Vision och handling
- en förstudie om medborgarinflytande och hållbar
utveckling inom kommuner
Vi, Miriam Sannum och Peter Nolbrant, arbetade i Svenljunga kommun med Agenda
21 mellan 1995 och 1998. Vi fick vara med om ett fantastiskt spännande och
utvecklande arbete som involverade runt 1200 personer i elva av kommunens byar.
Arbetet startade med ett brett och öppet visionsarbete och fick stor uppmärksamhet i
landet och även internationellt. Erfarenheterna har starkt påverkat våra egna fortsatta
engagemang och yrkesliv. Vi har därför också undrat vad som hände efter Agenda
21 och hur kommunen påverkades? Det som gjordes i kommunen gav många viktiga
erfarenheter och frågeställningar som behöver tas till vara. På detta sätt kan vi
tillsammans lära oss mer om hur vi kan utveckla kommuner och stärka det lokala
engagemanget. Frågor kring delaktighet, medborgarinflytande och hållbar utveckling
är dessutom aktuellare än någonsin både i Sverige och världen i övrigt. Svenljunga
kommun tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland har därför
beviljats medel till en förstudie under 2016 och 2017 av Leader Sjuhärad.

Du kan bidra!
För att förstudien ska bli bra behöver vi samla in erfarenheter både från personer
som deltog då och från personer som idag aktivt arbetar med frågorna. Vi kommer
därför att behöva intervjua personer i byalag eller andra föreningar, politiker och
tjänstemän. Genom er medverkan kan resultatet bli en värdefull hjälp att föreslå
verktyg och förhållningssätt för ökat lokalt engagemang och utveckling inom
kommuner.
Exempel på frågor: Vilka är dina erfarenheter av lokalt engagemang i kommunen? Hur har
det fungerat? Hur var kommunikationen? Vad har det lett till? Är det något i
kommunikationen eller samarbetet som du vill ändra på? Ser du några möjligheter eller
faror? Hur har det påverkat dig?

Kort om förstudiens syfte och frågor
Syftet är att tillsammans försöka identifiera faktorer som bidrar till ökad delaktighet,
engagemang, kreativitet och förverkligande av visioner inom en kommun. Detta kan innebära
en stor möjlighet för en långsiktigt hållbar landsbygds- och företagsutveckling. Det kan
dessutom utgöra grunden för lokalt hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Identifierade faktorer, förhållningssätt och strukturer skall sedan ingå i ett förslag till
arbetsmodell som kan prövas i ett nästa steg.
Genom förstudien hoppas vi få svar på bl a dessa frågor:
• Hur kan man vidmakthålla ett brett lokalt engagemang som är uthålligt och
expanderar över tid och inte, som alltför ofta sker, efter hand minskar till ett fåtal
personer?
• Hur kan man komma förbi upplevelsen av “vi och dom” som skapar låsningar och
istället hjälpas åt att gemensamt skapa och förverkliga kreativa och hållbara idéer?
• Hur kan konstruktiva idéer och initiativ som uppstår i en kommundel påverka och
utveckla planering och verksamhet i kommunen som helhet?

Viktiga målgrupper är byalag och andra föreningar, företag och nätverk som på olika sätt
verkar för lokal hållbar landsbygdsutveckling. Andra viktiga målgrupper är kommunala
förvaltningar och nämnder. Eftersom det inte finns några färdiga svar är ett gemensamt
utforskande och lärande nödvändigt.

Ungefärlig tidplan
Under hösten kommer det stora materialet från arbetet 1995-1998 att utvärderas och
analyseras. Intervjuer kommer också att göras med personer som på olika sätt medverkade i
arbetet. Även personer utanför kommunen kommer att bidra till förstudien med olika
kunskaper.
Under vårvintern 2017 genomför vi en spännande workshop där alla parter inbjuds till att
tillsammans försöka konkretisera en arbetsmodell som i dialog börjat utvecklas under hösten
och vintern. Förhoppningen är att vi därefter kan gå vidare för att testa, utvärdera och justera
modellen. Målet är att kommunens förvaltningar och nämnder samt minst tre byar ska vilja
arbeta vidare och testa arbetsmodellen.

Vill du veta mer?
Kontakta:
Miriam Sannum miriam.sannum@sv.se 070-855 30 32
Peter Nolbrant nolbrant@telia.com 076-811 46 07
Miriam Sannum arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland. Hållbarhetsfrågor har varit den röda
tråden genom yrkeslivet, vilket har omfattat kommunekolog, miljö- och byggchef, konsult, högskolelärare och
folkbildare. Miriam är drivande inom RCE Västra Götaland och är även engagerad internationellt i RCE-nätverket
liksom i Global Action Plan International mm.
Peter Nolbrant har arbetat som naturkunskapslärare på folkhögskolor, agenda 21-samordnare och
kommunbiolog. Under 20 år har han drivit ett företag, BioDivers, med uppdrag som projektsamordnare, biolog och
pedagog. Arbete har skett tillsammans med vattenråd, skolor, föreningar, företag, kommuner och andra
myndigheter.

Mer information om hur förstudien fortskrider kan du också få på bloggen Vision och handling
https://visionochhandling.wordpress.com

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland är projektägare och driver arbetet i
samverkan med Svenljunga Kommun.

