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Studieförbundet Vuxenskolan i Skåneland
Enligt Novus trendundersökning inför 2018 så kunde vi utläsa att 95 % av de
tillfrågade vill lära sig någonting nytt kommande år och 65 % ser nyfikenheten
som en drivkraft för lärandet. Lägg där till att 4 av 10 gärna går en studiecirkel.
Redan vid blotta anblicken av dessa siffror så bubblar jublet av entusiasm och
ådrorna fylls av energi för oss folkbildare. Vi finns, vi är skickliga och vi fyller en
viktig funktion i den svenska välfärden. Fortsätter vi att studera Novus framtidsundersökning så ser vi att 43 % inte anser att de är en del av samhällsdebatten.
Det är då som vi blickar tillbaka på 2018 och alla de mötesplatser vi skapat för
mer än 11 000 personer inom SV Skåneland.
SV Skåneland har tyvärr haft ett turbulent år där en omorganisation har medfört
att flera medarbetare blivit uppsagda samt att en extra stämma gjort att en ny
styrelse tillträtt under året.
SVs övergripande mål är att ”SV 2020 är det studieförbund som når och
engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter”. Detta innebär att
vi måste nå fler, vi ska inte vara nöjda med den breda insats vi gör idag. Framför
allt behöver vi nå personer i utanförskap, invandrare samt personer med olika
former av funktionsnedsättning. Vi måste verka för att fler individer ges möjlighet
till bildning, kunskap och därmed redskap att utvecklas som människor i den
lokala miljön. Det utvecklar demokratin.
Det mångkulturella samhälle som vi lever i bidrar till att kontinuerligt ge vårt
kulturarv nya dimensioner. Kulturarvet är en hörnsten för att bygga en bra
värdegrund i ett samhälle.
Vi strävar hela tiden efter att ge människor chansen att kunna följa med i den
digitala framtiden. Alla ska kunna ta del av sociala medier, interaktiva TV tablåer,
egenservice på myndigheter och andra digitala möjligheter. Våra mötesplatser
minskar den digitala klyftan men den skapar samtidigt det sociala mötet, eller
som Sverker Sörling säger:
”Det finaste med folkbildningen är att den bryter ensamheten, denna förbannade
folksjukdom som drabbar människor”.
Styrelsen i februari 2019

4

S V

S K Å N E L A N D

•

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

2018

SVs värdegrund
• SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.
• Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv

tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision
• SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling.
• Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.
• SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa.
• SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av

föreningsliv, kultur och samhälle.

Till grund för vår verksamhet 2018 fanns följande:
• SVs Stadgar.
• SVs Idéprogram, värdegrund och vision.
• SVs Strategiska prioriteringar 2017-2019
• SVs Ekonomiska plan
• Statens syften och områden
• Avdelningens resultatavstämningar, analyser och kvalitetsredovisning, under året.
• Behov och önskemål från deltagare, lokala föreningar, samarbetsorganisationer,
kommunala enheter och fristående grupper.
• Avdelningens verksamhetsplan och budget 2018
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Verksamheten
Engagerade människor
Det kan vara helt avgörande för en människas välmående att ha något meningsfullt och
lustfyllt att längta efter. Ett andningshål i veckans måsten. Genom våra kurser och studiecirklar vill vi erbjuda människor just den möjligheten - att växa och utvecklas – både som
individer och tillsammans med andra. Att upptäcka, lära nytt, hitta passion och lust ger
oss energi. Det är när vi utvecklas och växer - som vi känner att vi lever.
Meningsfull fritid - för folkhälsan
2018 erbjöd vi personer i SV Skånelands område
fler hundra olika kurser i samtliga av våra 27
skånska kommuner. Det är vår ambition att
erbjuda kurser, cirklar, kultur och föreläsningar
inom en mängd områden så att så många
människor som möjligt ska hitta just det där
som får just deras hjärtan att klappa lite extra.
Genom vårt utbud vill vi erbjuda människor
möjligheter, nya infallsvinklar och en meningsfull fritid. Att göra något som känns meningsfullt gör oss helt enkelt gott till både kropp och
själ. Många människor idag funderar över hur
de ska få ihop livspusslet, psykisk ohälsa och
stress är oroväckande varningstecken i vår tid,
som vi ska ta på allvar. Kanske är det också förklaringen till ett allt större intresse för det som
stärker vår hälsa till både kropp och själ.

