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En plats för nytänkande
När vi nu får chansen att blicka tillbaka på det gångna året slås man först och främst
av den fantastiska verksamhet vi har. Inte bara mängden och bredden av verksamheten utan inte minst av den folkbildningskraft som den genererar i form av deltagande från så många Blekingebor.
När musikgruppen träffas i replokalen, i bygdegårdens källare, går den igenom den
senaste spelningen, utvärderar och sätter nya mål, de gör upp om hur nästa hyra skall
betalas och kommer överens om vilka samarbeten de ska ha för att nå nästa scen.
Över en kopp kaffe hinner de med att samtala om klimatet eller utvärdera kommundebatten om den nya skolan som ska byggas.
Samtidigt möts en annan grupp, för att sticka, lära sig engelska, skapa bättre mångfald runt sitt täckdike eller i vardagssvenska för nyanlända. Varje dag tränar vi oss på
samtal, förståelse och att lyssna på varandra. Det är vår insats för demokratin! En
insats varje dag, inte bara vart fjärde år.
Vi vet att det provocerar en del. Att flera budgetmotioner innehåller kraftigt sänkta
anslag till folkbildningen. Men vi vet också att de drygt 140 000 deltagare och besökare i studieförbundet Vuxenskolans verksamhet i Blekinge är av annan uppfattning.
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.
Det mångkulturella samhälle som vi lever i bidrar till att kontinuerligt ge vårt kulturarv nya dimensioner. Kulturarvet är en hörnsten för att bygga en bra värdegrund i ett
samhälle.
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.
Folkbildningens idé gör människor fria. Den gör dem större. 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.
Hälsningar från
Jesper Rehn
Styrelseordförande
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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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SVs Stadgar
SVs Idéprogram, värdegrund och vision
SVs 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 2018 .
Nulägesanalys upprättad 2019-02-26.
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1. SVs övergripande mål till 2025
Studieförbundet Vuxenskolan engagerar år 2025 minst 242 000 människor med folkbildningsaktiviteter.
Vi finns idag med fysiska kontor och minst en halvtids personal i över 200 av landets
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.
Genomförd verksamhet
• Under året har vi i studiecirklar, annan folkbildning och kulturarrangemang

engagerat totalt 141 493 deltagare och genomfört 65 392 studietimmar, vilket
är en stor bedrift. När vi gjorde sammanslagningen 2012 nådde vi knappt upp
till 30 000 studietimmar!

2. SVs 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. 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. SVs 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.

Verksamhetsberättelse mall 2017-10-19 LO, KB

Verksamhetsberättelse SV Blekinge

Sida 6 av 23

SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning, ledar- &
organisationsutveckling.

SV finns i hela landet och har en lång tradition av hållbar lokal utveckling. Vi samarbetar med 224 föreningar i länet. Vi kommer fortsatt att prioritera våra grund- medlems- och samverkande organisationer för samarbeten med civilsamhället är viktigt.
Detta har vi gjort mer av

•
•
•
•

Vi har utvecklat dialogen med våra grund- medlems- och samverkande organisationer för att möta deras behov av bildning, ledarskaps- och organisationsutveckling.
Vi har under 2018 informerat, utbildat och slutit samarbetsavtal med 224 föreningar. Vi har skapat mötesplatser överallt i Blekinge.
Under 2018 genomförde vi kurs inom digitalisering för Hembygds- och bygdegårdsföreningar.
Vi påbörjade arbetet med Hembygdsrörelsens dialogduk som bygger på interaktion mellan deltagare kring deras framtida utvecklingsarbete.

