Förbundsstyrelsens avdelningsbesök januari-april 2020
Rapport från samtalen med avdelningarnas styrelser
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Inledning
SV:s förbundsstyrelse besökte under perioden 13 januari-16 april 2020
samtliga SV:s 28 avdelningar. Av besöken genomfördes 22 av 28 fysiskt. De
sista sex fick på grund av coronaviruset genomföras som digitala
besök/möten.

Bakgrunden till besöken var att SV:s förbundsstyrelse ville utveckla kunskapen
om och kontakten med SV:s avdelningar. Det övergripande syftet var att stärka
banden mellan SV-förbundet och SV:s avdelningar.
Varje avdelning fick besök av en förbundsstyrelseledamot som kom tillsammans
med en medarbetare från förbundskansliet.
Varje besök innehöll ett fast inslag där förbundets besökare träffade
avdelningsstyrelsen/delar av avdelningsstyrelsen samt avdelningschefen för att
diskutera två frågor:
•
•

Avdelningsstyrelsens aktuella prioriterade frågor
Förbundsstyrelsens aktuella prioriterade frågor

Detta fasta inslag genomfördes inom ramen för alla 28 besök. Denna rapport är
en rapport över vad som kom fram under dessa samtal.
Utöver detta fick förbundets besökare, under de 22 besök som genomfördes som
fysiska besök, i regel träffa medarbetare/besöka verksamheter med fokus på
hållbarhet och innovation för att lära sig mer om avdelningens arbete inom dessa
områden.
Förbundsstyrelsens ledamöter hade inför besöken enats om vilka frågor
förbundsstyrelseledamoten skulle lyfta som förbundsstyrelsens prioriterade
frågor vid varje besök. Dessa var:
•
•
•
•
•

Vårt övergripande verksamhetsmål
För att nå målet: Hållbarhetslyftet/påverkansarbete
För att nå målet: Verksamhet med grund-, medlems- och samverkande
organisationer
För att nå målet: De människor vi inte når
Internkommunikationen: Hur vill ni att vi ska ha kontakt,
avdelningsstyrelserna och förbundsstyrelsen?

Frågorna valdes utifrån att de finns på förbundsstyrelsens agenda under 2020
och är frågor där förbundsstyrelsen både hade anledning att inspirera
avdelningsstyrelsen och glädje av att få del av vad avdelningsstyrelsen tycker och
tänker.
Alla besök har dokumenterats. Vid besöken har den deltagande medarbetaren
från förbundskansliet fört anteckningar över avdelningsstyrelsens aktuella
prioriterade frågor och över avdelningsstyrelsernas tankar om förbundsstyrelsens
aktuella prioriterade frågor. Det är dessa anteckningar som utgör underlag för
denna rapport.
Som framgår ovan genomfördes 22 av 28 avdelningsbesök före eller precis i
inledningen av coronavirusets påverkan på det svenska samhället och därmed
förutsättningarna för Studieförbundets Vuxenskolans verksamhet. Det är värt att
notera. Självfallet kommer coronavirusets konsekvenser att påverka

3

Studieförbundet Vuxenskolan framöver på ett sätt som inte var känt vid
merparten av besöken.
För sammanställningen av denna rapport svarar förbundskansliets stabschef
Anders Karlsson, anders.karlsson@sv.se.

Genomförda besök
Datum

Avdelning

13 januari
28 januari
28 januari
5 februari
18 februari
18 februari
19 februari
19 februari
24 februari
25 februari
25 februari
25 februari
27 februari
27 februari
27 februari
3 mars
3 mars
3 mars
4 mars
5 mars
11 mars
12 mars
6 april
7 april
9 april
14 april
14 april
16 april

Malmö
Väst
Östergötland
Sjuhärad
Jämtlands län
Stockholm
Kronoberg
Värmland
Uppsala län
Blekinge
Norrbotten
Örebro län
Dalarna
Jönköpings län
Skåneland
Göteborgsregionen Sydost
Sörmland
Västmanland
Halland
Kalmar län
Västernorrland
Lundabygden
Skaraborg
Gävleborg
Göteborg
Gotland
Stockholms län
Västerbotten

