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Motion 1: SV:s roll som kulturbärare 

SV är en viktig aktör i civilsamhället för att utveckla och engagera människor och har i sitt 
rika utbud av kurser också många verksamheter som direkt rör kulturområdet.  

Vid senaste förbundsstämman beslöt SV att inrikta sin verksamhet på fyra prioriterade områ-
den; Prio 1 - Unga, mångfald, integration; Prio 2 – Personer med funktionsnedsättning; Prio 3 
– Engagemang, lokal kraft och föreningsutveckling; Prio 4 – Seniorer  Det är en inriktning vi 
sluter upp bakom men arbetssättet medför oönskade konsekvenser på vissa områden bland 
annat inom kulturområdet. 
 
SV har ett viktigt uppdrag på kulturområdet. I idéprogrammet står ” Alla människor har rätt 
till ett spännande kulturutbud och eget skapande oavsett var i landet man bor. Att visa sitt 
skapande för andra människor är ett sätt att göra sin röst hörd i det offentliga samtalet. Flera 
kulturarenor behövs för att många människor ska kunna producera och göra sin kultur offent-
lig. Det gäller inte minst nyskapande och utmanande kulturformer. SV är en viktig lokalt för-
ankrad kulturarrangör där både amatören och den professionella kulturutövaren ska ges möj-
lighet att uttrycka sig.”  

Bygdegårdarnas Riksförbund har i sina stadgar ett uppdrag att arbeta med decentraliserad 
kulturverksamhet. Vi har ett uppdrag att få ut professionell kultur i hela landet och fokuserar 
då främst på kulturformer som kräver en samlingslokal som teater och musikevenemang, 
konstutställningar och filmverksamhet. Verksamheten manifesteras genom en kulturvecka 
sista veckan i oktober varje år. Vi driver olika kulturprojekt där vi efterstävar samverkan med 
vårt studieförbund och andra aktörer. Under 2014/15 driver vi ett omfattande läsprojekt Det 
är väl ingen konst att läsa, där vi bl. a skapat läsmiljöer i bygdegårdar och turnerat med för-
fattare. Vi arbetar även för amatörkulturen och det egna skapandet. För att lyfta amatörkul-
turen genomförs en amatörteaterfestival vartannat år sedan 1993.  En verksamhet som vi vill 
utveckla med SV. Nästa festival hålls i oktober 2015. 

Inom kulturens verksamhetsområden har vi haft ett mycket gott samarbete med SV genom 
åren. När SV har valt att organisera verksamhetsinsatser utifrån prioriterade områden och 
inte har någon direkt ansvarig för kulturområdet på central nivå upplever vi att det strategiska 
arbetet saknas. Bygdegårdarnas Riksförbunds konst- och kulturråd konstaterade vid sitt sen-
aste möte att detta är en brist och att kulturen måste få en given plattform med ett samlat 
grepp om kulturfrågorna. 

Det är viktigt att SV åter inrättar en funktion som har ett särskilt uttalat kulturansvar för att 
ge kulturens alla uttryck en roll att spela inom hela verksamheten inom SV. . Det handlar om 
samarbeten inom många verksamhetsområden – kultur som kärnämne – och att underlätta 
och stärka kontakterna för samarbetspartner inom kulturområdet. 

Motionärer: Bygdegårdarnas Riksförbund, genom förbundsordförande Ola Johansson 
samt förbundssekreterare Monica Ericsson. 

 

 

 

Bygdegårdarnas Riksförbund föreslår förbundsstämman besluta 

att ge SVs förbundsstyrelse i uppdrag att säkerställa att SV återtar sin position 

på central nivå som en stark aktör för kulturfrågorna. 
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Förbundsstyrelsens svar till motion 1: ”SV:s roll som kul-
turbärare” 

Motionärerna föreslår att: 

Förbundsstämman beslutar att ge SVs förbundsstyrelse i uppdrag att säkerställa att SV 
återtar sin position på central nivå som en stark aktör för kulturfrågorna. 

