
Inledning  
 

Västra Götalands Bildningsförbund är en organisation för den samlade 

folkbildningens aktörer i Västra Götaland. Folkhögskolor och studieförbund 

utgör basen i Bildningsförbundet. 

 

Inför verksamhetsåret 2019 har styrelsen beslutat om följande plan och 

konkreta åtgärder. Planen bygger på den långsiktiga plan som fastställts av 

årsmötet våren 2018 och som behandlats vidare av styrelse- och 

delegationskonferenser hösten 2018. 

 

 

Syfte 
 

Västra Götalands Bildningsförbund är ett samarbetsorgan för i Västra 

Götalandsregionen verksamma studieförbundsdistrikt, folkhögskolor och andra 

regionala kulturorgan och skall såsom ett sådant bevaka och främja 

folkbildningsarbetet och folkbildningens intressen i regionen genom 

omvärldsanalys, kommunikation, påverkan och samverkan.  

 

Västra Götalands Bildningsförbund skall på sina medlemmars uppdrag verka 

som folkbildningens samverkansorganisation på det sätt medlemmarna 

beslutar.  

 

Västra Götalands Bildningsförbunds beslutsorgan är representantskapet och 

styrelsen.  

Bildningsförbundet arbetar efter stadgar och de planer som årsmötet fastställer. 

  

 

Personalbehov 2019 
 

Västra Götalands bildningsförbund har två bildningskonsulenter anställda på 

fasta heltidstjänster. En av tjänsterna riktas i huvudsak mot 

studieförbundens samverkan och en mot folkhögskolornas. Konsulenterna 

arbetar dessutom med VGB:s gemensamma frågor. 

 

Projekt finansieras av särskilda resurser i form av externa ekonomiska 

medel. För projektsamordning eller särskilda insatser kan styrelsen besluta 

att köpa tjänster. Kostnaden för detta ska i så fall belasta projektens budget. 
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Finansiering  
 

Medlemsorganisationer erlägger för 2019 enligt årsmötesbeslut 

medlemsavgift. Därutöver erlägger studieförbunden och 

rörelsefolkhögskolorna ett särskilt verksamhetsanslag från sina respektive 

stats- eller regionanslag. Hur anslaget fördelas inbördes mellan 

studieförbunden respektive folkhögskolorna beslutas av delegationerna. 

 

 

Organisation och stadgar  
 

Västra Götalands bildningsförbund är organiserat i en 

studieförbundsdelegation och en folkhögskoledelegation.  

 

Studieförbundsdelegationen består av de 10 statsbidragsberättigade 

studieförbunden. 

 

Folkhögskoledelegationen består, efter stadge- och organisationsförändring 

beslutad vid årsmötet 2017, av de rörelseägda folkhögskolorna i regionen. De 

skolor som har Västra Götalandsregionen som huvudman knyts till 

Bildningsförbundet som övriga medlemmar. 

 

Övriga medlemmar i Bildningsförbundet är, utöver de regionägda 

folkhögskolorna, SISU Idrottsutbildarna, Kultur i Väst och Västarvet. 

 

Västra Götalands Bildningsförbunds verksamhet utgår från de beslut som 

fattas i styrelsen och i delegationerna. 

 

 

 

Konkreta åtgärder 2019 
 

Inom ramen för de fem perspektiv som kännetecknar Bildningsförbundets 

långsiktiga verksamhet ska följande konkreta åtgärder genomföras under 

2019. 

 

Första perspektivet. Värdegrunden. 
Inom Västra Götalands Bildningsförbund ska en kontinuerlig dialog om 

folkbildningens värdegrund föras och VGB ska vara ett forum för att lösa 

gemensamma verksamhetsfrågor. 

 

Följande insatser ska göras 2019: 
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• Genomföra minst en gemensam styrelse- och delegationskonferens där 

samtliga medlemmar samlas, med syfte att diskutera gemensamma 

folkbildningsfrågor. 

 

• Initiera och stimulera samtal om verksamhetens innehåll och om etik- och 

gränsdragningsfrågor vad gäller studieförbunden och folkhögskolorna.  

 

• Ta del av och vidareförmedla central information i kvalitets-, etik- och 

gränsdragningsfrågor till studieförbunden och folkhögskolorna. 

 

• Planera och genomföra minst en konferens med utgångspunkt från 

statens fyra syften och aktuella etikfrågor.  

 

• Bearbeta och kartlägga studieförbundens verksamhetsstatistik och 

kommunbidragsutveckling m.m. 

 

• Dela ut årets folkbildarpris 20191.  

 

 

Andra perspektivet. Samhälle och politik. 
Västra Götalands Bildningsförbund ska verka för ett gemensamt utbyte 

mellan folkbildningens organisationer för ett breddat folkbildningsarbete 

inom regionen vilat på en folkbildningsideologisk grund. 

 

Följande insatser ska göras 2019: 

• Utveckla och stärka samverkan mellan folkhögskolorna, studieförbunden 

och övriga medlemmar  

 

• Stimulera samverkan i olika former mellan delegationernas medlemmar 

och andra organisationer och myndigheter.  

 

• Delta i möten kring erfarenhetsutbyten och samverkan med 

länsbildningsförbunden i landet samt med Folkbildningsrådet, SKL och 

deras folkhögskoleorganisationer, RIO, Studieförbunden och andra 

relevanta aktörer.  

