka på deltid tills vi har rekryterat en ny medarbetare.
Expeditionen är normalt öppen tisdag till och med torsdag klockan 08.00-16.00 men under rekryteringstiden är 
expeditionstiden tisdag till torsdag 08.00 till 12.00.

Textilgatan 1
511 61 Skene
Telefon 0320 401 97
Mobil 070 694 01 97

Program Kulturhuset Våren 2018 
Söndag 21/1: Balett Romeo och Julia” Bolsjoj Moskva
Fredag 26/1: Invigning Göteborgs Filmfestival
Lördag 27/1: opera ”Tosca” Metropolitan
Lördag 27/1: Göteborgs lilla filmfestival. Lördagsgodis/Knattefilm 
från 2 år i samarbete med Folkuniversitetet, aktiviteter, sminkning.
Lördags godisolkuniver och gör någon typ av workshop innan fil-
men den 27 januari.
Tisdag  30/1: Filmfestivalfilm 19.00
Torsdag 1/2: Filmfestivalfilm 19.00
Lördag  3/2:  Filmfestivalfilm
Onsdag 14/2: Alla Hjärtans dag
Lördag 24/2: Opera ” La Boheme” Metropolitan
Torsdag 8/3: Kvinnodagen med olika aktiviteter
Lördag 17/3: Opera ”Aida” Kungliga operan Stockholm
Lördag 31/3: Opera ”Cosi fan Tutte” Metropolitan                                                                                                                                     
Torsdag 5/4: Singalong
Lördag 28/4: Opera ”Askungen” Metropolitan

Har du också Facebook?
Socialdemokraterna i Mark har en 
grupp på Facebook som du kan bli 
medlem i, just nu är vi 175 medlemmar 
i gruppen. 
https://www.facebook.com/#!/
groups/Marksak/

Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 6 2017-10-16
Vinst Lottnr
1 000 kr 183 Rolf Wallerdal, Sken

500 kr 46 Inger Jörneberg, Kinna
500 kr 84 Rebecca Berglund, Kinna

200 kr 99 Lars Eriksson, Örby
200 kr 119 Kerstin Johansson, Björketorp
200 kr 160 Bengt Johansson, Hyssna
200 kr 161 Tore Hert, Hyssna

Arbetet inför valet är i full 
gång. Håll utkik efter inbjud-
ningar till möten och var med 
och påverka och hjälp till i val-
arbetet. Om vi alla hjälps åt så 
når vi vårt mål.

Är du intresserad av uppdrag 
i en nämnd, hör då av dig till 
din S-förening som sedan kan 
nominerar dig. Vi behöver vara 
många som hjälps åt! 
Är du ny eller gammal i po-
litiken har du möjligheter att 
delta i en medlemsutbildning 
och får då en bra grund att 
stå på. 

”Fullmäktigegruppen” har nu 
haft avslutning på sin utbild-
ning som pågått i 2 år och 
gästades då av kommunalrådet 
Tony Hansen från Tranemo 
som berättade om deras resa 
när de tog över makten. 
Vi startar nästa år i slutet av 
mars en utbildning för att 
stärka de som är föreslagna att 
sitta som våra ledamöter och 

ersättare i fullmäktige efter va-
let 2018. Detta i ett samarbete 
med Ulricehamn, Tranemo 
och Svenljunga.

”Det sliras på allas lika värde 
nu. Den tendensen måste vi 
bekämpa.”
Sagt av Jan Eliasson

Hos oss i Marks kommun vi-
sade detta sig i en diskussion i 
fullmäktige under hösten. Mo-
deraterna visade där upp sitt 
rätta jag i debatten om ”ensam-
kommande flyktingbarn under 
18 år och även de som ålders-
uppräknats en möjlighet att 
stanna kvar i kommunen med-
an deras asylärende avgjorts”.
Här några av Moderaternas 
utspel i fullmäktiges talarstol, 
”ska de som ljugit om sin ål-
der premieras för detta”, ”det är 
inte riktiga barn vi talar om”, 
”de har inga riktiga skäl till 
asyl” och att det skulle bli dyrt 
då ”vi inte vet hur många som 
skulle välla in i kommunen”. 

Juletid och bara 9 månader kvar 
till valet och så mycket att göra!

Sanningen är  att det finns 
knappt 30 barn i denna grupp.
Vi har drivit frågan som en 
fråga om medmänsklighet. 
Nu är beslutet att de stannar i 
kommunen och fortsätter att 
gå i skolan i väntan på beslut, 
åtminstone fram till siste de-
cember 2018. Tyvärr har beslu-
tet nu överklagats så vi får se 
hur det slutar......