Besökande
styrelseledamot
Ulrika Heie
Emina Music
Thomas Olofsson
Said Abdu
Eva Karin Hempel
Thomas Olofsson
Jesper Rehn
Tora Joby
Jonas Naddebo
Josephine Bladh
Kjell Hansson
Mikael Bäckström
Jonas Naddebo
Ulrika Heie
Emina Music
Angéla Ekman-Nätt
Josephine Bladh
Thomas Olofsson
Mikael Bäckström
Emina Music
Angéla Ekman-Nätt
Kjell Hansson
Kjell Hansson
Josephine Bladh
Jesper Rehn
Maria Nilsson
Angéla Ekman-Nätt
Ulrika Heie

4

Besökande medarbetare
Anders Karlsson
Karin Back
Morgan Öberg
Karin Back
Therese Eriksson
Karin Hansson
Martin Almquist
Anders Karlsson
Lars-Erik Larsson
Karin Hansson
Malin Andersson
Linus Olofsson, Sandra Larsson
Johan Liljeqvist
Magnus Pedersen
Anders Karlsson
Kjell Stjernholm
Natalia Rylander
Jonas Andersson
Morgan Öberg
Sara Falkstad
Zacharias Edholm
Morgan Öberg
Banar Sabet
Johan Fyrberg
Banar Sabet
Banar Sabet
Malin Andersson
Zacharias Edholm

Avdelningsstyrelsernas prioriterade frågor
Under besöken lyfte avdelningsstyrelserna sina aktuella prioriterade frågor.
Nedan följer en sammanställning av de vanligaste frågeområdena, utifrån
förda anteckningar, i ordning efter hur vanligt förekommande de var.

Verksamhet med organisationer och föreningar
Många avdelningar lyfter fram verksamheten med våra grund-, medlems- och
samverkande organisationer samt övrigt lokalt föreningsliv som en prioriterad
fråga och hur arbetet bidrar till lokal utveckling. De organisationer som i några
fall särskilt omnämns är de fyra organisationer som vi också har mest verksamhet
tillsammans med, det vill säga SPF Seniorerna, Sveriges Hembygdsförbund,
Förbundet Vi Unga och Bygdegårdarnas Riksförbund. Vi Unga nämns några
gånger i kontexten önskan att starta verksamhet tillsammans med. Flera
avdelningar lyfter också fram det stora antalet lokala föreningar som avdelningen
samarbetar med.
Några områden som aktualiseras är hur stödet till föreningslivet är viktigt för
demokratin, vikten av proaktiv kommunikation och konsultativt förhållningssätt
gentemot föreningarna, mer kontakt med grundorganisationerna, att ge samma
stöd till föreningarna i hela länet, att se till att all verksamhet rapporteras, att
göra en årlig genomgång av alla föreningar, kompetensutveckling av
medarbetarna och att dynamiken med förbundskansliet fungerar.

Ekonomi
Många avdelningar lyfter ekonomirelaterade frågor. Några avdelningar lyfter
specifikt att de har ekonomiska utmaningar och är i behov av att ställa om
verksamheten/göra tydliga prioriteringar och fatta tuffa beslut. Några
avdelningar lyfter också hur deras ekonomi påverkades negativt när
statsbidragssystemet förändrades.
Andra områden som aktualiseras är kopplingen till verksamheten (att utvärdera
verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv, värdet av stor verksamhet, vikten av
att fylla cirklarna), arbetet med att bredda intäktsbasen och hitta fler
intäktskällor samt möjligheterna att använda sig av stöd från förbundet (RC och
HR/lön)

Funktionsrättsverksamhet
Många avdelningar lyfter funktionsrättsverksamheten och hur viktig den är
kopplat till vår värdegrund och vår trovärdighet som folkbildare. Goda exempel
lyfts på hur målgruppen kan knytas till/få möta andra delar av vår verksamhet,
kopplat till exempelvis hållbarhetsfrågor, folkhälsa och musik.

HR-frågor
Många avdelningar lyfter HR-relaterade frågor av olika slag. Det handlar om att
sätta rätt organisation och ha personal med rätt kompetens för organisationen.
Det handlar om vikten av att kompetensutveckla medarbetarna och ge dem
förutsättningar för ansvarstagande och engagemang.
Några avdelningar lyfter också kompetensutveckling av cirkelledare och deras
betydelse för nöjda deltagare. Sett till organisationens mål när det gäller att

5

utbilda cirkelledare är det emellertid inte så många avdelningar som lyfter detta
område.