Ett år fyllt av demokrati
Inför valet har vi erbjudit studiecirklar i ”Inför
valet” samt studiecirklar om demokrati i alla
våra 27 kommuner, detta gjorde att vi ökade
verksamheten med våra grundorganisationer
Centern och Liberalerna men också med Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Verksamheten
med vår grundorganisation LRF har fördjupats
genom studiecirklar i kommungrupperna.
Vi har fortsatt att utveckla vårt samarbete med
våra föreningar och byalag samt hembygdsgårdar. SV har startat upp ett samarbete med
Friluftsfrämjandet i Bjuv, som redan nu ser ut
att utvecklas till något stort.
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Föreläsningar, utställningar
och föräldrar
Under året anordnades fyra föreläsningar på
våren och fem på hösten. De med Christopher
O’ Reagan, ”Försvunnet såsom i en dröm” och
Randi Kipsgård ”Allt mellan himmel och jord”
var de mest välbesökta med respektive 96 och
98 besökare. Andra välbesökta föreläsningar
var Anna Lena Brundin och Maria Andersson
om Tankens kraft och attraktionslagen där
åhörarna togs med på en spännande inre resa.
I Trelleborg och Svedala har vi jobbat med
”Föräldrars delaktighet i sina barns lärande”.
Vi började med att erbjuda kostnadsfria föreläsningar med Micke Gunnarsson och Helena
Omfors, därefter har vi erbjudit för uppföljning
i form av samtalscirklar.
I Trelleborg har vi haft fem utställningar i
Molekylen, vårt eget konstgalleri på Hamngatan 22. Med välbesökta konstutställningar
har vi ökat antalet besökare in i vår lokal. Bland
annat har två unga kvinnor haft fina och i lokal
media uppmärksammade konstutställningar
under 2018. I maj visade 17-åriga Mathilda
Zachrisson sina tavlor och i oktober visade
Mandy von Appen lerskulpturer och tavlor, en
utställning hon kallar ”Women”.
Under Skåneveckan för psykisk hälsa påbörjades ett viktigt samarbete med projektet ”Unga
Vuxna Trelleborg” där målet är att stärka unga
individer med psykisk ohälsa i sin vardag och i
sina kontakter med olika myndigheter.
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Mat och dryck

Våra lokaler

Under 2018 har vi startat upp ett samarbete
med Matrundan på Österlen och deras medlemmar. De är mathantverkare av olika slag
och tillsammans har vi startat upp med olika
workshop bl.a. Lär dig göra din egen senap, Lär
dig göra din egen rapsolja, Lär dig göra egen
choklad och Följ vinåret. Kontakt har tagits med
Regionen och Hembygdsförbundet om ett samarbete med föreläsningsturnéer på hembygdsgårdar i Skåne. Vi har påbörjat utvecklande av
ny verksamhet i Skurup och Vellinge kommun
samt på Österlen där vi skapar workshops och
föreläsningar till allmänheten.

Vi har flyttat i Helsingborg till nya fräscha lokaler och vi har lämnat en lokal i Svedala, Bromölla och lokalerna i Ystad har fräschats upp.
Avvecklingen av lokaler i Svedala och Bromölla
har tyvärr gjort att vi tappat verksamhet i dessa
kommuner.

Vi har matlagning för män tillsammans med
SPF på Brobygården, det är en uppskattad
verksamhet. Vidare så har vi gjort korv från
grunden med olika sorters kryddningar.

Släktforskning och friskvård

Språk och musik
En stor nyhet i Örkelljunga är ”Svenska för
danskar” som visat sig oerhört populär! Här
har vi fångat upp en mycket kompetent lärare
som även har studiecirklar i engelska. Med
dessa cirklar har vi nått ny målgrupp, d v s
danskar som flyttat till Sverige. Studiecirklarna
”Svenska för danskar” har slagit bra ut för våra
danska deltagare.
Under 2018 har SV i samarbete med Örkelljunga kulturförvaltning arbetat med att ställa
i ordning två helt nya replokaler på Forum i
Örkelljunga. Arbetet fortsätter under 2019 då
vi hoppas se resultat av planeringen och jobba
fram massor av musikgrupper av olika slag.
Under 2018 har Kristianstadskontoret arrangerat studiecirklar i de nordöstliga kommunerna.
En stor del av verksamheten har varit musikoch textcirklar och de vänder sig ofta till yngre
deltagare. Vi har också språkcirklar med tyska,
engelska, finska och spanska, de är också eftertraktade och har hållit på under flera terminer.