Vill rikta ett stort varmt tack 
till Peter Landgren för att du 
tog på dig rollen som kommu-
nalråd och gjorde det möjligt 
för Lisa att var föräldraledig. 
Du fick ett tufft år med några 
oförutsedda händelser som du 
klarade med stor skicklighet.
Stort tack!

Processen med att anställa ny 
kanslist tar sin tid och under 
tiden ställer Lilian upp och 
hjälper oss, stort tack Lilian! 

Nu stundar julledighet

Önskar er alla en God Jul & 
Gott Nytt År
Ta hand om er och bär reflex i 
mörkret!

Er ordförande
AnnSofi Tureson
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Fotograf Atelje Braun.

24:e biskopen
Den 4 mars 2018 vigs Su-
sanne Rappmann till biskop 
i Uppsala domkyrka och lör-
dagen den 10 mars välkom-
nas hon till stiftet i Göte-
borgs domkyrka. Därmed blir 
Susanne den 24:e biskopen 
och den första kvinnan som 
blir biskop i Göteborgs stift.

Första prästvigningen 
med kvinnor
Susanne Rappmann är född 
1965 i Skåne och är nu bo-
satt i Lindome. Hon präst-
vigdes 1992 för Göteborgs 
stift i den första ordinarie 
prästvigningen då kvinnor 
vigdes till präster i Göteborgs 
domkyrka av biskopen i Gö-
teborg.
 
Susanne Rappmann arbetar 
sedan 2014 som kyrkoherde i 
Mölndals pastorat i Göte-
borgs stift. Hon är också 
Kontraktsprost i Mölndals 
kontrakt. Susanne har tidi-
gare bl a arbetat som kyrko-
herde i Värö-Stråvalla för-
samling och komminister i 
Stensjöns församling. Su-
sanne har också arbetat som 
universitetslektor vid Bräcke 
Diakoni samt vid Karlstads 
universitet.

2005 disputerade Susanne 
Rappmann i systematisk teo-
logi vid Karlstads universitet 
på en avhandling om funk-
tionshinder och teologi.

Äntligen en kvinna som 
biskop i Göteborgs stift
Onsdagen den 8 november var det klart vem som blir 
Göteborgs stifts nya biskop. Vid röstsammanräkningen 
fick Susanne Rappmann 68,8 % av rösterna och är där-
med biskop electa, vald biskop. Susanne valdes med 
773 röster mot Erik Johanssons 332. 

Susanne Rappman. Fotograf Harald Nilsson.

Peters spalt

För snart ett år sedan påbörjade 
jag mitt vikariat som Kommu-
nalråd för mammalediga Lisa 
Dahlberg.
 
Jag skulle ljuga om jag sa att jag 
inte tyckt det varit roligt, men 
också stundtals arbetsamt och 
svårt. Jag har dock fått förnyat 
hopp kring politiken och dess 
möjligheter att förändra, också 
när man är i opposition – som 
nu senast i samband med bud-
getarbetet där våra förslag fick 
gehör hos Kommunfullmäkti-
ges majoritet.

Jag har på heltid fått ägna mig 
åt att försöka påverka förhål-
landen så de kan ge förutsätt-
ningar för ”det goda livet”, sam-
tidigt som jag fått förmånen att 
möta en mängd verksamheter 
och besöka orter i kommunen 
som jag sällan eller aldrig tidi-
gare besökt. Framför allt har jag 
dock fått möta människor. 

Marks kommun är framför allt 
de människor som bor här, och 
mitt i räknandet av slantar och 
fördelning av resurser är det 
oerhört viktigt att se att det är 
detta det handlar om, och att 
ekonomin inte är målet utan 
medlet

Det är därför det är så bekym-
mersamt när jag också mer och 
mer ser hur kommunen styrs. 
De olika partierna i minori-
tetsstyret har för maktens skull 
fått muta in sina egna intres-

seområden, vilket omöjliggör 
ett helhetsgrepp över kom-
munens styrning och ledning. 
Inga pengar från KF skall de-
stineras till särskilda ändamål, 
och om KF/KS har verksam-
hetssynpunkter så ”lägger dom 
sig i”. Det är en märklig och 
skrämmande syn på kommu-
nens högsta beslutande organ. 
För att hålla ihop den styrande 
minoriteten får fullmäktiges 
2-mandatpartier ett opropor-
tionerligt stort inflytande. 

