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Förvaltningsnamn  
Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen 

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i 
Jönköpings län och statsbidragsberättigade 
studieförbund i Jönköpings län 
 
 
En avsiktsförklaring mellan Landstinget och studieförbunden har tagits fram av 
Regional utvecklings kansli. 
 

Förslag till beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslås besluta 
 
att anta förslaget till avsiktsförklaring mellan Landstinget och 
statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län. 
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Regional utvecklingsdirektör 
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Förvaltningsnamn  
Avsändare     

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i 
Jönköpings län och statsbidragsberättigade 
studieförbund i Jönköpings län 
 

1. Övergripande syfte 
 

Kunskap, kultur och upplevelser är viktiga förutsättningar för utvecklingen av ett 
kreativt och demokratiskt samhälle. Att göra det möjligt för invånarna i hela länet 
att delta i folkbildningsverksamhet och vara delaktiga i kulturlivet stärker 
förmågan att påverka sin livssituation och skapar samhällsengagemang. Länets 
ideella krafter och idéburna organisationer är viktiga parter i utvecklingen av en 
bildnings- och kulturverksamhet tillgänglig för alla. I detta avseende utgör 
folkbildningen en avgörande samordnande faktor. Genom det livslånga lärandet 
tillgodoses att kultur och folkbildning är tillgänglig i hela länet under hela livet 
och skapar en grund för ökad livskvalitet. 
 
Syftet med avsiktsförklaringen är att stärka: 
 

 Folkbildningen som resurs för utveckling av bildnings- och kulturarbete i 
hela länet. 

 Studieförbundens roll som aktörer i civilsamhället, möjliggöra för, samt 
stödja föreningars och organisationers utvecklingsarbete. 

 Deltagarkultur; ett aktivt deltagande och eget skapande. 
 Geografisk spridning, nätverk och tillgänglighet ur alla aspekter för att 

skapa mötesplatser för kultur och bildning i hela länet. 
 Hälsofrämjande arbete  
 Samverkan mellan länets kommuner. Underlätta administrativa rutiner, 

verksamhet i och mellan kommuner. 
 Arbetet med att ge stabila förutsättningar för folkbildningen att fungera 

som kulturbärare i hela länet. 
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2. Utgångspunkter  
 
Följande portalparagrafer och styrande dokument ligger till grund för 
avsiktsförklaringens inriktning. 
 

 Statens fyra syften:  
 

‐ stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,   
 

‐ bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation 
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,  

 
‐ bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 

utbildningsnivån i samhället, och   
 

‐ bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 
 

 Regional kulturplan 
 

 Studieförbundens ändamålsparagrafer/visioner/verksamhetsidéer. 
 

3. Folkbildningens kännetecken   
 

Begreppet ”folkbildning” sammanfattar verksamheten i studieförbund och 
folkhögskolor. Folkbildningen har en lång historia i svenskt samhällsliv och 
kännetecknas av att den är "fri och frivillig", det vill säga fri från utomstående 
styrning och frivillig för deltagarna. Det är inbyggt i folkbildningens idé att den 
förändras över tiden, i takt med att människornas och samhällets behov skiftar, det 
gäller såväl ämnen som arbetsformer. Till folkbildningens mål hör personlig 
utveckling, kunskaper, färdigheter och möjligheter till upplevelser genom kultur 
och eget skapande. Detta utgör grunden till den kulturella myllan. Ur den växer 
både den professionella kulturen och amatörkulturen fram. Folkbildning som 
metod innebär att sätta den enskilda människan i centrum och utgår från dennes 
erfarenhet och lust att lära. Tanken är att deltagarna får möjlighet att av egen kraft 
skaffa sig kunskap och utvecklas i samspel med andra. Folkbildningens roll är att 
skapa möjligheter till växt både när det gäller kultur- och bildningsverksamhet. 
 
Folkbildningens identitet: 
 

 Fritt och frivilligt 
 Deltagarstyrd 
 Formar egna studieplaner 
 Utgår från deltagarnas erfarenheter 
 Innehållsmässigt och/eller ideologiskt profilerad 
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 Mångsidig 
 Flexibel 
 Ger utrymme för reflektion och eftertanke 
 Riksomfattande  

 

4. Förväntningar med avsiktsförklaringen 
 
Avsiktsförklaringen ska verka som ett levande dokument för att stödja processer 
och målinriktat arbete till:  
 

 Att följa de utgångspunkter som finns angivna i punkt 2. 
 Att ge kraft och möjligheter till bra anslag och system för dessa. 
 Att stärka samverkan och dialog mellan studieförbunden och Landstinget i 

Jönköpings län. 
 Deltagande i kulturutvecklingsfrågor. 
 Att tydliggöra studieförbundens roll som en kraft för deltagarkultur. 
 Att stärka utveckling för samverkan mellan amatörer och professionella. 
 Att öppna för nya frågeområden inom länets kultur- och bildningsarbete. 
 Att framtida dialog ska tydliggöra framgångsfaktorer och ge en 

återrapportering avseende enskilda områden, (till exempel barn/ungdom, 
jämställdhet och kulturpolitiska aspekter). 

 
”Vi vet vad Lisa gör i cirkeln men inte vad cirkeln gör med Lisa.” 
 

5. Dialog  
 

En årlig dialog ska genomföras mellan Landstinget i Jönköpings län och 
statsbidragsberättigade studieförbund. Studieförbunden representeras av 
Länsbildningsförbundet utsedda representanter.   
 
Dialogen ska ha följande inriktning: 
 

 Årligen återkommande mellan 15 februari – 15 maj. 
 Avsiktsförklaringen är ett stöd för dialogen.  
 Vid årlig dialog sker revidering av avsiktsförklaringen samt inriktning på 

arbetet med enskilda frågeställningar kopplat till förväntningar i 
avsiktsförklaringen. 

 
 
 
 
Jönköping 2013-     -   
 



 

     4(4) 

2013-05-22 LJ 2013/762

 
 

 

 
 
Rune Backlund 
Ordförande i Regionala 
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Landstinget i Jönköpings län 

Håkan Söderlund 
Ordförande 
Jönköpings läns bildningsförbund 

 
 
 
Ola Lundmark  Samuel Gustafsson 
Regional utvecklingsdirektör Vice ordförande 
Landstinget i Jönköpings län Jönköpings läns bildningsförbund 
   
 
 
 
 
 
 