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 har fortsatt arbetet med att använda oss av dans och musik för att med
detta som verktyg få en bildning som skapar mening, identitet, tillhörighet,
självförtroende, entreprenörsanda och kreativitet.
Vi har stärkt samarbetet med målgruppen “den yngre generationen” inom integration.
Vi har fokuserat på det egna engagemanget, att göra skillnad och skapa mening för sig själv och andra lokalt och globalt, med bland annat arrangörskapsoch ledarutbildningar.
Antalet unga personer med psykisk ohälsa ökar. 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.
Under psykiatriveckan var vi tillsammans med Pa Modou Badije ute på en
gymnasieskola i varje kommun och hade föreläsning och workshop med tema
“Våga Prata - Sätt dina känslor på papper”. Psykiatriveckan är ett arrangemang som anordnas varje år under vecka 41. Arrangemanget görs i samarbete
med NSPH, Hjärnkoll Blekinge, kommunerna och Region Blekinge.
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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. Språket är en inkörsport till det svenska samhället. SV Blekinge har gjort enorma insatser för att möta dessa människor, genom att erbjuda stöd
för att lära sig svenska och skapat mötesplatser där de kan känna ett lugn i sin nya
och ibland mycket tillfälliga situation.
Detta har vi gjort mer av

•
•

•
•

•

Vi har arbetat för att öka föräldrars delaktighet i lärandet genom att ordna
föreläsningar och studiecirklar i t.ex. föräldraskapet i Sverige.
Vi har stärkt och motiverat utrikes födda kvinnor till att ta steget mot rätt utbildning eller jobb/praktik. Detta har skett genom att t.ex. anordna trädgårdskurser som sedan lett till studiebesök på Bubbetorps Trädgårdsmästarutbildning samt matlagningskurser där det har varit studiebesök på restaurangutbildning i Karlskrona.
Vi har arbetat med olika demokratiprojekt för svenskar och invandrare. Demokratikurs genomfördes i Karlshamn där vi utbildade 15 stycken demokratinformatörer i syfte att öka valdeltagandet i kommunen.
Integrationsprojektet Jallafilm med stöd av Länsstyrelsen har pågått under
hela 2018. Målet har varit att med hjälp av svenskar och invandrare producera
1 film/vecka om hur det svenska samhället fungerar. Alla filmerna läggs upp
på Facebook och Youtube under namnet “Jallafilm - din guide till Sverige”.
Projektet KABO-skolan sattes igång under hösten 2018 tillsammans med
Karlshamnsbostäder och Team Aktiv. Syftet är att svenskar och invandrare ska
lära sig mer om att bo i lägenhet, hur man på bästa sätt tar hand om sitt boende, vilka regler som gäller och hur man får en god grannsämja.
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SV tillgängliggör folkbildning för människor med funktionsvariationer för
ökat inflytande över det egna livet och samhället i stort.

SVs verksamhet för personer med funktionsvariationer har syftat till att genom folkbildningens pedagogik och innehåll ge möjlighet för personer med funktionsvariation
att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. SV har strävat efter att
bedriva verksamheten så jämlikt som möjligt för att alla människor, med sina individuella behov, ska känna sig välkomna att delta i våra arrangemang. Utifrån det har
SV ökat kvaliteten och moderniserat verksamheten. SV ska ge målgruppen möjlighet
att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka verksamheten.
Detta har vi gjort mer av

•
•

•
•
•
•

Vi har arbetat med att utveckla och utöka våra verksamheter ute på äldreboende med hjälp av musik, högläsning och sociala aktiviteter.
Vi har på så sätt möjliggjort för personer med demenssjukdom att vara delaktiga och få stimulans. Vi har under året stöttat våra föreningar inom området
funktionsvariationer, genom verksamhetsplanering, medlemsträffar och föreningsutveckling.
Vi har genom Medi@Boom stärkt den enskilda individen och hjälpt till att
göra deras röster hörda i debatter, genom artiklar och reportage.
Vi har genomfört “Mitt val” och “Bli lättläst politiker” på flera platser i länet.
Vi har haft en specifik cirkelledarutbildning för personer med egen diagnos
inom psykisk ohälsa. Detta möjliggör att vi kan starta flera självhjälpsgrupper
inom området psykisk hälsa.
Under Psykiatriveckan 2018 har vi haft 33 arrangemang med kända och lokala
föreläsare för att nå alla åldrar och målgrupper. Psykiatriveckans mål är att
minska stigma och sprida information om psykisk hälsa. Under veckan så föreläste bl.a. Susanne Rolfner Suvento om psykisk hälsa för äldre, Emma Igelström och Linus Thörnblad om hälsa som kan bli ohälsa, Charlie Eriksson med
sin föreläsning “Aldrig ensam” och Erik Donell för att nämna några. Arrangemangen hade 8706 besökande under veckan. Psykiatriveckan avslutades med
ett lopp “PS-loppet” som arrangerades i Karlshamn.
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SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och
samhällsmedverkan.

