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Bildningsalliansens organisation och kansli 
 

Bildningsalliansens främsta uppgifter är att påverka i de frågor som är centrala för den fria 
bildningen på svenska i Finland och därmed trygga Bildningsalliansens medlemmars 
verksamhetsförutsättningar. Utöver det ska vi stödja våra medlemmar i deras bildningsuppdrag, 
fortbilda personal och utveckla läroinrättningarnas verksamhet. Information till våra medlemmar 
är ett centralt uppdrag men även den externa kommunikationen har betydelse för att synliggöra 
den fria bildningen och övriga bildningsfrågor på svenska i Finland.  
 
Bildningsalliansens styrelse ansvarar för de strategiska linjedragningarna i föreningens arbete. 
Styrelsen består av ordförande och åtta ordinarie styrelsemedlemmar med personliga ersättare. 
Styrelsen sammankommer 5–7 gånger per år, både på distans och fysiskt.  
 
Bildningsalliansens kansli består av en verksamhetsledare (100 %), en verksamhetskoordinator 
(80 %) och en kommunikatör 100 %, varav 50 % av hens uppgifter är att vara nationell 
koordinator för NVL. Bildningsalliansen ansvarar för koordineringen av det nordiska Nätverket 
för vuxnas lärande (NVL) i Finland till slutet av år 2024. Finansieringen kommer från Nordiska 
ministerrådet.  
 
Utvecklingssamtal med personalen ordnas inom februari. Bildningsalliansens ordförande håller 
utvecklingssamtal med verksamhetsledaren 
medan den övriga personalens utvecklingssamtal är på verksamhetsledarens ansvar. 
Personalprinciperna uppdateras enligt behov. 
Bildningsalliansen följer till vissa delar den privata undervisningsbranschens kollektivavtal, t.ex. 
ifråga om löneförhöjningar. 
 
Kansliet använder sig av olika styrdokument för att underlätta planeringen och genomförandet 
av verksamheten. Bildningsalliansens strategi styr de övergripande målsättningarna medan 
verksamhetsplanen konkretiserar de årliga målsättningarna och verksamheten. 
Bildningsalliansen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan, hållbarhetsplan och 
ekonomistadga. Gemensamma personalmöten ordnas regelbundet via Teams. Dessutom 
används Teams som plattform för att spara arbetsdokument på. Färdigställda dokument finns på 
Dropbox. För bestående dokument som ska arkiveras följer man arkiveringslagen. 
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Bildningsalliansens ekonomi 
 
Bildningsalliansens (BA) omsättning består till 70 % av projektbidrag, 25 % av BA:s finansiering 
(medlemsavgifter och statsunderstöd) och 5 % av försäljningstjänster. På grund av den låga 
grundfinansieringen är Bildningsalliansen beroende av projektfinansiering. Bildningsalliansen 
verksamhet har vuxit under de senaste åren, både ifråga om verksamhet riktad till våra 
medlemmar (fortbildningar och utvecklingsprojekt) och i påverkansarbete, vars mål är att främja 
den fria bildningens betydelse och synlighet i samhället. De senaste reformerna angående den 
utvidgade läroplikten, identifiering och erkännande av kunnande och det kontinuerliga lärandet 
har också bidragit till att medlemmarna har behov av kompetenshöjning och handledning samt 
rådgivning i sitt utvecklingsarbete. Det här behovet kommer finnas också under år 2023. 
Dessutom tar Bildningsalliansen ställning i frågor som berör bildning och utbildning överlag i 
Svenskfinland.  
 
Bildningsalliansen har utarbetat en ekonomistadga under 2022. Ekonomistadgan fungerar som 
ett styrdokument för uppföljning av ekonomin samt ska ge transparens i ekonomin.  
 
Under 2022 har Bildningsalliansen börjat planera på ett större ESF-finansierat projekt. Ansökan 
lämnas in i början av år 2023.  
 
Finansiärer och finansieringsformer för BA:s verksamhet: 
25 % Basfinansiering: medlemsavgifter och statsunderstöd  
5 %  Försäljning av tjänster:  licenser (Webropol, Zoom, Open badge Factory), förtjänsttecken 
och sakkunnighetstjänster samt fortbildningar 
70 % Projektfinansiering 

- Undervisnings- och kulturministeriet 
- Utbildningsstyrelsen  
- Nordiska Ministerrådet 
- Svenska Folkskolans Vänner 
- Svenska kulturfonden  

Påverkansarbete 
 

Styrelsen planerar årligen intressebevakningen och påverkansarbetet tillsammans med 
verksamhetsledaren. Fokusområdena utgår ifrån pågående regeringsprogram och andra 
aktuella reformer som berör den fria bildningen eller de samhälls- och bildningsuppdrag den 
har.  
 
Eftersom det arrangeras riksdagsval våren 2023 i Finland kommer påverkansarbetet att utgå 
ifrån Bildningsalliansens valprogram. Bildningsalliansen vill, tillsammans med de övriga 
centralorganisationerna inom fritt bildningsarbete, påverka det kommande 
regeringsprogrammet med frågor som berör våra bildningsuppdrag.  
 
