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Dalarnas Bildningsförbund ansöker om 600 000 kr för att vidareutveckla det arbete
som genomförts inom projektet "Folkbildning som redskap för energiomställning".
Genom att i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna, Dalarnas kommuner och övriga
aktörer inom nätverket "Energiintelligent Dalarna" arrangera folkbildningsverksamhet
där invånarna i Dalarna får kunskaper som gör det möjligt att genomföra den klimat
och energistrategi som Länsstyrelsen Dalarna fastställt. I klimat- och energistrategin
prioriteras ett antal åtgärder riktade direkt till privatpersoner. För att dessa återgärder
skall kunna genomföras måste människor få både kunskaper och motivation till att
agera i enlighet med strategin. Vi vill utveckla studiematerial och bildningsaktiviteter
som stödjer länets energi- och klimatstrategi.
Totalt sökt belopp:

600 000

Motivering
Att folkbildningen utvecklar metoder för att vara en part i energiomställningsarbetet är
en viktig strategisk fråga för hela landet. Enskilda människors agerande är den
avgörande faktorn för att vi skall lyckas genomföra en energiomställning. För att
människors skall ändra sitt beteende krävs både kunskap och engagemang.
Folkbildningens arbetssätt har tidigare i historien varit ett redskap för att förändra
samhället. Folkbildning genomförs av engagerade människor som skapar
mötesplatser som får människors att utveckla sina kunskaper och agera utifrån dem.
Metodiken som tillämpas skapar lärsituationer som utgår från deltagarnas behov.
Det projekt vi tidigare genomfört har resulterat i erfarenheter från närmare 500
aktiviteter med ett mångsidigt innehåll. Det vi nu gör är att gemensamt fokusera på
prioriterade strategiska insatsområden och skapar en. Vi vill nu fokusera på ett antal
prioriterade åtgärder i länets energi- och klimatstrategi där privatpersoners
agerande är avgörande. Genom att utveckla olika former av folkbildningsaktiviteter
ger vi människor kunskap om dessa viktiga åtgärder och uppmuntrar till att ta aktiv
del i dessa.
Bakgrund
Dalarnas Bildningsförbund har genomfört en omfattande folkbildningsinsats för att
öka människors kunskaper
om klimat- och energifrågor. Sammanlagt har 482 aktiviteter genomförts som berört
totalt 4 580 deltagare.

Genom projektet har ett samarbete etablerats mellan studieförbunden och de aktörer
som är verksamma inom nätverket "Energiintelligent Dalarna". (Länsstyrelsen
Dalarna, Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Högskolan Dalarna, företag,
fastighetsägare, länets kommuner m.fl.) Folkbildningen har fått en strategisk roll
för det fortsatt arbetet och flera viktiga uppdrag i genomförandet av länets energioch klimatstrategi.
Mål
Vi ska genomföra minst 300 folkbildningsaktiviteter där minst 3 000 deltagare får
kunskaper om hur de kan bidra i det gemensamma energi- och klimatarbetet genom
att göra klimatsmarta val.
Minst 1 000 personer skall efter att de deltagit i verksamheten ange att de är beredda
att agera som förebilder för att påverka fler att göra insatser som minskar
koldioxidutsläppen
Vi skall utveckla minst tre olika studiematerial och tio nya koncept för
bildningsaktiviteter som vi kan sprida till andra län.
Finansiering
De kostnader på 600 000 kr vi presenterat i projektplanen beräknas till medverkande
ledare, föreläsare, externa hyror och marknadsföring av aktiviteter samt kostnader för
framtagande av studiematerial och presentationsmaterial.
Projektet kräver ytterligare resurser motsvarande 300 000 kr för att planera och
genomföra aktiviteterna. 300 aktiviteter beräknas kräva minst 900 timmars arbete.
En insats motsvarande 270 000 kr. Ytterligare 30 000 kr i form av egna lokaler för
genomförande av aktiviteter och nyttjande av befintlig utrustning uppskattas krävas
för att projektet skall kunna verkställas..
Resultatredovisning
Resultatet av projektet kommer att redovisas i form av nya studiematerial och nya
koncept för bildningsaktiviteter som vi provat och vet skapar engagemang och gör
att olika målgrupper vill delta i energi- och klimatomställningen.
Presentationsmaterial både för webb och utskrift kommer att tas fram.
Vi kommer att sprida de material och koncept vi utvecklat genom att samarbeta med
Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet och Sveriges kommuner och landsting.
Vi behöver skapa närmare kontakt med informatörer och handläggare för frågor
rörande hållbarhet på Folkbildningsförbundet och Folkbildningsrådet för att kunna
sprida information om vårt arbete via deras nyhetsbrev och hemsidor. På
folkbildningsnätet finns möjlighet att sprida vårt material. Vi tänker oss också delta på
nationella samlingar och presentera de material vi arbetat fram och de koncept vi
provat.
När det gäller Sveriges kommuner och landsting behöver vi uppmärksamma dem på
folkbildningens roll i hålbarhetsarbetet och visa de redskap vi utformat. Ett samarbete
behöver utvecklas med SKL:s ansvariga för den del av deras avdelning för tillväxt
och samhällsbyggnad som fokuserar på klimat och energi.

Ett reportage om vårt projekt i deras tidning ”Dagens samhälle” vore ett bra sätt att
sprida till många av landets politiker och tjänstemän.
Vidare kommer de olika föreningar och organisationer som deltar att förmedla sina
erfarenheter i sina nationella nätverk, via hemsidor, nyhetsbrev, medlemstidningar
och genom att delta på nationella konferenser och presentera våra studiematerial
och vårt arbete i projektet.
Tids- och arbetsplan
jan-mars 2013
- framtagande av studiematerial
- utbildning av cirkelledare, samtalsledare
- framtagande av presentationsmaterial
- planering i samverkan med föreningar och organisationer
april - juni 2013
- genomförande av studiecirklar, föreläsningar och temakvällar
- avstämning av erfarenheter,
- medverkan regionalt Energiseminarium
- presentation för nätverket "Energieintelligent Dalarna"
- planering av höstens verksamhet i samverkan med föreningar, kommunala
företrädare m.fl.
september - november 2013
- genomförande av studiecirklar, föreläsningar och temakvällar
- framtagande av nya studiematerial och koncept
- utbildning av cirkelledare och samtalsledare
december 2013
- avstämning, redovisning av erfarenheter
- uppdatering av presentationsmaterial
- planering av vårens verksamhet i samverkan med föreningar, kommunala
företrädare m.fl.
januari - april 2014
- genomförande av studiecirklar, föreläsningar och temakvällar
- utveckling av koncept
- utbildning av cirkelledare och samtalsledare
maj - juni 2014
medverkan regionalt energiseminarium
sammanställning av erfarenheter
planering av höstens verksamhet
september- oktober 2014
- genomförande av studiecirklar, föreläsningar och temakvällar
november-december 2014
sammanställning av erfarenheter
framtagande av presentationsmaterial att sprida nationellt

Projektets kostnader (endast stödberättigande kostnader)
2013

2014

200 000

100 000

100 000

400 000

200 000

200 000

600 000

300 000

300 000

Finansiär
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