V e r k sa m h e t sp la n
2019

V e r k sa m h e t spla n för St u die för bu n de t
V u x e n sk ola n Sk å n e la n d 2 0 1 9

Bildningsideal som utmanar
Människans möjligheter ska inte avgöras av hennes bakgrund, var hon bor eller i vilket
sammanhang hon rör sig. För oss är människans personliga utveckling grunden, som individ och
tillsammans med andra. Bildning ger människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga
ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad.
Genom att mötas och samtala med andra människor med andra erfarenheter kan våra vyer vidgas
och nya insikter skapas. Det utvecklar både människa och samhälle.
Vi vill se ett samhälle där bildning står i centrum, det är en förutsättning för att ett samhälle ska
utvecklas. Men det finns normer och värderingar som just nu försvårar för dialog och som
motverkar bildningsresor. Näthat, filterbubblor och alternativ fakta kan aldrig får vara den
rådande normen. Så när bildningens ställning utmanas och undergrävs kämpar Studieförbundet
Vuxenskolan med mod och integritet för människors rätt till bildning. Det är det ända sättet!
Här har det civila samhället med föreningar och fria kulturgrupper en mycket viktig roll. Vi måste
använda föreningsformens frihet som grund, ifrågasätta normer för att därmed attrahera nytt
engagemang och deltagande. Vi måste vara medvetna om att normer och värderingar i samhället
kring t.ex. etnicitet, kultur, religion och boendeort som kan försvåra för en mångfald människor att
delta i samhället och vår verksamhet. Vi måste hjälpas åt att ta tillvara engagemang och drivkraft
hos alla människor oavsett etnisk och social bakgrund.

Välkommen till en plats för nytänkande!
Folkbildningen är en levande idé som ständigt utvecklas. Dess potential att främja
demokrati, positiv utveckling och hållbarhet för miljö och samhälle är gränslös.
Folkbildningen måste ha modet att stå emot antiliberala och faktaförnekande strömningar
som utgör ett hot mot det öppna samhället.
Folkbildningen ger människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga ett hållbart
samhälle, på landsbygd såväl som i stad. Framtidens folkbildning skapas av de människor
som väljer att delta.
Studieförbundet Vuxenskolan är fria tankars hem, vi ger plats för nytänkande.
Styrelse och personal, SV Skåneland.

Förbundsgemensamma prioriteringar
Förbundets övergripande mål är att Studieförbundet Vuxenskolan år 2025 engagerar
minst 242 000 människor med folkbildningsaktiviteter. Utöver det finns 10 prioriteringar
för Studieförbundet Vuxenskolan fram till 2025.

Avdelningsmål
Avdelningens målbild för 2020 är att Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland är
hållbara folkbildare. Detta mål omfattar hela vår verksamhet och berör oss på flera olika
plan – ekonomiskt, verksamhetsmässigt, socialt och ekologiskt.
Avdelningen har åtta mål i den strategiska planen för 2018-2020. Dessa mål möter också
målsättningarna i de förbundsgemensamma prioriteringarna. Målen i den strategiska
planen bryts sedan ner till årsnivå i verksamhetsplanen och specificeras nedan.
Hållbar ekonomi
✓ Vi ska ha 600 000 kr överskott 2021
Mål för 2019
✓ Andelen intäkter från andra källor än offentliga bidrag ska öka.
✓ Verktyg och rutiner för en hållbar ekonomisk planering och uppföljning ska tas
fram och verkställas.
✓ Verksamhet och projekt riktade till nyanlända, personer med funktionsnedsättning
samt korttidsutbildade ska prioriteras.
Hållbara kunder och medarbetare
✓ Vi ska ha minst 80% på nöjdkundindex 2020
✓ Vi ska ha minst 80% på nöjdmedarbetarindex 2020
✓ Vi ska ha minst 90% nöjdhet med samarbetet från våra grundorganisationer och
SPF 2020

Mål för 2019
✓ Deltagares och kunders nöjdhet ska mätas på ett hållbart och jämförbart sätt,
antingen genom förbundsgemensamma verktyg eller där dessa inte finns genom
egna lösningar.
✓ Verktyg för att årligen mäta medarbetares prestation, resultat, hälsa och nöjdhet
ska tas fram.
✓ En kompetensutvecklingsplan för medarbetare, förtroendevalda och cirkelledareska
tas fram och verkställas.
✓ Samråd ska genomföras med alla grundorganisationer samt SPF för gemensam
verksamhetsplanering inför framtiden.
✓ Utvecklingsråd och studieråd ska skapas inom ämnes- respektive geografiska
områden.

