
Organisationens interna åtagande 
Vi har demokratin inbyggd som ett fundament i vår organisation, eftersom det demokratiska 
uppdraget är ett av folkbildningens fyra syften. Dock har vi under det gångna året utvecklat våra 
lokala samråd där personalen utifrån geografisk tillhörighet ska stärka relationerna och den interna 
dialogen. Vi har även genomfört besök hos ett flertal av medlemsorganisationerna för att ta reda på 
vilka behov och utmaningar de ser och vilka förväntningar de har på oss. Dessutom har vi på olika 
sätt analyserat konsekvenserna av pandemin för folkbildningens demokratiska uppdrag. 
  
Organisationens externa åtagande 
Under den aktuella perioden har folkbildningen liksom samhället i stort präglats av pandemin. Därför 
har det varit svårt att fullfölja det ordinarie uppdraget. Något som dock har varit en viktig uppgift har 
varit att öka den digitala kompetensen hos målgrupperna äldre och asylsökande. 
Länsbildningsförbundets medlemmar har genomfört cirka 55 så kallade digicirklar för att minska de 
digitala klyftorna i samhället. Lika många till är planerade. Vidare har studieförbunden hjälpt 
medlemsorganisationerna att upprätthålla de demokratiska processerna som att genomföra digitala 
årsmöten utifrån nya förutsättningar. Inför valet 2018 genomförde vi flera röstmottagarutbildningar 
åt Västerås Stad och Fagersta kommun. Även inför kommande val har vi fått en sådan förfrågan. 
  
Organisationens kommunikativa åtagande 
Den stora utmaningen är att nå ut med information till allmänhet och beslutsfattare om 
folkbildningens stora samhällsnytta samt de utmaningar som finns. Det har länsbildningsförbundet 
gjort genom att t ex besöka några politiska nämnder, delta med ett samtal om våra villkor under 
talmannens besök i Västmanland, genom att medverka på äldremässan i Västerås och genom den 
lokala överenskommelsen med Västerås Stad. Vi har på olika sätt medverkat i sammanhang där 
folkbildningens och civilsamhällets perspektiv efterfrågas, när det gäller t ex kulturlivet, 
idrottsrörelsen, ökad demokrati i utsatta stadsdelar, brottsförebyggande arbete, föräldraskapsstöd 
och olika mötesplatser för invånarna. Vi har också förmånen att få Bildningsresan till Västerås. Nästa 
år planerar vi att släppa kortare filmer om folkbildningen i Västmanland. 
  
Om aktören 
Västmanlands länsbildningsförbund är ett regionalt samarbetsorgan för folkbildningen i 
Västmanland. Medlemmar är tio studieförbund, RF-SISU Västmanland och tre folkhögskolor. 
  
Begreppet folkbildning sammanfattar verksamheten i studieförbund och folkhögskolor. Till skillnad 
från den obligatoriska skolan med formell utbildning är folkbildningen informell och frivillig. 
Folkbildningen är också mer flexibel, människor kan själva välja vad, var, när och hur de vill studera, 
oavsett ålder, bostadsort och tidigare kunskaper. Till skillnad från den obligatoriska skolan ges inga 
betyg och det ställs inga formella krav på hur mycket man ska prestera. Det bestämmer den enskilde 
individen själv. Här möts människor för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka de 
egna livsvillkoren och ofta för att förändra samhället. 
  
Folkbildningen är folkrörelsernas metod för att åstadkomma samhällsförändringar och för att ge 
medlemmarna de kunskaper som behövdes för att kunna vara delaktiga i samhällsbygget. 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. 
  
Västmanlands länsbildningsförbund befinner sig i alla de sammanhang som syftar till att stärka 
folkbildningen och civilsamhällets roll i länet. Det kan handla om att skapa modeller för samverkan 
mellan kommunerna och civilsamhället, att öka den digitala delaktigheten bland invånarna eller att 
bidra till det regionala arbetet med hållbar utveckling. 
 