 

Förbundsstyrelsen vill inledningsvis understryka att vi delar motionärernas uppfattning om 
vikten av att SV är aktiv i kulturfrågorna också på central nivå men vill samtidigt betona att 
SVs avgörande kulturinsats görs på lokal och regional nivå. Detta är också andemeningen i 
formuleringen i Idéprogrammet: ”Alla människor har rätt till ett spännande kulturutbud och 
eget skapande oavsett var i landet man bor.” 

 

2013-02-14 fastställde FS ett kulturpolitiskt ställningstagande som tillsammans med Idépro-
grammet utgör den grund på vilket SV vilar sitt kulturpolitiska arbete. En viktig del i det kul-
turpolitiska ställningstagandet är: 

 

Främja samverkan. Det behövs en ökad samverkan mellan den institutionsbundna kultur-
verksamheten och den verksamhet som bedrivs av studieförbund, föreningar och nätverk 
”utanför institutionerna”. Kulturpolitiken och det samhälleliga stödet ska prioritera kultur-
institutioner som förmår att arbeta med ett ”utifrånperspektiv” där man utvecklar och ge-
staltar ”av och med” människor, framför att göra det ”för och om” människor. Ett utvecklat 
stöd till studieförbundens folkbildnings- och kulturverksamhet är den bästa garanten för att 
det samhälleliga stödet når varje by och stadsdel.” 

 

I det centrala påverkansarbetet driver SV bl a frågan om att delar av de statliga medlen inom 
ramen för den s k kultursamverkansmodellen ska ”öronmärkas” till samarbete med det civila 
samhället. Tyvärr har vi inte ännu fått gehör för den modellen, vilket vi beklagar och noterar 
att det lokala kulturlivet därmed förlorar i förhållande till institutionerna. 

I de nationella nätverk som finns inom kultursektorn har SV valt att främst verka inom Ideell 
Kulturallians (IKA). 

 

SVs starka kulturengagemang avspeglar sig också i att vi årligen genomför ca 50 000 kul-
turarrangemang med närmare tre (3) miljoner deltagare. Många av dessa arrangemang sker i 
nära samverkan med lokala musik- och kulturföreningar och samlingslokalorganisationer, 
framförallt Bygdegårdarnas Riksförbund (BR). Studieförbunden tillsammans med samlings-
lokalorganisationerna utgör basen i den mjuka infrastrukturen i det lokala kulturarbetet på de 
flesta orter i hela landet. Utan de stora ideella insatser som görs via dessa organisationer 
skulle det lokala kulturlivet få stora problem att verka. 

 

Motionärerna hävdar att det nya arbetssättet, där förbundsstämman fastställer vilka priorite-
rade områden som SV ska arbeta med och som styr fördelningen av de centrala resurserna, 
”medför oönskade konsekvenser på vissa områden”. FS delar inte den analysen men kan in-
stämma i att som en konsekvens av det nya arbetssättet har de riktade insatserna inom exem-
pelvis områden som kultur, folkhälsa, hållbarhet, mm, minskat. Samtidigt vill FS framhålla att 
även om ”kulturen” inte är ett eget prioriterat område är det ett verktyg inom alla de priorite-
rade områdena. 
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Motionärerna anser att: ”Det är viktigt att SV åter inrättar en funktion som har ett särskilt 
uttalat kulturansvar för att ge kulturens alla uttryck en roll att spela inom hela verksamhet-
en inom SV.” FS vill framhålla att det nya arbetssättet som SV gemensamt fastställt också in-
nebär en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan SVs två organisatoriska nivåer. När det 
gäller förbundskansliets utformning och bemanning så är det ett ansvar som i första hand 
åvilar förbundschefen som i sin tur ansvarar inför FS. 