Allmänmarknad
Många avdelningar lyfter sin verksamhet på allmänmarknaden och dess
betydelse för att nå många unika deltagare. Återkommande kommentarer är
värdet av statistik och riktad marknadsföring, att anpassa utbudet efter
respektive ort inom avdelningens område och värdet av stödet från förbundet.
Värt att notera är att allmänmarknaden lyfts mycket mer av avdelningarna som
en prioriterad fråga än vad den gör i förbundets styrdokument. Någon avdelning
riktar specifikt kritik mot detta och menar att förbundet behöver sända andra
signaler kring värdet av allmänmarknaden.

Integrationsverksamhet
Flera avdelningar lyfter integrationsverksamheten och pekar bland annat på hur
SV de senaste åren stärkt sin ställning på området och hur det har öppnat nya
dörrar och kontaktytor. Ett problem som lyfts är att integrationsverksamheten
ofta är kopplad till kortsiktiga projekt och som en följd av det också svår att
budgetera/hantera ekonomiskt. En annan fråga som lyfts är vikten av att få med
nyanlända i den ordinarie verksamheten så att verklig integration uppstår.

Hållbarhetsfrågor
Flera avdelningar lyfter hållbarhetsfrågor och i flera av dessa fall lyfts också hur
avdelningen vill bedriva verksamhet utifrån och/eller öka deltagarnas kunskaper
om Agenda 2030. Kopplat till samtal om hållbarhet lyfter några avdelningar
särskilt miljöfrågorna. Andra perspektiv som lyfts fram är att inventera vilken
verksamhet avdelningen har med koppling till hållbarhet samt möjligheterna i att
samarbeta med lokala aktörer.

Etik och kvalitet
Flera avdelningar lyfter etik- och kvalitetsfrågor. Återkommande är
frågeställningar kopplat till anordnarskap och samarbeten med föreningslivet.
Sådant som lyfts fram är vikten av att SV har kunskap om föreningarna, att ingen
verksamhet skyltas som vår när den inte rapporteras och omvänt att all
verksamhet som sker tillsammans med oss rapporteras.
En annan fråga är vikten av att kunna följa upp verksamheten enkelt och tydligt.
Någon avdelning uttrycker specifikt att den saknar ett Business Intelligencesystem för att följa upp och analysera verksamheten.

Lokal närvaro
Flera avdelningar lyfter fram värdet av lokal närvaro och hur den är en
konkurrensfördel jämfört med andra studieförbund. Den lokala närvaron
manifesteras i första hand genom verksamhet lokalt, men några avdelningar
lyfter också vikten av att manifestera med kontor lokalt. Lokal närvaro i form av
personal underlättar även kontakterna och påverkansarbetet gentemot respektive
kommun.

6

Folkhälsa/motverka ensamhet
Flera avdelningar lyfter verksamhetsidéer kopplat till folkhälsa/att motverka
ensamhet. Det handlar till exempel om verksamhet tillsammans med SPF
Seniorerna, arbetsmarknadsprojekt för människor med psykisk ohälsa,
folkhälsoinsatser gentemot människor med funktionsnedsättning och samarbete
med Friskis&Svettis för att jobba med kropp och knopp.

Opinions- och påverkansarbete
Flera avdelningar lyfter frågor kopplat till opinions- och påverkansarbete. Vikten
av synlighet och att tydliggöra värdet av folkbildning lyfts fram. Ett annat
perspektiv är värdet av samarbete med de andra studieförbunden, regionalt inom
länsbildningsförbund och motsvarande och kommunalt med andra studieförbund
närvarande på orten.
Utöver ovanstående områden berör några avdelningar också frågor som
demokrati, föryngring, inkludering och digitalisering.
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Förbundsstyrelsens prioriterade frågor
Under besöken lyfte förbundsstyrelsen sina aktuella prioriterade frågor och
avdelningsstyrelserna fick möjlighet att kommentera. Nedan följer en
sammanställning av samtalen fråga för fråga.

