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En plats för nytänkande
SV:s 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 samtidigt som vi ska vara nöjda med den breda insats
vi gör idag. Men självklart kommer vi att fortsätta utveckla vår verksamhet för att
kunna nå ännu fler. Framför allt behöver vi nå fler 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.
Vi har fortsatt vårt arbete med att nå alla människor som flytt till Sverige. Civila samhället och Studieförbundet Vuxenskolan har gjort enorma insatser för att möta dessa
människor, genom att erbjuda socialt stöd, stöd för att lära sig svenska och att känna
ett lugn i sin nya och ibland mycket tillfälliga situation.
Denna omställning och snabba resursförflyttning av ledare, personal och lokaler, hade
inte varit möjlig om folkbildningens grundläggande stöd och verksamhet inte funnits.
Det är på grund av en stabil verksamhet som vilar på ett långsiktigt ekonomiskt stöd
som ger oss denna flexibilitet och möjlighet till snabb förflyttning. För att kunna vara
”snabbfotad” så måste förutsättningar finnas!
Ett långsiktigt lokalt övergripande mål är att ha en verksamhetskurva som befinner sig
i balans. Inte öka eller minska i för snabb takt utan hitta ett läge där vi finner arbetsro
och kontroll utan att tumma på kvalitén. Trots ett år med minskad personalstyrka har
vi lyckats med detta samtidigt som vi har en budget i balans och som ytterligare ett år
genererar ett överskott. Dessutom gör vi rekord i antal rapporterade studietimmar –
Fantastiskt!
Tyvärr kan vi också konstatera att alla i samhället inte delar vår värdegrund om demokrati och alla människors lika värde. Det innebär att vi måste fokusera än mer på vårt
uppdrag och använda folkbildningens metoder, för att ge människor möjlighet att mötas, bryta sina åsikter och vidga sina perspektiv. Detta blir framförallt viktigt i ett samhälle där Fake News, filterbubblor, alternativa fakta och faktaresistens får ett större
och större utrymme.
Utmaningen nu handlar om att skapa integration i så väl vår egen förening som i alla
de föreningar och grupper vi stöttar genom vårt folkbildningsarbete. Vi måste bjuda in
fler människor till att dela sitt engagemang och sin kompetens i vår samhällsstruktur.
Det handlar om att fler måste bli ledare, förtroendevalda och så klart medlemmar och
deltagare. Detta är integration på riktigt. Ett bra integrationsarbete som gör alla till
vinnare.
Hälsningar från
Jesper Rehn
Ordförande i SV Blekinge
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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 verksamhetsberättelsen finns följande:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SV:s Stadgar
SV:s Idéprogram, värdegrund och vision
SV:s Strategiska plan och organisatoriska mål
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 2017-03-26
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1. SV:s övergripande verksamhetsmål till 2025
SV:s övergripande mål är att ”SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar
flest människor med olika bildningsaktiviteter”.
Vi finns i 290 kommuner, vi genomför minst 10 studiecirklar i över 260 av kommunerna. Varje år når vi över 230 000 unika individer med folkbildning genom studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet och ca 3 miljoner människor i kulturprogram. Men vi ger oss inte där, vi vill nå fler.
SV Blekinges mål

•

Öka avdelningens unika deltagare med 20 % till 2020. Detta innebär att vi 2017
skulle öka antalet unika deltagare till 3900 st. Avdelningen ökade unika deltagare till totalt 4987 st.

Genomförd verksamhet och uppnådda mål
• Under året har vi engagerat 122 768 deltagare och genomfört 55 953 studietimmar, vilket är en stor bedrift.

2. SV:s långsiktiga prioriteringar
SV ska fortsatta 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. Det nationella uppdraget är gemensamt för hela
organisationen. Varje avdelning fastställer sin strategi utifrån denna plan. Verksamhet
med fria kulturgrupper, allmänmarknad och lokal föreningsverksamhet är viktiga
pusselbitar för att vara en bred folkbildningsorganisation.
SV är en lärande organisation och cirkelledarnas engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är grunden för utvecklingen av verksamheten. SV behöver gemensamt
jobba aktivt för att en ökad mångfald av människor ska stimuleras att verka som ledare
inom folkbildningen.
Den förankring SV har i grund-, medlems- och samverkandeorganisationer är en
styrka som ska utvecklas. SV har en viktig roll som samhällsaktör och uppgiften att
vara en drivande kraft i lokalt utvecklingsarbete.
Integrationsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten. Sverige är och ska utvecklas som ett mångkulturellt samhälle. I det ligger framtiden. SV:s verksamhet ska genomsyras av värdegrunden: ”SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter”.
Utifrån utmaningarna har vi identifierat nedanstående fem prioriterade områden. 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.
SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning, ledar- &
organisationsutveckling.

