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Bildningsideal som utmanar
Människans möjligheter ska inte avgöras av hennes bakgrund, var hon bor eller i vilket sammanhang hon rör sig. För oss är det en grundläggande drivkraft att alla människor ska kunna
utveckla sin personlighet och ta makten över sitt eget liv. 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. Kunskap och
bildning är den viktigaste faktorn för att stärka den enskilda människans möjlighet att leva i
frihet.
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 kraft 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. Kulturen syftar till människors förståelse och utveckling. Tanken är att se människan för vad hon är och kan bli – inte bara var hon kommer ifrån.
Folkbildningen är en levande idé som aldrig får stelna. Dess potential att främja demokrati,
positiv utveckling och hållbarhet för miljö och samhälle känner inga gränser.
Framtidens folkbildning skapas av de människor som väljer att delta. Studieförbundet Vuxenskolans strävan och drivkraft är att ständigt få fler att delta, engagera sig och öka sin lust
att bilda sig.
Studieförbundet Vuxenskolan är fria tankars hem, vi ger plats för nytänkande.
Jesper Rehn
Ordförande
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Värdegrund
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande
mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv
forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter
och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Vision
Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla
sin kreativa förmåga.
Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av
föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Till grund för verksamhetsplanen finns följande

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SVs Stadgar.
SVs nya Idéprogram, värdegrund och vision
SVs Övergripande mål och långsiktiga prioriteringar i den strategiska planen
Statens syften
Kvalitetsredovisning
Behov och önskemål från deltagare, lokala föreningar, samarbetsorganisationer, kommunala enheter och fristående grupper.
Grundorganisationernas viljeinriktning
Resultatavstämningar och mätningar för avdelningen under 2017.
Nulägesanalys upprättad 2017-11-18

Verksamhetsplan mall 2017-08-11 LO

Verksamhetsplan SV Blekinge

Sida 5 av 20

1. SVs övergripande verksamhetsmål till 2025
Studieförbundet Vuxenskolan engagerar år 2025 minst 242 000
Studieförbundet
Vuxenskolan engagerar år 2025 minst 242 000
människor med folkbildningsaktiviteter.
människor med folkbildningsaktiviteter.

SVs övergripande mål är en strävan för att göra folkbildningen mer tillgänglig och att
nå fler människor som får möjlighet att utvecklas som människor. Vår värdegrund utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar
för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.
Avdelningens mål

•

Öka avdelningens unika deltagare med 14 % till 2025. Detta innebär att vi i år
ska öka unika deltagare till 5253 st.

2. SVs långsiktiga prioriteringar
SV ska fortsätta att vara en bred folkbildningsorganisation med ett brett uppdrag.
Verksamheten styrs och tar sin utgångspunkt i det lokala engagemanget och deltagarens behov eller önskemål av bildning. Verksamheten utgår från vår gemensamma
ändamålsparagraf.
Utifrån utmaningarna har vi identifierat nedanstående prioriteringar. Det är genom
gemensamt strategiskt arbete och med samverkan såväl inom organisationen som
med partners som vi når en förändring av de samhällsutmaningar som vi visar på.

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling
SV är och ska utveckla uppgiften att vara en drivande kraft i föreningars och lokalsamhällets utveckling. SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan. SV Blekinge ska tillsammans med SPF erbjuda möjlighet till livslångt lärande och minska de digitala klyftorna. Våra grund-, medlemsoch 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.
Avdelningens mål

•

Vi samarbetar med 190 föreningar i Blekinge, vi kommer att fortsätta med det
nära samarbete vi har med våra föreningar. Megaträffen som genomfördes i
december kommer att följas upp och våra föreningar ska fortsatt få känna sig
betydelsefulla.