Vårt övergripande verksamhetsmål
Vårt övergripande verksamhetsmål, fastställt av förbundsstämman, är att
Studieförbundet Vuxenskolan år 2025 ger fler än 242 000 människor, i hela
landet, möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter.
Samtalen under besöken visar att avdelningarna förhåller sig väldigt olika till
målet, allt från att konstatera att avdelningen redan uppnått sin del av målet till
att uttrycka att de inte tror att vi kommer att nå målet. Många avdelningar har i
samtalen lyft i vilken utsträckning de själva ökar eller minskar antalet unika
deltagare. Samlad verksamhetsstatistik för 2019 visar att det ser olika ut
avdelning för avdelning, men att Studieförbundet Vuxenskolan under förra året
sammantaget minskade antalet unika deltagare i studiecirklar och annan
folkbildningsverksamhet något, från 212 500 deltagare 2018 till 210 200
deltagare 2019.
En del avdelningar har satt mål för hur många unika deltagare de ska nå 2025,
och i vissa fall också varje år fram till dess. Andra avdelningar har delvis andra
verksamhetsmål. Det handlar då ofta om närvaro i alla kommuner eller ökad
verksamhet i vissa kommuner. Vikten av lokal förankring betonas.
En annan aspekt som lyfts fram är att det finns andra avvägningar som behöver
göras i förhållande till verksamhetsmålet. Det handlar i första hand om ekonomi
(fler unika deltagare ger inte med automatik högre offentliga anslag) och kvalitet
(viktigt att ökat antal unika deltagare inte sker på bekostnad av att hög kvalitet).
När det gäller arbetssätt och framgångsfaktorer för att nå målet lyfts särskilt
några områden fram:
•

•

•
•
•

Medarbetarna. SV Kalmar län lyfter fram betydelsen av en bra
personalstyrka med bred kompetens, erfarenhet, förtroendekapital och
nätverk. Vikten av att ha god framförhållning inför att någon medarbetare
går i pension betonas också. SV Värmland berättar om strategin att
anställa medarbetare med annan bakgrund och andra nätverk än vad de
redan befintliga medarbetarna har. Avdelningen har i första hand fokus på
att anställa nya medarbetare med annan etnisk bakgrund och konstaterar
att yngre medarbetare också skulle behövas. SV Malmö lyfter väl
utbildade och fungerande cirkelledare som en nyckel för fler och nöjda
deltagare.
Tydligt avgränsade målgrupper. Flera avdelningar pekar ut tydligt
avgränsade målgrupper som avdelningen arbetar gentemot för att öka
antalet unika deltagare. Exempel på sådana är nyanlända, människor i
utanförskap, ungdomar samt musikintresserade.
Kartläggning och analys. Vikten av att kartlägga målgrupper,
framgångsfaktorer och möjligheter till positioner lyfts fram.
Lokal närvaro. Närvaro i form av medarbetare och lokaler i alla
kommuner lyfts fram.
Allmänmarknaden. Några avdelningar jobbar särskilt med
allmänmarknaden för att öka antalet unika deltagare.
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Ytterligare några arbetssätt och framgångsfaktorer som lyfts fram är samverkan
med andra aktörer, verksamhet hela året (även på sommaren), närmare kontakt
med grundorganisationerna och andra föreningar, dansverksamhet och röjning.