Det är ingen tvekan om att 
nuvarande styre är skadligt för 
kommunen, och att något mås-
te hända nu, det kan inte vänta 
till nästa års val. Ett ”dukat 
bord” blir det inte då, trots alla 
plus i kommunens budget…. 

Mitt i allt detta finns det ändå 
hopp. I samband med beslutet 
att säkerställa de ensamkom-
mande 18-åringarnas skolgång 
och fortsatta vistelse i kommu-
nen, valde majoriteten av al-
lianspartierna att vara med oss, 
medan M valde att vandra med 
SD. I sin vilja att förhindra ett 
humant beslut använde man 
alla möjliga knep och argument 
för att stoppa beslutet, men där 
gick tack och lov gränsen för 
allianssamarbetet. 

Vi är fortsatt rätt ute. Ropen 
om och kampen för solidari-
tet och helhetssyn vinner fort-
farande gehör, samtidigt som 
omsorgen om den enskilde inte 

glöms bort. Jag är glad att jag 
inte är nyliberal, eftersom livet 
inte handlar om soloflygning. 

”United we stand - divided we 
fall”.

Peter Langren
Kommunalråd (S)

Ett år som kommunalråd
Tänk vad tiden går fort när man har roligt 
även om man inte alltid förstår hur roligt 
man har…….
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Foto: Atelje Braun

Välfärdens verksamheter får 
över 35 miljarder kronor.
Skatten för pensionärer sänks 
med 4,4 miljarder kronor.
Taket i bostadstillägget höjs.
Det största resurstillskottet 
till vården i modern tid med 
sammantaget närmare 5,5 
miljarder kronor.
Sex miljarder satsar vi på sko-
lan. Och barnbidraget höjs.

I budget efter budget visar 
vi att det är en klassisk soci-
aldemokratisk politik vi för. 
Det är en socialdemokratisk 
självklarhet att välfärden och 
barns och äldres behov är 
viktiga. De är så viktiga att vi 
blir upprörda när skattemedel, 
som borde gå till skola och 
välfärd, istället går till vinstut-
tag som gör de rika rikare.

2016 presenterades välfärds-
miljarderna, en satsning som 
ska jämna ut skillnaden i eko-
nomin bland landsting och 
kommuner samt stötta dem 
med störst behov. Nu fortsät-
ter vi presentera satsningar för 
att säkra trygghet och välfärd 
för både unga och gamla. Det 
är den generella välfärden som 
ska stärkas och det gör vi ge-
nom att höja barnbidraget, 
som inte höjts sedan 2006 
med 200 kronor i månaden. 
Även studiebidraget höjs med 
300 kronor i månaden.

Skolsystemet ska vara jämlikt, 
det är inte socioekonomisk 
bakgrund som ska avgöra hur 
din framtid blir. Därför pre-
senterar regeringen ett statligt 
stöd på totalt sex miljarder 
kronor som ska användas för 
likvärdighet och kunskapsut-
veckling i skolan.

Förra året blev läkemedel gra-
tis för barn. I år presenterar vi 
ett statligt bidrag för att möj-
liggöra kostnadsfria lovaktivi-
teter. För åren 2018 till 2020 
ska 250 miljoner kronor om 
året gå till kommunerna så att 
de kan erbjuda kostnadsfria 
aktiviteter under sommarlov 
och andra skollov. Det är inte 
föräldrars ekonomiska förut-
sättningar som ska ligga till 
grund för hur stimulerande 
och aktivt ett barns lov blir.

Socialdemokrati gör skillnad.

Phia Andersson
Medlem Skene S-förening
Partidistriktets ordförande 
Södra Älvsborg
Riksdagsledamot S

Välfärdssatsningar
I media är det ofta enkelt att kritisera 
och peka på brister och fel, men svå-
rare att ge beröm och uppmärksam-
ma något som blivit riktigt bra. Som till 
exempel årets höstbudget.