 

FS välkomnar en fortsatt aktiv och framåtsyftande dialog kring hur SV kan stärka vår roll på 
kulturområdet såväl i SV-organisationen som med våra medlemsorganisationer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motion 1 besvarad 
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Motion 2: Inrättande av förtroenderåd 
 
Bakgrund 
Sedan omorganisationen 2012-01-01 trädde i kraft, har det genomförts ett 
antal avdelningsordförandeträffar i SV. Dessa träffar har skett i form av 
diskussionsforum. För att öka delaktigheten i beslutsprocesser kring viktiga 
framtidsfrågor, bör dessa diskussionsforum anta en annan struktur. Mitt 
förslag är att konstruera dessa träffar så att de antar formen av ett 
Förtroenderåd. Vissa frågor som berör avdelningarnas verksamhet och 
ekonomi, tex rabattsystem till grund- eller medlemsorganisationer borde 
vara genomgångna och beslutade av ett Förtroenderåd. Frågor som rör 
förbundskansliets organisation skulle också med fördel kunna processas i ett Förtroenderåd. 
 
Förtroenderåd finns i många värderingsstyrda organisationer, bl a i våra 
Grundorganisationer. Ordförandeträffarna har under de gångna åren blivit klarare genom att 
utvalda personer ur ordförandekåren varit delaktiga i planering och lagt fram dagordning för 
träffarna. Genom delaktighet och engagemang förstärker vi uppfattningen av SV som ett in-
kluderande studieförbund. 
 
Motionärer: Lars-Arne Fyhr, ordförande SV Nordöstra Skåne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars-Arne Fyhr föreslår förbundsstämman besluta 

att Studieförbundet Vuxenskolans Förtroenderåd bildas 

att Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsordföranden ingår i detta 
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Motion 3: Utvecklingsråd 
 
Utvecklingsrådens roll och funktion är något otydlig. 
 
Stadgarna indikerar att utvecklingsråden ingår i avdelningens styrning och ledning. SV Gäv-
leborg anser det vara viktigt att strukturen för styrning och ledning är tydlig. 
 
Utvecklingsrådens något otydliga roll i förhållande till Årsmötet, Avdelningsstyrelsen och den 
operativa verksamheten minskar tydligheten i ledning och styrning. 
 
Utvecklingsråden kan vara ett bra verktyg för utveckling av avdelningarnas verksamhet. Men 
för det krävs inte att de har stadgemässig status. 
 
Motionärer: SV Gävleborg, genom ordförande Saga Astner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV Gävleborg föreslår förbundsstämman besluta 

att utvecklingsrådens existens, roll och funktion inte skall definieras i stadgarna 
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Motion 4: Ombud till Förbundsstämma 
 
I sin funktion som organisationens högsta beslutande organ är det viktigt att den demokra-
tiska representationen är god 
 
Men det demokratiska inflytandet behöver inte bli större bara för antalet ombud blir fler. Ett 
för stort antal ombud kan tvärt om försvåra den demokratiska processen. 
 
SV Gävleborg anser att förbundsstämmans effektivitet skulle kunna öka med ett mindre antal 
ombud utan att det demokratiska inflytandet påverkas negativt. Det skulle dessutom kunna 
frigöra ekonomiska resurser till verksamheten. 
 
Motionärer: SV Gävleborg, genom ordförande Saga Astner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV Gävleborg föreslår förbundsstämman besluta 

att antalet förbundsstämmoombud skall minska 
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Förbundsstyrelsens svar till motion 2-4: ”Inrättande av 
förtroenderåd”, ”Utvecklingsråd” samt ”Ombud till För-
bundsstämma”. 

Förbundsstyrelsen uppfattar att de tre motionerna alla är motioner kopplade till stadgefrågor 
och har därför valt att besvara dem i ett gemensamt yttrande. 

I motion nr 2 ”Inrätta ett förtroende” föreslår motionären Lars-Arne Fyhr, ordförande i SV 
Nordöstra Skåne, inrättandet av ett förtroenderåd mellan förbundsstämmorna med uppgift 
att vara beslutsmässig i vissa frågor som berör avdelningarnas verksamhet och ekonomi. Mot-
ionären föreslår också att SVs avdelningsordföranden ingår i det föreslagna förtroenderådet. 

I motion nr 3 ”Utvecklingsråd” föreslår SV Gävleborg, genom sin ordförande Saga Astner, att 
utvecklingsrådens existens, roll och funktion inte skall definieras i stadgarna. 

I motion nr 4 ”Ombud till Förbundsstämman” föreslår SV Gävleborg, genom sin ordförande 
Saga Astner, att antalet förbundsstämmoombud skall minska. 