För att nå målet: Hållbarhetslyftet/påverkansarbete
Avdelningarna ger olika bild av de kommunala anslagens utveckling, på det sätt
som vi vet att utvecklingen ser olika ut i olika delar av landet. I vissa kommuner
är anslagen stabila, i andra kommuner skärs de ner.
Många avdelningar jobbar aktivt med påverkansarbete gentemot kommunerna,
ofta tillsammans med de andra studieförbunden inom länsbildningsråd eller
liknande och ofta i någon form av ledande och/eller pådrivande roll. I Värmland
uppvaktade Folkbildarna i Värmland alla kommuners kommunstyrelser eller
kultur- och fritidsnämnder under 2019. Inför det togs en skrift fram om nyttan av
folkbildningen. På motsvarande sätt gör länsbildningsförbundet i Örebro län ett
stort arbete att besöka alla kommuner. I Uppsala län drivs påverkansarbete via
länsbildningsförbundet för att anslagen ska ligga under kommunstyrelsen istället
för kulturnämnden – då är det lättare att visa vilken central roll studieförbunden
har i en kommun. Dalarnas bildningsförbund kommer att ta fram en
forskningsrapport tillsammans med Högskolan Dalarna där man går igenom
folkbildningens betydelse för invandrade kvinnors etablering i samhället och på
arbetsmarknaden. I Västerbotten har SV-avdelningen fått i uppdrag att samla
studieförbund i länet och träffa politiker/tjänstemän för att diskutera hur
studieförbunden kan vara en resurs för lokalsamhällets utveckling. Flera
avdelningar lyfter också fram värdet av personliga kontakter samt försök, och
utmaningar, att komma fram via grundorganisationerna.
Parallellt med detta finns en förväntan på förbundsledet att vara mer aktivt i
påverkansarbetet, inte minst kring statsanslagen till studieförbunden:
”Förbundet ska arbeta mer riktat och tydligt”, ”Önskan att förbundet står upp
mer för folkbildningen och är mer aktiv i sitt lobbyarbete mot stat och SKR”,
”Viktigt att förbundet driver frågan nationellt. Skulle det dras ner på anslagen –
då skulle det få konsekvenser!”, ”Påverkansarbetet – den absolut viktigaste frågan
kopplat till ekonomiska förutsättningar”.
Samtidigt som många kommuner minskar de ordinarie anslagen till
folkbildningen uppmärksammar också många avdelningar att nya möjligheter
öppnar sig. SV Örebro län samarbetar med kommunerna kring
integrationsverksamhet och SV Kalmar län med kommunerna på funktionsrättsoch asylområdet. SV Västmanland för samtal med kommunerna kring
lokalfrågan. SV Gotland lyfter vikten av att ha samverkan med regionen, att jobba
med IOP:er inte minst i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.
Utöver opinions- och påverkansarbetet kopplat till anslagen och andra villkor för
studieförbundens verksamhet berättar flera avdelningar om ambitioner när det
gäller arbete på en mer övergripande samhällsnivå. Det handlar då till exempel
om att lyfta frågeställningar som psykisk ohälsa (Norrbotten), myter och fakta om
invandring (Norrbotten), en vilja att driva och utveckla området de äldre
(Blekinge), en idé att starta ett härbärge och ta hand om hemlösa samtidigt som
de får möjlighet till folkbildning (Västmanland) och att utgå från de globala
hållbarhetsmålen (Skåneland). Några avdelningar lyfter de ekonomiska
utmaningar som är kopplade till dylikt arbete. Till exempel konstateras att SV
Arena är ett bra sätt att bredda målgruppen och nå ut med bredare frågor, men
att arenorna eller motsvarande aktiviteter samtidigt är kostsamma.
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För att nå målet: Verksamhet med grund-,
medlems- och samverkande organisationer
Samtalen har i första hand rört verksamhet tillsammans med
grundorganisationerna och de fyra organisationer som vi har mest verksamhet
tillsammans med (SPF Seniorerna, Sveriges Hembygdsförbund, Förbundet Vi
Unga och Bygdegårdarnas Riksförbund). På ett övergripande plan kan
konstateras dels att goda personrelationer är en avgörande framgångsfaktor och
att det därför också blir viktigt att upprätthålla dessa när det sker skifte av
personer i olika roller både inom SV och respektive organisation vi samarbetar
med. En annan framgångsfaktor är att nå ut till organisationernas medlemmar,
inte bara förtroendevalda, för att få tillräckligt stora volymer verksamhet.
När det gäller grundorganisationerna finns en ambivalent inställning. Dels
konstateras att de genererar liten verksamhet, dels konstateras att de har viktiga
ingångar till politiken och ett ansvar gentemot samhället och
samhällsutvecklingen att värna folkbildningen. Det finns också olika
uppfattningar om hur mycket kraft som ska läggas på grundorganisationerna, en
avdelning menar att vi har en viktig resa att göra att höja SV:s status i förhållande
till grundorganisationerna, en annan menar att vi har för mycket fokus på
grundorganisationerna. Frågor som aktualiseras kopplat till
grundorganisationerna är möjligheten för de egna styrelseledamöterna att bidra
till förbättrat samarbete, att det finns kontakter men att det inte blir någon
verksamhet, hur den verksamhet som trots allt genomförs ska bli rapporterad
samt avsaknaden av/behov av utbildade cirkelledare inom
grundorganisationerna.
När det gäller samverkan med SPF Seniorerna ges rapporter om god samverkan
och omfattande verksamhet. Någon avdelning signalerar att den inte känner igen
sig i utspel från ombud för SPF Seniorerna på senaste förbundsstämman. Ett
frågetecken lyfts emellertid av en avdelning riktat till förbundskansliet: Är vi
tillräckligt tydliga arrangörer när det gäller verksamheten med SPF Seniorerna?
Klarar vi kravet på anordnarskap?
När det gäller samverkan med Vi Unga återspeglar samtalen Vi Ungas skiftande
närvaro i landet. Några avdelningar (Östergötland, Skaraborg, Väst) berättar om
omfattande samarbete med Vi Unga. Andra berättar om problem för Vi Unga att
bemanna plats i SV:s styrelse eller att Vi Unga saknar verksamhet i länet och
kontakter därför tas med grundorganisationernas ungdomsförbund. Någon
avdelning ser möjligheter att koppla ihop mycket av befintlig
ungdomsverksamhet med Vi Unga enligt modell från Halland.
Under samtalen har också olika idéer om utveckling/frågor att ha koll på
framöver lyfts upp. Några exempel:
•
•
•
•
•