Min fördom, om att jag 
skulle vara åldermannen i 
ett sällskap av vältaliga unga 
påläggskalvar med siktet in-
ställt på riksdagen, visade sig 
såklart vara mycket lite över-
ensstämmande med verklig-
heten. På Viskadalens folk-
högskola i Seglora råder en 

anda av gemenskap. Här är 
alla moraliskt och ideologiskt 
närbesläktade. Känslan blir 
således i det närmaste famil-
jär. Här känns det sällan obe-
kvämt att slå sig ner vid ett 
bord med nya kamrater och 
falla in i diskussionen. At-
mosfären präglas snarare av 

Framtidens ledare -
en av flera medlemsutbildningar
Första dagen på kursen. Hur skulle detta bli? Med tan-
ke på kursens namn, ”framtidens ledare”, såg åtmins-
tone jag en ytterst homogen målgrupp framför mig. Vil-
ket kanske skvallrar en del om min relativt begränsade 
erfarenhet av medlemsutbildningar.

en ömsesidig nyfikenhet och 
framåtanda. Just detta nät-
verkande mellan lektioner 
och arbetspass är det som jag 
och många med mig upp-
skattar mest med våra utbild-
ningar. Kursen som sådan då, 
vad innebär den? I korthet 
vänder sig kursen till de som 
vill vara med och utveckla vår 
rörelse och vårt parti, samt 
bli en av framtidens ledare 
inom Socialdemokraterna i 
arbetarekommun eller parti-
distrikt. Deltagarna får möj-
lighet att utvecklas och stär-
kas i sin roll som förtroende-
vald. Kursen syftar till att bi-
dra till personlig utveckling, 
stöd i ledarskap, inspiration 
och erfarenhetsutbyte. Målet 
är att bidra till utvecklingen 
i rollen som politisk ledare, 
samt ge verktyg och metoder 
för det politiska arbetet och 
skapa nya nätverk. Kursen är 
genomförs på halvfart (50% 
studietakt) och innefattar 
fyra helginternat under peri-
oden september 2017 till maj 
2018. Mellan internaten har 
deltagarna mellanliggande 
arbeten.

Det kan låta lite mycket, vid 
en hastig anblick. Klarar man 
det om man som jag arbetar 
heltid, har en handfull upp-

drag och dessutom har små 
barn? Det är en befogad frå-
ga. Svaret är självklart att det 
beror på den enskilda livssi-
tuationen. Från vår arbetar-
ekommun deltar förutom jag 
två medlemmar till, som ock-
så är småbarnsföräldrar. Vi 
samarbetar mycket bra kring 
våra mellanliggande arbeten 
och för egen del tycker jag 
att tempot känns helt okej. 
Vår första mellanliggande 
uppgift genomförde vi som 
en workshop med arbetar-
ekommunens styrelse i ok-
tober. Styrelsen var mycket 
positivt inställda till uppgif-
ten de fick och vi fick mycket 
bra material att arbeta vidare 
med. Min uppmaning till 
dig som medlem är därför 
att ta tillfället i akt och gå en 
medlemsutbildning. Att gå 
en utbildning är givande på 
många sätt. Kontakta studie-
vägledaren i din s-förening 
eller läs på vår hemsida om 
vårt kursutbud.

Christopher Thorsson

Foto: Atelje Braun.
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Carina Ohlsson öppnar den regionala studiekonferensen.

Bild från valledarutbildningen för S i Väst.

Studiekonferens för  
S i Väst
Den 27-28 oktober samla-
des ca 60 studieorganisatörer 
från Västsverige på Viska-
dalens kursgård för att prata 
studier. Det är ca tre år sedan 
nu som partiet lanserade sin 
studieplan som är den för-
sta samlade gemensamma 
utbildningsplanen för So-
cialdemokraterna. Studier 
har under lång tid varit en 
lågprioriterad verksamhet i 
landets arbetarekommuner 
med några undantag. Studier 
har vi emellertid alltid pratat 
om men vi har inte genom-
fört dem. Utmaningen är att 
få alla att se att studier inte 
är endast för de nya, utan för 
alla. Vi behöver hela tiden 
lära nytt och vara nyfikna på 
världen. Thomas Fridh som 
är ombudsman på ABF och 
samordnare för partiets na-
tionella pedagoglag gav oss 
ett perspektiv på vår studie-
omfattning med en jämfö-
relse,  Partiet som helhet har 
lika många studietimmar 
genom ABF idag som PRO i 
Västernorrlands län har. Det 
finns en potential att förbätt-
ra sig, kan man säga… 

Nu handlade denna första 
studiekonferens i Västsverige 
inte bara om att vi ska få fler 
studietimmar via ABF utan 
om att höja utbildningsni-
vån på våra medlemmar. Kort 
sagt , vi ska börja arbeta för 

att genomföra studieplanen. 
Vi har idag två typer av ut-
bildningar som är priorite-
rade. Den ena är medlems-
utbildning som är en utbild-
ning för alla medlemmar och 
handlar om vårt parti, vår 
historia, vårt ideologi och vår 
organisation. Den finns i tre 
steg och har som mål att lära 
sig mer om vårt parti med lo-
kalt, regionalt och nationellt 
perspektiv. Ledarutbildning 
är den andra typen och är till 
för alla med ett förtroende-
uppdrag den finns i fyra steg 
och handlar om socialdemo-
kratiskt ledarskap. Alla ersät-
tare och ledamöter i kom-
mun- och regionpolitiken i 
landet ska erbjudas steg 1. 
Alla valda ledare ska erbjudas 
steg 2.  Steg 3 och 4 är till för 
fördjupning för ledare som 
har förtroendeuppdrag i riks-
dag, i regering, som kommu-
nalråd och liknande uppdrag. 

