Studieförbunden
och Sveriges län/regioner
• Studieförbundens gemensamma kapacitet, organisering och prioriteringar
• Regionala anslag till studieförbund – storlek och fördelning
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Om rapporten
Syftet med denna kartläggning är att ge en orientering om:
• Landstingens/regionernas anslag till Studieförbunden – storlek och fördelning.
• Folkbildningens gemensamma regionala organisering och kapacitet – länsbildningsförbunden.
Kartläggningen inleddes hösten 2016, i samband med den planerade regionbildningsprocessen i Svealand, Västra Götaland och Norrland. Efter att processen avstannade
har kartläggningen utvidgats till samtliga 21 län. Frågan om de regionala anslagen till
studieförbunden och om studieförbundens regionala samarbete är fortfarande aktuell!
Underlag för rapporten är samtal med tjänstepersoner, politiker och folkbildningsföreträdare samt skriftliga källor. Anslagsnivåerna gäller budgeterade medel för 2016.
Det här är ett begränsat arbete och det går att gå mycket djupare, vad gäller faktaredovisning och resonemang. Här är ambitionen att ge en kortfattad överblick av nuläget.

Sammanfattande reflektioner
• Alla ger anslag – men stora skillnader i nivåer
Samtliga landsting/regioner ger anslag till studieförbunden. Det finns avsevärda
skillnader i anslagens storlek per år. Utslaget per invånare varierar anslagen mellan
15 kr/inv (Stockholms län) och 72 kr/inv (Jönköpings län). Enligt Folkbildningsrådets
statistik ökade region/landstingsanslagen med 0,6 procent mellan 2015 och 2016.

• Kvantitativ fördelning med variationer
Kvantitativa fördelningssystem tillämpas nästan uteslutande, dock med regionala skillnader vad gäller faktorer som fördelningen grundas på (målgrupper, unika deltagare,
internutbildning, kulturverksamhet, geografisk spridning etc). På en del håll finns
kvalitativa fördelningskriterier som ett komplement till de kvantitativa. Något län har
prövat att helt och hållet utarbeta ett kvalitativt fördelningssystem. Erfarenheterna är i
allmänhet inte goda eftersom det orsakar ökad administration och svåra avvägningar i
bedömningarna.

• Länsbildningsförbundens kapacitet skiftar
Folkbildningens gemensamma kapacitet via länsbildningsförbunden varierar:
– 2 av länen saknas bildningsförbund.
– 8 län har enbart styrelse, även om man i en del fall köper in tjänster.
– 11 län har anställda, mellan 0,25 och 2 tjänster.
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• Medlemmar i länsbildningsförbunden
I de flesta länsbildningsförbund är samtliga folkhögskolor och studieförbund medlemmar, även om de mindre studieförbunden saknas i vissa fall. Sisu är ofta medlemmar
och i de flesta län ingår även regionala kulturinstitutioner som länsbibliotek och länsmuseer (dock verkar dessa ha en något undanskymd roll).

• Länsbildningsförbunden som kulturinstitution
I ett par län (Halland och Blekinge) betraktas länsbildningsförbunden som delar av
regionens ”kulturella infrastruktur”, med specifika uppdrag och resurser för teater,
kultur i äldreomsorgen etc. Även i Jönköpings län har bildningsförbundet nära kopplingar till regionen, med gemensamma projekt av olika slag. I Östergötland bedriver
bildningsförbundet egna projekt med stöd av regionen.

• Samverkan över läns/regiongränser
På flera håll finns kontakter över länsgränserna – både informellt och formellt.
Länsbildningsförbunden kring Mälardalen (Sörmland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland) har ett nätverk för gemensamt idéutbyte. I Norrland
förekommer kontakter mellan länsbildningsförbunden och även gemensamma projekt,
till exempel mellan folkhögskolorna i Västerbotten och Norrbotten.

• Opinionsbildning och nätverkande det centrala
Länsbildningsförbunden ser sig som mötesplatser för folkbildningen. Centrala frågor
är opinionsbildning/nätverkande gentemot kommuner och landsting/regioner. Etik/
kvalitet och gemensam kompetensutveckling är andra frågor på agendan. I mer eller
mindre omfattande grad är länsbildningsförbunden även involverade i detta:
– Medverkan i/inflytande över den regionala kulturpolitiken (regionala kulturplaner).
– Medverkan/inflytande i regionala utvecklingsprocesser av olika slag (utvecklingsstrategier, kompetensplattformar etc).
– Pådrivande/medverkande för att anta regionala och lokala Överenskommelser mellan civilsamhälle och det offentliga. Detta pågår på flera håll och ibland gäller Överenskommelserna enbart folkbildning och landsting/region.
– Samverkan och samverkan mellan studieförbunden inom sakpolitiska områden
exempelvis integration, folkhälsa och läsfrämjande.

• Flera länsbildningsförbund sköter bidragsfördelning och rapportering
Flera länsbildningsförbund är direkt involverade i fördelning av landstings/regionbidrag till studieförbunden. Ofta är länsbildningsförbunden delaktiga i att utforma
fördelningskriterier. De sköter också på en del håll administrationen kring anslaget,
genom att samla in kvantitativa uppgifter och återrapportera till landsting/region.

• Folkhögskolans roll och medverkan
Folkhögskolorna är med i de flesta länsbildningsförbund, och oftast finns uppfattningen att ”vi hör ihop”. Det finns dock en spänning mellan rörelsefolkhögskolor och
landstings/regionskolor. Detta gäller bland annat fördelningen av anslag, där de offentligägda skolorna ofta är vinnare. Det finns också diskussioner om en rollkonflikt,
vad gäller landstings/regionfolkhögskolorna – tillhör de den idéburna folkbildningen,
eller är en del av förvaltningen?
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Blekinge
• 5 kommuner
• 156 000 invånare
• Politiskt styre i landsting/region: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 6,0 mkr
• Anslag per invånare: 38 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: 2,3 mkr*
• Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Länsbildningsförbund
Medlemmar i Blekinge läns Bildningsförbund är de tio studieförbunden, länets fyra
folkhögskolor, Sisu samt Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.
Länsbildningsförbundet fungerar som samlingsplats för studieförbunden och har en
samordnande roll för deras insatser inom olika områden. Folkhögskolorna är medlemmar, men de fyra skolorna sköter i hög grad sin samverkan genom informella kontakter rektorerna emellan.
Bildningsförbundet har flera uppdrag från regionen, bland annat vad gäller scenkonst i skolan, arrangörsstöd för scenkonst samt för kultur i vården. På grund av detta
uppfattas Bildningsförbundet som en av de regionala kulturaktörerna, vilket innebär
kontinuerliga kontakter med regionens tjänstepersoner och politiker. Det intressepolitiska arbetet fokuseras på studieförbundens relation till kommunerna.
Bildningsförbundet har fyra anställda och uppskattningsvis 30 procent av en heltidstjänst gäller direkt studieförbundens intressepolitiska arbete.