Två lokaler i Trelleborg, som tidigare varit musikstudios, har omvandlats till en grafisk verkstad
med mening att vi ska erbjuda studiecirklar i
dessa hantverk till allmänheten framöver.
SV har lämnat sina lokaler i Bjuv och Höganäs
under året.

Vår verksamhet med inriktning på släktforskningscirklarna har utvecklats med flera inriktningar som handstilstolkning, läsa gamla
handlingar samt historiska kartor.
I Kristianstad så har SV Skåneland en av Sveriges mest framstående ledare i släktforskning,
Eva Nilsson, som skrivit flertalet böcker i ämnet. SV har via sina kurser skapat en stor förståelse för den egna historien och genom den
bildat mötesplatsen för fortsatt demokratisk
utveckling.
Vi har också några kamratcirklar som arbetar
vidare med sin släktforskning. Yogan som vi
har arbetar vidare och det finns ett intresse av
att lära sig yoga och olika riktningar inom dem.
SV har ett mycket bra samarbete med Friluftsfrämjandet i Bjuv. Tillsammans har vi engagerat en stor grupp människor som genom folkbildningens pedagogik fått möjligheten att lära
om naturen samtidigt som de rört sig i miljöer
som främjat hälsan

Nu är det jul igen
Välbesökta och mycket uppskattade julavslutningar har genomförts i Trelleborg, Simrishamn,
Helsingborg, Landskrona, Ängelholm samt
Kristianstad. En uppskattad tradition av våra
cirkelledare, där man kan mingla med andra
cirkelledare, lämna in sin närvarolista, få julfika och kanske en julklapp eller titta på vackra
Luciatåg!
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Musik, en del av vår kultur
Kulturen är en av de mest grundläggande förutsättningarna för ett välmående och öppet
samhälle, det är vår fasta övertygelse. Därför är vår ambition att så ofta vi kan genom
kulturen skapa möten - som inkluderar och bygger broar mellan oss människor. Kulturverksamheten i SV Skåneland är en levande verksamhet fylld av dans, musik, teater och
andra uttryck.
2018 var ett intensivt musikår. Verksamheten ökade i raketfart och breddades till fler
kommuner, vilket resulterade i att av 27 kommuner är musiken nu verksam i 21 av
dessa. Några av dom större tillställningarna som våra grupper var med på under året
kommer här.
Spelning på Kulturbolaget

Kulturminglet
Landskrona stads kulturstipendium delas ut
varje år till kulturutövare som berikat stadens
kulturliv på ett eller annat sätt. 2018 var det fyra
kulturutövare som får dela på 50 000 kronor totalt. På detta event så hade vi ett samarbete med
Landskrona Teater där några av våra grupper
framförde dans.

Rubriken i Sydsvenskan & Skånska Dagbladet
löd ”Tech N9ne gör efterlängtat besök i Sverige
och stannar till på KB i Malmö den 9 februari!”
På detta eventet var tre grupper från SV Skåneland förband och fick möjlighet att visa upp
sig för en publik där biljetterna var slutsålda.
Efter konserten fick våra grupper chansen att
möta artisten och ställa sina frågor och ha en så
kallad ”meet and greet”.

Gatufestival för unga i Landskrona
En gatufestival som
anordnas varje år av
Landskrona stad för
unga mot våld och
droger. På festivalen
hade vi fem grupper
som framförde både
dans och musik.
Vårt mål är att delta
varje år på denna
festival som är öppen
för alla och inte tar
någon entréavgift.
Vi hoppas kunna vara delaktiga i festivalen framöver, då den också lyfter viktiga frågor där vi
som studieförbund kan bidra.
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Cirkelledare får ta emot stipendium
”Hiphop- och r&bartisten Nahom Yonas
tilldelas kommunens
årliga kulturstipendium
på 20 000 kronor.”
En av våra fantastiska
cirkelledare fick ta emot
ett stipendium för att
kunna fortsätta utveckla
sig som artist.

Detta är ett axplock av saker som SV Skåneland
har deltagit på under 2018. Vi har även under
året knutit ett kollektiv från Helsingborg till
oss. I kollektivet finns sex stycken studiorum
som används flitigt av våra grupper.
I slutet av 2018 tecknades också ett avtal med
Örkelljunga kommun där vi får disponera två
stycken replokaler till reducerad hyra. Detta
uppmärksammades av Helsingborgs Dagblad:

Musiken har haft ett fantastiskt år med många
nya deltagare och många nya kontakter som
gjort att teamet kan ta det ett steg längre. Vi tar
med oss verksamheten in i 2019 och ser fram
emot ett nytt år med nya möjlighet och nya
samarbeten där vi som studieförbund kan
synas och höras på absolut bästa sätt.