Helgens målsättning var att 
informera om det regionala 
stöd som arbetarekommu-
nerna har i form av Arbe-
tarrörelsens folkhögskola i 
Viskadalen och ABF Västra 
Götaland och Halland. För 
att kunna komma igång som 
Arbetarekommun så erbjuder 
dessa organisationer ledar-
skapsutbildningar, medlems-
utbildningar och funktions-
utbildningar. Denna organi-
sation ska se till att Västsve-
riges 55 arbetarekommuner 

ska utbilda merparten av våra 
medlemmar och förtroende-
valda under de kommande 
åren. Vi ska utbilda 1000 för-
troendevalda i ledarskap och 
ca 10 000 i medlemsutbild-
ning i Västsverige.  

Arbetarekommunen har ock-
så en studieplan som anger 
riktningen för vårt lokala ar-
bete. Vi arbetar för att skicka 
flera personer per gång på ut-
bildning så att man också är 
ett gäng som kan stötta var-
andra på hemmaplan. Hittills 
har det fungerat bra! 
Konferensen gav många nya 
tankar och vetskapen om att 
vi måste börja nu om vi ska 
vända trenden i partiet. Den 
bestående diskussionen un-
der konferensen var att vi 
ska utbilda fler i medlemsut-
bildning och det ska vi göra 
hemma i arbetarekommunen 
så det får bli första steget.

Starta medlemsutbild-
ning för nya medlemmar
För att komma ihåg med 
medlemsutbildning steg 1 
i sin Arbetarekommun ska 
man använda sig av partiets 
studieportal där allt studie-
material till utbildningarna 
finns. Ladda hem studie-
handledningen till medlems-
utbildningen och anmäl ut-
bildningen till ABF. Studie-
handledningen går noga ige-
nom vad man ska gå igenom 
och ger även förslag på öv-

ningar och övrigt studiema-
terial som är bra för att ta till 
sig innehållet på ett bra sätt. 
Lägg upp cirkeln i sex träffar 
enligt studiehandledningen 
och gör en planering hur du 
ska genomföra träffarna ge-
nom att bygga upp träffen 
enligt studiecirkelmetodiken 
du lärt dig på cirkelledarut-
bildningen på ABF.  

Medlemsvärdet i vårt parti 
mäts bäst i hur vi engagerar 
våra medlemmar och i vilken 
mån vi kan erbjuda ett inne-
håll. Studier kommer vara 
det dominerande verksam-
hetsinnehållet under över-
skådlig tid och det är posi-
tivt om både nya och gamla 
medlemmar möts i den verk-
samheten. Det är ett måste 
för att vi ska kunna öka i 
medlemsantal och få partiet i 
rörelse på samma sätt som vi 
hade under partiets första tid. 

Ta hjälp av ABF
För att få leda en studiecir-
kel genom Arbetarrörelsens 
bildningsförbund ska man gå 
en cirkelledarutbildning steg 
G som går över tre tillfällen 
som ger ett stöd i hur en cir-
kel går till och hur man leder 
med hjälp av cirkelmetodi-
ken via ABF.  ABF i Mark 
har utbildningar för cirkelle-
dare med jämna mellanrum. 
Man kan gå både dagtid och 
kvällstid. På träffarna får man 
chans att träffa andra ledare 

”Makten har vi till låns men partiet äger vi för evigt”
Det är värt att tänka på då vi länge nu har styrt landet och låtit 
partiorganisationen ta smällen. Vi har stannat upp som parti och 
lagt all energi på att vara statsbärande. Det tar på att både hålla 
ett parti i rörelse och leda ett land. Nu ska vi sätta partiet i rörelse 
igen och vi ska göra det genom att bilda våra medlemmar.

som har cirklar via ABF, och 
det är lärorikt för att få en 
förståelse hur många områ-
den det sker utbildning på 
via ABF i kommunen. Det 
är riktigt inspirerande att få 
denna utbildning! Man för-
står efter dessa tre träffar att 
det är en ny värld därute nå-
gonstans och att man bara 
skrapar på ytan på ABFs 
stora verksamhet och dess 
bildningsuppdrag inom ar-
betarrörelsen för våra med-
lemmar.