Verksamhetsplan mall 2017-08-11 LO

Verksamhetsplan SV Blekinge

•

•

•

Sida 6 av 20

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.
SV stödjer och samverkar med Bygdegårdarna och hembygdsföreningarna i
hela Blekinge. Vi genomför tillsammans studiecirklar och kulturarrangemang
som årligen engagerar många människor. Utställningar, teater- och dans, lokal
utveckling, integrationsverksamhet, föreläsningar och hantverk är något av det
som ryms inom vår verksamhet.
SV hjälper även till med utveckling av föreningarna. Det kan handla om utbildningar inom digitalisering av deras verksamhet, valberedning och ledarutveckling inom styrelser.
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.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som
idag har begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
SVs verksamhet riktar sig brett och utgår från var och ens intresse och behov. Vi är
välkomnande. Den som deltar i vår folkbildningsverksamhet gör det oavsett bakgrund. En mångfald av deltagare är en tillgång och stärker folkbildningens grunder.
Detta förutsätter ett integrerat arbetssätt. SV ska vara den naturliga mötesplatsen.
Avdelningens mål

•

•

För att nå fler, måste vi erbjuda verksamhet som intresserar. Använda kultur
och intresseområden som verktyg för bildning som skapar mening, identitet,
tillhörighet, självförtroende, entreprenörsanda och kreativitet samt erbjuda
möjlighet att utöva demokrati och inflytande i samhället.
Aktivt arbeta med att nå målgrupper som är underrepresenterade i vår verksamhet genom att fortsätta komma ut till små orter utanför städerna.
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Fortsatt hitta ett utbud som intresserar och engagerar de unga. Fokusera på
det egna engagemanget, att göra skillnad och skapa mening för sig själv och
andra lokalt och globalt, med bland annat arrangörskaps- och ledarutbildningar.
Vi behöver utveckla hur vi når nya deltagare redan i ung ålder. Folkbildningen
kan ha en viktig roll i skärningspunkten mellan hem, skola, sjukvård och socialtjänst.

Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering
och etablering
SVs integrationsperspektiv innebär att vi arbetar aktivt för att människor med olika
bakgrund ska mötas i vår verksamhet. Integrationsperspektivet är ett långsiktigt arbete som ska genomsyra all verksamhet. SVs verksamhet ska bidra både till individens egna utveckling och till etablering i föreningsliv och samhälle.
Avdelningens mål

•
•
•
•
•

•

•

SV ska använda folkbildningens och kulturens kraft för att skapa tillfällen för
integration och stimulera till inkludering och etablering.
SV ska vara en resurs för att hjälpa våra medlems- och samverkande organisationer att ta tillvara engagemang och drivkraft hos alla människor oavsett etnisk och social bakgrund.
Aktivt arbeta för att möjliggöra för deltagare i vår asylverksamhet att stanna
inom SV som deltagare i vår ordinarie verksamhet och kunna ta steget till att
bli cirkelledare, förtroendevalda och engagerade i föreningslivet.
SV ska särskilt beakta jämställdhetsperspektivet i aktiviteter. Vi kommer att ha
uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikesfödda kvinnor.
SV ska fortsätta med arbetet kring projektet ”Jallafilm – din guide till Sverige”
som vi fick beviljat i november 2017 från Länsstyrelsen. Projektet ska resultera
i bl.a. en Youtube-kanal med samhällsinformation för asylsökande på ett enkelt, roligt och stimulerande sätt vilket ska bidra till stor spridning av filmerna.
SV ska fortsätta stötta föreningar som redan är knutna till SV, t.ex. Kultur
Knytpunkten, Al Salam Kulturförening och Soul of Humanity och vi ska också
knyta nya kontakter med föreningar som gör att vi når målgruppen på ett lättare sätt.
SV ska under 2018 öka föräldrars delaktighet i sina barns lärande.
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Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för
människor med funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det
egna livet och samhället i stort
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. SV ska vara en del i att
stärka varje individs rätt till självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhället. Mitt Val handlar om att tillgängliggöra den svenska demokratin för personer
med funktionsnedsättning, såväl i samband med valen som mellan valen.
Avdelningens mål