SV Örebro län har startat nya kulturföreningar inom integrationsområdet.
Skogsägarföreningarna skulle kunna knytas tätare till SV istället för att gå
genom LRF.
LRF har många familjemedlemmar som skulle kunna vara intresserade av
att gå cirklar med SV och LRF som inte är direkt inriktade på till
exempelvis skogsarbete.
Det finns en riksorganisation för anhöriga till missbrukare, BARO. Ett
studiecirkelmaterial finns som tagits fram inom SV Kalmar län.
Vi måste tänka om när det gäller hur vi ser på utvecklingsarbetet med
föreningarna, hur det kan blir mer digitalt.
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•
•
•

Genomföra kortare studiecirklar med en eller två träffar för att möjliggöra
samarbeten, eller digitala möten som avslutas i ett fysiskt möte.
Utmaning att nystartade etniska föreningar blir kvar i sitt fält och inte
möts.
Internt behöver vi skaffa oss kunskaper om hur extremistgrupper arbetar,
lära oss att hitta varningssignaler för att upptäcka samarbeten vi inte vill
ha.

För att nå målet: De människor vi inte når
I samtalen om det här ämnet lyfts den avgörande frågan vilka det är vi inte når,
och att det är bra att det görs en analys som ger oss statistik med svar på frågan.
En tes, menar en avdelning, kan vara att folkbildningen når målgrupper som
övriga föreningslivet inte når. Det skulle i så fall vara en viktig slutsats som grund
för opinionsbildning. Några avdelningar uttrycker förväntan på den kommande
strategin.
Flest samtal på det här temat har handlat om ungdomar/yngre. Flera avdelningar
konstaterar att de inte når ungdomar, några har aktivt valt bort att försöka. Men
andra har olika goda exempel/tankar på hur det kan ske: Genom att hjälpa unga
att röra sig in till stan (Örebro län), genom att lyfta frågan om psykisk ohälsa
bland unga (Blekinge), genom att öka användningen av sociala medier i
marknadsföringen (Västmanland), genom projekt för unga hemmasittare
(Kalmar län), genom EPA-traktorprojekt (Kalmar län), genom kontakter med UF
(Västernorrland), genom folkbildning för föräldralediga (Göteborgsregionen
Sydost).
Andra samtal har handlat om äldre. De har då i första hand handlat om hur äldre
ska lära sig de saker de behöver lära sig för att fungera i samhället (kopplat till
bland annat digitalisering) och om hur ensamheten bland äldre kan motverkas.
En avdelning konstaterar också att äldre invandrare inte deltar i
pensionsföreningarnas verksamhet och att framför allt kvinnor saknas i detta fall.
Ytterligare samtal har handlat om nysvenskar och människor med
funktionsnedsättning. I dessa fall i regel i termer av att SV har bra verksamhet för
dessa. Det handlar alltså inte om människor vi (SV) inte når utan om människor
som samhället i stort har svårare att nå. Kopplat till nysvenskar noteras dock
utmaningen att vi når dessa människor, men inte genom att de blir en del i vår
ordinarie verksamhet.
I några samtal har andra målgrupper berörts. En avdelning konstaterar att SDsympatisörer är en viktig grupp att nå. En annan avdelning lyfter riskgrupper i
samhällets utkant som hemlösa och missbrukare.
När det gäller metoder för att nå de människor vi inte når återkommer
digitalisering i flera samtal. Digitala cirklar lyfts fram som en metod att nå nya
målgrupper, digitala årsmöten spås bli vanligare i framtiden, och äldre behöver
som sagt hjälp med de digitala verktygen för att kunna vara aktiva
samhällsmedborgare. En annan metod som lyfts fram är det lokala föreningslivet,