SV är och ska utveckla uppgiften att vara en drivande kraft i lokalt utvecklingsarbete.
Utöver våra grund-, medlems- och samverkande organisationer ska vi bestämma oss
för vilka ytterligare föreningar och partners som vi ska samarbeta med, för att bidra till
utveckling av samhället i den riktning som vår vision anger.
För att nå detta behöver SV ytterligare förstärka kapacitet och kompetens inom viktiga
områden.
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Detta har vi gjort mer av
• Under 2017 hade vi en hejdundrande Megaträff, dit alla våra 195 föreningar var
inbjudna. Vi bjöd på föreläsning av Christine Radell, vi delade ut en föreningsbok till alla föreningar och bjöd på god mat och underhållning. Stämningen var
god och föreningarna kände sig uppvaktade. När de gick hem fick de med sig en
goodie-bag. Vi har fått väldigt positiva kommentarer från denna träff!
•

Under 2017 slöt vi samarbetsavtal med föreningen Aktiva Seniorer, som verkar
ideellt för att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen och stimulera till fortsatt aktivitet. Föreningen har över 800 medlemmar.

•

Fortsatt prioritering av våra grund-, medlems- och samverkande organisationer
och samarbeten med civilsamhället, är viktig. För att ytterligare utveckla dialogen med dessa på lokal nivå och för att möta deras behov av bildning, ledarskaps- och organisationsutveckling har vi utarbetat en handlingsplan som vi
startade upp under föregående år.

•

Under 2017 har vi haft en nära och god relation med Hembygds- och Bygdegårdsföreningar i Blekinge. Vi har även påbörjat ett samarbete med digitalisering kring verksamheten.

Verksamhetsberättelse mall 2017-10-19 LO, KB

Verksamhetsberättelse SV Blekinge

Sida 7 av 21

SV tillgängliggör folkbildningen för unga i samhället.

Folkbildningen måste vara ett möjligt alternativ för alla, inte minst för unga. Det innebär att vi måste vara öppna och möta unga människor i den miljö och livssituation de
befinner sig. I sådana möten kan en dialog uppstå, som leder till ett vidare engagemang. Folkbildning och kultur är stärkande krafter med ett stort inneboende egenvärde.
Detta har vi gjort mer av

•
•

•
•

Vi fortsätter arbetet med Hip hop för unga dansare, vilket ger mening, identitet,
tillhörighet, självförtroende och möjlighet till kreativitet.
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.
Unga personer med psykisk ohälsa ökar. Vi erbjuder verksamhet för bättre
hälsa. Folkbildningen kan ha en viktig roll i skärningspunkten mellan hem,
skola, sjukvård och socialtjänst.
Vi har arbetat upp målgruppen den yngre generationen inom integration.

SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration.

Att ta vara på mångfalden i Sverige och skapa en reell integration är vår tids största
möjlighet och utmaning. Ett problem är att arbetet med mångfald och integration blivit till kortsiktiga projekt. SV måste ta ändamålsparagrafen och värdegrunden om allas
lika värde på allvar. Det kräver förändrade arbetsmetoder och att vi skapar situationer
där normer bryts och kulturen utvecklas. Det utvecklar SV.
Detta har vi gjort mer av

•

•

SV Blekinge sökte tillsammans med Arbetsförmedlingen projektet Jallafilm från
Länsstyrelsen. I november 2017 blev vi beviljade medel och startade då upp
denna verksamhet som kommer att fortsätta under 2018. Projektet går i korthet
ut på att tillsammans med människor med annan etnisk bakgrund skapa små
korta, informativa och roliga filmer om hur saker och ting fungerar i Sverige,
socialt och regelmässigt. Filmerna hittar man på Facebook/Youtube under
"Jallafilm – din guide till Sverige".
SV Blekinge samarbetar med flera föreningar som arbetar med integration t.ex.
Soul of Humanity i Sölvesborg och Bygd i samverkan i Bräkne-Hoby. Vi har
också hjälpt föreningar igång och fortsätter arbeta med dessa, t.ex. Kultur Knytpunkten, Islamiska församlingen, Resala och Al Salam kulturförening. Genom
dessa samarbeten skapar vi mötesplatser för svenskar och nysvenskar
genom att bjuda in till olika arrangemang i debatt- eller föreläsningsform.
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SV 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 FN:s konvention om
“Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Utifrån det måste SV
öka kvaliteten och modernisera verksamheten. SV ska ge målgruppen möjlighet att
utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka verksamheten.
Detta har vi gjort mer av