•
•

•
•

•

Vår verksamhet ute på våra äldreboende i länet är viktig och uppskattad. Vi
fortsätter utveckla och utöka till fler boende. Genom musik, högläsning och sociala aktiviteter ger vi äldre möjlighet till utveckling och stimulans.
Läskraft – högläsning för personer med demens, fortsätter vi att utveckla. Med
hjälp av lättlästa böcker väcks minnen till liv, en stund av gemenskap och samtal leder till välmående. Vi når nya cirkelledare genom att erbjuda långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna möjlighet till arbetsprövning. I ett lugnt
tempo blir mötet mellan cirkelledare och deltagare till glädje för alla. SV hjälper till att skapa möjlighet till utveckling och välmående.
Vi fortsätter stödja våra föreningar inom området funktionsnedsättning, genom utbildning och verksamhetsutveckling.
Psykisk ohälsa är ett allt större samhällsproblem. SV kan tillsammans med
våra samverkande organisationer utveckla metoder och verksamheter som
gynnar egen utveckling inom såväl förebyggande, lärande och inkludering i
samhället.
Blekinge Psykiatrivecka arbetas fram tillsammans med NSPH, Hjärnkoll,
Landstinget och kommunerna där SV är initiativtagare till förekomsten av
veckan. Varje år genomförs aktiviteter/föreläsningar under V 41 med fokus på
”Våga Prata”.
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Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Snabba samhällsförändringar och utvecklingen av det digitala samhället förändrar
sättet på vilket vi människor inhämtar bildning, kunskap och kommunicerar med
varandra. I ett samhälle med snabb utveckling blir det livslånga lärandet allt viktigare. För att fortsätta vara ett studieförbund som är tillgängligt och intressant för
våra målgrupper och vår samtid ställs nya och ökade krav på att vi i SV utvecklar våra
pedagogiska verktyg och verksamhetsformer.
Avdelningens mål

•
•

•
•

För att attrahera morgondagens cirkelledare måste personal och förtroendevalda ha en ökad digital kompetens gällande digitala verktyg och digital pedagogik.
Lika viktigt som att kunna erbjuda bra digital verksamhet är också att kunna
motivera deltagare som står långt från det digitala samhället att ta steget närmare genom att få prova digitala moment i sin cirkel. SV ska i sin verksamhet
aktivt motverka den digitala klyftan.
Smart och effektiv administration är en förutsättning för att kunna ägna tid åt
pedagogik och utveckling. Rapportering genom e-listor ska på sikt utgöra standard i SV Blekinge.
Med hjälp av en uppdaterad datastudio på varje ort ska vi erbjuda digitala
cirklar till alla olika målgrupper.

Studieförbundet Vuxenskolan svarar upp mot
grundorganisationernas behov och gemensamt satta planer
Vi behöver ytterligare utveckla dialogen med våra grundorganisationer på lokal, regional och nationell nivå, för att möta deras behov av bildning, ledarskaps- och organisationsutveckling.
Grundorganisationernas vilja utgår från fyra områden; Folkbildning - Inom området
folkbildning utvecklas löpande material, insatser och kampanjer för att möta medlemmarnas behov så väl centralt som lokalt. Föreningsutveckling – där vi gemensamt
tar fram utbildningsplaner och stärker organisationen och de som är valda att driva
den framåt. Opinionsbildning - SV Arena den enskilt största insatsen. Kontakt – SV
tar ansvar för och bjuder in till dialog.
Avdelningens mål

•
•
•
•

Grundorganisationernas vilja måste förankras i det lokala arbetet vilket är ett
gemensamt arbete och utgår från de lokala förutsättningarna.
SV tar, på alla nivåer, ansvar för och bjuder in till dialog för att skapa en plan
för samarbetet samt följer upp och utvärderar den gemensamma verksamheten.
SVs mål under 2018 är att utveckla det lokala samarbetet ytterligare med våra
tre grundorganisationer. Det är på lokal nivå vi verkligen når kärnan i utvecklingsprocessen.
SV har ambition att vara representerade på regionala årsmöten samt lokala
träffar på varje ort i Blekinge.
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Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens,
engagemang och lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
SV är en lärande organisation och cirkelledarnas engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är grunden för utvecklingen av verksamheten. Ansvaret för att ta
vara på och utveckla den resurs som, många gånger det ideella arbete som cirkelledare utgör, åligger hela organisationen. SV behöver gemensamt jobba aktivt för att en
ökad mångfald av människor ska stimuleras att verka som ledare inom folkbildningen.
Avdelningens mål

