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Till dig som fått chansen att studera på: En kurs för demokratin 

Gratulerar till ett spännande uppdrag och en intressant kurs! 

Välkommen till Lövåsskolan i Billingsfors, måndag den 16 april kl 9.30 

Buss hållplatsen heter Billingsfors station (jvs), sedan går man upp för backen. Bussen går kl. 9.09 från 
Bengtsfors, ankomst kl 9.19 Från Åmål går en buss kl 8.20 till Bengtsfors och byt till bussen kl 9.09 
Första dagen den 16 april möter vi vid busshållplatsen 

Lektionstider är varje dag kl 9.30 - 15.45 under tiden 16 april - 6 juli 

kursen fortsätter till 28 september men då gäller andra arbetstider. 

Lunch 
Varje dag kommer vi att bjuda på te och kaffe men tag med egen mat till lunch. Det finns Micro 

för att värma mat och bra lokaler för att sitta och äta, men det finns inte någon affär nära skolan. 

Information om kursens innehåll 
Du kan läsa mer om kursen i bifogade information. Vi svarar på alla dina frågor den 16 april. 

Kontaktuppgifter för frågor 
Om du har några frågor så kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller ring till: 
Ulrika Moberg, integrationsenheten i Bengtsfors telefon 0531- 52 81 70 
Tomas Rydsmo, rektor Dalslands folkhögskola telefon 0700 - 82 40 27 

Välkommen till ett viktigt uppdrag! 

Ulrika Moberg 
Bengtsfors kommun 
ulrika.moberg@begtsfors.se 

Jonas Rydh 
Kursledare, ABF 
jon as.rydh@abf.se 

Tomas Rydsmo 
Dalslands folkhögskola 
tomas.rydsmo@vgregion.se 

-
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Mål med utbildningen: 

Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna informera på sitt modersmål om demokratins grunder 

och val procedurens betydelse för att utse funktionärer till den representativa demokratin. För att 

kunna fullfölja det uppdraget ska deltagarna efter kursen erhållit: 

• En förståelse för den värdegrund som lett fram till den västerländska demokratin 

• Kännedom om demokratins förutsättningar, vad som krävs för att en demokrati ska fungera 

• Förståelse för yttrandefrihetens verktyg och dess betydelse för demokratin 

• Kunskap om styrningen av Sverige från lokal till riksnivå 

• Kännedom om valproceduren, vilka som får rösta och de tre olika valens innebörd 

Exempel på innehåll i utbildningen: 

• Deltagarnas egen erfarenhet av demokrati, av val och styresskick i sina respektive hemländer 

• Den västerländska demokratins grunder där all makt utgår från folket, värdegrunden i alla 

människors lika värde och FN:s mänskliga rättigheter 

• Demokratins framväxt, en historisk resume, kvinnlig rösträtt, globala jämförelser 

• Yttrandefrihet, rätten att organisera sig, medias roll, offentlighetsprincipen 

• Maktfördelning, lagstiftande riksdag och verkställande regering 

• Det kommunala självstyret 

• Ansvarsfördelningen mellan kommun, landsting/region och staten 

• Vem är valbar och vilka får rösta i valet 

• Partisystemet, partiprogram, vem kan bilda ett nytt parti, lokala partier 

• Oberoende valobservatörers roll 

• Jämförelser mellan valet i Sverige och val i deltagarnas hemländer 

• Inventering av lokala partier, aktuella vallokaler och andra fakta i respektive kommun 

• Det svenska civilsamhället och dess organisationer 

• Samverkansmöjligheter mellan det offentliga, privata och civilsamhället 

• Planering av informationsinsatser, bokning av lokaler, målgrupper, inbjudningar med mera 

• Yrkessvenska, dvs ordförråd och uttryck för att val informera även på svenska 

Tidsplan 

• Helfartskurs, 16 april till 6 juli 2018 

• Kvartsfartskurs med uppföljning av informationsarbetet, slutet av juli - september 2018 

• Möjlighet för deltagare att fortsätta studierna vid folkhögskolan utifrån tidigare utbildning 

och framtidsplaner fram till slutet av maj 2019, vilket möjliggör extratjänster i drygt 1 år. 

För uppdaterad information se hemsidan www.dals.fhsk.se 

Tag kontakt med din handläggare för etableringen, anmälan genom dem. 
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Dalslands folkhögskola erbjuder i samverkan med ABF en 12-veckors kurs 

Start den 16 april - pågår till 6 juli 2018 

Plats för kursen är Lövåsskolan, Billingsfors i Bengtsfors kommun, buss

hållplatsen heter Billingsfors station (jvs), sedan går man upp för backen 

Lektionstider är kl 9.30 - 15.45 för att passa bussar från Åmål, Bengtsfors mm 

En kurs för demokratin 
• Kursen är på helfart och öppen för alla, utrikesfödda måste ha uppehållstillstånd i Sverige. 

• Kursen ges på lätt svenska för att även ge utrikesfödda möjlighet att delta. 

• Deltagarna utvecklas under kursen i det svenska språket. 

• Kursen har en inriktning på att utbilda valinformatörer på respektive modersmål. 

• Kursen erbjuder anpassade fortsättningsmoduler beroende på deltagarna. 

Här är motiven som gör kursen mycket aktuell våren-försommaren 2018: 

• 9 september 2018 kommer många att för första gången lägga sin röst i Sverige. Den gruppen 

har behov av att introduceras i svenskt styrelseskick. Samtidigt är det viktigt med information 

till alla nyanlända som inte får rösta om reglerna som avgör vem som får rösta eller ej. 

• Aldrig förr har filterbubblor på sociala medier hotat att påverka opinioner i den grad som nu 

kan bli aktuell inför valet 2018. 

• Det finns i Sverige och Europa strömningar som ifrågasätter demokratin såsom vi har känt 

den, samtidigt som alla människors lika värde inte längre är en självklarhet. 

• Kommuner med många nyanlända skulle behöva anställa valinformatörer och dessa behöver 

i så fall utbildning. Genom Arbetsförmedlingen kan kommuner erhålla finansiering för 

extratjänster för ändamålet, där arbetsuppgiften blir att först studera sedan informera. 

Syftet med kursen: 

Att utbilda i svensk demokratisk tradition i syfte att deltagarna ska få tillräcklig kompetens för att 

arbeta med information inför valet 2018. Ett särskilt fokus ligger på att utbilda valinformatörer med 

utländsk bakgrund som kan informera andra på sitt modersmål. 