Förbundsstämman 2013 fattade, efter en ordentlig översyn, beslut om SVs nya stadgar anpas-
sade till den nya organisationen. FS ser i dagsläget inget behov av att redan nu genomföra 
ytterligare en stor stadgerevision men vill peka på att det däremot pågår en kontinuerlig dis-
kussion om bl a stadgejusteringar. När det gäller kravet i motion nr 4 att minska antalet om-
bud till förbundsstämman avser FS att initiera en diskussion med representanter för avdel-
ningarna i den frågan. Bedöms det nödvändigt kommer FS att återkomma till förbundsstäm-
man 2017 med förslag till förändringar i befintlig stadga. 

 

Motion nr 2 - Inrättande av förtroenderåd 

Stadgarna slår i § 22 fast att SVs högsta beslutande organ är förbundsstämman och i § 23 att 
Förbundsstyrelsen mellan stämmorna är SVs högsta beslutande organ och leder SV-
organisationen. Genom den ordningen finns en tydlig ansvarsfördelning och ombuden kan vid 
förbundsstämman också utkräva ett ansvar för hantering av ekonomi, verksamhet och kvali-
tetsarbetet. FS är också mottagare av statsbidraget och ansvarig för att rapportering sker i 
enlighet med uppsatta regler. 

Att inrätta ytterligare ett beslutsorgan skulle enligt FS mening skapa en otydlighet vad gäller 
ansvarsfördelning, utan att några demokrati- eller effektivitetsvinster skulle uppnås. 

Det nya arbetssätt som SV infört, där avdelningsordföranden (AO) och avdelningschefer (AC), 
involveras i många av de centrala frågorna har skapat den transparens, öppenhet och inklude-
ring som efterfrågades i samband med omorganisationen. 

FS vill också peka på att de frågor som motionären tar upp när det gäller frågor som berör 
avdelningarnas verksamhet mycket väl kan vara föremål för diskussion och gemensamma 
överenskommelser mellan avdelningarna men att det är avdelningens styrelse, som juridisk 
enhet, som slutligen förfogar över beslut och tar ansvar för det som rör avdelningens verk-
samhet och ekonomi. 

 

Utvecklingsråd 

Av § 18 framgår det tydligt att det är avdelningen själv som fattar beslut om inrättande av ut-
vecklingsråd. Stadgarna ger också stor frihet till avdelningen att fastställa formen för och 
sammansättningen av utvecklingsråden. Det är också tydligt att det samråd som talas om i 
stadgarna är just ett samråd och ingen formell beredning. Skrivningen i stadgarna ska tolkas 
som att det är avdelningen själv som avgör hur och i vilken form som det samrådet ska ske. 
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FS delar SV Gävleborgs grundläggande markering av att det är avdelningsstyrelsen som an-
svarar för avdelningens styrning och ledning. Det slås också fast i § 17 ”Avdelningsstyrelsen”. 

 

Minska antalet ombud 

Antalet ombud till förbundsstämman regleras i § 22 moment 4 i stadgarna. Den fördelning av 
ombud som där beslutats bygger på en balans mellan det inflytande som avdelningarna, 
grundorganisationerna och medlemsorganisationerna har. FS ser denna balans som viktig och 
vill betona vikten av att förbundsstämman har en bred representativitet. 

Det nya arbetssätt som förbundsstämman arbetar efter i form av ett dialog- och förslagsforum 
innebär att den demokratiska processen vid förbundsstämman förstärkts genom att alla om-
bud engageras i beredningsarbetet. FS vill också framhålla betydelsen av att förbundsstäm-
man är och ska utvecklas som dialogplats för att samtala om viktiga folkbildningsfrågor. 

FS ser ständigt över kostnaderna för den centrala verksamheten men anser att den kostnad 
som en förbundsstämma medför är en väl investerad demokratiinsats. 

FS har för avsikt att efter förbundsstämman initiera en diskussion med representanter för 
avdelningarna i anledning av motionskravet i motion nr 4.  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motion 2 besvarad 

att anse motion 3 besvarad 

att anse motion 4 besvarad 
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