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Med ny teknik och metoder finns idag stora möjligheter att skapa flexibla och
attraktiva cirkelledarutbildningar som våra ledare efterfrågar. Detta verkställer vi genom vår utbildningsplan för cirkelledare som sätter kompetens- och
utbildningsmål i centrum.
Varje avdelning ansvarar för att planera och genomföra introduktion och utbildningar i enlighet med utbildningsplanen för cirkelledare. Fortsatt planering och genomförande av SV:s grundutbildning för cirkelledare görs i länet.
Utbildningen ska erbjudas minst en gång per termin.
Erbjuda nya cirkelledare SV:s digitala utbildning ”Att leda cirkel” alternativt gå
igenom boken ”Att leda cirkel” med nya cirkelledare på de lokala kontoren.
Informera avdelningens cirkelledare om det nya ”Cirkelledarnätet” där
cirkelledaren kan få tillgång till olika pedagogiska idéer och tips.
Utbildade cirkelledare registreras i Gustav för gemensam uppföljning och
kvalitetssäkring.
SV ska tillsammans med cirkelledare utveckla uppdraget och verksamheten.
Avdelningen ska anordna minst en cirkelledarträff per år, för att ge inspiration.
Starta kortare varianter av cirkelledarutbildningen för att öka antalet deltagare. Arbeta för fler utbildare inom cirkelledarutbildningsprogrammet och
nätverket. För att uppnå detta målet ska fler VU utbildas i materialet och Nätverksträffar för utbildare anordnas.
Fortsatt erbjuda krishantering och HLR framförallt för våra tillsvidareanställda cirkelledare.
Erbjuda internutbildningar och kompetensutveckling för våra cirkelledare.
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Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda och
anställda med engagemang och rätt kompetens
Studieförbundet Vuxenskolan är en lärande organisation. Den bygger på engagemang
och drivkraft för bildning i olika former. Lärande utvecklas genom ökad förståelse
samt förändrade och nya sätt att utföra sitt arbete på. Ledarskap i SV ger förutsättning för lärande.
Avdelningens mål

•
•
•
•

Vi planerar och genomför systematisk kompetensförsörjning för medarbetare,
chefer och förtroendevalda.
Årliga styrelseutvärderingar som stärker styrelsearbetet och utvecklar vår
verksamhet och organisation samt ökar motivationen att verka som förtroendevald.
Vi ska genomföra och delta i styrelseutbildning/kompetensutveckling utifrån
styrelseutvärderingen.
Vi kommer att erbjuda valberedningsutbildning.

Studieförbundet Vuxenskolan breddar intäktsbasen
För att SV långsiktigt ska kunna utveckla verksamheten måste intäktsbasen breddas
och kostnadseffektivitet eftersträvas. Det relativa beroendet av statsanslag och andra
offentliga anslag måste minska. SV ska ha en ekonomi i balans. Överskott som inte
behövs för att långsiktigt säkerställa verksamheten, är att betrakta som en verksamhetsskuld och ska i första hand investeras i verksamhet för att nå det övergripande
verksamhetsmålet.
Avdelningens mål

•
•
•
•
•

Fortsatt utveckling av gemensamma nyckeltal på bland annat områdena verksamhet, ekonomi, hr, mm, och att utveckla våra intäktsmodeller inte minst på
allmänmarknaden.
Fortsatt arbeta med uppdrag och övriga personalutbildningar, som vi så framgångsrikt bedrivit de senaste åren.
Avdelningschef driver uppdragsnätverket nationellt och har därmed insyn i de
offentliga uppdrag som publiceras.
Öka SVs egenfinansiering genom ökade deltagarintäkter, ökad projektfinansiering och en strategi för affärsutveckling.
Implementera beslutsmodeller som underlättar vardagsarbetet för styrelser
och medarbetare.

Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation
och förnyelse
Folkbildning är ett positivt laddat begrepp. Många ser i folkbildningen en stark förändringskraft. För att också i framtiden vara ledande för folkbildningens utveckling
krävs en dynamisk förändringskraft och forum för att skapa innovation och utvecklingskraft. Att förstå skiljelinjen mellan löpande utveckling och förnyelse & innovation
är en avgörande framtidsfaktor.
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Avdelningens mål

•
•
•
•
•

Att i alla verksamhetsplaner och budgetar tydligt redovisa hur den post som är
avsedd för innovation ska användas och följa upp resultatet i respektive verksamhetsberättelse.
SV Blekinge kommer att erbjuda en inspirations- och utbildningskonferens för
samtliga cirkelledare och tjänstemän inom området funktionsnedsättning.
Vi projektanställer ett antal medarbetare som kan utveckla vår verksamhet för
äldre ute på boenden i kommunerna.
Att sprida och dela framgångsrika innovations- och förnyelsekoncept mellan
varandra och våra samarbetspartners.
Att genom öppenhet och transparens vara mottaglig för nya tankar och idéer
som formuleras också utanför de traditionella folkbildningsorganisationerna.
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3. Verksamhet
Allmänmarknad
Verksamheten inom allmänmarknaden kännetecknas främst av att det är den enskilda individens behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr
utbudet. Vi erbjuder ett brett och aktuellt verksamhetsutbud med gemensam profil.
Särskilt viktigt är också allmänmarknaden för att nå vårt övergripande verksamhetsmål 2025.
Avdelningens mål

•
•
•
•
•
•

Förnyelse är viktig, under året satsar vi på att presentera ca 20 nya kurser.
Rekrytera nya, yngre och utlandsfödda cirkelledare.
Öka antalet cirkelledare som använder E-lista.
Satsa på helg- och kortare kurser.
Prova på tillfälle, Workshops.
Fortsätta att utveckla studieprogrammet med trendiga och intressanta koncept.
• Skräddarsy kurser för olika behov. Se över hur vi förpackar kurserna med ”all
inclusive”.
• Fortsätta med kurser kring digitalisering inom data, internet, läsplatta och
mobiltelefoni och även fördjupning inom dessa.
• Fortsätta att vara det största studieförbundet inom natur med cirklar som tex
körkort för motorsåg och röjsåg, jägarskolan, biodling och navigation.
• Ge ut studieprogrammet 2 gånger per år samt ett mindre studieprogram med
sommarens kursutbud i hela Blekinge.
• Dela ut ”Välkomstkitt” till varje deltagare på allmänmarknaden.
• Se över priser på deltagaravgifter och cirkelledararvoden.
• Följa Workplace med information och löpande nyheter.
Omvärldsanalys och titta på hur andra SV avdelningar arbetar med allmänmarknaden.

Folkhälsa/Hållbar utveckling
Hälsa och livskvalité är viktig för oss alla. Vi i SV Blekinge vill profilera oss som Folkhälsans studieförbund. Vi ger boende i de olika kommunerna möjlighet att förbättra
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och bibehålla sin hälsa genom upplevelser, kunskaper och aktivt deltagande i våra
studiecirklar och kulturarrangemang.
Vår verksamhet baseras på visionen om en hållbar utveckling, för att kunna överlämna ett samhälle till kommande generationer. Vi bidrar till hållbar utveckling genom att bedriva verksamhet inom områdena; kultur, folkhälsa, social ekonomi och
miljö.
Avdelningens mål

•
•
•

Hitta nya samarbetspartners kring förebyggande arbete inom folkhälsa.
Erbjuda intressanta föreläsningar kring kost och hälsa.
Erbjuda intressanta föreläsningar till våra anhöriga som vårdar och tar hand
om sina närstående på olika sätt.