Anslag till studieförbund – fördelning
Bildningsförbundet har i uppdrag av regionen att fördela anslaget till studieförbunden.
De lämnar in ett beslutsunderlag till regionens kultur- och fritidsnämnd. Fördelningen
är volymbaserad:
• 70 procent utgörs av grundanslag baserat på tidigare års anslag.
• 30 procent fördelas utifrån genomförda studietimmar.
Varje år redovisas anslagets användning och en överläggning genomförs med regionen
om studieförbundens verksamhet och utveckling.

Kontakter
• Peter Johansson, länsbildningskonsulent (delat för Blekinge, Kalmar och Kronoberg)
• Per-Inge Bäck, ordförande Blekinge Läns Bildningsförbund
• Malena Sandgren, chef verksamhetsområde Kultur och Fritid, Region Blekinge
* Anslaget till Bildningsförbundet innefattar särskilda uppdrag. Resurserna för direkt arbete
med studieförbundens samverkan täcker cirka 30 procent av en heltidstjänst samt en del
omkostnader.
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Dalarna
• 15 kommuner
• 281 000 invånare
• Politiskt styre i landsting/region: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 8,2 mkr
• Anslag per invånare: 29 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: –
• Ansvarig nämnd: Kultur- och bildningsnämnden

Länsbildningsförbund
Bildningsförbundet Dalarna samlar studieförbund, folkhögskolor, Länsbibliotek Dalarna och Dalarnas Museum. Huvudfokus är att vara en mötesplats för folkbildningen
samt att arbeta med kommunkontakter. De senaste 15 åren har Bildningsförbundet
inte haft någon anställd, och inga planer finns på detta. Enligt ordföranden har en stor
gemensam organisation inget egenvärde och tär på studieförbundens resurser. Samtidigt gör avsaknaden av anställd det ”svårt att få saker gjorda”.

Anslag till studieförbunden – fördelning
Kvantitativ fördelning:
• 95 procent av anslaget fördelas utifrån studieförbundens relativa andel studietimmar
de senaste två åren.
• 5 procent fördelas utifrån andel unika deltagare.
Riktlinjerna anger att stödet främst avser medarbetar- och ledarutveckling, metodutveckling, kvalitetsarbete samt kommun- och länsövergripande arrangemang inom kulturområdet. Utöver det reguljära stödet finns möjlighet att ansöka om utvecklingsstöd.

Kontakter
• Karin Örjes (SV), ordförande, Bildningsförbundet Dalarna
• Karin Lagergren, kultur- och bildningschef, Landstinget Dalarna
• Kristina Svensson, landstingspolitiker (s) samt ABB-ordförande
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Gotland
• Region Gotland är en kommun med ett utökat ansvar som normalt tillhör landstingen
• 57 000 invånare
• Politiskt styre i landstinget: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 2,4 mkr
• Anslag per invånare: 42 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: –
• Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsförvaltningen

Länsbildningsförbund
Medlemmar i Gotlands Bildningsförbund är nio av de tio studieförbunden (alla utom
Ibn Rushd) samt Gotlands folkhögskola som är länets enda. Medlemmar är även Sisu,
Gotlands läns Hemslöjdsförening, Gotlands Hembygdsförbund samt Gotlands Länsbibliotek.
Bildningsförbundet har ingen anställd, utan arbetet samordnas i styrelsen. Huvudfokus är intressepolitiska frågor och dialog med regionen. Samarbetet fungerar bra,
även om det är ett vakuum just nu, beroende på en pågående omorganisation i regionen.
I en liten region som Gotland är samordningen viktig rent verksamhetsmässigt, så
att man täcker in de behov som finns på ett bra sätt. Här har Bildningsförbundet en
betydelsefull roll. Flera av studieförbunden har inga anställda på Gotland och är sammanlänkade med avdelningar/regioner på fastlandet.

Anslag till studieförbund – fördelning
Anslaget till studieförbunden fördelas sedan 2014 enligt följande:
• 75 procent utifrån andel genomförda studietimmar i respektive studieförbund.
• 10 procent utifrån antalet unika deltagare.
• 15 procent efter ansökan till projekt, utifrån särskilda kriterier.

Kontakt
Johan Palmqvist, styrelseledamot, Gotlands Bildningsförbund
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Gävleborg
• 10 kommuner
• 282 000 invånare
• Politiskt styre i landsting/region: S+MP+C+V
• Anslag till studieförbunden: 10,6 mkr
• Anslag per invånare: 38 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: –
• Ansvarig nämnd: Kultur- och kompetensnämnden

Länsbildningsförbund
Gävleborg saknar sedan ett antal år länsbildningsförbund.

Anslag till studieförbunden – fördelning
Region Gävleborg tillämpar ett kvantitativt fördelningssystem:
• 80 procent fördelas utifrån respektive studieförbunds andel studietimmar
• 20 procent utifrån andelen unika deltagare.
Regionen fördelar bidragen med studieförbundens verksamhetsrapportering som
grund. Möten mellan ansvarig tjänsteperson och respektive studieförbund sker minst
en gång vartannat år.
Enligt tjänstepersonen på regionen finns en uttalad politisk vilja att stödja, men inte
styra, studieförbunden.
Tjänstepersonen uppger att han saknar ett länsbildningsförbund eller liknande som
en samlad röst för studieförbunden – ”det är svårt att föra dialog med dem”. Han har
erbjudit studieförbunden att regionen kan ordna kompetensutveckling/möten men
inte fått respons.
Studieförbund och folkbildning nämns inte i den regionala kulturplanen, vilket
tjänstepersonen ser som en brist.

Kontakt
• Alf Norberg (v), ordförande, kultur- och kompetensnämnden
• Jörgen Dahl, ansvarig tjänsteperson för studieförbundsfrågor
• John Staffas, Studieförbundet Bilda

STUDIEFÖRBUNDEN OCH SVERIGES LÄN/REGIONER

9

Halland
• 6 kommuner
• 315 000 invånare
• Politiskt styre i landsting/region: M+C+L+KD+MP
• Anslag till studieförbunden: 9,3 mkr
• Anslag per invånare: 30 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: 0,7 mkr*
• Ansvarig nämnd: Driftsnämnden Kultur och Skola

Länsbildningsförbund
Hallands Bildningsförbund samlar de tio studieförbunden och länets två folkhögskolor. Dessutom är Sisu, Länsmuseerna och Kultur i Halland (regionens kulturförvaltning) medlemmar.
Bildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation och fungerar dessutom som länsorganisation för hembygdsrörelsen. Utöver detta har de flera uppdrag
från regionen som de får särskida anslag för, bland annat vad gäller kultur i äldreomsorgen och teater.
Bildningsförbundet har åtta tjänster, varav cirka 0,5 tjänst direkt berör studieförbundens intressepolitiska arbete.
Bildningsförbundets regionuppdrag inom kulturområdet innebär löpande kontakter
med regionens politiker och tjänstepersoner. De intressepolitiska insatserna fokuserar
därför på studieförbundens relation till kommunerna. Arbetet omfattar regelbundna
kontakter med kommunernas politiker och tjänstepersoner – via regionens två lokala
studieförbundssamråd. Dialogen gäller både anslagsfrågor och olika verksamhets- och
utvecklingsområden.