•

•

•

•

•
•

Kommunala ansvarstagandet, finansiering och förutsättningar för att bedriva
denna verksamhet måste i grunden vila på kommunerna. Detta gör att vårt påverkansarbete och relationen med kommunerna behöver intensifieras.
Under 2017 har vi i samarbete med alla kommuner genomfört studiecirklar och
kulturarrangemang på många av länets äldreboende. Genom musik, böcker/högläsning, social samvaro, matlagning, bakning osv har vi engagerat många
av de äldre.
Vi ska öka delaktigheten i kulturlivet och att ta fasta på den inneboende kraft
som kultur och folkbildning har, genom att både få skapa, ta del av och uppleva
kultur. Genom studiecirklar inom målning och andra estetiska ämnen har vi
skapat möjlighet för människor med funktionsnedsättning att skapa och vara en
del av kulturlivet. Medi@Boom har under året fortsatt sin verksamhet, producerat 2 tidningar och genomfört en 3 dagars resa till Stockholm där de bl.a. intervjuade Åsa Regnér, Stefan Sauk och Linus Olofsson på SV:s förbundskansli.
SV ska vara en del i att stärka varje individs rätt till god hälsa och ökat självbestämmande över det som påverkar vardagen. Vi har under året fortsatt vårt arbete med att erbjuda människor med neuropsykiska funktionsvariationer, t. ex
stroke, demens, afasi och Parkinson möjlighet till god hälsa, stärkt självförtroende och delaktighet i samhället genom att delta i våra studiecirklar.
Psykisk ohälsa är ett allt större samhällsproblem. SV kan tillsammans med våra
samverkande organisationer utveckla metoder och verksamheter som gynnar
egen utveckling inom såväl lärande som inkludering i samhället. SV är en av initiativtagarna till Blekinges Psykiatrivecka. Under 2017 samordnade vi veckan
tillsammans med ca 35 andra samhällsaktörer och samlade under veckan, 3041
deltagare på olika platser i Blekinge. Vi hade kända namn på scenen som bl a
Sanna Lundell, Pa Modou Badije från Panetoz, Caj Karlsson, Ångestpodden, Susanne Rolfner Suvanto m fl.
SV behöver attrahera ledare, förtroendevalda och tjänstemän med egen funktionsnedsättning för att i grunden utvecklas som organisation.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är relativt okänd bland allmänheten. SV bör verka för att konventionen blir känd
bland målgruppen och beslutsfattare.

SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och
samhällsmedverkan.

När 25 % av Sveriges befolkning är äldre än det som förr kallades pensionsåldern
kommer Sverige att förändras. Allt fler av oss kommer att kräva att få bli behandlade
och respekterade på samma sätt när vi är 75 eller 85 som när vi var 35 eller 55. Det
handlar om engagemang, samhällsmedverkan och arbete. SV ska tillsammans med de
äldre vara del av och driva den förändringen.
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Detta har vi gjort mer av

•

•

SV skapar tillfällen för ett livslångt lärande genom att möta äldres intressen och
behov av kunskapsinhämtning. I samarbete med SPF Blekinge distrikt har vi
erbjudit utbildning inom föreningsteknik och digital delaktighet.
SV stödjer seniorer att behålla och utveckla sitt engagemang i samhällsfrågor.
SV skapar mötesplatser för att tillgodose behovet av gemenskap och intresset
för att träffa andra oavsett ålder i ett socialt sammanhang.

3. SV:s insatser genom asylverksamhet
Vi gör allt vi kan för att underlätta för nyanlända som kommer till Sverige att lära sig
språket, hur samhället fungerar och påbörja en integration genom möten med andra
människor. Bara i vår avdelnings kommuner har vi under året jobbat med 285 unika
deltagare genom bland annat Svenska från dag 1 och Vardagssvenska.
Genomförd verksamhet

•

SV Blekinge har haft kurser för asylsökande i de två verksamhetsformerna
"Svenska från dag ett" och "Vardagssvenska" i hela länet. Förutom traditionella
svenskkurser har vi haft projekt tillsammans med föreningar, t.ex "Barn i väntan/Barn i start" och Språkbanken. Det har även varit cirklar i musik, sång,
barnverksamhet, stickcafé, kvinno- och mansgrupp, matlagning och andra ämnen som lockat fler deltagare att lära sig svenska på ett roligare sätt.