Grund- medlems- och samverkande organisationer
Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling

ingsmål

SV är och ska utveckla uppgiften att vara en drivande kraft i föreningars och lokalsamhällets
utveckling. Vi finns i hela landet och har en lång tradition av hållbar lokal utveckling. Två viktiga
partners är vår ungdomsorganisation Vi Unga och SPF Seniorerna. Våra grund-, medlems- och
samverkande organisationer är naturliga samarbetspartners men vi i SV ska också vara lyhörda och
öppna för nya samarbeten som stärker vår profil, vision och våra mål.
Mål för 2019
✓ Fortsatt prioritering av våra grund-, medlems- och samverkande organisationer och samarbeten med
civilsamhället. Vi behöver ytterligare utveckla dialogen med dessa på lokal, regional och nationell nivå,
för att möta deras behov av bildning, ledarskaps- och organisationsutveckling.
✓ Med föreningsformens frihet som grund, ifrågasätta normer för att därmed attrahera nytt engagemang
och deltagande. Fler vill samlas kring värderingar och för att skapa värden för sig själv och andra, så väl
lokalt som digitalt.
✓ Vi måste få en stadig verksamhet med våra befintliga föreningar och intressegrupper där vi känner att vi
har en stabil verksamhet.
✓ Vi ska fördjupa verksamheten med Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

Personer med funktionsnedsättning
Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör verksamhet för människor
med funktionsnedsättning
Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors
lika värde och rätt till full delaktighet i samhället och FNs konvention om “Mänskliga Rättigheter för
personer med funktionsnedsättning”. SV ska möjliggöra för målgruppen att utifrån de egna
individuella förutsättningarna vara med och påverka sin vardag, samhället i stort och SVs
verksamhet.
Mål för 2019
✓ SV Skåneland kommer att verka för att behålla befintlig verksamhet och se till att den håller god
kvalitet. Vi kommer att arbeta för att bibehålla och stärka relationen med våra
samarbetspartner.
✓ Vi vill utveckla ny verksamhet, framförallt i de kommuner vi inte har verksamhet idag. Vi vill
marknadsföra förslag på ny verksamhet via den katalog som teamet arbetat fram.
✓ SV Skåneand vill också medverka vid Skåneveckan för psykisk hälsa hösten 2019. Därutöver ser
vi också utvecklingsmöjligheter i arbetet med högläsning.

SVs musikverksamhet
Vi vill att unga vuxna ska känna till SV som en trygg, säker och inspirerande plats där de kan
utvecklas och motiveras till att blomstra inom det område de själva vill.
Musiken är efter idrotten Sveriges största folkrörelse och det är också det största enskilda
ämnesområdet inom SV. Tusentals människor får genom oss och våra studiecirklar tillgång till
replokaler, danslokaler, möjlighet att spela in i studio och stå på scen. Genom våra workshops och
kurser kan alla utveckla sig vidare i sitt musikintresse. SV har över 1800 band/grupper över landet.
Mål för 2019
✓ Säkerställa och behålla kvalitén på den omfattande musikverksamhet vi har idag.
✓ Öppna fler replokaler i nya kommuner.
✓ Hitta fler spel/dans tillfällen för våra grupper så som tex festivaler.
✓ Anordna utbytesspelningar med andra SV avdelningar.

Senior folkbildning
Våra ambitioner är att förbättra äldres situation genom en bred samhällsinriktad
Verksamhet, där demokrati och allas lika värde är en ledstjärna för oss.