Ulf Dahlberg
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I år hade jag förmånen att föl-
ja med på den. Varje distrikts 
studieorganisatör bjuds in och 
har regionträffar och går på 
workshops tillsammans. 

Tomas Eneroth partistyrel-
sens studieledare var på plats 
under hela konferensen och 
pratade om att vi har kom-
mat långt med studier sedan 
vi lanserade studieplanen 
för partiet tillsammans med 
ABF. Studieportalen är till 
för alla medlemmar och där 
finns partiets utbud av studier, 
studieplanen, studiehandled-
ningar, studiematerial mm. 
nästa steg för partiet är att 
utbilda ett nationellt handle-
darlag som kan hjälpa till och 
höja kvaliteten på medlems-
utbildningarna i distrikten 
och arbetarkommunerna. 

Tomas Eneroth säger att i 
partiets verkställande utskott 
pratas det om studier som en 
naturlig del i utskottets mö-
ten för att beskriva hur viktigt 
partiledningen tycker det är 
med studier. 

Det är viktigt att det finns en 
punkt på dagordningen i varje 
PD och AK om studier för att 
ämnet ska prioriteras. Det ska 
finnas en studieansvarig med 
ett tydligt uppdrag i varje sty-
relse. Varje PD och AK bör 
ha en studieplan som följs och 
uppdateras regelbundet.

Tomas Eneroth säger också 
att partiets ledarutbildningar 

är till för partiets förtroende-
valda och har som mål att för-
bereda och stärka våra förtro-
endevalda medlemmar. Am-
bitionen för våra ledarutbild-
ningar är att vi ska utbilda alla 
förtroendevalda och det finns 
tankar om hur vi ska strata en 
ledarskapsakademi inom ar-
betarrörelsen som alla förtro-
endevalda ska gå igenom som 
en del i sitt uppdrag.

Konferensen är en del i sats-
ningen på studier i partiet och 
att flytta fram positionerna för 
våra distrikt vad gäller studier 
för våra medlemmar. Bom-
mersvik är en härlig plats och 
ger en känsla av att alla som 
under årens lopp varit där i 
partiets arbete följer vår ut-
veckling till att återigen bli ett 
studieinriktat parti.

Ulf Dahlberg 
Studieansvarig

Nationell studiekonferens 
Bommersvik 7-8 oktober
En gång varje år träffas partiets studieor-
ganisatörer för att byta erfarenheter om 
hur man ska utveckla partiets studieplan. 

Studier har blivit en allt van-
ligare verksamhet för våra 
medlemmar och det återseg-
lar hur viktigt vi ser på stu-
dieverksamheten och att det 
är en prioriterad verksamhet 
i partiet. Idag har vi studie-
cirklar för mer och mer verk-
samhet i arbetarekommunen 
vilket innebär att vi följer 
studiecirkelmetodiken på 
våra möten för att höja kvali-
teten på mötesverksamheten. 
Vi har studiecirklar med våra 
gruppmöten, medlemsutbild-
ningar och större gemensam-
ma aktiviteter med fullmäk-
tigegruppen. Vi har tills idag 
utbildat 13 personer i ledar-
skap genom S i Västs ettåriga 
ledarskapsutbildning. Det är 
flest bland arbetarekommu-
nerna i Södra älvsborg par-
tidistrikt och bland de bästa 
i Västsverige sett till arbetar-
kommunens storlek.  

Studieplan
Vi har nu satsat på studier i 
tre år och vi började med att 
besluta om en studieplan i 
arbetarekommunens styrelse 

Studier i Mark

2015. Studieplanen anger att 
vi ska stärka vår organisa-
tion genom att erbjuda våra 
medlemmar studier enligt 
partiets centrala studieplan. 
Hittills har det inneburit att 
ca 55 medlemmar deltagit i 
vår studieverksamhet. Det är 
fantastiskt tycker jag!

Regional studiekonferens
Under 2017 har vi deltagit i 
den första regionala studie-
konferensen för S i Väst. Vi 
kan säga att studier nu finns 
på allas läppar i Västsverige 
då 60 studieorganisatörer 
fanns på plats samtidigt på 
Viskadalen för att dela med 
sig av sina erfarenheter av 
studier i sin arbetarekom-
mun. 

