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Utbildningsutskottet

Utbildningsplan 2014
Miljöpartiet de gröna är idag Sveriges tredje största parti i riksdagen. Med det kommer inte
bara nya möjligheter utan också nya krav på anpassning efter denna nya roll. Utmaningarna
är inte bara politiska utan också organisatoriska. För att bättre ta tillvara de möjligheter som
det växande partiet bär med sig krävs ett långsiktigt arbete med utbildning. För Miljöpartiet
de gröna i Västra Götaland gäller att ”med partiprogrammet som grund samordna det
politiska arbetet i regionen genom opinions-, organisations-, kurs- och informationsverksamhet” (stadga §2.2). Syftet med denna utbildningsplan är att skapa en grundläggande
strategi för regional internutbildning respektive stöd och verktyg för lokala
utbildningsinitiativ.
Att 2014 är ett valår med fyra val bör förstås även avspegla sig i utbildningsplanen. Fokus
läggs på utbildningsinsatser för att stärka kompetensen hos alla som arbetar i valrörelsen och
hos de som efter valet tar plats som förtroendevalda i olika beslutande församlingar.
MP Västra Götalands utbildningsplan är ett komplement till valkretsarnas utbildningsplaner.
Den syftar till att skapa långsiktighet och kontinuitet i vårt utbildningsarbete. De
övergripande målen med utbildningsplanen är att genom ökad kunskap och kreativa nätverk
stärka de lokala styrelserna och den lokala politiken. Till detta kan läggas målet att utveckla
introduktionen av nya medlemmar. Med dessa mål som fond kan tre utbildningsområden
preciseras:
Partiuppdrag

Målgruppen är medlemmar som fått interna förtroendeuppdrag inom
partiet på lokal eller regional nivå (styrelse, valberedning,
medlemsregister-ansvarig, kampanjansvarig etc).
Syftet är att stärka det interna organisatoriska arbetet på lokal nivå.

Politiska uppdrag Målgruppen är medlemmar med politiska förtroendeuppdrag i
kommun eller region.
Syftet är att stärka dem i deras roll som MP-politiker.
Grön kunskap

Målgruppen är alla medlemmar som vill bygga på sin kunskap kring de
gröna idéerna eller i konkreta politiska frågor.
Syftet är att bredda och fördjupa kunskapsbasen inom partiet och
stärka medlemmarnas gröna självförtroende.

Dessa områden bryts sedan ner till konkreta utbildningsinsatser i det utbildningsprogram för
2014 som utbildningsutskottet i MP VG ansvarar för att ta fram senast under december 2013.

Partiuppdrag
Under valåret 2014 ska MP VG prioritera utbudet av utbildningsinsatser för alla de som på
något sätt är inblandade i de praktiska delarna av valrörelsen. Detta kan antingen innebära
att erbjuda utbildningar i egen regi, eller att se till att sprida information och på andra sätt
bistå lokalavdelningarna så att deras medlemmar kan åka på utbildningar som arrangeras av
riksorganisationen eller valkretsarna.
För att bättre fånga upp nya medlemmar och öka frekvensen av introduktionsträffar,
framförallt efter valet, så vill MP VG under 2013/14 bygga upp ett lag av Introduktörer som
har som uppgift att bjuda in till sådana träffar i sin valkrets och vid behov följa upp dessa. De
bör träffas årligen och utbyta erfarenheter och utveckla presentationsmaterial och strategier.
Samarbetet med MP Göteborg kring deras introduktionsträffar fortsätter, där de öppnar upp
även för nya medlemmar från andra kommuner i regionen.
Ett antal träffar med fokus på IT-frågor bör hållas under våren, med målet att så många
avdelningar som möjligt ska ha fungerande och ändamålsenliga hemsidor och
medlemswebbar inför valet.
Ett av de områden där lokalavdelningarna traditionellt behöver stöd under valrörelsen är
utformning av grafiskt material. Förutom någon form av resurs dit man kan vända sig för att
få konkret hjälp med annonser och affischer, planerar MP VG även att ha något
utbildningstillfälle för de som är ansvariga för det grafiska materialet ute i avdelningarna.
En särskild träff för kommunavdelningsordföranden i regionen genomförs under hösten
2013. Under 2014 planeras ingen sådan träff regionalt men MP VG rekommenderar att dessa
då istället hålls valkretsvis någon gång under våren. Från och med våren 2015 planeras att
årligen hålla regiontäckande ordförandeträffar i MP VGs regi.
Andra lokala funktioner som på sikt behöver stärkas är ansvariga för medlemsregister,
utåtriktade aktiviteter och valberedare. Dessa utbildningar hålls inte samtliga med
nödvändighet under 2014 men bör finnas med i den långsiktiga planeringen.