Organisation/föreningsmarknad
Utöver organisations- och allmänmarknaden bedriver SV en omfattande folkbildningsverksamhet tillsammans med olika typer av intressegrupper. Dessa karaktäriseras ofta av deltagarnas gemensamma intresse av lärande samt att de har cirkelledare
som oftast inte arvoderas. Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten.
Avdelningens mål

•
•

SV ska utveckla rollen som möjliggörare och erbjuda ett aktuellt verksamhetsutbud med god kvalitet för olika kulturformer.
Vår styrka är att vi har lokaler och personal på samtliga orter.

SVs musikverksamhet
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 replokal, danslokal, möjlighet att spela in i studio och stå på scen,
och genom våra workshops och kurser kan alla utveckla sig vidare i sitt musikintresse. Vi har över 1800 band eller grupper över landet.
Avdelningens mål

•
•

Bibehålla och utveckla musikverksamheten på Musikforum i Karlshamn
Fortsatt utveckla musikverksamheten i Sölvesborg och Ronneby.
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4. Organisation
Utöver de strategiska prioriteringarna jobbar vi ständigt med utveckling av vår roll i
det lokala samhället. Vi är det mest lokala studieförbundet och behöver hela tiden se
över vår struktur, vårt kontaktnät och våra kontor. Kvalitetsutveckling följer varje
dags arbete men det behöver också samlas upp planer för t ex tillgänglighet och arbetsmiljö.
Tjänstemän
SV Blekinges täta personalgrupp är den fasta stab som utgörs av tjänstemännen. Inför 2018 har vi samtliga tjänstemän i bemanningsplanen på plats. Vår styrka är vår
kompetenta och ständigt nyfikna personalgrupp som alltid levererar goda resultat till
verksamheten. Det är med stolthet vi kan konstatera att vi är ett sammansvetsat gäng
som verkligen är entusiastiska och också engagerade i verksamheten. Grunden för att
säkerställa en framtida kompetensförsörjning är att skapa en verksamhet som präglas
av professionalism och goda utvecklingsmöjligheter, är ett gott ledarskap, en säker
arbetsmiljö och ett agerande i linje med de gemensamma mål och värderingar som
viktiga beståndsdelar.
Avdelningens mål

•
•
•
•
•
•
•

Alla medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet och att de känner sig
trygga i sin arbetsmiljö
Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att utveckla rollerna inom personalgruppen.
Fortsatt investera i kompetensutveckling, med nya medarbetare är det än mer
viktigt med team-building, för att dra nytta av varandras styrkor.
SV Blekinges folkhälsogrupp ska vara en vital grupp som hela tiden utvecklar
folkhälsotänket.
Vi ska fortsätta erbjuda våra tjänstemän att arbeta nationellt och göra utbildningsinsatser för att bredda verksamheten, och för att stimulera personalen.
Uppmuntra tjänstemännen att ta kontakt och nätverka med andra avdelningar.
Videokonferenser och konferenser/utbildningsinsatser i länet är en självklarhet.
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Kvalitetsutveckling
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 hur våra deltagare, cirkelledare och samarbetspartners uppfattar oss och vårt arbete. Deras synpunkter tillsammans med avvikelsehantering är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete. Utifrån vårt arbete med utvärdering och förbättring av föregående kvalitetsredovisning kommer vi att sätta följande mål:
Avdelningens mål

•
•
•
•

Måluppfyllelsen kommer regelbundet att stämmas av i samband med avstämningar samt ingå i kvalitetsredovisning.
Genomlysningsarbetet som sker kontinuerligt internt inom SV bidrar till att vi
har en god kvalitet på vår verksamhet. I SV Blekinge kommer verksamheten på
samtliga kontor att genomlysas internt/lokalt under kommande år.
Under 2018 ska avvikelserapportering utvecklas och utvidgas i det elektroniska systemet, Barium. Både avvikelserapportering och inlämnande av förbättringsförslag ska uppmuntras.
Arbetet med att införa och utveckla elektroniska utvärderingar för deltagarna i
avdelningens cirklar fortsätter i större omfattning under 2018.