Valprogrammet centrala punkter är: 
1 Fri bildning, en läroinrättning för alla 
Finansieringen för den fria bildningen måste vara tillräcklig och förutsägbar.  
2 Allas rätt till grundläggande färdigheter Bildnings

alliansen



Bildningsalliansen föreslår att man ökar studiesedelsbidragen för att kunna möta de 
kompetensbehov som finns bland vuxna med bristfälliga grundläggande färdigheter. 
3 Allas rätt till tillräckliga kunskaper i de två nationalspråken samt samhällsfärdigheter 
Bildningsalliansen vill att man gör en utredning för att undersöka om man kan koppla bort 
kravet av integrationsplan från statsandelsfinansieringen gällande språk- och 
samhällsutbildningar för migranter och i stället koppla det till läroplansgrunderna för vuxnas 
integrationsutbildning och läroplansrekommendationerna för grundläggande litteracitet.  
 
 
Under 2023 gör Bildningsalliansen påverkansarbete på följande områden:    

1. Reformen kring det kontinuerliga lärandet och fria bildningens roll inom den bl.a. 
gällande grundläggande färdigheter 

2. Fortsatt bevakning av den utvidgade läroplikten, med fokus på folkhögskoleåret och 
HUX-utbildningen 

3. Integration på svenska i relation till de åtgärder som finns nämnda i 
regeringsprogrammet, Lagen om främjande av integration och lagen om fritt 
bildningsarbete 

4. Bevakning och påverkan av arbetet med erkännade och identifiering av fri bildning  
5. Påverkan och uppföljning av regeringsprogram  

Bildningsalliansens påverkansarbete strävar till att främja en hållbar fri bildning i framtiden där 
våra medlemmar har klara och tydliga bildningsuppdrag som stöder ett jämlikt samhälle med 
aktiva medborgare.  
 
Förutom ovanstående fokusområden tar Bildningsalliansen aktivt ställning i ärenden som berör 
den fria bildningen samt ger vid begäran utlåtanden. Bildningsalliansen håller regelbunden 
kontakt med centrala riksdagsledamöter och med tjänstemän på undervisnings- och 
kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet 
samt andra myndigheter som tangerar den fria bildningens intresseområden.  
 
Bildningsalliansen ska vid behov hålla kontakt med kommunala tjänstemän och beslutsfattare. 
Bildningsalliansen har utarbetat en uppdaterad version av handboken för förtroendevalda som 
innehåller central information om den fria bildningens bildningsuppdrag och finansiering. 
 
Verksamhetsledaren är medlem i följande nationella arbetsgrupper under 2023: 
LIVforum: forum för livslång vägledning (UKM) 
Lärarutbildningsforum (UKM)  
Sakkunniggruppen inom Grundläggande konstundervisning vid Regionförvaltningsverket 
 
Dessutom deltar Bildningsalliansen aktivt i YTR (fria bildningens samarbetsgrupp för 
intressebevakare och centrala tjänstemän på UKM, UBS och Kommunförbundet) 
och i styrelsearbetet inom Vapaa sivistystyö-Fritt bildningsarbete rf (FBA). 
Samarbetet med de övriga centralorganisationerna inom fri bildning, Suomen 
kansanopistoyhdistys - Finlands folkhögskolförening, Kansalaisopistojen liitto - 
Medborgarinstitutens förbund, Suomen kesäyliopistot, Urheiluopistot samt 
Opintokeskukset ry – Studiecentralerna rf är viktigt och via gemensamma projekt 
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och samarbetsinsatser blir det ännu mera konkret. Tillsammans med de övriga 
centralorganisationerna kan gemensam påverkan och intressebevakning  förstärkas och 
effektiveras.  
 
Bildningsalliansen samarbetar med Folktinget och Kommunförbundet kring frågor som berör 
integration och utbildning på svenska och har regelbundet möten med de sakkunniga. Därtill 
ansvarar Bildningsalliansen för den påverksangrupp som skapats för integrationen på svenska. 
 
Kring gemensamma utbildningsfrågor har Bildningsalliansen också regelbundet möten med 
Folktinget och Finlandssvenska Lärarförbundet. 
 
Nordiskt samarbete förverkligas inom NVL och de övriga nordiska centralorganisationerna i 
folkbildningen. 
 
Finland är ordförandeland i Nordiska Folkhögskolerådet. Verksamhetsledaren fungerar som 
sekreterare under ordförandeskapet (fram till september 2023) 
 
Bildningsalliansen ska föra en synlig diskussion i print- och sociala media (främst Twitter) kring 
frågor som är centrala för den fria bildningen. 
 
Utvecklingsarbete 2023 
 

Under 2023 fortsätter BA arbeta med frågor som berör: 
1. Kontinuerligt lärande, speciellt grundläggande färdigheter  
2. Erkännande och identifiering av kunnande 
3. Integration 
4. Hållbara läroinrättningar 
 
Bildningsalliansen fortbildningar och utvecklingsprojekt berör de teman som presenteras ovan. 
 