4. Ytterligare områden
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.
Genomförd verksamhet
• Under året har SV gett ut studieprogrammet under vår och höst samt ett mindre
under sommaren. Programmet skickas ut till samtliga hushåll som prenumererar på BLT och Sydöstran i Blekinge.
• SV Blekinges webb- och Facebooksida uppdateras hela tiden med nyheter och
aktuella händelser som sker.
• Med SV:s lokala närvaro i samtliga kommuner når vi en bred allmänhet. De
traditionella cirklarna har varit Navigation, Jägarskola, Motorsågskörkortet,
Datorkunskap, Släktforskning och Målning i olika tekniker.
• Vi märker att det finns en trend att allmänheten vill gå kortare- och helgkurser.
Gemene man vill inte binda upp sig för flera veckor i taget. Uppskattade helgkurser har varit Silversmide, Maskinstickning, Surdegsbakning och Emalj.
• 13 nya cirkelledare har rekryterats under året. Rekryteringsprocessen med förnyelse av både ledare och nya ämnen sker fortlöpande.
• Sammanlagt under året har ca 200 studiecirklar slutrapporterats.
• De nya kurserna är Vegetarisk- och veganmatlagning, Aktiekunskap,
Illustration/kroki, Bokbinderi och Fågelcirklar.
• 6 sommarcirklar genomfördes i ämnena Vegetarisk matlagning, keramik och
målning.
• Ett rejält uppsving och efterfrågan märker vi på våra cirklar i Biodling.
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5 föreläsningar i temat ”Antikt i tiden” har genomförts.
En mycket uppskattad föreläsning hölls i Olofström med Catarina Persson på
temat ”Skapa din egen lustgård – Trädgårdsinspiration”
Fler och fler deltagare anmäler sig via SV:s webbbsida och vi märker också en
ökning via kurser.se. Under året har det varit i snitt 1100 klick/månad.
En ständig översyn sker av deltagaravgifter och arvode till cirkelledarna.
Samtliga datastudios är genomgångna och uppdaterade när det gäller både
datorer och bildkanoner samt anpassade för funktionshindrade deltagare. I
Karlshamn och Olofström finns det numera en mobil datastudio.

Folkhälsa/Hållbar utveckling

Hälsa och livskvalité är viktigt för oss alla. SV Blekinge har ett stort engagemang för
folkhälsa och vill öka människans kunskap om hälsans betydelse för det fysiska och
psykiska välbefinnandet.
SV Blekinge vill bli ihågkommen som Folkhälsans studieförbund – efter vårt interna
folkhälsoarbete vill vi verka för att alla som i någon form kommer i kontakt med SV
Blekinge ska kunna känna att folkhälsan står i fokus.
SV:s personal, både tjänstemän och cirkelledare, får kompetenshöjande insatser för att
öka medvetandet inom folkhälsa exempelvis utbildning inom stresshantering, ABC vid
olycka m.m
SV Blekinge verkar för god arbetsmiljö och satsar på personalens välbefinnande genom
att erbjuda friskvårdspengar och friskvårdspromenader 1 timme per vecka.
Genomförd verksamhet
• I samarbete med Blekinge Arkipelag och dess ambassadörer har vi spridit information om Blekinge och hållbar turism, utbildat i hållbar utveckling och hur
vi på bästa sätt tar tillvara våra resurser både inom natur, socialt engagemang
och hållbar livsstil.
Fria kulturgrupper
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.
Genomförd verksamhet
• Vi har bildat en grupp i östra Blekinge och en i västra Blekinge, som kommer att
arbeta upp samarbetet med nya föreningar. SV är en naturlig mötesplats för alla
invånare i Blekinge, vi finns på plats i centrala lokaler.
SV:s 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.
Genomförd verksamhet

•

Sedan SV Blekinge på allvar började arbeta med musikverksamhet har antalet
band och timmar stadigt ökat.
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Vi har ett gott rykte, mycket tack vare vår projektledare som arbetar med utgångspunkt i Karlshamn, vilket har lett till att allt fler band ständigt söker sig till
oss.
Vårt samarbete med Musikforum i Karlshamn har gjort att vi kan ha en stabil
verksamhet.

5. Organisation
En grundläggande förutsättning för att långsiktigt stärka SV som det främsta studieförbundet är att vi finns lokalt. Vi har med kunniga och inspirerande cirkelledare och
ett brett och tillgängligt verksamhetsutbud erbjudit såväl kompetens, kunskap som
bildning. Vi har nu fräschat upp och investerat i samtliga lokaler som nu ger både trivsel och en bra lärandemiljö.
Vi är stolta över att vi har satsat mycket på våra medarbetares kompetensutveckling,
detta för att offensivt kunna möta framtida utmaningar och behov.