För att möta dagens “unga” seniorer har vi erbjudit ett stort kursutbud där de har
möjlighet att påverka och engagera sig i vår verksamhet. Tillsammans har vi kunnat
driva och göra bra förändringar.
Detta har vi gjort mer av

•
•
•

Vi har erbjudit ett brett utbud av vår verksamhet på dagtid för att locka våra
seniorer.
Vi har i samarbete med SPF Seniorerna Blekinge genomfört utbildningar för
att främja folkhälsa och digital delaktighet.
Vi har i samarbete med Aktiva Seniorer genomfört studiecirklar och kulturprogram inom områden som engagerar och skapat mervärde för seniorer.

SV tillgängliggör och 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 deltagare arbetar vi hela tiden med att utveckla och utbilda de digitala insatserna. Det är en självklarhet att vi arbetar med videokonferenser sedan många år, användandet av e-listor har ökat med våra utbildningsinsatser, vi arbetar i Office 365
och kan därmed spara tid genom att vi arbetar i gemensamma dokument.

3. SVs Integrationsinsatser
Vi har haft en mycket omfattande och stabil verksamhet för nyanlända personer. Bara
i vår avdelnings kommuner har vi under året jobbat med 172 antal människor genom
bland annat Svenska från dag 1 och Vardagssvenska.
Genomförd verksamhet

•
•
•

I uppdraget Svenska från dag 1 har SV Blekinge genomfört kurser i den
svenska koden, föräldrars engagemang, hantverk, naturkunskap, samhällsinformation, språkcafé, kurser i svenska och trädgårdskurser.
I uppdraget Vardagssvenska har SV Blekinge genomfört kurser i Karlskrona,
Karlshamn och Olofström.
Vi samarbetar med kommunerna och våra samverkande organisationer för att
få större spridning och genomslag av verksamheten för nyanlända.

4. Våra verksamhetsområden
Allmänmarknad

SV Blekinge erbjöd över 400 kurser inom allmänmarknaden under föregående år.
Studieprogrammet gick ut 2 gånger och vi kunde erbjuda ett brett och aktuellt verksamhetsutbud, både som studiecirklar och föreläsningar. Det är den enskilda indiviVerksamhetsberättelse mall 2017-10-19 LO, KB
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dens behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr utbudet.
Ett stort arbete gjordes för att få in rätt cirkelledare och ett intressant utbud.
Genomförd verksamhet och uppnådda mål
• SV satsade på 20 nya kurser varav hälften har startat. Nya kurser som startat