” Nu tar Studieförbundet Vuxenskolan över
lokalerna med kultur- och fritidsförvaltningens
välsignelse.
- Det ska vara gratis att vara där. Kanske också
att man kan starta upp musikföreningen igen,
säger verksamhetsutvecklare inom musik på
studieförbundet Vuxenskolan.”
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Seniorer
Vi har under året funnits närvarande i de flesta kommuner i Skåneland och kunnat
erbjuda både verksamhet och mötesplatser. Detta har skapat ett aktivt och socialt liv för
deltagarna och föreningarna. Vi har knutit samarbete med nya föreningar och genom det
når vi målgrupper och nya unika deltagare, samtidigt som vi vårdar och tar hand om den
verksamheten vi redan har. Vi har också haft verksamhet direkt på plats på äldreboenden.
Vi utvecklar ständigt nya cirklar och kulturarrangemang som bygger på demokrati och
allas lika värde.
Vi vill gärna lyfta fram två saker som vi har börjat arbeta med under 2018 och som vi kommer att fortsätta driva under 2019.
Digital ambassadör

Passion för livet

Digital ambassadör, ett projekt som tog form
under 2018 och som syftar till att minska den
digitala samhällsklyftan för seniorer. Gång på
gång i olika samtal och möten med seniorer,
främst inom SPF Seniorerna, har detta ämnet
kommit upp och det är uppenbart att samhällets
snabba digitala utveckling är på väg att lämna
många seniorer i kölvattnet.

Det är ett projekt som funnits med ett tag, men
som vi blåst nytt liv i och som handlar om s k
livscaféer för seniorer som vill få bästa möjliga
liv hela livet!

Vår idé är att med hjälp av projektmedel utbilda digitala ambassadörer i grundläggande
kunskaper gällande användande av smart
telefoni och digitala tjänster. Det kan vara att
betala sina räkningar, resor, betala parkeringsappar, swisha, lära sig det nya biljettsystemet,
digital kontakt med myndigheter, t ex handläggning av ärenden på Försäkringskassan.
Dessa ambassadörer ska i sin tur leda studiecirklar för andra seniorer och sprida kunskapen
och på så vis kommer vi att minska den digitala
klyftan.
Samarbetspartners i detta projekt är tänkt att
vara SPF seniorerna och SeniorNet.
Detta är både spännande och intressant och
framförallt ser vi att det finns ett stort behov
av att minska den digitala klyftan i denna målgrupp.
Projektansökan är klar och ivägskickad med
hjälp av regionen och vi väntar på svar om den
beviljas eller ej.
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Varje träff har olika tema som i slutändan leder
till att ta makten över sin egen hälsa och skapa
ditt eget bästa möjliga liv. Kost, motion, säkerhet i hemmet är några av temaämnena som avhandlas.
Studieförbundet Vuxenskolan har för några år
sedan i projektform utbildat handledare inom
Passion för livet och några studiecirklar genomfördes då med gott resultat.
Utvecklingen nu är att kommunerna ska se
vinsten av detta arbetssätt och vara villiga att
köpa in dessa studiecirklar så att handledarna
kan få en lön, utan att deltagarna ska betala
något. Vi ser det som ytterst viktigt att det ska
vara kostnadsfritt att deltaga.
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Funktionsnedsättning
Högläsning

Skåneveckan för psykisk hälsa

Högläsning är en ideell verksamhet där personer gör en insats inom äldreomsorgen av egen
fri vilja för att sprida glädje och gemenskap.
Som högläsare skapar du ett meningsfullt möte
för lyssnarna när du från en bok eller andra texter läser högt.

Vi anordnade en föreläsning på Studieförbundet
Vuxenskolan i Kristianstad som handlade om
arbetet med hunden som en resurs inom vård
och omsorg, psykiatrin och skolan.