Gemensamma organisatoriska mål
Vi ska bredda intäktsbasen så att intäkter utöver stats- kommun- och
landstingsbidragsintäkterna uppgår till minst 50 % av totalen.
Avdelningens mål

•

Målet för 2017 var att behålla och utveckla de övriga intäkterna, vilket vi har
lyckats med.

Genomförd verksamhet

•

Vi har tack vare arbetsmarknadsuppdraget Gröna Näringar, allmänmarknad
och försäljning till företag, samt integration ökat de övriga intäkterna till 45%.

Vi ska ge de bästa förutsättningarna för fler cirkelledare att utvecklas i
sin roll och sitt uppdrag.

Cirkelledaren är grunden för att verksamheten överhuvudtaget ska bedrivas och här
måste vi vara ett stöd i det pedagogiska ledarskapet.
Avdelningens mål

•

Målet för 2017 var att utbilda ytterligare cirkelledare i SV:s cirkelledarprogram,
både gällande Introduktionsutbildningen och Grundutbildningen.

Genomförd verksamhet

•
•
•

Under året har nya ledare erbjudits och genomfört ”Introduktionsutbildningen”
antingen på internet eller på kontoren.
Grundutbildning för cirkelledare har erbjudits nya ledare. Under året har en
grundutbildning genomförts för cirkelledare både inom allmänmarknad och övrig verksamhet.
Skapardagarna anordnas i samarbete med SV Västra Götaland och SV Skåne,
där cirkelledare inom hantverk träffas under två heldagar för att få inspiration
och utbyte av varandras erfarenheter. I år genomfördes dessa dagar i Blekinge,
Ronneby. Vi utbildade 16 hantverkare från olika delar av Sverige.
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Vi ska svara upp mot grundorganisationernas behov och gemensamt satta
planer.

Genomförd verksamhet
• Vi har under 2017 genomfört studiecirklar i ämnen som t.ex Valarbete, Politik i
praktiken, Ledarskap, Politikerskolan, Skogens Vatten och Kommunala
frågor.
• Sammanlagt har det blivit 150 studietimmar i cirkel och 47 kulturarrangemang.
• Vi har påbörjat arbetet med samarbetsdialogen för samtliga 3 grundorganisationer.

Vi ska utveckla och förändra kompetensen hos förtroendevalda och
personal utifrån kompetensanalyser och styrelseutvärderingar.
Genomförd verksamhet

•
•
•

Vi har genomfört styrelseutvärdering.
Vi har genomfört kompetensinventering för samtliga tjänstemän.
Vi har genomfört gemensam kompetensutveckling för styrelse och tjänstemän,
där Anton Landehag utbildade oss i ungas vanor och kompetensbehov.
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Avdelningens organisatoriska mål
Pedagogisk utveckling

SV:s värdegrund och pedagogik genomsyrar alla studiecirklar 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 alla verksamma inom SV avdelningen.
Våra cirka 450 cirkelledare i SV Blekinge är mycket viktiga för oss och vi arbetar för att
stärka deras roll inom avdelningen.
SV Blekinge arbetar efter målsättningen att alla våra cirkelledare skall vara godkända
enligt statens krav. Inom SV har vi två alternativ att godkänna cirkelledare.
1. Verifiering, vilket innebär att vi godkänner ledare baserat på deras tidigare erfarenhet och/eller utbildning.
2. Utbildning enligt konceptet ”Introduktionsutbildning” och ”Cirkelledarutbildning, grund”.
Genomförd verksamhet
• Under året har nya ledare erbjudits och genomfört ”Introduktionsutbildningen”.
• Grundutbildning för cirkelledare har erbjudits nya ledare. Under året har en
grundutbildning genomförts för cirkelledare både inom allmänmarknad och övrig verksamhet.
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.
Styrelsen består av 8 ledamöter, valberedningen av 4 ledamöter och revisorerna av 2
personer. Under året har 8 förtroendevalda deltagit i någon form av utbildning kopplad till deras roll.
Styrelsens ledamöter:
Ordförande + AU
1:e Vice Ordförande + AU
2:e Vice ordförande
Ledamot + AU
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Revisorer
Auktoriserad revisor
Revisor
Ann-Charlotte Johansson,
Ersättare revisor
Arvid Edvardsson,
Valberedning
Ordförande
Lars Karlsson
Bengt Jonsson
Håkan Pettersson
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Jesper Rehn
Sofia Hidling
Ingrid Hermansson
Mikael Augustsson
Jesper Bengtsson
Yannick Luomala
Jessica Persson
Per-Olof Karlsson
Grand Thornton
Kristin Lundberg, Karlshamn
Bräkne Hoby
Ulla Bergqvist, Karlshamn

Nils Ingmar Thorell
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Genomförd verksamhet

