Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och
Vårgårda

Läge för dialog och folkbildning!
-

Hur motivera till en bra dialog i samverkan med kommunerna i Sjuhärad?

Handlingsplan 2015
Framtagen av Delregionala Folkbildningssamrådet och
kommungrupperna i Sjuhärad
4 februari 2015

Uppdaterad – 2015.03.17

Bakgrund
Den 4 februari 2015 samlades studieförbundens företrädare, som är verksamma i
Sjuhäradsområdet och Delregionala Folkbildningssamrådet (DFS) samt kommungrupperna,
för att tillsammans se över det gemensamma arbetet för en bättre dialog och samverkan
med kommunerna i området.
Huvudsyftet med dagen var att arbeta fram en Handlingsplan 2015 innehållande aktiviteter
och åtgärder för respektive kommun samt gemensamma insatser och åtgärder för stöd i
arbetet med att synliggöra studieförbunden och deras lokala verksamheter i Sjuhärad.

Mötet arbetade utifrån följande punkter:


Mål och syfte med vårt delregionala samarbete - DFS och kommungrupperna?
o År 2011 formulerade DFS Sjuhärad mål och syfte med det gemensamma
arbetet för att synliggöra studieförbunden, stärka dialogen och samverkan
med kommunerna.
o Håller målen och syftena samt vår organisation?


Läget i våra kommuner? Styrkor och svagheter?
o Hur ser kommunikationen och samverkan ut mellan studieförbunden och
kommunerna i Sjuhäradsområdet?
o Vad har kommunerna för kunskap om studieförbunden?
o Finns behov av en bättre kommunikation och samverkan?
o Är behovet större i vissa kommuner?
o Goda exempel/idéer att lära av?



Mål och syfte med DFS Sjuhärad 2015-2017



Handlingsplan 2015
– För respektive kommun - Läget? Åtgärder?



Vad har vi kommit fram till?
o Vad gör vi inom DFS Sjuhärad 2015?

Läget i våra kommuner?
Tillsammans gjorde vi en muntlig genomgång av vad
vi vet kring läget i våra kommuner
Styrkor?
Svagheter?
_________________________________________________________________
Bollebygd År 2014 – Kommunbidrag till stfb: 130.000 kr

kr/inv. 15,18
År 2015 – Kommunbidrag till stfb: 130.000 kr
kr/inv. 14,90
Fördelar bidrag till studieförbunden enligt VGBs rekommendation.

Handläggande tjänsteman: Patrik Gimfalk
Bra dialog med handläggande tjänsteman, men svårt att utveckla verksamhet i kommunen. Lågt
bidrag till studieförbunden och i övrigt uttryck för att det inte finns några resurser att tillgå för att
stödja eller utveckla med studieförbunden.
Ny politik efter valet – S majoritet
Kommunen har två kommunalråd: Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Christer
Johansson (M), kommunstyrelsens vice ordförande.
Bidragsrekommendation och bidragsnivå/kr till studieförbunden fastställs av kommunstyrelsen.
Från 2015 är Bildning och omsorgsnämnden ansvarig för studieförbundsfrågorna. Ordförande i
nämnden – Ulf Rapp.

Borås År 2014 – Kommunbidrag till stfb: 3.000.000 kr

kr/inv. 28,30
År 2015 – Kommunbidrag till stfb: 2.850.000 kr
kr/inv. 26,88
Fördelar bidrag till studieförbunden enligt VGBs bidragsrekommendation

Handläggande tjänsteman: Markus Liljedahl
Under mandatperioden 2015-2018 leds Kommunstyrelsen av en majoritet med 5 socialdemokrater, 1
miljöpartist och 1 vänsterpartist. Minoritet i kommunstyrelsen är 2 moderater, 1 folkpartist, 1
centerpartist, 1 kristdemokrat och 1 sverigedemokrat.
Handläggande nämnd: Kulturnämnden
Ordförande i kulturnämnden: Sara Andersson (s)
Bidraget till studieförbunden i kommunen har succesivt minskat sedan ett antal år tillbaka
Notera minskningen 2015 och minskningen året innan och innan dess! Negativa överraskningar för
oss stfb!?
En aktiv kommungrupp som kontinuerligt träffas – Samarbete och dialog med kommunen.
Övrigt: Konstiga bidragssystem i kommunen, speciellt för funktionshindrade