•
•
•

•
•
•

•
•

är: Kroki, Kalligrafi, Friluftsmatlagning, Tillverka chokladpraliner, Vedic art,
Skrivarkurs, Designa din egen ring i silversmide, Mixad grupp med engelskspråkig ledare i ukulele och gitarr och Vatten yoga.
Det blir mer attraktivt att gå kortare kurser, workshop och prova på tillfällen,
under året har vi genomfört ca 30 aktiviteter.
I Blekinge är SV det största studieförbundet som tillhandahåller flest kurser i
motor- och röjsåg, jägarskola, navigation och biodling.
Ett tiotal nya cirkelledare har rekryterats under året. Rekryteringsprocessen av
nya ledare och nya ämnen sker fortlöpande. Ett utökat samarbete med biblioteken har resulterat i många uppskattade föreläsningar, där SV mött en ny
publik.
2 föreläsningar har genomförts med Sara Bäckmo. Sara driver Nordens största
trädgårdsblogg Skillnadens Trädgård.
Antalet cirkelledare som använder e-lista har ökat.
Studieprogrammet delas ut under vår och höst till ca 40 000 hushåll som prenumererar på BLT och Sydöstran. Ett mindre studieprogram togs fram under
hösten för Sölvesborg och Olofström, ett sommarprogram för hela Blekinge
och ett specifikt program för Hälleviks camping med ett mindre utbud av kurser där tanken var att få igång kurser på campingen.
Vi marknadsför kurserna även via hemsidan, kurser.se, Facebook och ett Instagramkonto.
Under året har Team allmänmarknad bildats med representanter från respektive kontor.
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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 alla litteratur- trädgårds- och
språkcirklar finns och verkar vi på i stort sett alla små orter i Blekinge. Vi har skapat
bra mötesplatser.
Genomförd verksamhet
• Under föregående år har vi bedrivit ett framgångsrikt arbete med att nå nya

•
•

föreningar. Många föreningar har tagit del av våra informationsträffar och utbildningsinsatser.
Med våra centrala och välkomnande lokaler och personal på samtliga orter har
vi mött hundratals personer varje dag. Dessa möten har skapat nya samarbeten med föreningar.
Under året har vi arbetat med att skapa hållbar utveckling inom alla våra områden. Vi har haft ett utpräglat miljötänk när det gäller val av produkter, i vårt
samarbete med Blekinge Arkipelag har vi värnat om vår natur och miljö i Blekinge.

SVs musikverksamhet

Till SV kommer banden som vill spela med andra eller bara snacka och utveckla sitt
musikintresse. 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
•
•

Musikforum i Karlshamn utvecklas ständigt och nya band tillkommer hela
tiden, ett levande musikhus med mycket energi.
I Sölvesborg har vi nu flera band i våra replokaler.

Bandet ”Dust Bowl Jokies” från Sölvesborg.
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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 inlärningsmiljö.
Gemensamma organisatoriska mål
Vi ska bredda intäktsbasen så att intäkter utöver stats- kommun- och
landstingsbidragsintäkterna uppgår till minst 50 % av totalen.

För att SV långsiktigt ska kunna utveckla verksamheten måste intäktsbasen breddas
och kostnadseffektivitet eftersträvas. Det relativa beroendet av statsanslag och andra
offentliga anslag 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
• Även i år ligger vi runt 50%-målet, vi kom upp till 43%.
Vi ska ge de bästa förutsättningarna för fler cirkelledare att utvecklas i
sin roll och sitt uppdrag.

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. Cirkelledarna ska känna ett stöd från
SV i det pedagogiska ledarskapet. SV behöver gemensamt jobba aktivt för att en ökad
mångfald av människor ska stimuleras att verka som ledare inom folkbildning.
Avdelningens mål

•

Målet för 2018 var att utbilda ytterligare cirkelledare inom olika områden i
SV:s cirkelledarprogram, både gällande Introduktionsutbildningen för nya ledare och nästa steg som är 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
organisationsmarknaden/övrig verksamhet. Utöver detta har även en cirkelledarutbildning inom integration och en cirkelledarutbildning inom området för
personer med funktionsvariationer genomförts.
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Vi ska svara upp mot grundorganisationernas behov och gemensamt
satta planer.
Avdelningens mål

•

Den lokalt nedbrutna viljeinriktning som tagits fram i Blekinge har följts upp
och utvecklas kontinuerligt tillsammans med grundorganisationerna.

•

Vi har tillsammans med grundorganisationerna genomfört studiecirklar i bl.a.
valplanering, ledarskap, datorkurser, miljö och politikerskola. Vi har även
samverkat i 56 olika kulturarrangemang med ämnen som natur, fastighetsskötsel, skogsbruk, djurhållning, musik och historia.