Under 2017 deltog 6 styrelseledamöter som ombud på vår Förbundsstämma i Linköping, tillsammans med avdelningschef. Styrelsen genomförde under hösten tillsammans med tjänstemän en visionsdag, där de strategiska prioriteringarna, beslutade av
stämman, arbetades igenom. De strategiska prioriteringarna presenterades och bearbetades i gruppdiskussioner med Padlet som plattform. Denna dokumentation blev ett
levande dokument som vi använder i det fortsatta arbetet.
Tjänstemän

SV Blekinges tjänstemän har under året lyckats bredda verksamheten samtidigt som vi
ökar i studietimmar, det är ett mycket bra utfört arbete. Det är ett gäng som är oerhört
stolta över den verksamhet vi lyckats skapa och prestera under hård arbetsbelastning.
Det är ett team som alltid lyckas leverera lite mer och lite bättre! Det är deras
kompetenser och färdigheter som utgör förutsättningen för SV:s möjligheter att nå
vårt övergripande mål. För SV är det av yttersta vikt att behålla kompetenta och
erfarna medarbetare, och samtidigt kontinuerligt förstärka organisationen med nya
medarbetare. Grunden för att säkerställa en framtida kompetensförsörjning är att
skapa en verksamhet som präglas av professionalism och goda utvecklingsmöjligheter.
I Blekinge tillämpar vi ett coachande ledarskap med tydliga mål och återkoppling i
vardagen.
SV har ett öppet arbetsklimat som bidrar till trivsel och ömsesidig respekt. Det ska
vara roligt att gå till arbetet och alla ska känna sig trygga i sin arbetsroll. Samtliga har
verkligen vuxit med ansvaret, som det innebär att öka verksamheten så mycket! Det är
en förmån att arbeta med så kompetenta medarbetare.
Tjänstemän:
Avdelningschef
Verksamhetsutvecklare
Assistent
Projektanställd

100%
600%
305%
75%

Genomförd verksamhet

Under året har alla tjänstemän deltagit i någon form av utbildning kopplat till deras
roll. Ledningsgrupp träffas 10 ggr om året. Tjänstemän har träffats tillsammans vid
konferens/ friskvårdsdagar/utbildningsdagar ca 15 dagar under året.
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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.
Genomförd verksamhet

•

•
•
•

Under året har SV Blekinge arbetat med att utveckla och förbättra kvalitetsarbetet. Regelbundna avstämningar av måluppfyllelsen har genomförts under
året. Dessa har genomförts i samråd med personal och ingår i kvalitetsredovisningen.
SV:s system med digitala enkäter till deltagare och ledare inom allmänmarknaden har använts som ett led i utvecklingen av förbättringsarbetet.
Ledningssystemet Barium används av personalen för att bland annat ta fram
den senaste versionen av befintliga dokument.
Rutiner för intern genomlysning har utvecklats och på varje kontor har under
året en intern genomlysning med efterföljande diskussioner genomförts.

Lokaler och tillgänglighet

SV Blekinge har sitt säte i Karlskrona kommun och har också kontor i Ronneby,
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Vi finns i samtliga kommuner i Blekinge.
Utifrån tillgänglighetspolicyn har vi en handlingsplan för att anpassa våra kontor och
studielokaler och samtliga lokaler är nu genomgångna.
Avdelningens genomförda mål

•

•
•

Med utgången av 2017 är nu samtliga lokaler anpassade efter SV Blekinges behov. Samtliga lokaler är uppfräschade samt erbjuder en god arbetsmiljö vad
gäller ventilation, teknisk utrustning samt anpassade utifrån brandskyddsarbetet.
Vi har moderna datastudios med nya bildkanoner och rummen är anpassade till
personer med funktionshinder.
Lokalerna finns centralt på alla orter.

Arbetsmiljö

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

•
•
•
•

Vi har upprättat en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi följer årligen upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Samtliga kontor har gåtts igenom och uppdaterats avseende brandskyddsutrustning och rutiner för systematiska brandskyddskontroller har utarbetats.
Årliga skyddsronder har genomförts på samtliga kontor.
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Uppdragsverksamhet

Vid sidan av folkbildningsuppdraget är SV en aktör inom övrig vuxenutbildning. Uppdragsutbildning stärker SV:s roll inom det livslånga lärandet och bidrar till en positiv
utveckling för både individ och samhälle.
SV:s uppdragsverksamhet och projekt utgår från SVs värdegrund och använder folkbildningens idé och pedagogik.
Avdelningens genomförd mål