Under hösten 2022 skapade Bildningsalliansen tillsammans med Webbhuset en databas, där 
Bildningsalliansen två gånger under året samlar i relevant data från medlemmarna. Databasen 
fungerar också som ett medlemsregister. Läroinrättningarna kan härefter också få ut egen data 
samt jämföra den med andra läroinrättningars uppgifter. Arbetet med att implementera 
databasen och utveckla den fortsätter under våren 2023.  
 
Bildningsalliansens projekt stöder medlemmarna i deras verksamhet.  
Följande projektansökningar lämnas in under 2023: 

- ”Den nya arbetsgivaren”. Samarbetsprojekt med Yrkeshögskolan Centria och 
Kredu – Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. ESF-finansiering 

- BA 10, kompletteringsansökan. Svenska Kulturfonden 
- Samskapande processer för framtidskompetens, 

kompletteringsansökan tillsammans med FBA rf och Okka-
stiftelsen. Suomen kulttuurirahasto 
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Projekt som fortsätter 
- Kompetens ger välmående (UBS) 
- Integration på svenska (Kulturfonden) 
- BA 10 år (Konstsamfundet) 
- Jag – Lärare 3.0 (UKM) 
- Hållbara och professionella organisationer inom den fria bildningen (SFV) 
- Samskapande processer för hållbar framtidsförnyelse (Kulturfonden) 
- Dags att prata… (Kulturfonden) 

Bildningsalliansen ska under 2023 kartlägga olika utbildningsbehov i Svenskfinland. Tanken är att 
koordinera ett samarbete mellan de olika läroinrättningar för att skapa olika utbildningskoncept 
för framtida behov.   
 
Förutom dessa utvecklingsåtgärder utvecklar BA verksamheten i de nationella nätverken som 
BA koordinerar inom integration/utbildning.  

Kommunikation och information 
 

Under våren 2023 ska Bildningsalliansen vara synlig i fråga om sitt valprogram och teser för 
den.  
 
Kommunikationen under 2023 är en viktig del av Bildningsalliansens jubileumsår. Förutom 
informativa och inspirerande videon om den fria bildningen ska den fria bildningen på svenska 
också bli synlig på Wikipedia. Förberedelser för det här har gjorts redan under 2022.  
 
Under 2022 tillsattes en festkommitté som ska planera BA:s jubileumsår 2023 då föreningen 
fyller 10 år. Fokuset ligger på den fria bildningens betydelse, roll och synlighet i samhället.  
 
Bildningsalliansen ska effektivera sin synlighet på LinkedIn och göra det mera systematiserat.  
 
 
Fortbildning och kompetensutveckling 
 

Bildningsalliansen har följande pågående fortbildningsprojekt: 

- Kompetens ger välmående (UBS). Utbildningshelhet kring grundläggande färdigheter för 
vuxna 

- Jag – lärare 3.0 (UKM). Inom projektet ordnas en utbildningsdel kring pedagogisk och 
didaktiska färdigheter med fokus på digital kompetens 

- Samskapande processer för hållbar framtidsförnyelse (Kulturfonden). Utbildning 
med målsättning att skapa ny och hållbar verksamhetskultur inom organisationer 
och läroinrättningar. 

Dessutom arrangerar BA fortbildningsdagar för administrativ personal. Under 
2023 ordnas det ett tvådagarsseminarium för kanslipersonalen.  
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Övriga återkommande fortbildnings- och informationsdagar är rektorernas informationsdag 
samt Kick-off för den fria bildningen i september och höstmöte med program samt 
Årskongressen.  

Vid behov ordnas även dagar för kökspersonalen, eventuell annan personal inom 
folkhögskolorna och idrottsutbildningscentren.  
De virtuella kaffestunderna som påbörjades under våren 2020 fortsätter under 2023 med 
aktuella teman.  

Integrationsdagarna ordnas i samarbete med Folktinget 

Dessutom informerar BA om andra relevanta fortbildningar som ordnas av andra aktörer. I 
augusti 2023 ordnas den fria bildningens dagar i Vasa, vilket betyder att Bildningsalliansen, 
tillsammans med andra svenska läroinrättningar i Vasaregionen ordnar svenskspråkigt innehåll 
för konferensen.  

Forskning 

Bildningsalliansen ska bidra med möjliga forskningsteman till Nationella centret för 
utbildningsutvärdering och ÅA/Vuxenpedagogiska enheten samt aktivt delta i det 
forskningsarbete som görs av det forskningsnätverk som FBA koordinerar (SVV). 
Bildningsalliansen sitter också med i delegationen för Migrationsinstitutet/Centret för 
Svenskfinland som forskar kring integrationsfrågor. Bildningsalliansen kommer också att aktivt 
ta med forskningsperspektivet i det utvecklingsarbete som görs och i de fortbildningar som 
ordnas.  
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