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En undersökning, som Bildningsförbundet Östergötland har gjort, visar att det endast är
Motala, Söderköping och Finspång som öppet redovisar frågor och svar från medborgare och
politiker på sina kommunhemsidor.

Boxholm

Nej Nej Nej Nej

Finspång

Nej Ja
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I dagens samhälle flödar information genom internet och sociala medier. Trots det använder
inte kommunerna eller folkbildningsorganisationerna tekniken för att skapa diskussionsforum
på sina hemsidor.
– Man skulle enklare kunna få sig en uppfattning om vilka frågor är viktiga för
kommuninvånarna, säger Anneli Dahlqvist, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland.
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Så använder Östgötakommuner hemsidan

Skolmatssedel i
Ja

Nej mobilen,
politikerbloggar
Videoklipp y outube

–

Men diskussionsforum och möjlighet att ge synpunkter direkt via hemsidan saknas
även på studieförbundens och folkhögskolors hemsidor, säger Anneli Dahlqvist,
kanslichef för Bildningsförbundet Östergötland.

Hon menar att kommunerna och folkbildningsorganisationerna inte tar vara på chansen att få
värdefull information om vad som rör människors vardag.
–

Studieförbundens grundtanke är att utgå ifrån medborgarens behov och då måste
man veta vilka frågor som berör kommuninvånarna och vilka behov av
bildningsverksamhet som uppstår.

(kommunchefen
Kinda

Nej Nej Ja

Ja

Medborgarpanel smsmail.
Linköping

Nej Nej Ja

Ja

Mjölby

Nej Nej Ja

Nej

Det är många organisationer som uppfattar att de ”äger” vissa frågor och kanske
försöker skapa kontroll över kommunikationen. Men det går inte att stoppa
människors engagemang, det tar bara andra vägar.

Motala

Nej Ja

Ja

Ja

Norrköping

Nej Nej Ja

Ja

–

Vi har bjudit in Brit Stakston, som är en av Sveriges experter i sociala medier. Under
konferensen kommer deltagarna att få kunskap och konkreta och praktiska tips att
ta med sig tillbaka till sin verksamhet, säger Anneli Dahlqvist.

Söderköping Nej Ja
Vadstena

Ja

andra kommunala
aktörer finns på FB,
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Nej Nej Nej Nej Finns inget
Nej Youtubeklipp

Ydre

Nej Nej Nej Nej

Åtvidaberg

Nej Nej Ja

Ödeshög

Nej Nej Nej Nej

Konferensen kommer även att ta upp ämnen som innovation och hälsa.
Faktaruta
Folkbildarforum, Mänskliga Arenor
En mötesplats kring lärande och bildning där framtidens utmaningar inspirerar till utveckling
Startade: 2008
Tid: Årligen ti-on v 47
Plats: Konsert och kongress i Linköping
2012:
Teman: Hälsa, innovation och interaktion
Moderator: Sverker Olofsson
Föreläsare
Brit Stakston, expert och Sveriges ledande debattör om sociala medier.
Yngve Bergqvist, grundare av Ishotellet i Jukkasjärvi. Föreläser om innovationer och entreprenörsskap.
Nisse Simonsson, före detta läkare och kirurg. Föreläser om hälsa, minnet och lärande.
m fl
För mer info:
Anneli Dahlqvist Pettersson, kanslichef
anneli@bildningsforbundet.se
070-7745362

(dåligt uppdaterade)

Tw itter och bloggar

Valdemarsvik Nej Nej Ja

För att lyfta frågan på agendan har Bildningsförbundet inkluderat interaktion på
Folkbildarforums konferens Mänskliga Arenor i mitten av november.

Youtube, bloggar

Många skolor och

Anneli Dahlqvist tror att det knapphändiga användandet av tekniken beror på att man ser
sociala medier som bara en ytterligare informationskanal.
–
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