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Våra uppdragsgivare
Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverksansorganisation och studieförbun-
dens branschorganisation i Hallands län. Dessutom är bildningsförbundet, genom Hall-
ändska hembygdsrådet, länsorganisation för hembygdsrörelsen och medlem i Sveriges 
Hembygdsförbund.

Förbundet verkar som regional kultur- och folkbildningsfrämjande aktör på uppdrag av 
Region Halland.

Pandemiåren 2020 och 2021 har inte föranlett oss att justera våra strävanden. Snarare har 
de erfarenheterna stärkt vår övertygelse om betydelsen av goda villkor för folkbildningen 
och idéburet föreningsliv.

Opinionsbildning och kommunikation för folkbildning
Vision

I Halland har såväl politiker och ansvariga tjänstemän i region och kommuner som allmän-
heten uppfattningen att folkbildningen är en förutsättning för ett gott samhälle och det är 
en allmän uppfattning bland invånarna att det är rätt att med skattemedel ge folkbildning-
ens aktörer goda villkor att verka.

Strategi
Förbundet ska genom olika former av opinionsbildning verka för att de halländska kom-
munerna och Region Halland ger förbundets medlemmar goda verksamhetsvillkor.

Samverkan mellan folkbildningens aktörer
Vision

Hallands bildningsförbund är den naturliga plattformen för samverkan mellan studieför-
bund, folkhögskolor och andra aktörer inom folkbildningens område. Förbundet är en 
framgångsrik företrädare för folkbildningens intressen i Halland.

Strategi
Förbundet ansvarar för att studieförbundens behov av samråd på lokal och regional nivå 
ska kunna lösas. Konferenser och andra aktiviteter arrangeras för att behandla frågor som 
är aktuella för studieförbunden. Förbundet ska initiera samarbeten mellan länets olika 
aktörer inom folkbildning.

Folkbildningens framtidsfrågor ska hållas levande genom aktiva insatser.
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Hembygdsverksamhet
Vision

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det för-
gångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt 
synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande 
former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intres-
set för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generatio-
ner.

I det regionala samarbetet initieras utbildningar, konferenser och andra verksamheter 
som stödjer lokala verksamheter och stimulerar till utveckling. Hållbar utveckling är en 
ledstjärna för den halländska hembygdsrörelsens arbete. Den regionala verksamheten 
präglas av stor öppenhet mot skolan och andra organisationer, även utanför länets grän-
ser. ”I Halland” är en levande medlemstidning för hembygdsrörelsen i Halland.

Strategi
Den regionala hembygdsverksamheten leds av det halländska hembygdsrådet. Uppgifter-
na är att vara sammanhållande organisation för medlemsföreningarna, stödja föreningar-
na i frågor som är svåra att klara på lokal nivå, samt i övrigt arbeta efter verksamhetsplan 
och hantera de frågor som hembygdsrådet initierar.

Uppdrag från Region Halland
Vision

Förbundet är en etablerad aktör av central betydelse för det halländska kulturlivet.
Förbundets verksamhet präglas av beredskap för att kunna initiera och åta sig projektä-
garskap inom områden med direkt eller indirekt anknytning till folkbildningen. Genom sin 
uppdragsverksamhet befäster bildningsförbundet folkbildningens roll i en framsynt hall-
ändsk kulturpolitik.

Strategi
Med lyhördhet för uppdragsgivares målsättningar och tydlig förankring i den halländska 
folkbildningen är bildningsförbundet öppna för att utveckla sin roll som regional kutur- 
aktör. De uppdrag som bildningsförbundet åtar sig ges samma tyngd och betydelse som 
övrigt arbete för och med folkbildningen.
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