Lokaler och tillgänglighet
SV Blekinge har sitt säte i Karlskrona kommun och har kontor i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Vi utför årliga genomgångar av avdelningens tillgänglighet och anpassar våra lokaler utifrån tillgänglighetspolicyn.
Vi har inför 2018 flyttat och utrustat våra lokaler på samtliga orter i länet.
Avdelningens mål

•
•

Alla datastudios kommer att få en uppfräschning
Bekväma bord och stolar i samtliga utbildningsmiljöer

Arbetsmiljö
Arbetsmiljökommittén träffas kontinuerligt och driver och dokumenterar arbetsmiljöarbetet som inkluderar att undersöka risker, genomföra riskanalyser, åtgärda samt
följa upp.
Avdelningens mål

•
•

Årligen upprätta en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Miljö och hållbarhet
Som utgångspunkt för SVs miljöarbete ligger miljölagstiftningen och andra krav som
vår verksamhet berörs av. Vår verksamhet ska vara långsiktigt socialt, finansiellt och
miljömässigt hållbar. SV ska sträva efter att sprida kunskap om och skapa medvetenhet och engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor hos anställda, hos deltagare och
i samhället i stort. Som studieförbund kan vi bistå med både kunskap och konkreta
verktyg för förändring.
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Avdelningens mål

•
•

Arbeta systematiskt för att förebygga och minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.
Arbeta systematiskt för att stärka och öka verksamhetens positiva miljöpåverkan.

Uppdragsverksamhet
Vid sidan av folkbildningsuppdraget är SV en aktör inom övrig vuxenutbildning.
Uppdragsutbildning stärker SVs roll inom det livslånga lärandet och bidrar till en positiv utveckling för både individ och samhälle.
Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi med och bidrar till vår egenoch samhällets utveckling.
SVs uppdragsverksamhet och projekt utgår från SVs värdegrund och använder folkbildningens idé och pedagogik.
Avdelningens mål

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vi ska fortsätta att utveckla offentliga uppdragsdelen och personalutbildningar
än mer genom våra nationella nätverk och våra företagsnätverk runt omkring i
Sverige.
Initiera till att olika direktupphandlingar kommer till stånd som ligger inom
våra kärnverksamhetsområden och besöka olika offentliga uppdragsgivare.
Vi ska ”leva vårt varumärke” även inom uppdragsverksamheten och fortsätta
satsa än mer på våra yrkesrelaterade ämnen som knyter an till vår organisation, dvs. ämnen som vi har stor vana av att genomföra/vi ska göra det vi är bra
på (kärnverksamhet).
Erbjuda nyskapande koncept och pedagogiska metoder inom personalutbildningar och uppdragsutbildningar.
Bearbeta nya kundgrupper inom uppdragsverksamheten såsom olika föreningar och personalgrupper.
Skaffa oss fler samarbetspartners och nya finansieringskällor.
Vi ska uppdatera och göra våra ämnesområden/kurser, ”koncept” än mer
intressantare, tillgängligare och flexiblare för våra olika målgrupper - Skräddarsy efter behov.
Vi ska utveckla ett studieprogram för uppdrag.
Vi ska hitta nya vägar till att utveckla uppdragsdelen genom att plocka och
samordna idéer från våra olika interna och externa projekt som vi redan idag
har.
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Projekt
Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi med och bidrar till vår egenoch samhällets utveckling. Kännetecknande för våra projekt är att de har en tydlighet
vad det gäller mål, tidpunkt för start, slut och att de utvärderas.
Vi kommer att fortsätta arbeta med att forma nya strukturer för vilka områden vi ska
utveckla nya projekt inom, samt hur erfarenheterna från de olika projekten ska förvaltas inom organisationen.
Avdelningens mål

•
•
•
•

Vi ska söka minst ett externt projekt per år för att utveckla verksamheten
framåt med anknytning till förenings- företags eller offentlig uppdragsverksamhet.
Fortsätta att söka upp nya projekt och skriva på dessa samt hitta samarbetspartners som kan hjälpa till i skrivandet.
Vi ska fortsätta vårt framgångsrika arbete med interna projekt, där avdelningen själv bekostar minst ett projekt per år.
Fortsätta arbetet med projektet ”Jalla-film” för att underlätta vardagen för
våra nya svenskar.