2018 ökar vi takten
Från och med mars nästa år 
drar en ny kommunfullmäk-
tigeutbildning igång för vår 
kommande fullmäktigegrupp 
på ca 30 personer. Den ska 
pågå till september nästa år 
och förbereda vår fullmäkti-
gegrupp på uppdraget. Efter 

valet drar en ledarskapsut-
bildning för våra nya för-
troendevalda i nämnder och 
styrelser igång i oktober 2018 
som pågår till oktober 2019. 
Alla våra förtroendevalda ska 
gå denna utbildning under 
mandatperioden. 

Kandidatförsäkran
Alla våra förtroendevalda för 
nämnder och styrelser i kom-
mun och region ska inför 
nästa mandatperiod under-
teckna en kandidatförsäkran 
som innehåller en del om 
studier där man förebilder 
sig att utbilda sig i ledarskap 
under mandatperioden. Kan-
didatförsäkran kommer även 
att gälla de som får ett för-
troendeuppdrag under man-
datperioden. 

Medlemsutbildning
Vårt arbete med medlemsut-
bildningen går framåt. Vi har 
nu en medlemsutbildnings-
grupp som består av delta-
gare som gått alla tre stegen i 
medlemsutbildningen. Grup-
pen planerar och genomför 

Hej kära partikamrater, såhär i slutet på 2017 kan man sum-
mera vårt verksamhetsår med studier i Arbetarekommunen.

utbildningen tillsammans för 
att vi ska kunna ta emot fler 
medlemmar till utbildningen 
under 2018. Målsättningen 
är att alla våra medlemmar 
ska kunna gå en medlemsut-
bildning.

Valda ledare
I januari 2019 börjar den 
första utbildningen för valda 
ledare i Arbetarekommunen 
gruppledaren kommun, re-
gion och partiorganisation är 
målgruppen och utbildning-
en pågår ett år och återkom-
mer årligen under mandatpe-
rioden. Arbetarkommunens 
gruppledare kommer arbeta 
utifrån ett nytt uppdrag som 
Arbetarekommunens styrelse 
har tagit från för nästa man-
datperiod. Uppdraget anger 
vilka uppgifter gruppleda-
ren har i vårt parti vilken roll 
man har i kommunpolitiken 
och vilket förmållningssätt en 
gruppledare har i vårt parti.

Ulf Dahlberg 
Studieansvarig

Tomas Enerot öppnar den nationella studiekonferensen.

Tomas Enerot på den nationella studiekonferensen.

Bild från arbetarekommunens studieorganisationsträff den 21 november.
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Har du väl satt ord på din 
dröm så är nästa steg 

enkelt. Kanske har ABF 
redan en färdig kurs eller 

studiecirkel i just ditt ämne? 
Då är det bara att boka på 
nätet, gå med i cirkeln och 

sätta igång.

Men hittar du inte det 
du letar efter så kan du 

starta en egen studiecirkel 
tillsammans med vänner 

eller likasinnade. Vi hjälper 
dig att komma igång.

Kontakta ABF och berätta 
om din idé. Vi erbjuder er 

cirkelledarutbildning, hjälper 
er att lägga upp en plan för 
era träffar, ordna material, 

boka lokal mm.

Anmäl dig enkelt:
ABF Sjuhärad
0771-500 200

www.sjuharad.abf.se

Vad drömmer du 
om att lära dig?

Västra marks socialdemokrater hade julfest där bland annat Ingegerd 
Ivarsson spelade dragspel och vi sjöng julsånger åt gröt och skinksmörgås.

Västra Marks Socialdemokrater 
hade grötfest
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Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen är en 
modern skola i en gammal och traditionsrik bygd, som 
startade 1928 med sin nuvarande huvudman Västra 
Sveriges Arbetares Folkhögskola. Viskadalens 
geografiska placering 18 km söder om Borås, 10 km 
från Kinna och 60 km österut från Göteborg gör den 
lättillgänglig. 

En naturskön och rogivande omgivning ger dig 
möjligheter till en avspänd studiemiljö i förhållande till 
stressig stadsmiljö. En rad möjligheter finns för dig här 
hos oss: bibliotek, gym, grillkåta, fotbolls- och 
bouleplan och inte minst god och variationsrik mat. 
Vi är också medlemmar i Föreningen för Fairtrade.