Anslag till studieförbund – fördelning
Bildningsförbundet hanterar på regionens uppdrag fördelningen av regionanslag till
studieförbunden. Fördelningssystemet är volymbaserat:
• 70 procent är ett grundanslag baserat på förra årets anslag till respektive studieförbund.
• 15 procent baseras på antal genomförda studietimmar föregående år.
• 15 procent baseras på verksamhet med invandrare och personer med funktionsnedsättning.
Det är uttalat från regionen att anslaget ska användas till regionövergripande insatser.

Kontakt
• Björn Lind, länsbildningskonsulent, Hallands Bildningsförbund

* Region Hallands anslag till Bildningsförbundets uppgår totalt till cirka 5 miljoner kronor
per år, men i det innefattas en rad uppdrag. Därtill kommer projektmedel i varierande omfattning. Cirka 0,7 miljoner avsätts för det arbete som primärt gäller studieförbunden.
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Jönköping
• 13 kommuner
• 348 000 invånare
• Politiskt styre i landstinget: M+KD+C+L
• Anslag till studieförbunden: 25,1 mkr
• Anslag per invånare: 72 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: –
• Ansvarig nämnd: Utbildning och kultur, Region Jönköpings län

Länsbildningsförbund
Medlemmar i Jönköpings läns bildningsförbund är de tio studieförbunden, länets tio
folkhögskolor, Sisu samt Utbildning och kultur, Region Jönköpings län.
Länsbildningsförbundet har en tjänst på 25 procent samt resurser för ekonomiadministration. I övrigt sker arbetet i styrelsen och av medlemmarna.
Förutom styrelsen med sju personer arbetar man i en studieförbunds- och en folkhögskoledelegation. Arbetsgrupper tillsätts vid behov, till exempel inför regionens arbete
med en ny kulturplan 2017.
Länsbildningsförbundet är involverat i olika arbetsgrupper och gemensamma
insatser – både studieförbundssamarbete och mer övergripande, med kommuner och
regionen – exempelvis om ESF-projekt och om folkhälsa.
Länsbildningsförbundet har antagit en avsiktsförklaring med Region Jönköpings län
som ska vidareutvecklas under 2017. De arbetar även med information och påverkan,
med regelbundna kontakter med politiker – i riksdag, region och kommuner samt med
olika tjänstepersoner.

Anslag till studieförbund – fördelning
Anslaget till studieförbundens distrikt ska, enligt regionens riktlinjer, gå till länsövergripande verksamhet, exempelvis utbildning av cirkelledare och funktionärer samt
kulturarrangemang. I verksamheten ”ska de som är utbildningsmässigt, socialt eller
kulturellt missgynnade särskilt beaktas”.
Regionens anslag fördelas enligt följande:
• 60 procent som organisationsbidrag utifrån varje studieförbunds andel av statsbidragstilldelning under de två närmaste åren för ansökningsåret.
• 35 procent som verksamhetsbidrag utifrån antal studietimmar året före ansökningsåret.
• 5 procent som verksamhetsbidrag för kulturarrangemang utifrån varje studieförbunds andel kulturarrangemang de två närmast föregående verksamhetsåren.

Kontakter
• Mire Stevkov, Jönköpings läns bildningsförbund
• Göran Stenström, Utbildning och kultur, Region Jönköpings län
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Kalmar
• 12 kommuner
• 238 000 invånare
• Politiskt styre i landsting/region: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 9,6 mkr (+1,1 mkr i riktat anslag)
• Anslag per invånare: 40 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: –
• Ansvarig nämnd: Kulturnämnden, landstinget

Länsbildningsförbund
Kalmar läns Bildningsförbund har nio studieförbund (ej Kulturens), länets fem folkhögskolor, Sisu samt Regionbiblioteket Kalmar som medlemmar.
Arbetet sköts i huvudsak av styrelsen, med stöd av länsbildningskonsulenten i Blekinge som avdelar knappt 10 procent av en heltidstjänst för stöd till Kalmar läns bildningsförbund.
Bildningsförbundet har främst rollen som mötesplats för att samordna studieförbundens insatser inom olika områden. Vissa kontakter med region och kommuner
förekommer också, men resurserna är begränsade.

Anslag till studieförbund – fördelning
Hanteringen av anslaget till studieförbunden har nyligen överförts från Regionförbundet till landstinget. I samband med detta planeras en översyn av regionanslagen och
det kommer att ske i samråd med studieförbunden.
Anslaget ska användas till regional verksamhet i Kalmar län och fördelas proportionellt mellan studieförbunden utifrån redovisat antal studietimmar de två närmast
föregående åren. Ett kulturprogram värderas till 21,9 studietimmar.
Ett årligt riktat anslag (1,1 mkr år 2016) förmedlas till verksamhet med personer
med funktionsnedsättning. Anslaget gäller utbildningsverksamhet i samarbete med
medlems- och samarbetsorganisationer för människor med funktionsnedsättning och
fördelas utifrån planerad verksamhet.

Kontakter
• Peter Johansson, länsbildningskonsulent (delat för Blekinge, Kalmar och Kronoberg)
• Gull-Britt Johansson, förvaltningschef, Bildnings- och Kulturförvaltningen, Landstinget i Kalmar län
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Kronoberg
• 8 kommuner
• 191 000 invånare
• Politiskt styre i landsting/region: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 6,9 mkr
• Anslag per invånare: 36 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: –
• Ansvarig nämnd: Kulturnämnden

Länsbildningsförbund
Kronobergs läns bildningsförbund har nio studieförbund (ej Kulturens), länets folkhögskolor, Sisu samt Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg som medlemmar. Länsbildningsförbundet hade för ett antal år sedan anslag direkt från regionen. Nu finansieras bildningsförbundet av studieförbunden och Sisu, alltså de medlemmar som får
verksamhetsanslag från regionen. Studieförbunden avsätter medel i proportion till sin
verksamhetsvolym. Bildningsförbundets årsbudget uppgår till cirka 450 000 kronor.
Länsbildningskonsulenten i Blekinge avsätter cirka 30 procent av en heltidstjänst till
frågor som rör Kronobergs län.
Fokus i bildningsförbundets arbete är, förutom att vara en samlingsplats för studieförbunden, att arbeta med kommunfrågor och stöd till de lokala samråden. Utöver
detta är bildningsförbundet involverat i regionala processer som kulturplan, kompetensplan och regional utvecklingsstrategi.
Diskussioner pågår mellan region och studieförbund/bildningsförbund om en särskild Överenskommelse (delvis med Skåne som inspirationskälla), där även en översyn
av anslagsreglerna ingår.

