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Ansökan om medel till cirkelledare för" Mitt Val" 

Kommunstyrelsens ordförande till handa 

En av folkbildningens viktigaste uppgifter är att stärka och utveckla demokratin. En grupp som 
alltför ofta står utanför är personer med intellektuell funktionsnedsättning. studieförbundet 
Vuxenskolan har i många år varit ledande bland Sveriges bildningsförbund att tillsammans 
med FBU (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) arbetat med den här 
gruppen. Även så i Västmanland. Vi fortsätter utveckla vårt arbete och har ökat antalet 
studietimmar de senaste åren, men vi vill höja och stärka både utbudet och kvaliten. 

studieförbundet Vuxenskolan Sverige har utarbetat ett studiematerial som vänder sig till 
personer med intellektuell funktionsnedsättning för att de ska stärkas i att bli mera delaktiga i 
vårt samhälle. studiematerialet heter "Mitt Val" och materialet ger insyn och insikt kring en av 
demokratins viktigaste hörnstenar, att ha rätten och skyldigheten att rösta. Genom att få 
kunskap om hur ett val i Sverige går till och för att även personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kan välja om de vill vara delaktiga. 

Materialet framtaget i Projekt Mitt val -Valet 2014. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks
Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Ungdomsstyreisen. 

Projektledare: Annie Boström, studieförbundet Vuxenskolan Förbundskansliet 
Författare: Ulla Bohman, M, chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst. 
Referens för studiematerialet är Verkstadsklubbar i Stockbolm: Klubb Äpplet och Klubb 
Liljan 
Grafisk form: P asadena Studio 
Illustratör: Anna Sjölin, AnnaPenna 
studiematerialet finns enbart i PDF-version som kan ses på .l''WW.S.Y:l!!! 
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Ansökan - studieförbundet Vuxenskolan. 
Medel till cirkelledare för "Mitt Val" 

INLEDNING 
studieförbundet Vuxenskolan Sverige har utarbetat ett studiematerial som vänder 
sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning för att de ska stärkas i att bli 
mera delaktiga i vårt samhälle. studiematerialet heter "Mitt Val" och materialet ger 
insyn och insikt kring en av demokratins viktigaste hörnstenar, att ha rätten och 
skyldigheten att rösta. Genom att få kunskap om hur ett val i Sverige går till och för 
att även personer med intellektuell funktionsnedsättning kan välja om de vill vara 
delaktiga. 

Beredning 
Dilaga KFU 2014/24, ansökan från studieförbundet Vuxenskolan 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef. 

Yrkanden 
Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ge 5000 kronor för en studiecirkel under förutsättning att den genomförs i Sala 
med deltagare från Sala. 

Alette-Marie Lindgren (S) yrkar bifall till Michael PB Johanssons förslag. 

Anders Westin (C) ställer sig positiv till ansökan ur demokratisk aspekt nu när det 
är valår och yrkar bifall till Michael PB Johanssons förslag. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår att kommunst:yTelsen beslutar 

att ge 5000 kronor för en studiecirkel under förutsättning att den genomförs i Sala 
med deltagare från Sala. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



studieförbundet Vuxenskolan Västmanland har under två dagar i Stockholm låtit utbilda två 
personer, Margareta Hallner och Michael Wikström, för att de i sin tur ska kunna utbilda 
cirkelledare här i vårt län, minst en för varje kommun. I Västerås kommun kommer vi att 
utbilda flera då behovet är större med en större folkmängd. Vi tillhandahåller även 
studiematerial till cirkeldeltagarna samt administrerar och bokar lokaler. Vår förhoppning är 
att kunna erbjuda cirkeln helt utan kostnad för deltagarna. För att kunna göra det äskar vi 
pengar från er kommun för att kunna betala lön till cirkelledaren. Varje cirkel är uppdelad i sju 
träffar med tre cirkeltimmar l träff. Den gängse lönen för en cirkelledare hos oss är 125 kr/tim. 
För att täcka administrativa kostnader, lokalkostnader samt sociala avgifter och skatt krävs 
minst 5 000 kr l genomförd cirkel. 

Då valnämnderna i vårt län inte har haft möjlighet att budgetera för just den här kostnaden 
väljer vi att söka pengar direkt från kommunstyrelsen. Tiden är knapp för att vi ska hinna 
utföra dessa viktiga cirklar innan valet i september 2014. Vi är tacksamma för en snabb 
hantering av ärendet i er kommun. Vänligen kontakta Camilla Bohm-Coleman eller Anette 
Gerbardsson om ni vill ha mer information om materialet, mer detaljerad kostnadskalkyl eller 
årsredovisning från SV Västmanland för 2013. Cirkelledarutbildningen kommer att ske i våra 
lokaler på Östra K yrkagatan 3 i Västerås lördagen den 26 april vilket gör att vi ser fram emot 
svar så snart som möjligt 

Västerås 2014-04-16 

Camilla Bohm Coleman 
Verksamhetsutvecklare 
Funktionsnedsättning/integration 
c ami!! a. bob m-col eman@>sv. se 
0767 - 81 80 85 

Studlefirbundet 
Vuxenekolan 

Anette Gerbardsson 
V erksamhetsu tvecklare 
Pedagogisk utveckling 
anette.gerhardsson@sv.se 
0706 - 30 52 07 