Avdelningens organisatoriska mål
Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap, inkluderande
organisationskultur samt förtroendevalda och anställda med
engagemang och rätt kompetens.

Pedagogisk utveckling

SVs 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 för 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, antingen digitalt eller via

genomgång på kontoren, ”Introduktionsutbildningen”.
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Grundutbildning för cirkelledare har erbjudits nya ledare. Under året har en
grundutbildning genomförts för cirkelledare både inom allmänmarknad och
organisationsmarknaden/övrig verksamhet. Utöver detta har även en cirkelledarutbildning inom integration och en cirkelledarutbildning inom området för
personer med funktionsvariationer genomförts.
I samband med ovanstående utbildningsinsatser får cirkelledarna teoretiska
kunskaper om pedagogik i studiecirklar och många frågor diskuteras. Även
den nya tekniken i form av exempelvis e-listor tas upp som ett nytt verktyg.

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 samtliga förtroendevalda deltagit i någon form av utbildning kopplat till deras roll.
Uppnådda mål

•
•
•
•

Vi har genomfört en styrelseutvärdering tillsammans med valberedningen.
Vi har genomfört styrelseutbildning/kompetensutveckling
Vi har fortsatt vårt visionsarbete avseende de strategiska prioriteringarna
Vi har implementerat idé- och värdegrundsdiskussion i styrelsearbetet.

Styrelsens ledamöter:
Ordförande + AU
1:e Vice ordförande + AU
2:de Vice ordförande
Ledamot + AU
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Revisorer
Auktoriserad revisor
Revisor
Ersättare revisor
Valberedning
Ordförande

Jesper Rehn
Sofia Hidling
Ingrid Hermansson
Mikael Augustsson
Jesper Bengtsson
Yannick Luomala
Jessica Persson
Per-Olof Karlsson
Grand Thornton
Kristin Lundberg, Karlshamn
Ann-Charlotte Johansson, Bräkne Hoby
Ulla Bergqvist, Karlshamn
Arvid Edvardsson, Ringamåla
Nils Ingmar Thorell
Lars Karlsson
Bengt Jonsson
Håkan Pettersson
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Tjänstemän

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. Ledarskapskap i SV ger förutsättningar för lärande. Under föregående år dubblerade vi antalet utbildningsdagar och
det är viktigt att vi gör mycket tillsammans för teamets utveckling. Med en tjänstemannastab som alltid vill utveckla och ständigt vill bli bättre, är det en glädje att vara
avdelningschef. Att vi även i år utökade verksamheten är ett tydligt bevis på att vi arbetar tillsammans och att varje enskild tjänsteman är en viktig kugge i Team Blekinge!
Vi firar framgångar på olika sätt, detta har även resulterat i att vi är väldigt stolta över
SV Blekinge.
Tjänstemän:
Avdelningschef
Verksamhetsutvecklare
Assistenter

100%
600%
290%

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 ut-
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värdering och förbättring av föregående kvalitetsredovisning kommer vi att sätta följande mål:
Genomförd verksamhet och uppnådda mål

•

•

•
•
•

Under året har SV Blekinge arbetat vidare 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. De digitala enkäterna har under 2018 förts över till ett nytt system, Enalyzer, som ska
vara ett mer användarvänligt utvärderingsverktyg. Numera finns även en variant av enkät som kan skickas till ledare och deltagare inom organisationsmarknaden.
Ledningssystemet Barium används av personalen för att bland annat ta fram
den senaste versionen av befintliga dokument.
Under året har en ny plattform, SharePoint, tagits fram. Där samlas gemensamma delade dokument som kan redigeras direkt av flera användare samtidigt.
Rutiner för intern genomlysning har utvecklats och på varje kontor har under
året en intern genomlysning med efterföljande diskussioner genomförts. I
samband med den interna genomlysningen av 2018 års verksamhet ska ett
kortfattat protokoll sammanställas.