Främja barn och ungdomars psykiska
hälsa via hund & yoga
Vi skapade ett koncept där vi ville satsa på barn
och ungdomars psykiska hälsa där fysisk rörelse, självkänsla och välbefinnande stod i fokus.
Via djurs positiva inverkan på vårt mående användes hund som en resurs för att öppna upp
till samtal, känna närhet genom en taktil upplevelse via hundens päls och träna sig själv förmågorna via hunden som ett verktyg.
Genom yoga där deltagarna fick prova på yoga
i syfte av att stärka kroppen, muskler och leder
som i sin tur bidrar till en sund kroppskännedom. Yoga motverkar stress, otrygghet och inre
oro. Som vinst vid utövandet av yoga kan man
uppnå ett ökat självförtroende, lugn och trygghet inom dig själv.
Vi fokuserade även på att uppnå en hälsosam
andning som syresätter och stärker både psykiskt samt fysiskt så kropp och sinne kommer
i balans. Med hjälp av yogan och mötet med
hunden arbetade vi i ett förebyggande syfte mot
ohälsa.

Katalogen
Vi har arbetat under en längre tid med att samla
ihop alla våra cirkelledare, musiker och föreläsare.
Vi gick även ut med en ansökan via Arbetsförmedlingen där vi efterlyste cirkelledare inom
bland annat skapande verksamhet, musik och
matlagning. Detta gav ett gott resultat. Nu har
vi ett stort utbud av aktiviteter som vi kan
erbjuda våra samverkansparter. Utbudet kommer att vara ett levande digitalt dokument på
hemsidan med möjlighet till att skriva ut till en
fysisk broschyr.

Konstskolan Freja
Cirklarna vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och har konstnärer
som ledare. Varje termin avslutas med vernissage på kulturhuset Barbacka i Kristianstad.

Vi möts i musiken
Deltagarna medverkar, tar plats på scenen och
sjunger. Verksamheten genomförs på kulturhuset Barbacka.

Nya Stjärn-Scott
En jurybedömd konstutställning i Hässleholms
Kulturhus. SV i samarbete med föreningen
Kultur & Kvalitet och Hässleholms bibliotek
bjöd in konstnärer med funktionsnedsättning
att anmäla sig. Juryn valde ut vilka som fick
komma med på utställningen, som hängde på
Kulturhuset i två månader under hösten 2018.
Helge Änglar (startade i samarbete med SV)
spelade under vernissagen och Konstskolan
Freja fanns också på plats under vernissagedagen och genomförde workshops för intresserade.

Mitt Val
Inför valet 2018 genomfördes cirklar i Mitt Val.
Veckan före valet anordnades en politikerutfrågning där representanter för samtliga
partier som finns i kommunfullmäktige
i Kristianstad deltog. Ett 50-tal personer kom
för att få svar på sina frågor.

Afasi
Under 2018 har vi anordnat kamratcirklar för
personer med afasi.
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Cirkelledaren - i cirkelns mitt
Rollen som cirkelledare handlar om att lotsa deltagarna i cirkelgruppen till ny kunskap och
till gemenskap. I cirkeln lär man sig lika mycket om varandras erfarenheter, som av studiematerialet och ledaren. Klimatet behöver därför vara tillåtande och öppet. Om studiecirkeln
är navet som SV snurrar kring – så är det cirkelledaren som tillsammans med sin grupp påverkar hur cirkeln utvecklar sig. Cirkelledarens roll är så viktig, hen skapar tillit och trygghet i gruppen, så att alla blir delaktiga. För ju mer delaktighet och känsla av att vilja dela
med sig, desto bättre kvalité och resultat brukar det bli i cirkelarbetet, det är vår erfarenhet.
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Studiecirkeln – en egen
pedagogisk form

Cirkelledarutbildningen
– en värdefull start

Att delta i en studiecirkel är fritt och frivilligt,
det bygger på människors egna initiativ och
motivation för att lära och mötas. Det handlar
om att gemensamt vilja utvecklas och utmanas.
I en cirkel ges utrymme för samtal om viktiga
saker. Både det som rör vårt valda ämne, men
också om sådant som händer omkring oss.
Kanske är det i en hantverkscirkel som vi får
utrymme för vissa av de svåraste frågorna –
utan krav på att lösa dem. Vi kan mötas och
samtala och kanske får vi nya insikter som
leder oss vidare. Det är det som är folkbildning.
Förutom ny kunskap är bättre självförtroende
ofta en effekt av att delta i studiecirklar - det
uppstår i att man i cirkeln blir sedd, hörd och
respekterad för den man är.