 

• Följa, aktivt påverka och vara delaktiga i VGR:s program och insatser av 

betydelse för folkbildningen, framförallt Samling för social hållbarhet, 

Fullföljda studier, VG 2020-Strategi för tillväxt och utveckling i Västra 

Götaland, Kulturplan 2016 – 2019, ny kulturstrategi 2020–2023 samt 

Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska handlingsprogram.   

                                                        
1 Styrelsen har beslutat att under 2019 se över principerna för priset och övervägt ett stipendium som 
alternativ. 
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• Bevaka samtliga folkhögskolors delaktighet och möjligheter till 

ekonomiskt stöd utifrån likabehandlingsprincipen då 

folkbildningsinsatser med hänvisning till dessa program initieras. 

 

• Fortsätta att utveckla kontakterna med politiker och tjänstemän inom 

Västra Götalandsregionen, främst inom Folkhälsa, Kultur och Regional 

utveckling. 

 

• Bevaka folkbildningens och det civila samhällets intressen i pågående 

samarbetsprocesser med det offentliga systemet. 

 

• Verka för särskild överenskommelse mellan folkbildningen och Västra 

Götalandsregionen 

 

• Fortsätta implementeringen av den nya 

kommunbidragsrekommendationen för studieförbunden 2019. 

 

• Bevaka möjligheter till internationella utbyten för folkbildningens 

organisationer. 

 

 

Tredje perspektivet. Information och kommunikation. 
Västra Götalands Bildningsförbund ska inom regionen arbeta för att en 

folkbildningsideologisk debatt förs och samtidigt svara för en tydlig 

information om folkbildningen.   

 

Följande insatser ska göras 2019: 

• Informera om folkhögskolorna och studieförbunden, dess innehåll, 

verksamhet och kvalitet mot allmänheten, massmedia, myndigheter, 

politiska beslutsfattare, organisationer och andra berörda. 

 

• Odla politiker- och tjänstemannakontakter på riks-, region- och lokal nivå 

för att stödja studieförbunden och folkhögskolorna i deras bevakning av 

t.ex. bidragsfrågor och delregionala tillväxtfrågor. 

 

• Planera och genomföra kommunala informationsträffar kring VGB:s 

kommunbidragsrekommendation och aktuella studieförbundsfrågor 

 

• Kontinuerligt uppdatera VGB:s hemsida, intranät och Facebooksida samt 

under året se över andra digitala möjligheter till att vidareförmedla 

information.  
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• Utveckla DFS-arbetet i form av tex att stödja arbetet med lokalt och 

delregionalt opinionsarbete gentemot lokala politiker och tjänstemän. 

 

• Följa och sprida information om Folkbildningsrådets undersökningar och 

uppföljningar. 

 

 

Fjärde perspektivet. Lärande och pedagogik. 
Västra Götalands Bildningsförbund ska arbeta för att öka samverkan mellan 

medlemsorganisationerna i form av utbyten och lärande av varandra för att 

bli tydligare i metodik och pedagogik. 

 

Följande insatser ska göras 2019: 

• Fortsätta samarbetet med Göteborgs universitet för en utveckling av 

bland annat fortbildning och folkbildningsforskning samt att i detta 

samarbete genomföra en årlig temadag kring Demokrati och folkbildning 

 

• I samarbete med akademin arbeta för att utbildningar och kurser i form 

av bland annat pedagogiska och didaktiska fortbildningar och kurser 

kring folkbildningens idé och pedagogik genomförs i Västra Götaland för 

att möjliggöra för fler i vår region att få tillgång till sådana utbildningar 

och kurser. 

 

• Arbeta för att resurser ges för ett fortsatt folkhälsoarbete och möjligheter 

till fullföljda studier på folkhögskolorna som uppföljning av 

Folkhögskolor för jämlik hälsa med stöd av Västra Götalandsregionens 

kulturnämnd. 

 

• Stödja utvecklingen av DFS-arbetet i Fyrbodal, Göteborgsregionen, 

Sjuhärad och Skaraborg 

 

 

 

Femte perspektivet. Organisationen. 
Västra Götalands bildningsförbund är organiserat i en 

studieförbundsdelegation och en folkhögskoledelegation. Västra Götalands 

Bildningsförbunds verksamhet utgår från beslut i styrelsen och i 

delegationerna. Den operativa verksamheten genomförs av två 

bildningskonsulenter. 

 

Följande insatser ska göras under 2019: 

• Genomföra minst fyra styrelsesammanträden.  
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• Genomföra sammanträden i styrelsens respektive delegationernas 

arbetsutskott vid behov mellan styrelsens sammanträden. 

 

• Genomföra 3 - 4 delegationsmöten i studieförbunds- respektive 

folkhögskoledelegationen. Därutöver genomföra minst ett gemensamt 

möte mellan rörelsefolkhögskolorna och regionfolkhögskolorna. 

 

• Företräda medlemsorganisationerna i bl.a. arbetsgrupper och 

kommittéer.  

 

• Följa upp och genomföra utvecklings- och uppföljningssamtal med var 

och en i personalgruppen. 

 

• Ge möjligheter till vidareutbildning för fortsatt personalutveckling.  

 

• Genomföra personal- och planeringsöverläggningar.  

 

• Regelbundet förse medlemmarna med kalendarium och information 

om aktiviteter och arrangemang som VGB deltar i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplanen fastställd vid styrelsemöte 2018-12-06 