och hur goda kontakter där ger möjlighet att nå nya människor.
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Internkommunikationen: Hur vill ni att vi ska ha kontakt,
avdelningsstyrelserna och förbundsstyrelsen?
Här kan samtalen på en övergripande nivå sammanfattas med att kontakten har
blivit bättre på senare tid, men att det finns möjligheter till ytterligare
förbättringar.
En huvudfråga är att säkerställa att berörda personer nås av informationen.
Samtalen visar att få förtroendevalda är inne på Workplace, som uppfattas som
svårt att komma in på och svårt att hitta på. Dessutom stör aviseringar om
uppdateringar till mejlen (dessa kan stängas av). Facebook och mejl fungerar
bättre (med undantag för några fall där förtroendevalda har sv.se-adresser som
de inte läser inkommande mejl för). Snabbrapporter från förbundsstyrelsen
uppskattas. Det är emellertid få avdelningsordförande som skickar dessa vidare
till sina styrelsekollegor. Det behöver förtydligas att så gärna får ske.
Flera avdelningar lyfter att det är uppskattat att det bjuds in till fysiska ledningsoch förtroendemannakonferenser som ger möjlighet till möten mellan
funktionärer. En återkommande synpunkt är emellertid att konferenserna
behandlar för många frågor med för kort tid till varje fråga. Färre frågor och mer
tid till varje fråga är ett önskemål. Det förekommer också flera önskemål om
möjligheter att engagera fler styrelseledamöter i konferenser, till exempel genom
att även vice ordförande bjuds in till konferens eller genom att det ordnas
konferens kring ett speciellt tema och därmed tillfälle att delta för
styrelseledamoten med särskilt engagemang i dessa frågor.
Några avdelningar lyfter värdet av att avdelningsstyrelsen får träffa andra
avdelningsstyrelser. Någon avdelning ser möjlighet att hantera det inom ramen
för frivilliga geografiska grupper.
En avdelning riktar kritik mot förbundsstyrelsens attityd under
förbundsstämman 2019. Företrädare för avdelningen kände sig överkörda och
upplever att stämman var toppstyrd. De ville haft mer tid till diskussioner. En
annan avdelning kommenterar att det kan vara stressigt på grupparbetena under
förbundsstämman, att vi gapar över mer än vi förmår.
Andra idéer och frågor som lyfts av enstaka avdelning under samtalen, med
koppling till kontakten mellan styrelserna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å ena sidan: En avdelning som tycker det är bra med utbildningsdag i
anslutning till konferenser. Å andra sidan: En avdelning som tycker att det
kan vara svårt att lägga tre dagar och att det är mer optimalt med två.
Uppfattning att ledningskonferenserna (där även avdelningscheferna
deltar) håller högre nivå än förtroendemannakonferenserna.
Önskan att förbundschefens nyhetsbrev även går till
avdelningsstyrelseledamöter som inte har sv.se-adress.
Önskan att avdelningen har en kontaktperson i förbundsstyrelsen.
Önskan från avdelningsordförande att få påminnelse inför
förbundsstyrelsemöten för att kunna komma med input till styrelsens
ledamöter.
Önskan om samtal med våra grundorganisationer där det tydligt framgår
vad dessa vill ha SV till och hur SV blir den naturliga samverkansparten.
Ibland är det frustrerande med pålagor uppifrån – kom hellre med
rekommendationer än med obligatorium.
Det kan behövas samsyn i hur avdelningsstyrelser ska jobba.
Önskan om ett ordförandenätverk.
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