SV Skåneland erbjuder sina cirkelledare en
utbildning om nio studietimmar, inför varje ny
kurstermin. Innehållet följer rekommendationerna från Folkbildningsrådet såsom statens
syfte med stödet till folkbildningen, bakgrund
och förståelse för nutidens möjligheter, folkbildningens särart och pedagogik, ledarskap,
grupputveckling och demokrati.
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Organisationen
SV verkar för att vara lokalt närvarande i länets alla kommuner. Genom vårt lokala
engagemang blir SV en naturlig samarbetspart. För att offensivt kunna möta framtida
utmaningar och behov erbjuder vi samtliga medarbetare (förtroendevalda, tjänstemän
och cirkelledare) goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling.

Pedagogisk utveckling
SVs värdegrund och pedagogik genomsyrar
alla studiecirklar, kurser och arrangemang.
Ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete är
viktigt för vår verksamhet. Detta arbete utgår
från en öppenhet att pröva ny metodik, ny
teknik och flexibla former för lärande och omfattar all verksamma inom SV Skåneland.
Våra 1899 cirkelledare och kulturarbetare är
mycket viktiga för oss och vi arbetar för att
stärka deras roll inom SV Skåneland.

Förtroendevalda
Engagemang och kunskap är viktiga ledord när
man ingår i en styrelse. Andra viktiga faktorer
är att varje förtroendevald finner sin roll i
styrelsearbetet samt att det finns bra faktaunderlag att tillgå innan viktiga beslut skall fattas.
Med anledning av att avdelningen utlyste en
extra avdelningsstämma så har året inneburit
att SV Skåneland haft två olika styrelser.

Styrelsens ledamöter valda
vid stämman 21 mars 2018:
Ordförande

Lars-Arne Fyhr

Övr ledamöter
		
		
		
		
		
		
		

Eva-Karin Hemple
Elisabeth Lamb
Ola Forslin
Josefin Holmberg
Jörgen Bengtsson
Anders Larsson
Jeanette Bohman
Susanne Bäckman

Revisorer:
Birgitta Rosengren, Jens Lundgren, och till
ersättare Agneta Warnhag samt auktoriserad
revisor Sandra Winqvist.

Valberedning:
Hans Åkesson (sammankallande), Ragnar
Arvidsson, Boel Andersson, Britt Larsson,
Karin Olsson och Mats Sjöslätt.

Styrelsens ledamöter valda
11 december 2018:
Ordförande

Lars-Erik Lindberg

Övr ledamöter
		
		
		
		
		

Maria Hofvendahl-Svensson
Britt-Marie Klingborg
Kerstin Lingebrant
Ytte Hjert
Arne Gustavsson
Lars-Göran Wiberg
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Personal

Kvalitetsarbetet

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. Inom avdelningen tillämpar vi ett
insiktsfullt och hållbart ledarskap. Vi ger
samtliga medarbetare kompetensutveckling
utifrån avdelningens behov. Under året har
samtliga tjänstemän deltagit i någon form av
utbildning kopplat till deras roll. Vi har under
året varit 19 tjänstemän.

SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt.
Inom SV arbetar vi tillsammans enligt en gemensam kvalitetsstrategi. Särskilt viktigt i vårt
kvalitetsarbete är att ta reda på vad våra deltagare, cirkelledare och samarbetspartners uppfattar om oss och vårt arbete. Deras synpunkter
tillsammans med avvikelsehantering, SVs nationella ledningssystem och ledningens genomgång är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete.
För att vi ska kunna leva upp till statens krav
och våra egna högt ställda förväntningar har vi
varje år interna genomlysningar. Utsedda personer bland personalen gör en granskning av
genomförd verksamhet i våra kommuner och
utifrån det så kan vi ständigt göra förbättringar
av vårt arbetssätt.
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Verksamhetsstatistik