Herrljunga
År 2014 – Kommunbidrag till stfb: 190.000 kr
kr/inv. 20,51
År 2015 – Kommunbidrag till stfb: 185.000 kr
kr/inv. 19,73
5.000 kronor som lokalbidrag till SV i kommunen.
Fördelar bidrag till studieförbunden enligt VGBs rekommendation.
Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter, varav ordförande och kommunalråd är
Johnny Carlsson (C) och v ordförande och kommunalråd är Christina Abrahamsson (M).
Utbildningsnämnden byter namn till Bildningsnämnden. Fritids- och kulturutskottet försvinner. Två
servicenämnder tillkommer (IT, växel, telefoni och ekonomi samt personal).
År 2014 var det Kommunstyrelsen som fastställde studieförbundens bidrag.
År 2015
Handläggande nämnd: Tekniska nämnden
Ordförande i nämnden: Börje Aronsson
Handläggande tjänsteman: Birgitta Saunders - arbetar och utgår från Bildningsnämnden, varav
Tekniska nämnden köper tjänster av Bildningsnämnden för hantering av studieförbundens
bidragsfrågor i kommunen.

Mark
Kommunbidrag 2014: 1 120 000 kr
Kommunbidrag 2015: 1 120 000 kr
Fördelar bidrag enligt VGBs bidragsrekommendation.

kr/inv. 32,94
kr/inv. 32,94

Handläggande nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Handläggande tjänsteman: Berit Skoglund
Stfb anger att det finns en nära kontakt med kommunen och att det sker kontinuerliga samarbeten
av olika slag. Det har sedan en tid tillbaka, till och från, förts samtal med studieförbunden kring
förslaget att teckna avsiktsförklaringar/överenskommelser med studieförbunden i form av att
upprätta bidrag från kommunen. Frågan har dock inte drivits igenom och upplevs vara en fråga som
drivs från tjänstemannasidan. I dagsläget förs inte diskussioner kring detta förslag, men finns
anledning att ha lite uppsikt på frågan då den har tagits upp vid ett flertal gånger från kommunen
sida.

______________________________________________________________
Svenljunga
Kommunbidrag 2014: 192 000 kr
kr/inv. 19,20
Kommunbidrag 2015: 292 000 kr
kr/inv. 28,19
Fördelar bidrag till studieförbunden enligt VGBs bidragsrekommendation
Handläggande tjänsteman: Sylvia Andersson
Handläggande nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande i nämnden: Per Andersson (s)
Skett en politisk förändring i kommunen. Därutöver är handläggande tjänsteman ny. Vid stormötet
anges att Gunilla Rundqvist ansvarar för studieförbundsfrågorna. I senare kontakt med kommunen
anger de ovanstående namn. En tjänsteman som har ansvar, en som handlägger bidragsfrågorna?
Notera – Kommunen höjt bidraget till studieförbunden med 100 000 kr!!! Har studieförbundens
insatser för att synliggöra folkbildningen gett effekt?!?

Tranemo
Kommunbidrag 2014: 285 000 kr
kr/inv. 24,62
Kommunbidrag 2015: 285 000 kr
kr/inv. 24,71
Fördelar bidrag till studieförbunden enligt VGBs bidragsrekommendation
Handläggande nämnd: Kommunstyrelsen
Handläggande tjänsteman: Annika Loman
Ordföranden i kommunstyrelsen: Crister Persson
Studieförbunden informerar om att de har kontinuerliga träffar i kommunen och kontakter med
handläggande tjänstemannen – fungerar.

Ulricehamn
Kommunbidrag 2014: 450 000 kr
kr/inv. 19,45
Kommunbidrag 2015: 450 000 kr
kr/inv. 19,33
Fördelar bidrag till studieförbunden enligt VGBs bidragsrekommendation
Handläggande nämnd: Kommunstyrelsen
Ordförand i kommunstyrelsen: Mattias Josefsson
Handläggande tjänsteman: Anna-Lena Johansson
Studieförbundens kommungrupp fungerar och studieförbunden har kontinuerliga möten och
verksamhetsinsatser i kommunen. Samarbetet med tidigare kulturchefen, Anna Lang, var mycket bra.
Nu har hon slutat och det är i dagsläget lite ”svajigt” i form av kontakter med kommunen.
Studieförbunden har gjort flera försök att få träffa kommunstyrelsen, men kommunstyrelsen är inte
intresserade av att träffa studieförebunden. Enligt studieförbunden är det borgerlig majoritet i
kommunen (M).