Kommunikation och marknadsföring
Vi vill uppfattas som ett modernt och nyskapande studieförbund som är attraktivt,
tillgängligt och samhällsnyttigt.
Avdelningens mål

•

•

•
•
•

Lägga fokus på SVs övergripande strategiska prioriteringar:
- Människor med begränsade möjligheter till bildning
- Människor med funktionshinder
- GO, MO och SO – Vår förenings och organisationsmarknad
- Etablering- och integrationsgrupper
- Uppdrag – Företag, förvaltning och projekt
Med stor plats för nytänkande och flexibilitet formulera nya mål, strategier
och aktivitetsplaner och kampanjer för ovan beskrivna prioriterade grupper
och områden - Vilka aktiviteter och verksamhet ska vi erbjuda? Nya och flexiblare koncept? Vilka kanaler ska vi använda? Digitala stödfunktioner som ger
mervärde? Utveckla bra pedagogiska verktyg, nätverk, finansiering och olika
samarbete etc. Teknik, jämställdhet och icke diskriminering ska vara i fokus i
våra kampanjer och våra olika kommunikationskanaler.
I våra kampanjer ska vi spegla ett varumärke med låga trösklar och Välkomnande klimat.
Göra behovs- målgrupps- och konkurrentanalyser – Vad erbjuds? Hur kommuniceras detta och i vilka kanaler?
Vi ska genomföra olika kampanjer men främst för de prioriterade målgrupperna enligt ovan samt en kommunkampanj för att nå kommunala beslutsfattare med en bredare bild av vad SV gör och kan göra.
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5. Volymmål för folkbildningsverksamhet
Utfall 2016

Utfall 2017

Budget 2018

4478

4987

5253

Utfall 2016

Utfall 2017

Budget 2018

Funktionsnedsättning

6421

6735

6800

Grundorganisationer

145

150

160

Medlem och samverk. org.

18999

19292

19500

Allmänmarknad

4892

4451

4800

Övrigt

5210

5283

5440

Totalt

35667

35911

36700

Utfall 2016

Utfall 2017

Budget 2018

Allmänmarknad

270

269

270

Funktionsnedsättning

134

243

250

Medlem och samverk. org.

2361

2614

2700

0

14

18

Övrigt

672

387

550

Totalt

3437

3527

3788

Utfall 2016

Utfall 2017

Budget 2018

Allmänmarknad

50

34

50

Funktionsnedsättning

476

482

500

Medlem och samverk. org.

965

1183

1200

Grundorganisationerna

36

47

48

Övrigt

169

89

100

Totalt

1696

1835

1898

Deltagare

Antal unika deltagare
Studiecirkel
(antal timmar)

Annan folkbildning
(antal timmar)

Grundorganisationerna

Kultur
(antal arrangemang)

6. Statens syften
Staten har 4 syften som folkbildningen ska förhålla sig till:
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka
sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
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Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

SV avdelningen förhåller sig till dessa syften enligt följande

En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med
andra.
Genom alla möten som vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin.
Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där innevånarna i kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett sammanhang. För
våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda
forum där man kan vara med och påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och organisationer/föreningar bidrar vår SV avdelning till att utjämna utbildningsklyftor och
höja bildningsnivån.
Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten.

7. Sammanställning av målen
Mål

Aktiviteter

Genomfört
datum

En påfyllnad av inspiration/utbildning är viktig för
våra cirkelledare inom
funktionsnedsättning. Detta
för att de fortsatt ska kunna
arbeta med målgruppen och
utveckla verksamheten.

Öka verksamheten inom funktionsnedsättning. Genomföra en utbildningskonferens för samtliga cirkelledare och
ansvariga tjänstemän inom funktionsnedsättning.

Under
2018

Vi har alltid haft en stor
verksamhet inom funktionsnedsättning men i takt med
pensionering av tillsvidareanställda cirkelledare har vi
tappat i volym. Detta vill vi
återuppbygga igen i Blekinge.

Vi projektanställer ett antal medarbetare som kan utveckla vår verksamhet
för äldre ute på boenden i kommunerna.

Under
2018
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