Politiska uppdrag
Utbildningar för nya och blivande politiker ska vara en hörnsten i MP VGs utbildningsprogram.
Utbildningar för toppkandidaterna på de olika listorna kommer att erbjudas under våren
2014. För RF-kandidaternas utbildning ansvarar MPs regionpolitiska kansli med ekonomiskt
bistånd från MP VG. Toppnamnen på KF-listorna kommer att erbjudas någon form av

utbildning i MP VGs regi. De översta riksdagskandidaterna ges utbildning på nationell nivå
men ambitionen är att komplettera denna med något utbildningstillfälle för våra västsvenska
kandidater. Ett av målen är att åstadkomma en möjlighet för personerna på de olika listorna
att träffas och knyta en personlig kontakt redan innan mandatperioden tar sin början.
MP VG har som ambition att sjösätta ett mentorsprogram efter valet, där de som blivit valda
till sitt första politiska uppdrag ges möjlighet att löpande få stöd av mer erfarna politiker.
För att underlätta spridning av erfarenhet och kunskap bör MP VG skapa förutsättningar för
byggandet av nätverk mellan förtroendevalda på olika nivåer i hela regionen, som verkar
inom samma politiska område.
Företrädare för kommunavdelningarna som kan hamna i förhandlingssituationer efter valet
ska erbjudas möjlighet till information och utbildning inom detta område. MP VG ska även
samordna arbetet med att låta erfarna förhandlare i regionen stötta upp där detta behövs
under pågående förhandlingar.

Grön kunskap
Varje höst arrangerar MP VG en eller två Kommun- och regiondagar, ett höstmöte med
seminarier där aktuella politikområden tas upp för diskussion och utveckling. KR-dagarna är
ett viktigt led i att skapa kontinuitet när det gäller utbildning samt stöd för politisk utveckling
på lokal nivå. Detta höstmöte är även ett naturligt och värdefullt tillfälle för nätverkande och
utbyte av idéer och erfarenheter. Hur KR-dagen används bäst under valåret 2014 och när den
bör äga rum avgörs av MP VGs styrelse och utbildningsutskott.
Förutom KR-dagen och eventuella enstaka seminarier kring aktuella ämnen bör MP VG inom
området grön kunskap framförallt bidra till att ge kommunavdelningarna verktyg för att
själva skapa utbildningstillfällen för sina medlemmar. En viktig del av detta bidrag består i
att utbilda och bygga nätverk för lokala studiecirkelledare i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och verka för att få igång cirkelverksamhet i så många kommuner som möjligt.
En annan del är att sprida idéer och kunskap om genomförda utbildningsinsatser runt om i
regionens olika delar och verka för att framgångsrika modeller används på fler platser.
Ett led i att sprida den kunskap i gröna frågor som finns inom partiet och regionen är MP
VGs Kompetensförmedling, som fortsätter att utvecklas och utökas under 2014.
Även för kunskapsspridningen spelar det planerade mentorsprogrammet en viktig roll i det
att mentorerna kan ge snabbt stöd i specifika frågor.