•

•

•

•

•
•

•

I vårt arbete med att utveckla uppdragssidan internt genom att förankra och
skapa nätverk och på så sätt få alla inom SV att arbeta i samma riktning, har vi i
år fått ett genombrott, då vi för första gången gick samman och skrev på en gemensam offentlig upphandling.
Vi har också under året lyckats marknadsföra oss som en attraktiv samarbetspartner och leverantör gällande både företag och förvaltning externt på marknaden.
Uppdraget ”Gröna Näringar” – Trädgård har både bokstavligt och litterärt talat
”blomstrat i sin fulla prakt”. Vi har lyckat driva de offentliga uppdragen med
hög kvalitet på alla de uppdrag som vi levererat från SV Blekinges uppdragsverksamhet.
Vi har utvärderat och kvalitetssäkrat genom Barium - ”Kaizen” modellen- Planera, genomföra, utvärdera och förbättra, och kvalitetssäkrat varje genomförd
kurs och projekt med anknytning till uppdragsverksamheten, och implementerat att alla som arbetar med uppdragsverksamhet ska se feedback som en gåva
som leder till en förbättring. Som en följd av detta arbete har bland annat det
uppdraget som vi har för AF:s räkning ”Gröna Näringar uppdraget- FUB– Test
inför AUB Trädgård har på sin ratingskala mot sökandegruppen uppnått ett rekord dvs 4,66 på en skala från 1-5.
Vi har också fått förtroendet från AF att driva Gröna Näringas FUB: en vidare
och i en liten annan form under 2018, fast det inte finns en arbetsmarknadsutbildning att rekommendera våra deltagare till.
Gröna Näringsuppdraget och dess koncept har gett oss nya möjligheter inom
andra områden i vår verksamhet såsom i nya projekt, utbildningskoncept och
idéer. Uppdraget har också medfört att vi har haft gränsöverskridande aktivitet
på många olika plan med andra SV avdelningar och uppdragsgivare såsom exempelvis vad det gäller ämnesområden och ledarrekrytering.
Vi har genom en undersökning bland våra föreningar och organisationer säkerställt vad de önskar av oss som samarbetspartner och vilka kurser och kompetenser de vill förstärka sin organisation med. Ett bra material att bygga vidare
på inför framtiden.
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Projekt

Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi med och bidrar till vår egen och
samhällets utveckling. Kännetecknande för våra projekt är att de har en tydlighet vad
det gäller mål, tidpunkt för start, slut och att de utvärderas.
Genomförd verksamhet

•
•

Via interna projektmedel har arbetet med Projektet ”Medi@boom Väst” startat.
Målet är att det framgångsrika arbetet med ”Medi@boom i Karlskrona ska
knoppa av sig till västra delen av länet.
Via projektmedel från Länsstyrelsen har arbetet med ”Jallafilm” startat. Detta
projekt har fått en enastående genomslagskraft. Många filmer som förklarar
kulturskillnaderna mellan Sverige och andra länder har redan distribuerats.

Kommunikation och marknadsföring

Vi vill uppfattas som ett modernt och nyskapande studieförbund som är attraktivt, tillgängligt och samhällsnyttigt. Det ställer krav på en utvecklad kommunikation, som
visar upp hela bredden av vår verksamhet.
Genomförd verksamhet

•

•

Arbetet har frekvent fortsatt med att stärka SV Blekinges position och öka antalet unika deltagare. Detta arbete har burit frukt genom alla de olika satsningar
som gjorts, exempelvis profillabbssatsning med utbildning av vår personal och
utbildning i sociala medier. Därutöver tillkommer alla aktiviteter som genomförts i form av pressmeddelande, sociala medier, studieprogram, affischer, annonser och mässor. Där vi visar på vår stora bredd och fina verksamhet som
finns hos oss här på SV på ett enhetligt sätt.
I och med ”Profillabbet” har vi kunnat rikta marknadsföringen än mer till varje
prioriterad målgrupp och verksamhetsområde samt mot dess förutsättningar
och behov. Vi har med detta kunnat presentera oss som ett mer modernt och
nyskapande studieförbund emot alla våra marknadsområden.
En annan orsak till att vi återigen ökar i timmar och unika deltagare är att vi nu
också har en stabilitet i profileringen av vårt varumärke. En gemensam kommunikationsstrategi både nationellt och lokalt, där alla inom hela SV arbetar
mot samma mål vad det gäller varumärket samt hur vi ska profilera oss på
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marknaden och i våra olika marknadsföringskanaler. Vi har helt enkelt agerat
som en enhetlig aktör specifikt och konkret.
Vi har skapat nya arenor och kanaler genom gränsöverskridande aktiviteter att
marknadsföra oss i och på så sätt skapat fler mötesplatser för våra deltagare,
föreningar och organisationer.
Vi har satsat mer medvetet på våra föreningar och organisationer och bjudit in
till Megaträff för att visa på vilket fint arbete dessa gör och hur stolta vi är över
detta engagemang från alla de eldsjälar som arbetar inom föreningarna.
Vi har också satsat på gränsöverskridande marknadsföring mellan SV:s avdelningar i Sverige, exempelvis Skåne och Blekinge i och med uppdraget Gröna
Näringar.
Vi har under året införskaffa ytterligare digitala skärmar till våra lokaler i Blekinge, där vi visar på vår breda verksamhet och ”de goda exempel” som vi genomför här på SV. Detta för att skapa kännedom och associationer kring vårt
varumärke och verksamhet till våra befintliga deltagare och kunder.