___________________________________________________________________________
Vårgårda
Kommunbidrag 2014: 230 000 kr
kr/inv. 20,69
Kommunbidrag 2015: 230 000 kr
kr/inv. 20,75
Fördelar bidrag till studieförbunden enligt VGBs bidragsrekommendation
Handläggande nämnd 2015: Kommunen har inte uppgett vilken nämnd eller ordförande för beslut
om studieförbundens frågor.
Handläggande tjänsteman: Enligt uppgifter från kommunen – Elisabeth Gideskog.
Studieförbunden har sedan tidigare (2014) haft kontakt med Hampus Haga. Frågan är om ansvarig
tjänsteman för studieförbunden är förändrad? Eller är det så att Hampus har ansvaret och Elisabet
Gideskog har ansvaret för specifikt bidragsfrågorna/beräkningarna för studieförbunden i
kommunen?
Under 2014 träffade studieförbunden kommuntjänstemän (Hampus H), varav samtal fördes kring
framtida samarbete och utvecklingsmöjligheter. Följa upp mötet med kommunen?
VGB haft kontakt med kommunen för att hämta in uppgifter för studieförbunden – Kommunen
kunde inte ge information om vilken politisk nämnd eller om kommunstyrelsen är ansvarig för de
lokala studieförbundsfrågorna – Fråga att bevaka!
Enligt studieförbunden är det borgerlig majoritet i kommunen.

Genomgång av Delregionala Folkbildningssamrådets arbetsbeskrivning
-

Håller vårt syfte och mål för gemensamt arbete i Sjuhärad som fastställdes 2011?
Ja, stormötet för DFS fastställer att studieförbundens gemensamma arbetssätt i
Sjuhärad fortsättningsvis ska gälla för 2015.

Delregionala Folkbildningssamrådet i Sjuhärad (DFS)Studieförbundssamrådet
Beskrivning av studieförbundens gemensamma arbetssätt gentemot
kommunerna i Sjuhärad.
Syfte:
Det ska råda ett gott samarbete mellan oss studieförbund i våra framtida kommunkontakter,
där vi gemensamt ska agera och lyfta fram folkbildningen och dess nytta.
Vi vill motverka kommunbidragsutvecklingens negativa trend genom att utveckla och bredda
studieförbundens relationer och samverkan med kommunerna.
Mål:
Högre kommunalt bidrag till studieförbunden.
Målet ska utvärderas årligen.
Bidrag till studieförbunden – Kr/inv.
2010:
Bollebygd
kr/inv. 15,90
Borås
kr/inv. 32,00
Herrljunga
kr/inv. 20,32
Mark
kr/inv. 33,13
Svenljunga
kr/inv. 20,19
Tranemo
kr/inv. 26,95
Ulricehamn
kr/inv. 23,12
Vårgårda
kr/inv. 22,77

2014:
kr/inv. 15,18
kr/inv. 28,30
kr/inv. 20,51
kr/inv. 32,94
kr/inv. 19,20
kr/inv. 24,62
kr/inv. 19,45
kr/inv. 20,69

2015:
kr/inv. 14,90
kr/inv. 26,88
kr/inv. 19,73
kr/inv. 32,94
kr/inv. 28,19
kr/inv. 24,71
kr/inv. 19,33
kr/inv. 20,75

Bakgrund:
Studieförbunden i Sjuhärad har ett samarbete via DFS (delregionalt folkbildnings samråd).
Via detta råd har det skett olika möten mellan studieförbunden och kommunerna.
Hösten 2010 framkom det önskemål från kommunerna att studieförbunden måste bli bättre
på att redovisa vad som gjorts i respektive kommun. Flera av kommunerna önskade
dessutom en bättre dialog. DFS-rådet har diskuterat detta ingående och kommit fram till att
göra förändringar i studieförbundens arbetssätt. Våren 2011 lades följande tre
gemensamma målområden i fokus för utveckling som DFS Sjuhärad hoppas ska kunna gynna
både kommunerna och studieförbunden i området.