Anslag till studieförbund – fördelning
Utöver de nationella målen för folkbildningen ska anslaget bidra till att förverkliga
målen i den regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen. 75 procent av anslaget
fördelas utifrån andel genomförda studietimmar. Resterande 25 procent fördelas utifrån tre kvalitativa kriterier som värderas av regionen:
• Strategiskt arbetet vad gäller uppföljning, utvärdering/analys och utveckling.
• Verksamhetens överensstämmelse med prioriteringarna i regionens kulturplan.
• Verksamhetens överensstämmelse i förhållande till horisontella perspektiv; barn och
unga, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.
Erfarenheterna är att det är svårt att göra denna kvalitativa fördelning på ett rättvist
och objektivt sätt, och det finns med när föredelningssystemet nu omarbetas.
Det finns även en faktor som gör att varje studieförbund är garanterat minst 70 procent av föregående års anslag, förutsatt att det ryms inom budgetramen.

Kontakter
• Peter Johansson, länsbildningskonsulent (delat för Blekinge, Kalmar och Kronoberg)
• Jessica Linde, handläggare, Region Kronoberg
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Norrbotten
• 14 kommuner
• 250 000 invånare
• Politisk majoritet i Landsting/region: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 4,1 mkr
• Anslag per invånare: 16 kr
• Anslag till länsbildningsförbund: –
• Ansvarig nämnd: Kulturnämnden

Länsbildningsförbund
Norrbottens Bildningsförbund har samtliga studieförbund och länets sju folkhögskolor
som medlemmar. Man har inga anställda. Tidigare gav landstinget anslag direkt till
Bildningsförbundet men för ett antal år sedan, inför ett sparbeting, valde medlemmarna att neddragningen skulle drabba Bildningsförbundet, och inte dess medlemmar.
Numera finns en styrelse som fördelar det operativa arbetet mellan sig i arbetsgrupper.
Ordförande är pensionär och delvis arvoderad för uppgifter inom Bildningsförbundet.
Fokus är opinionsbildning och att få med folkbildningen i olika regionala processer;
kulturplan, regional utveckling, integration etc.

Anslag till studieförbund – fördelning
Landstinget fördelar anslaget på följande sätt:
• 75 procent baseras på genomförda studietimmar i respektive studieförbund.
• 25 procent baseras på dialogmöten, där studieförbunden anger genomförd och planerad verksamhet. Utifrån det gör landstinget en bedömning och fördelar anslaget.
En revidering av fördelningsreglerna är planerad, mot bakgrund av att det är svårt att
på ett objektivt sätt värdera kvalitet och fördela pengar utifrån dialogsamtalen.

Kontakter
• Kurt Pettersson, ordförande, Norrbottens Bildningsförbund
• Eva Jonsson, strateg, kultur och hälsa, Norrbottens läns landsting

14

STUDIEFÖRBUNDEN OCH SVERIGES LÄN/REGIONER

Skåne
• 33 kommuner
• 1 304 000 invånare
• Politiskt styre i landstinget: S+MP
• Anslag till studieförbunden: 28,3 mkr
• Anslag per invånare: 22 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: 0,2 mkr
• Ansvarig nämnd: Kulturnämnden

Länsbildningsförbund
Bilden i Skåne är något splittrad. Skånes Bildningsförbund har studieförbunden, Sisu
samt en del av regionens 18 folkhögskolor som medlemmar. Det finns inga anställda,
men vissa arbetsuppgifter läggs ut som uppdrag. Folkhögskolorna och studieförbunden i Skåne har vid sidan av Bildningsförbundet startat egna föreningar.
De tio studieförbunden har bildat föreningen Sisam, Studieförbunden i samverkan i
Skåne. Här avhandlas gemensamma frågor, bland annat rapporteringsetik och gränsdragningsfrågor, synliggörande av studieförbunden samt frågor som rör regionens och
kommunernas politik gentemot studieförbunden. Inte heller Sisam har någon anställd.
Frågan om att stärka studieförbundens gemensamma kapacitet i form av anställd resurs har diskuterats, men regionen har i dagsläget inga anslag för detta.
Varken Bildningsförbundet eller Sisam har någon webbplats i bruk.
Region Skåne och folkbildningen i Skåne, däribland Sisam, slöt 2016 en Överenskommelse i syfte att ”synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet” . Folkbildningens närvaro i regionala kulturplaner och kompetensplattformar samt förstärkta resurser på regionen för att hantera folkbildningsfrågorna är
andra uttryck för en ökad samverkan mellan Region Skåne och folkbildningen.

Anslag till studieförbund – fördelning
Region Skånes anslag till studieförbunden fördelas utifrån fyra kvantitativa faktorer:
• 76 procent på antal genomförda studietimmar.
• 8 procent på andel unika vuxna deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.
• 8 procent på andel unika deltagare i åldern 13-25 år i cirklar och annan folkbildning.
• 8 procent utifrån en modell om regional spridning av verksamhet i kommunerna.
Med anledning av det nya statliga fördelningssystemet av statsanslaget till studieförbunden från 2017 kommer regionens fördelningssystem att ses över.
Region Skåne genomför inga egna utvärderingar av stödet till folkbildningen. Däremot
görs forskningsrapporter inom avgränsade områden som ibland fokuserar på studieförbundens verksamhet och betydelse.

Kontakter
• Rolf Tufvesson, ordförande Skånes Bildningsförbund
• Margareta Clarén, Sisams styrelse (representant för Studiefrämjandet)
• Ann Lundborg, Region Skåne (utvecklare folkbildning och bibliotek)
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Stockholm
• 26 kommuner
• 2 231 000 invånare
• Politiskt styre i landsting/region: M+L+KD+C
• Anslag till studieförbunden: 34,3 mkr
• Anslag per invånare: 15 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: 0,8 mkr
• Ansvarig nämnd: Kulturnämnden

Länsbildningsförbund
Samtliga studieförbund, 21 av länets 27 folkhögskolor och Regionbibliotek Stockholm
är medlemmar i Stockholms läns Bildningsförbund. Det finns en heltidstjänst på Bildningsförbundet. En omorganisation är på gång, där en folkhögskoledelegation och en
studieförbundsdelegation planeras.
Bildningsförbundet fokuserar på interna och utåtriktade frågor. Det interna arbetat
innefattar bland annat samordning, kompetensutveckling samt etik- och gränsdragningsfrågor.
De utåtriktade insatserna gäller till stor del kontakter med politiker och tjänstepersoner, i syfte att tydliggöra folkbildningens roll och betydelse. Detta sker genom bland
annat möten, studiebesök och ett regelbundet nyhetsbrev. Just nu kretsar mycket
kring folkbildningens insatser på migrationsområdet.
Bildningsförbundet fungerar dessutom som omvärldsbevakare, inte minst vad gäller
regionala processer inom skiftande områden.