Studieförbundet Vuxenskolan vill arbeta för att att behålla och stärka verksamheten som finns inom
SPF Seniorerna idag och erbjuda fler SPF föreningar vårt samarbete. Vi vill möjliggöra en utveckling
inom äldres digitala kunskaper och värna om vikten av fysiska mötesplatser.
Mål för 2019
✓ Utbildning för cirkelledare inom ”passion för livet”.
✓ Cirkelledarutbildningar och föreningsutveckling.
✓ Skapa sociala mötesplatser för att minska ensamhet och isolering i hemmet.
✓ Utbilda digitala ambassadörer i SPF Seniorernas föreningar.

Hållbar växtkraft
✓ Vi ska ha 17 000 unika deltagare 2020
✓ Vi ska ha 140 000 studietimmar 2020
Mål
2018
✓ Viför
ska
uppnå den lokala närvaron i alla våra kommuner 2020

Avdelningen ska 2019 ha minst 14 000 unika deltagare.
✓ Avdelningen ska 2019 ha minst 130 000 studietimmar, fördelade med 125 000
✓ studiecirkeltimmar samt 5 000 annan folkbildningstimmar.
✓ Avdelningen ska 2019 uppnå den lokala närvaron i minst 22 kommuner.
Hållbar miljöpåverkan
✓ Vi ska halvera vår miljöpåverkan till 2020
Mål för 2019
✓ Externa samarbeten ska inledas för att identifiera en basnivå för avdelningens
klimatpåverkan, i syfte att på sikt kunna miljöcertifiera avdelningens verksamhet.
✓ Avdelningens miljöpåverkan ska minska under 2019 med främsta fokus
på elkonsumtion, resor och inköp av livsmedel.
✓ Miljöpolicyn för avdelningen ska uppdateras och kompletteras för att
återspegla detstrategiska målet.
✓ Arbetet med digital folkbildning ska stärkas.

Målen för 2019 konkretiseras i aktivitetsplaner på
enhets- och teamnivå. Dessa följs sedan upp genom
avdelningens systematiska kvalitetsarbete.

Ekonomisk inriktning
Verksamhetsresultatet är intäkterna vi får in för att vi bedriver vår folkbildning minus de
kostnader vi har för att genomföra verksamheten. 2019 kommer att vara det första året på
några år av ekonomisk omställning för avdelningen. Avdelningen budgeterar ett litet
överskott för 2019, med mål att senast 2021 ha ett överskott på 600 000 kr.
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Avdelningen budgeterar ett överskott motsvarande 2914kr för 2019. Det är glädjande att
SV Skåneland funnit en balans i sin ekonomi efter flera år av anpassningar till den nya
organisationen. Genom att ha vänt den negativa ekonomiska trenden så finns ambitioner
att utveckla och förstärka både personalstyrkan samt våra mötesplatser under kommande
år

I listan syns en ungefärlig
fördelning mellan de olika
kontogrupperna i avdelningens
ekonomiska inriktning för 2018.

INTÄKTER
Deltagarintäkter
Statsbidrag
Kommunbidrag
Övriga bidrag
Övriga intäkter

4 100 000 kr
16 686 143 kr
3 203 979 kr
266 184 kr
1 235 000 kr

S:A INTÄKTER

25 491 309 kr

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
Lokaler, fastighet, hyra inventarier
Förbrukningsinventarier
Resekostnader
Marknadsföringskostnader
Kontorskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnad verksamhet
Personalkostnad tjänstemän
Avskrivningar
S:A KOSTNADER

ÅRETS RESULTAT

4 387 000 kr
4 593 411 kr
192 000 kr
52 000 kr
830 000 kr
2 598 830 kr
68 000 kr
3 807 500 kr
8 782 654 kr
177 000 kr
25488 395 kr
2914 kr

Det budgeterade resultatet för 2019 är att se som en del av den långsiktiga strategi som är
fastställd för avdelningen under 2018-2020. Sett över hela perioden ska avdelningens resultat
vara positivt. Det är bara möjligt med de satsningar och gradvisa omställningar som görs
under 2019.