Samverkan
Vi studieförbund som är verksamma i Sjuhärad har gemensamt kommit överens om

att vi skall bli bättre på att möta, föra dialog och samarbeta med kommunerna i
området.
Vi studieförbund delar upp oss och arbetar i olika grupper (kommungrupper,
marknadsföringsgruppen samt DFS-rådet) med företrädare från de olika
studieförbunden. Alla studieförbund är inte representerade i kommungrupperna och
i marknadsföringsgruppen, men grupperna är ändå tänkt som ett samlat språkrör
gentemot kommunen.
Arbetsgrupperna har som uppgift att i samverkan med berörda kommunala
tjänstemän boka in ett par möten per år för att där kunna diskutera aktuella frågor
som kan tänkas beröra bägge parter. När så är möjligt ser studieförbunden det som
positivt om även politiska företrädare kan delta. Självklart ställer sig studieförbunden
positiva till fler möten om kommunerna så önskar.
Studieförbundens samarbete och representation i kommungrupperna i Sjuhärad
kräver stor respekt och lyhördhet för respektive studieförbund och dess särart. Varje
studieförbund har sin egen profil – den bestäms av de rörelser eller organisationer
som är medlemmar i förbundet. Studieförbunden och dess medlemmars olikheter
bildar tillsammans det breda utbud och kompetens som gör att folkbildningen
tillfredsställer många människors behov. Mångfalden bland studieförbunden är en
styrka och tillgång för lokalsamhället och den enskilda individens utveckling och
måste beaktas samt lyftas fram i samtal med kommunerna kring eventuella
nysatsningar/utvecklingsarbeten.


Kort sammandrag av studieförbundens verksamhetsberättelser
Alla studieförbund gör egna verksamhetsberättelser som de skickar in till respektive
kommun. Detta kommer alla naturligtvis att göra även i fortsättningen.
För att kommunerna ska få en mer lättöverskådlig syn på studieförbundens
verksamhet kommer vi dessutom att ta fram en kortversion över
verksamhetsberättelserna. Denna skrift kommer att utformas så att varje förbund
under givna rubriker informerar om det gångna året för respektive kommun.



Information och marknadsföring inom DFS Sjuhärad
Det delregionala folkbildningssamrådets storgrupp (DFS 7H) ansvarar för frågan om
förslag och idéer angående information och marknadsföring om folkbildningen, som
kan komplettera kommungruppernas arbete för att stärka dialogen lokalt. Målet är
att lyfta fram folkbildningens roll och betydelse lokalt i kommunerna. Genom olika
former av insatser ge kommunerna och allmänheten tydlig information om
studieförbunden i Sjuhärad, för att på detta sätt påverka attityder och utveckling i
positiv riktning.

Ansvariga studieförbundsföreträdare för respektive kommun:
 Se bifogat dokument - Kommungruppslistan
DFS Sjuhärad 2011-02-16 - Uppdaterad 2013-08-21, 2014-01-22, 2015-03-17

Handlingsplan för respektive kommun 2015
Vid stormötet grupperade vi oss i våra kommungrupper och förde samtal
kring frågor för handlingsplan för respektive kommun i Sjuhärad.
Här nedan kan ni ta del av planerna

Bollebygd
Åtgärder:
Starta upp kommungruppen med regelbundna träffar under året.
Vid något tillfälle bjuda in samtliga studieförbund som är verksamma i kommunen för att prata
samman kring gemensamma frågor och för att ge kommungruppsföreträdarna idéer och
förutsättningar att arbeta vidare i frågorna.
Arbetsfördelning/önskemål till DFS:
Kommungruppen önskar att DFS tog fram fakta och uppgifter kring in- och utflödet i ekonomin i
kommunerna – Vad får kommunerna tillbaka för det kommunala bidraget till studieförbunden?

Borås
Åtgärder:
Planera och genomföra möte med berörda tjänstemän och politiker i kommunen
Arrangera en kulturlunch/kvällsmat för mötet.
- Gruppen har i övrigt redan tagit fram en åtgärdslista sedan tidigare som består av flera andra
frågor såsom gemensam folder, presentera hur mycket det ideella arbetet som läggs ned i
studieförbunden är värt. Bjuda in kulturchefen (och handläggande tjänsteman) minst 1 gång
om året till kommungruppen för samtal och dialog.
Roller:
Kommungruppen utser en fast
- sammankallande för gruppen
- sekreterare för gruppen
- stående dagordning
Arbetsfördelning/ekonomi:
- Policy och överenskommelse att arbetet fördelas/alla hjälps åt

Herrljunga
Åtgärder:
Politiker- och tjänstemannalunch under våren (maj 2015)
Kommungruppen möte i mars månad för att planera för luncharrangemanget.
Roller:
Kommungruppen ansvarar för planering och genomförande och kallar övriga studieförbund för
genomförande/arbetsfördelning.
Sammankallande i kommungruppen: Barbro Aldén
Arbetsfördelning:
Studieförbunden samarbetar och fördelar emellan varandra