Anslag till studieförbund – fördelning
Fördelningen av anslaget till studieförbunden görs utifrån verksamhetens omfattning,
mätt i antal inrapporterade studietimmar. En del av anslaget är reserverat för kulturprogramsverksamhet, och även det fördelas utifrån antal genomförda kulturprogram.
Kulturnämnden beslutar om ramarna för anslaget och fördelningen görs av kulturförvaltningen.
Ansvarig tjänsteperson på kulturförvaltningen har löpande kontakt med studieförbunden och även med Bildningsförbundet. Kontakterna gäller främst anslagshanteringen, det vill säga rapportering av genomförd verksamhet samt kortfattade redovisningar av verksamhetens inriktning och utveckling. Det förekommer inte någon
regelbunden och mer fördjupad dialog när det gäller studieförbundens insatser i länet,
men frågan diskuteras.

Kontakter
• Maria Carlsson, länsbildningskonsulent, Stockholms läns Bildningsförbund
• Agneta Olofsson, handläggare, kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting
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Sörmland
• 9 kommuner
• 284 000 invånare
• Politiskt styre i landsting/region: S+MP+C+L.
• Anslag till studieförbunden: 10,1 mkr
• Anslag per invånare: 35 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: 1,3 mkr
• Ansvarig nämnd: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Länsbildningsförbund
Länsbildningsförbundet har samtliga studieförbund, länets fyra folkhögskolor, Sisu
och Länsbiblioteket Sörmland som medlemmar. Bildningsförbundet har cirka 1,7 heltidstjänster och bidrar utöver det till en gemensam tjänst med folkhögskolorna kring
opinionsbildning.
Fokusområden för bildningsförbundet är förutom bidragsfördelning (se nedan)
bland annat etik och kvalitet, opinionsbildning, kompetensutveckling samt att vara en
mötesplats för folkbildningen i länet.

Anslag till studieförbunden – fördelning
Länsbildningsförbundet fördelar och följer upp landstingsbidraget till studieförbundet
på uppdrag av, och utifrån en överenskommelse med, landstinget. Som grund för detta
inlämnar studieförbunden olika handlingar till länsbildningsförbundet som även återrapporterar till landstinget om genomförd verksamhet.
Bidraget är uppdelat på de tre områdena basbidrag, utbildningsbidrag och utvecklingsbidrag. Inom vart och ett av dessa områden ska studieförbunden redovisas verksamhet till länsbildningsförbundet som gör en samlad redovisning till landstinget.

Kontakter
• Maria Forss, Länsbildningskonsulent
• Mikael Palo, verksamhetsområdeschef, Kultur/utbildning, Landstinget Sörmland
• Åsa Kratz (s), ordförande, Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.
Även ordförande för FHF, Folkhögskoleföreningen inom SKL
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Uppsala
• 8 kommuner
• 354 000 invånare
• Politiskt styre i landstinget: S+MP
• Anslag till studieförbunden: 9,3 mkr
• Anslag per invånare: 26 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: 1 mkr
• Ansvarig nämnd: Kulturnämnden

Uppsala läns Bildningsförbund
Uppsala läns Bildningsförbund fungerar som folkbildningens regionala mötesplats,
där samtliga studieförbund, länets två folkhögskolor samt Sisu och länsbiblioteket är
medlemmar. Bildningsförbundet har 1,5 tjänst.
Landstinget har drivit frågan att den regionägda folkhögskolan och länsbiblioteket
inte ska vara med, med risk för jävssituation. Bildningsförbundets har tillbakavisat
detta och förslaget drogs tillbaka, men länsbiblioteket och folkhögskolan är numera
adjungerade i styrelsen.
Länsbildningsförbundet arbetar aktivt med opinionsbildning och kontakter med politiker och tjänstemän, både på landstings- och kommunnivå. De ingår även i nätverk
på landstingsnivå, för kulturfrågor etc.

Anslag till studieförbunden – fördelning
År 2013 beslutade kulturnämnden om en ny fördelningsmodell för stödet till studieförbunden från 2014. Man gick från ett ettårigt till ett treårigt stöd och från ett kvantitativt till ett kvalitativt fördelningssystem, där studieförbundens ansökningar låg till
grund för fördelning. En referensgrupp tillsatt av kulturnämnden skulle ge förslag till
fördelning mellan studieförbunden. Referensgruppen konstaterade tidigt att den nya
fördelningsmodellen var svår att tillämpa eftersom bedömningskriterierna utgick från
förväntade framtida effekter hos deltagarna. En utvärdering bekräftade svårigheterna.
Våren 2016 beslutade kulturnämnden att landstingets bidrag från och med 2017 ska
fördelas utifrån statens fördelningskriterier som träder i kraft 2017.

Kontakter
• Anna Bjurvall, länsbildningskonsulent
• Anna Söderbäck, kulturchef, Landstinget i Uppsala län
• Johnny Svahn, ordförande (s), kulturnämnden, Landstinget i Uppsala län
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Värmland
• 16 kommuner
• 276 000 invånare
• Politiskt styre landsting/region: M+C+SIV (sjukvårdsparti)+MP+L+KD
• Anslag till studieförbunden: 8,3 mkr
• Anslag per invånare: 30 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: –
• Ansvarig nämnd: Regionfullmäktige (Kultur – avdelningen för regional tillväxt)

Länsbildningsförbund
Värmland saknar sedan flera år tillbaka ett länsbildningsförbund. Studieförbunden är
organiserade i Folkbildarna i Värmland, ett nätverk (webbplats saknas) som fungerar
som samlingspunkt och även bedriver samarbete kring konkreta folkbildningsprojekt.
Dialog mellan representanter för studieförbunden och regionen förekommer regelbundet ett par gånger per termin. Dialogen har ökat på senare tid, i samband med
planer för ett reformerat anslagssystem.

Anslag till studieförbunden – fördelning
Regionfullmäktige beslutar om anslaget och Region Värmland Kultur handlägger studieförbundsfrågorna. Man tillämpar en kvantitativ fördelning utifrån tre delar:
• Basanslag (60 procent) baserat på tidigare års bidrag (40 procent) och volym (20
procent).
• Utbildningsanslag (35 procent) baserat på utbildningsverksamhet (kursdagar).
• Förstärkningsanslag (5 procent) baserat på merkostnader för särskilda målgrupper.
Fördelningssystemet har funnits flera år och diskussioner pågår om att göra om det.
Inget kvalitativt fördelningssystem planeras, men däremot förs diskussioner om
överenskommelser kring angelägna områden i regionen där studieförbundens insatser
särskilt behövs. Studieförbunden deltar i dialogen.

Kontakter
• Per Söderling, Region Värmland
• Krister Lergård, ordförande, Folkbildarna i Värmland (chef på Studiefrämjandet)
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Västerbotten
• 15 kommuner
• 265 000 invånare
• Politisk majoritet i landsting/region: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 11,1 mkr
• Anslag per invånare: 42 kr
• Anslag till länsbildningsförbund: –
• Ansvarig nämnd: Kulturnämnden

Länsbildningsförbund
Fram till för ett par år sedan hade Bildningsförbundet – Folkbildning Västerbotten – en anställd konsulent, men efter en omorganisation finns nu en operativt aktiv
styrelse, med representanter för medlemmarna, studieförbund och folkhögskolor. I
omorganisationen ingick även att ta fram ett idédokument samt att bilda en studieförbunds- och en folkhögskoledelegation. Man deltar aktivt i den samarbetsprocess som
pågår mellan folkbildningens aktörer i de fyra Norrlandslänen.
Internt i Västerbotten inriktas Bildningsförbundets arbete på kontakter med politiker och tjänstepersoner. Bildningsförbundet har varit aktiva i att ta fram det fördelningssystem för regionanslaget till studieförbunden som nu gäller. De medverkar även
i den revidering av Överenskommelsen mellan regionen och civila samhället som nu
ska genomföras.