6. Ekonomiska förutsättningar
Studieförbundet Vuxenskolans uppdrag och syfte är inte primärt att skapa ekonomiskt
överskott. Det kapital som skapas är till för att utveckla verksamheten och kan därmed
betraktas som en ”verksamhetsskuld” till framtida deltagare. För att utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar krävs en ekonomi i balans. Ett sätt att definiera detta är genom att ange det målkapital som varje juridisk enhet ska uppnå.
Syftet med att bygga upp ett målkapital i SV-avdelningen, är att säkerställa att vi har
tillräckliga resurser för att kunna utveckla verksamheten i enlighet med målen i strategisk plan samt att klara våra åtaganden liksom förändringar i anslagen.
Se separat bokslut.
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7. Volymmål för folkbildningsverksamhet
Utfall 2016

Budget 2017

Utfall 2017

4478

5173

4987

Utfall 2016

Budget 2017

Utfall 2017

Funktionsnedsättning

6421

6800

6735

Grundorganisationer

145

155

150

Medlem och samverk. org.

18999

19200

19292

Allmänmarknad

4892

5000

4451

Övrigt

5210

5000

5283

Totalt

35667

36155

35911

Utfall 2016

Budget 2017

Utfall 2017

Allmänmarknad

270

300

269

Funktionsnedsättning

134

140

243

Medlem och samverk. org.

2361

2400

2614

0

2

14

Övrigt

672

700

387

Totalt

3437

3542

3527

Utfall 2016

Budget 2017

Utfall 2017

Allmänmarknad

50

50

34

Funktionsnedsättning

476

550

482

Medlem och samverk. org.

965

1050

1183

Grundorganisationerna

36

40

47

Övrigt

169

175

89

Totalt

1696

1865

1835

Deltagare

Antal unika deltagare
Studiecirkel
(antal timmar)

Annan folkbildning
(antal timmar)

Grundorganisationerna

Kultur
(antal arrangemang)
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8. 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.
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.
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. Här har årets särskilt stora insats för asylsökande människor visat vad
folkbildningen har för resurser att nå detta syfte.
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.

9. Sammanställning av målen, vad gäller projektpengar
för prioriterade verksamhetsområden
Mål

Aktiviteter

Genomfört
datum

Att fortsatt erbjuda våra cirkelledare påfyllning av kunskap och inspiration, eftersom de i sina grupper får
arbeta mycket med att inspirera andra. En på fyllnad
av inspiration/utbildning är
viktig, för att verksamheten
inom funktionsnedsättning
ska kunna växa!
Vi har lyckats vända trenden
och verksamheten inom vårt
prioriterade område funktionsnedsättning har börjat
växa igenom.

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

Började planeras under
höstterminen
2017 och ska
vara klart
april 2018

Vi har projektanställt ett antal medarbetare som kan utveckla vår verksamhet för äldre ute på boenden i kommunerna. Vi har även tillsvidareanställt
fler cirkelledare.

Påbörjades
under 2017
och fortsätter
under 2018.
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Under föregående år lyckades vi göra det omöjliga, växa trots att vi var underbemannade!
Uppdragsverksamheten Gröna näringar blomstrade och fick lysande utvärderingar. Vi
höll tillsammans en Megaträff för våra grund-, medlems- och samarbetsorganisationer
som blev oerhört uppskattat. Vi utökade antalet studietimmar och framförallt ökade vi
inom funktionsnedsättning, som är ett av våra prioriterade områden. Vi lyckades nå
helt nya människor och föreningar inom integration.
Att vi dessutom lyckades öka intäkterna är ett mycket bra kvitto på att vi hållit rätt
kurs i SV Blekinge.
Ett stort tack till samtliga i personalen som har gjort detta möjligt!
Ett stort tack till styrelsen som litar på oss och ger oss möjligheter att utveckla
verksamheten!

______________________
Elaine Lindeborg
Avdelningschef SV Blekinge
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