Mark
Åtgärder:
Stärka studieförbundens ställning och berätta tydligt vad studieförbunden gör i kommunen till
kommunstyrelsen.
Bli mer synliga tillsammans i form av fysiska aktiviteter som t ex genom att vara med på kommunens
Vårmarknad, Må bra dag etc.
Genomföra en ”kommunstyrelse-fika” på ett av deras sammanträde (KF, budgetberedning)
Stärka upp arbetet i studieförbundens egen kommungrupp – möte 2 ggr/år inklusive en e-postlista
Roller:
Studieförbunden:
Gemensam presentation
VGB/DFS:
Färska siffror/kalla fakta och statistik. Vad genererar den kommunala kronan?
Arbetsfördelning:
Allas ansvar. Studieförbunden står gemenensamt för fika och annan ekonomi som krävs i form av
aktiviteter
Ekonomi:
Studieförbunden delar lika – Max 5.000 kronor/år.

Tranemo och Svenljunga:
Åtgärder:
Kommungruppen har gemensamma möten för de två grannkommunerna
Nästa möte den 25/2
Kulturlunch hösten 2015 med fokus på Tranemo
Integrationssamarbete
Jam session (Glasets hus)
Världens största musikfestivalarrangemang
Roller:
VGB/DFS – Bollplank och samordnande hjälp kring vissa större evenemang.
Arbetsfördelning/roller:
Vem är sammankallande i kommungrupperna? Fastställs vid kommungruppsmötet den 25/2.
Studiefrämjandet (i kommungruppen) kallar till mötet i februari.
Likvärdig arbetsfördelning i kommungrupperna
Inte personbundet utan organisationsbundet
Ekonomi:
Studieförbunden delar lika på kostnaderna – Samtliga studieförbund – inte bara de som är
representerade i gruppen.

Ulricehamn
Åtgärder:
Folkbildningslunch för kommunstyrelse- fullmäktigeledamöter
Diskutera och hitta former för att visa på vad studieförbunden bidrar med lokalt i kommunen.
Roller:
Studieförbunden visar på vad som sker verksamhetsmässigt i kommunen
VGB/DFS bidrar med grundfakta, statistik, kall fakta om studieförbunden
Arbetsfördelning:
Kommungruppen ansvarar för att kalla till eventuellt stormöte och kontakter till DFS för stöd och
hjälp med fakta eller större evenemang i kommunen för att synliggöra studieförbunden.

Kommungruppen – Bättra på de gemensamma arbets- och mötesrutiner i form av t ex bättre och
mer kontinuerliga e-postkontakter inför möten.
Ekonomi:
Studieförbunden delar lika på eventuella kostnader för gemensamma insatser
Påvisa och få stöd i form av fakta kring vad som är statsbidrag respektive kommunbidrag – Skillnaden
Visa på det som bidrar till kommunen i form av extra.

Vårgårda:
Åtgärder:
Genomföra en tjänstemanna- och politikerlunch i kommunen för att synliggöra studieförbundens
verksamhet och vad den genererar till lokalsamhället, föreningslivet och den enskilda individen.
Kommungruppens nästa möte är den 4 mars – För detaljplanering av aktiviteten
Roller:
Studieförbunden – Kjell Andersson (ABF) är sammankallande i kommungruppen
VGB/DFS – Ger stöd till kommungruppen och studieförbunden i form av faktamaterial och andra
insatser vid större evenemang.
Arbetsfördelning:
Samarbete
Ekonomi:
Jämn fördelning mellan studieförbunden.

Gemensamma insatser och stöd till DFS och kommungrupperna under 2015





DFS Sjuhärad tar fram gemensamma roll-up om Folkbildningen i Sjuhärad att
använda vid utåtriktade informationsinsatser
DFS tar fram en för studieförbunden gemensam verksamhetsberättelse för varje
kommun i Sjuhärad – Uppdatera och förändra årets berättelse
DFS fundera över gemensam folder för studieförbunden
DFS får uppdraget att utveckla ytterligare stöd till kommungrupperna i form av t ex
kall fakta, statistik, visa på kommunbidrag och vad det genererar till kommunen i
form av andra ekonomiska insatser (statsbidrag, arbetstillfällen, skatteintäkter annat)