Anslag till studieförbund – fördelning
Regionanslaget fördelas utifrån tre ”potter”, som beräknas på verksamheten på de två
närmast föregående åren:
• 50 procent fördelas utifrån varje studieförbunds andel av genomförda studietimmar i
studiecirklar och annan folkbildning
• 15 procent fördelas utifrån genomförda kulturprogram
• 35 procent fördelas först i lika stora potter mellan alla kommuner i länet. Därefter
fördelas varje pott utifrån andel verksamhet i studietimmar som respektive studieförbund genomfört i de olika kommunerna.
Länsbildningsförbundet tar fram kvantitativa beräkningsunderlag till regionen inför
fördelningen av medel.

Kontakter
• Nina Björby, ordförande Folkbildning Västerbotten samt ordförande (S) i Kulturberedningen, Region Västerbotten
• Thomas Fridh, Folkbildning Västerbotten
• Ingela Gotthardsson, Kulturchef, Region Västerbotten
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Västernorrland
Jämtland–Härjedalen
Västernorrland:
• 7 kommuner
• 245 000 invånare
• Politisk majoritet i landsting/region: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 5,9 mkr
• Anslag per invånare: 24 kr
• Anslag till länsbildningsförbund: –
• Ansvarig nämnd/förvaltning: Regional utveckling
Jämtland–Härjedalen:
• 8 kommuner
• 127 000 invånare
• Politisk majoritet i landsting/region: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 4,2 mkr
• Anslag per invånare: 33 kr
• Anslag till länsbildningsförbund: –
• Ansvarig nämnd/förvaltning: Regional utveckling

Länsbildningsförbund
Medlemmar i Bildningsförbundet Mittnorrland är studieförbunden samt länsmuseum
och länsbibliotek i Västernorrlands län och Jämtlands län. Folkhögskolorna är inte med.
Bildningsförbundet har inga anställda utan en arbetande styrelse, kompletterat med
köp av vissa tjänster. Bildningsförbundet fungerar som en samlingsplats för folkbildningen och även för kontakterna med landsting/region i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. De har även en viktig roll i hanteringen av anslagen.

Anslag till studieförbunden – fördelning
För Västernorrland och Jämtland-Härjedalen gäller ett likartat system för hanteringen
av anslagen till studieförbunden. Utifrån övergripande mål och riktlinjer fördelas ett
ramanslag till Bildningsförbundet som sedan svarar för fördelning, utifrån de principer studieförbunden själva kommit överens om. Fördelningen är kvantitativ:
• 80 procent av bidraget fördelas utifrån från antalet genomförda studietimmar.
• 20 procent är en ”glesbygdsfaktor” utifrån verksamhetens geografiska spridning.
På tjänstepersonnivå beskriver man att systemet bygger på tillit och förtroende för
Bildningsförbundet och studieförbunden. I bakgrunden finns även begränsade resurser på förvaltningarna för att hantera bidragen.

Kontakter
• Jonny Springe, Bildningsförbundet Mittnorrland
• Jimmy Eriksson, Region Jämtland-Härjedalen
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Västmanland
• 10 kommuner
• 264 000 invånare
• Politiskt styre i landsting/region: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 8,0 mkr.
• Anslag per invånare: 30 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: 0,7 mkr
• Ansvarig nämnd: Kulturnämnden

Länsbildningsförbund
Västmanlands länsbildningsförbund har alla studieförbund, fyra folkhögskolor och
Sisu som medlemmar. Bildningsförbundet har två tjänster, varav en tjänst främst arbetar med Överenskommelsen mellan civila sektorn och Västerås stad.
Bildningsförbundet är en samlingsplats för folkbildningen och fokus är opinionsbildning, samverkan och deltagande i olika politiska processer som rör folkbildning –
civilsamhälle.
Bildningsförbundet har arbetat aktivt med att få till stånd Överenskommelsen mellan civila sektorn och Västerås stad. Den är nu antagen och samtliga studieförbund är
med. Bildningsförbundet har i uppdrag av Västerås stad att arbeta vidare med frågan.

Anslag till studieförbund – fördelning
Kvantitativ fördelning:
• 80 procent utifrån studietimmar
• 20 procent utifrån studieförbundens genomförda utbildningar i samarbete med medlemsorganisationer.

Kontakter
• Annika Lind, länsbildningskonsulent
• Lena Karlström, kulturchef landstinget
• Lena Johansson, landstingsråd (S), personal och kultur
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Västra Götaland
• 49 kommuner
• 1 649 000 invånare
• Politiskt styre i landsting/region: M+MP+C+L+KD
• Anslag till studieförbunden: 49,1 mkr
• Anslag per invånare: 30 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: 1 mkr
• Ansvarig nämnd: Kulturnämnden

Västra Götalands Bildningsförbund
Västra Götalands Bildningsförbund har folkhögskolorna, studieförbunden, Sisu och
dessutom de två regionorgan Kultur i väst (regionbibliotek) och Västarvet (regionmuseer) som medlemmar. Bildningsförbundet har två heltidstjänster och kontor i Skara.
Man arbetar gemensamt i en del frågor, men även i separata studieförbunds- och
folkhögskoledelegationer. Verksamheten är till viss del uppdelad i regionens fyra kommunalförbund.
Sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999 har Bildningsförbundet en stark
ställning, och har arbetat målmedvetet för att stärka folkbildningens position på den
regionala arenan. Detta har underlättats av att det funnits regionpolitiker, från olika
partier, som framhållit folkbildningens betydelse i samhället. Bildningsförbundet ses
ofta som en självskriven deltagare i arbetsgrupper och samrådsorgan kring regionala
utvecklingsfrågor, främst inom kultur och utbildning, men även inom folkhälsa, turism, integration och arbetsmarknad.

Anslag till studieförbunden – fördelning
Kvantitativ fördelning, men inte utifrån statens modell utan med fokus på regionala
insatser, framför allt inom utbildning, kultur, studieförbundens verksamhet i samarbete med civilsamhället och utvecklingsinsatser. Studieförbunden gör årliga redovisningar av verksamheten till regionen.
Studieförbunden och Bildningsförbundet har medverkat i att ta fram fördelningsmodellen i nära samarbete med regionen, och de är nöjda med resultatet. Utöver de
reguljära anslagen finns andra regionala stöd som folkbildningen kan ta del av. Varje
studieförbund möter årligen regionens tjänstemän för samtal om verksamheten.
Ett uttryck för regionens syn på folkbildningen är det sju sidor långa Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program som antogs av Kulturnämnden 2014. I
programmet beskrivs folkbildningen som en ”vital kraft som möjliggör för invånarna i
Västra Götaland att utvecklas på bildningens, utbildningens och kulturens områden”.