YRKESINRIKTADE UTBILDNINGAR:
- Fritidsledarutbildning
- Behandlingspedagogutbildning

ALLMÄN KURS: 
Kurs för att läsa upp sina gymnasiebetyg. 
Kursen är förlagd i Arbetarrörelsens Folkhögskolas 
lokaler i Göteborg.

DISTANSKURSER:
I samverkan med medlemsorganisationerna. 
Ex. på kurser Wigforssakademin, Att skriva politiskt, 
Ledarskap steg 1 och 2 och Psykosocial steg 1-3.

KURSER, KONFERENS
Viskadalen är ett bra val när det gäller att genomföra kurser, 
konferenser m.m. Lugn studiemiljö, välutrustade lokaler för 
stora o små grupper, boende, god husmanskost, bra 
rekreationsmöjligheter. Vill man hitta på något kul i 
samband med sin kick off/konferens/möte kan vi hjälpa till 
med flera olika alternativ på aktiviteter.

KURSINNEHÅLLET 
kan vi om Ni önskar skräddarsy efter era behov. Skolans 
pedagoger har en bred kompetens i skilda ämnen: 
arbetsmiljöfrågor, lagar och avtal på arbetsmarknaden, 
pedagogik, kommunikation, ideologi, 
funktionsutbildningar för att nämna några områden.

ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I VISKADALEN  |  SÄLGERED  |  515 93 SEGLORA
0320-183 00  |  WWW.A-FOLKHÖGSKOLORNA.SE  |  INFO@VISKADALEN.NU  | 

FOLKHÖGSKOLA

SJUHÄRADSLYFTET

KURSGÅRD

SAMVERKAN

Sjuhäradslyftet är ett återkommande arrangemang. 
Ett samarbete mellan LO-distriktet i Västsverige, 
Socialdemokraterna i Södra Älvsborg och Arbetarrörelsens 
Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen.

Mer information 
hittar ni på vår hemsida!

www.a-folkhögskolorna.se

                     LO-Facken i Mark 
 

 
Nu är det dags att hela vår rörelse tar tag i frågan om sexuella trakasserier. 
Ingen kvinna eller man ska behöva vara rädd för trakasserier på sin arbetsplats. 
Vi måste behandla andra som vi själva vill bli behandlade, vilket borde vara en 
självklarhet för alla. Låt det nya året 2018 bli ett år där alla människor oavsett 
kön behandlas lika. 
 

      
  
Glöm inte att söka Föräldrapenningtillägg när du blir förälder. Om du varit 
anställd 1 år hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan du få en extra 
ersättning från vår gemensamma försäkring. För att ta reda påhittade du ska 
göra ska du kontakta ditt fackförbund. Du söker din ersättning lättast på afa.se. 
 
Vi önskar alla medlemmar i LO en god och fröjdefull Jul och ett Gott Nytt 2018! 



Föreningsbrev
returadress:
Socialdemokraterna i Mark
Textilgatan 1
511 61 Skene

Kontakt med S-föreningarna

Fritsla
Kontaktperson:
Simon Ryndal 
073 809 87 67

Kinna
Kontaktperson:
Håkan Andersson
070 370 04 30
www.s-info.se/kinna

Kyrkopolitiska  
gruppen
Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61

Örby-Svansjö
Kontaktperson:
Göran Andersson
0320 489 59

Horred
Kontaktperson:
Peter Landgren
0320 801 77

Västra Mark
Kontaktperson:
Anita Lomander
0320 423 76

STS i Mark
Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61
ww.trosolidaritet.se

S-Kvinnor
Kontaktperson:
Rebecka Berglund
070 944 09 23
www.s-kvinnor.se

Skene
Kontaktperson:
Efkan Üstündag
070 866 88 65

Hyssna/Sätila 
Kontakperson:  
Arvid Eklund 
070 588 14 55

SSU
Kontaktperson:

 Wael Alkordi
 070-7410095

SOCIALDEMORKRATERNA I MARK 
Adress:     Telefon:  Hemsida:  E-post: 
Textilgatan 1, 511 61 Skene  0320 475 65  www.framtidensmark.se socialdemokraterna@framtidensmark.se

Var kan konstverket 
hittas?
Om du tror dig veta svaret. Skickar du det 
till Socialdemokraterna i Mark, Textilgatan 
1, 51161 Skene eller mejlar till:  
socialdemokraterna@framtidensmark.se 

1:a pris 3 glädjelotter, 2:a pris 2 glädjelotter 
och 3:e pris 1 glädjelott.

Förra gåtans lösning var Brokvarn i Öxa-
bäck. Tyvärr verkade det vara svårt då 
inget rätt svar inkommit.