KOMMUN

STUDIECIRKLAR
FOLKBILDNING

STUDIETIMMAR
FOLKBILDNING

2018

BJUV

72

52

2909

1903

91

96

199

183

BROMÖLLA

47

38

1627

1324

38

19

131

122

BÅSTAD

48

39

2086

1829

193

200

183

136

ESLÖV

483

507

24669

24918

91

78

673

619

HELSINGBORG

360

499

10761

17895

62

135

1 294

1 435

HÄSSLEHOLM

111

138

3150

4738

78

104

720

676

26

21

732

677

38

28

121

99

109

103

3109

3658

30

27

482

410

HÖÖR

94

91

3069

2879

172

18

501

400

KLIPPAN

92

51

2419

1592

175

187

433

270

KRISTIANSTAD

401

510

16093

22468

107

178

1 070

945

LANDSKRONA

197

204

7729

8140

83

68

586

500

OSBY

58

57

2483

2689

66

61

187

119

PERSTORP

35

37

1444

1070

30

28

204

198

152

111

4779

3509

188

191

763

565

SJÖBO

33

48

964

1672

112

46

217

200

SKURUP

56

97

2080

3846

87

18

225

262

SVALÖV

76

73

3220

3182

78

81

256

159

118

126

5129

5968

13

9

272

164

35

49

1110

2042

25

12

317

155

TRELLEBORG

362

247

10520

7558

217

276

1 147

1 163

VELLINGE

109

169

4731

8372

33

28

311

268

YSTAD

177

206

6514

8044

114

56

539

491

47

37

2040

1677

16

20

62

68

189

149

4134

5236

54

73

868

757

ÖRKELLJUNGA

64

54

2280

1917

86

44

287

200

ÖSTRA GÖINGE

41

30

880

636

39

31

225

127

3592

3743

130661

149439

2316

2112

11868

10326

HÖRBY

SIMRISHAMN

SVEDALA
TOMELILLA

ÅSTORP
ÄNGELHOLM

Totalt:

2018

2017

2018

UNIKA
DELTAGARE

2017

HÖGANÄS

2017

KULTURARRANGEMANG

2017

2018
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NOTER
Redovisningsprinciper
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Tillgångar, avsättningar
och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Intäktsredovisning
Bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget avser. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader, sker
intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka.
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Bidrag bruttoredovisas vilket innebär att inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
Deltagarintäkter periodiseras över den period arrangemanget pågår.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Inventarier
Datorer

Antal år
5
3

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande, kostnadsförs i takt med att de anställda
utför tjänster.							
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda, redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1

Bidrag
Statsbidrag
Kommunbidrag
Regionbidrag
Övriga bidrag

Not 2

2016
10
2
1
2

514
146
990
460

435
549
362
329

Nettoomsättning		
Deltagarintäkter
Medlemsavgifter
Övrig nettoomsättning

Not 3

2017
11 469 794
2 534 778
2 947 944
929 369
5 986 739
0
2 907 706

5 821 426
1 700
1 347 376

26,53

27,04

Medelantal anställda
Medelantal anställda har varit

Anställda som under året tjänat mindre än ett halvt prisbasbelopp har inte räknats med.
Not 4

Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Anskaffat under året
Utg ack anskaffningsvärden

6 051 463
184 142
6 235 605

5 590 032
461 431
6 051 463

4 927 894
501 243
5 429 137

4 402 244
525 650
4 927 894

806 468

1 123 569

73%

70%

11 924

10 703

Ackumulerade avskrivningar enlig plan
Vid årets början
Årets avskrivning
Utg ack avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 5

Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning.
Antal unika deltagare i studiecirkel- och
annan folkbildningsverksamhet

Nyckeltalet avser arrangemangstyp folkbildning och verksamhetsformerna studiecirkel och annan
folkbildningsverksamhet.
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Resultatrapport 2017-12-31			
Folkbildningsverksamhet

DISTRIKT/AVDELNING Halland

Kontogrupp Verksamhetens intäkter
30

Deltagarintäkter

31-34

Bidrag

35-39

Övriga intäkter

Summa intäkter

2018

Bilaga 1
Annan verksamhet

Not
5 986 739
1

17 881 885
2 196 406

711 300

26 065 030

711 300

5 428 674

709 452

Verksamhetens kostnader
40-49

Material o externa verksamhetstj

50-52

Lokal, inv, fastighet

931 755

54-55

Förbrukninv, reparationer, frakter

349 092

56-58

Resekostnader

280 810

59

Marknadsföring

777 650

60-65

Kontorskostn o övr ext tjänster

69

Övriga externa kostnader

70-77

Personalkostnader

79

Poster av engångskaraktär

78

Avskrivningar enl plan

Summa kostnader
Verksamhetens resultat

1 775 916
33 572
15 301 779
501 243

25 380 491

709 452

684 539

1 848

Noter:
Not 1

Bidrag
Statsbidrag
Kommunbidrag

2 534 778

Regionbidrag

2 947 944

Övriga bidrag

929 369

Summa
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11 469 794

17 881 885
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