Kontakter
• Marita Graad, bildningskonsulent, Västra Götalands Bildningsförbund
• Conny Brännberg (KD), ordförande kulturnämnden, Västra Götalandsregionen
• Jens Lejhall, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
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Örebro
• 12 kommuner
• 291 000 invånare
• Politiskt styre i regionen: S+V+MP
• Anslag till studieförbunden: 17,2 mkr
• Anslag per invånare: 59 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: 1,1 mkr
• Ansvarig nämnd: Nämnden för regional tillväxt (med underställd Fokusnämnd för
kultur, bildning och ideella sektorn)

Länsbildningsförbund
Medlemmar i Örebro Läns Bildningsförbund är samtliga studieförbund och folkhögskolor, Sisu, Länsbibliotek och Amatörteatersamverkan. Totalt finns 2,5 heltidstjänster
varav 1,2 gäller Bildningsförbundets egen verksamhet och 1,3 de särskilda uppdrag de
har från regionen, beträffande folkhälsa och amatörteater.
Bildningsförbundet arbetar strategiskt med opinionsbildning, kontakter med politiker och tjänstepersoner på kommun- och regionnivå. De utvecklar kontakter med
”nyckelpersoner” och ser till att vara närvarande i olika nätverk och processer – för
regional utvecklingsstrategi, kulturplan etc. Kontakterna med regionen beskrivs som
goda.

Anslag till studieförbund – fördelning
Kvantitativt fördelningssystem:
• 70 procent bygger på föregående års bidrag till respektive studieförbund.
• 30 procent är en rörlig del som baseras på tre faktorer – volym, målgrupp och interna
utbildningsinsatser.
Bildningsförbundet samlar in uppgifter från studieförbunden och levererar ett fördelningsunderlag till regionen.

Kontakter
• Jane Karlsson, länsbildningskonsulent, Örebro läns Bildningsförbund
• Katarina Fransson, ordförande i Örebro läns Bildningsförbund, kommunalråd (S) i
Kumla
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Östergötland
• 13 kommuner
• 446 000 invånare
• Politiskt styre i landstinget: S+MP+C+L
• Anslag till studieförbund: 16 mkr.
• Anslag per invånare: 36 kr
• Anslag till länsbildningsförbundet: 3,2 mkr*
• Ansvarig nämnd: Förvaltningen Kultur och Kreativitet handlägger studieförbundsfrågorna. Politisk nämnd är Regionala utvecklingsnämnden.

Länsbildningsförbund
Bildningsförbundet Östergötland omorganiserades för några år sedan efter en omfattande förnyelseprocess. Samtliga studieförbund och folkhögskolor är medlemmar och
det finns en studieförbunds- och en folkhögskoledelegation. Det finns en heltidstjänst
och en del tjänster upphandlas, bland annat för information/marknadsföring.
Bildningsförbundet ansvarar, på uppdrag av regionen, för fördelningen av anslaget
till studieförbunden. Överenskommelsen är treårig och den nuvarande löper ut 2017.
Bildningsförbundet ser sig som ett nav för kontakterna med regionen när det gäller
övergripande strategiska frågor, och i det arbetet ingår kontakter med både politiker
och tjänstepersoner. Vid de möten som äger rum med regionen är det i allmänhet
Bildningsförbundet som för studieförbundens gemensamma talan. De tar även aktiv
del i olika regionala processer, både i formella och mer informella sammanhang, till
exempel vad gäller den regionala utvecklingsplanen och framtida kompetensförsörjning. De genomför även en del satsningar med stöd direkt från regionen. Ett exempel
är Folkbildarforum, en tvådagars konferens med olika teman som anordnas årligen,
med deltagare från hela landet.

Anslag till studieförbund – fördelning
I överenskommelsen med Bildningsförbundet slår regionen fast att anslaget ska fördelas till studieförbund som har verksamhet i minst sju av regionens tretton kommuner.
80 procent av anslaget fördelas direkt till studieförbunden, 15 procent avdelas till
särskilda satsningar som Bildningsförbundet ansvarar för (Bland annat Folkbildarforum, se ovan) samt 5 procent till Bildningsförbundets drift. Studieförbunden har velat
undvika volymdrivande faktorer och därför görs fördelningen enligt följande:
• 80 procent baseras på föregående års anslag.
• 10 procent utifrån antal studietimmar i samarbete med medlemsorganisationer.
• 10 procent fördelas utifrån andel unika deltagare.
Bildningsförbundet ska årligen rapportera om anslagets användning till regionen.
Inför detta samlar de in och sammanställer uppgifter från studieförbunden.

Kontakter
Lars Holmgren, kanslichef, Bildningsförbundet Östergötland
Britt-Louise Nilsson, strateg, Region Östergötland
* Cirka 5 procent till Bildningsförbundets drift. Resten till studieförbundsgemensamma insatser.
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446 000

Östergötland (13)

S+MP+C+L

S+V+MP

M+MP+L+
C+KD

S+V+MP

S+V+MP

S+V+MP

M+C+SIV+
L+MP+KD

S+MP

S+MP+C+L

M+L+KD+C

S+MP

S+V+MP

S+V+MP

S+V+MP

M+KD+C+L

S+V+MP

M+C+L+KD+MP

S+C+MP+V

S+V+MP

S+V+MP

S+V+MP

Politisk
majoritet

16,0
(+5,0%)

17,2
(+1,2%)

49,1
(-0,6%)

8,0
(+0,2%)

5,9
(+2,2%)

11,1
(-0,8%)

8,3
(+1,2%)

9,3
(-0,8%)

10,1
(+4,2%)

34,3
(0,6%)

28,3
(+0,5%)

4,1
(-3,3%)

6,9
(+2,1%)

9,6
(+3,3%)

25,1
(+1,9%)

4,2
(+1,9%)

9,3
(+1,1%)

10,6
(-0,5%)

2,4
(-0,7%)

8,2
(-0,8%)

6,0
(-0,8%)

Anslag mkr 2016
+/- jfr 2015

36

59

30

30

24

42

30

26

35

15

22

16

36

40

72

33

30

38

42

29

38

0,4 mkr
0,3 tjänster

Lbf-anslag
Tjänster Lbf (ca)

–
–

–
–

9 stf+fh+sisu+ –
bib+hbygd+slöjd –

stf+fh
–
biblio+museum –

stf+fh+sisu+
biblio

Lbfmedlemmar

–

–
–

–
–

–
0,3 tjänster

–

–
0,25 tjänster

–
–

0,5 mkr
1 tjänst

–
–

–
–

–
–

1,0 mkr
1,5 tjänster

1,3 mkr
1,7 tjänster

stf+fh+biblio
+sisu+teater

0,2 mkr
1,0 tjänster

1,1 mkr
1,2 tjänster

stf-fh+sisu
1,0 mkr
biblio+museum 2 tjänster

stf+fh+sisu

stf+biblio
+museum

stf+fh

–
–

stf+fh+sisu
+ biblio

stf+fh+s isu
bibliotek

stf+21 av 27 fh 0,8 mkr
+bibliotek
1,0 tjänster

stf+några fh
+sisu

stf+fh

9 stf+fh+sisu
+bibliotek

9 stf+fh+sisu
+bibliotek

stf-fh+sisu
+region

stf+biblio
+museum

Kvantitativ – föregående års anslag (80%),
stf+fh
studietimmar med MO (10%), Unika delt (10%).

Kvantitativ. 70% på tidigare
års bidrag. 30% rörligt.

Kvantitativ men ej statens.
Regionala fokusområden.

Kvantitativ – 80% studietimmar, 20% utbildning.

Kvantitativ – studietimmar och
regional spridning.

Kvantitativ – studietimmar,
kultur samt regional spridning.

Kvantitativ – tidigare utbetalt bidrag
volym och utbildning. Ska göras om.

Kvantitativ, följer statsbidraget fr o m 2017
Tidigare kvalitativt försök som avbröts.

Kvantitativ – bas, utbildning, utveckling.
Lbf fördelar och följer upp enl ök med landst.

Kvantitativ – studietimmar och
kulturprogram.

Kvantivativ, Studietimmar (76%). Unika
vuxna (8%), unika unga 18-25 år (8%).

Kvantivativ, studietimmar (75%).
Kvalitativ, dialogsamtal (25%).

Delvis kvantitativ – studietimmar (75%).
Kvalitet enligt tre parametrar (25%).

Kvantitativ – andel studietimmar senaste
två åren.

Kvantitativ. Andel av statsanslag senaste två
år (60%), studietim (35%), kulturarr (5%).

Kvantitativ – studietimmar och
regional spridning.

Kvantitativ, Grund baserad på tidigare års
stf+fh+sisu
0,7 mkr
anslag( 70%), studietim (15%) målgrupp (15%). +biblio+region 0,5 tjänster

Kvantitiativ. Studietimmar (80%)
unika deltagare (20%)

Främst kvantitativ. Studietimmar (75%).
Unika delt (10%). Projektansökn (15%)

Kvantitativ. Studietimmar senaste
två år (95%). Unika deltagare (5 %).

Kvantitiativ. Tidigare års anslag (70%).
Andel studietimmar (30%).

Anslag Fördelning
inv (kr)

Bildningsförbundet ansvarar för bidragsfördelning och har
öronmärkta anslag för olika folkbildningsinsatser.

Opinionsbildning, nätverkande, politikerkontakter.
Lbf levererar anslagsfördelningsunderlag från stf till regionen.

Opinionsbildning, samverkan, medverkan i regionprocesser.
Regionen har antagit folkbildningspolitiskt program.

Opinionsbildning, nätverkande.
Uppdrag av Västerås stad att arbeta med Överenskommelse.

Opinion, bidragsfrågor. Lbf Mittnorrland (Jämtland och
Västernorrland) fördelar bidrag på delegation av regionen.

Opinion, bidragsfrågor. Lbf aktiva i nytt bidragssystem.
Medverkar i revidering av Överenskommelse med regionen.

Saknar länsbildningsförbund. Viss studieförbundssamverkan
inom Folkbildarna i Värmland.

Opinionsbildning gentemot kommuner och region.
Ingår i regionala nätverk.

Samverkan, anslagsfördelning, opinionsbildning
etik, kompetensutveckling.

Internt: samordning, kompetensutv, etik, omvärldsbevakning
Externt: Opinion, nyhetsbrev, dialog.

Komplicerad bild med ett lbf, en fh-förening och en studieförbundsförening, Sisam. Överenskommelse med regionen finns.

Nätverksarbete – kommunkontakter. Delaktiga i regionala
processer (kulturplan). Ordföranden delvis arvoderad.

Samlingsplats för studieförbunden, påverkansarbete – kommuner.
Är involverade i regionala processer; kulturplan RUS etc.

Mötesplats och samordning. Knappa resurser.
Köper in arbetstid av länsbildningskonsulent i Blekinge.

Information, påverkan, medverkan i regionala processer,
samordning av stf-insatser inom olika områden.

Opinion, bidragsfrågor. Lbf Mittnorrland (Jämtland och
Västernorrland) fördelar bidrag på delegation av regionen.

Opinion och information, särskilt gentemot kommuner
Regionuppdrag till Lbf inom teater, kultur i äldreomsorg.

Inget formaliserat samarbete mellan stf.
Regionen saknar ”gemensam röst”.

Intressepolitiskt arbete, samordning och samarbete.
Liten region, flera stf saknar anställda.

Mötesplats, kommunkontakter
Inga planer på att anställa.

Samverkan, opinion, kommunkontakter. Ansvarar på regionens uppdrag
för anslagsfördelning. Uppdrag från regionen (teater, kultur i vården etc).

Lbf-fokus

Kommentarer
• Anslagen till studieförbund och länsbildningsförbund gäller budgeterade belopp för 2016. Förändringar (+/-) jämfört med 2015. Källa: Folkbildningsrådet ( i några fall har beloppen justerats efter intervjuerna).
• I några länsbildningsförbund finns tjänster kopplade till särskilda uppdrag med särskild finansiering. Dessa har inte medräknats i tabellen. Anslagen till länsbildningsförbunden är alltså en uppskattning av medel för samverkan och intressepolitiskt arbete.
• Uppgifterna om politiskt styre är hämtade från Wikipedia som hänvisar till Dagens samhälle (2014-11-06).
• I Kalmar län finns ett riktat anslag enbart för verksamhet med studieförbundens medlemsorganisationer som samlar personer med funktionsnedsättning. Detta anslag har inte medräknats i tabellen.
• Östergötlands siffror är något osäkra eftersom Bildningsförbundet ser sig som anslagsmottagare, där merparten fördelas vidare till studieförbunden, men en del används för folkbildningsverksamhet i Bildningsförbundets regi.

291 000

Örebro (12)

284 000

Sörmland (9)

1 649 000

2 231 000

Stockholm (26)

Västra Götaland (49)

1 304 000

Skåne (33)

264 000

250 000

Norrbotten (14)

Västmanland (10)

191 000

Kronoberg (8)

245 000

238 000

Kalmar (12)

Västernorrland (7)

348 000

Jönköping (13)

265 000

127 000

Jämtland (8)

Västerbotten (15)

315 000

Halland (6)

276 000

282 000

.
Gävleborg (10)

Värmland (16)

57 000

Gotland (1)

354 000

281 000

Dalarna (15)

Uppsala (8)

156 000

Invånare

Blekinge (5)

Län/region
(antal kommuner

Landstings/regionbidrag till studieförbund samt länsbildningsförbund. Översikt, januari 2017
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Studieförbunden Dalagatan 7, 111 23 Stockholm
info@studieforbunden.se www.studieforbunden.se
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