Lokaler och tillgänglighet

SV Blekinge har sitt säte i Karlskrona kommun och har kontor i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Utifrån tillgänglighetspolicyn har vi en
handlingsplan för att anpassa våra kontor och studielokaler, samtliga lokaler är nu
genomgångna.
Genomförd verksamhet

•
•
•
•
•

Samtliga lokaler är anpassade utifrån SV Blekinges behov.
Samtliga lokaler är uppfräschade samt erbjuder en god arbetsmiljö vad gäller
ventilation, teknisk utrustning samt anpassade utifrån brandskyddsarbetet.
Vi har modern utrustning vad gäller datorer, bildkanoner och kopiering, vilket
också är bra ur miljösynpunkt.
Lokalerna finns centralt på alla orter.
Vi ser till att vår verksamhet är socialt, finansiellt och miljömässigt hållbar.

Arbetsmiljö

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

•
•
•

SV Blekinge har upprättat en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.
Samtliga kontor har gåtts igenom och uppdaterats avseende brandskyddsutrustning och rutiner för systematiska brandskyddskontroller har utarbetats.
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Årliga skyddsronder har genomförts på samtliga kontor.

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.
SVs uppdragsverksamhet och projekt utgår från SVs värdegrund och använder folkbildningens idé och pedagogik.
Genomförd verksamhet

•

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 och
med samma mål gällande offentliga uppdrag, har i år fått ytterligare ett genombrott. Vi gick samman och skrev på en gemensam upphandling för Länsstyrelsens räkning, gällande en upphandling som hette ”Digilätt-1.1”

•

Vi har under året också börjat arbeta med lite annorlunda strategier och
marknadsföring gällande personalutbildningsområdet. Vi riktar in oss och
kommer mer att fokusera mot ämnen och kurser som vi på SV har bäst möjligheter att genomföra utifrån våra referensramar.

•

Uppdraget ”Gröna Näringar” avslutades efter ett treårs avtal för AFs räkning.
Uppdraget fick bra utvärderingar både från deltagare och uppdragsgivare, vilket kommer att vare ett bra referensuppdrag för SV i framtiden gällande nya
upphandlingar som kommer till stånd. Vi har utvärderat och kvalitetssäkrat allt
detta arbete inom uppdragsverksamheten utifrån mottot och ett eget kvalitetsverktyg för uppdrag – ”Att all feedback ska ses som en gåva som leder till en förbättring”.

•

Gröna Näringsuppdraget enligt ovan och dess metoder samt koncept har gett
oss på SV nya områden att arbeta inom och kom att ligga till grund för ett nytt
stort projekt som vi sökte genom Tillväxtverkets (TVV) under 2018. Det var
inom en utlysning som hette - Nätverk på arbetsmarknaden för utrikesfödda
kvinnor. Projektet som beviljades heter Naturgårdsakademin – En dörröppnare till de gröna jobben. Detta är ett ”jätteprojekt” som sträcker sig över områdena Skåne och Blekinge.

•

Genom Gröna Näringar och projektet nämnt ovan fortsatt arbetet med att utveckla uppdragssidan med många fina gränsöverskridande aktiviteter och
byggt många goda relationer med andra SV avdelningar och uppdragsgivare
gällande att samverka kring olika projekt, uppdrag, lokaler, ämnesområden
samt ledarrekryteringar.

•

Vi har kunnat dra nytta av uppdraget ”Gröna Näringar” och dess metoder och
koncept genom projektmedel från TVV, vilket kommer att skapa många stora
förändringar och möjligheter för kvinnor med utrikes bakgrund och möjligheter för SV som organisation och dess arbete med mångfald och integration.
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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 har en stor vana
att söka och arbeta med projekt såväl internt som externt.
Genomförd verksamhet

•

Projektet ”Jallafilm – din guide till Sverige” har genomförts under 2018 av SV
Blekinge och Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd med stöd av Länsstyrelsen. Projektets syfte är att få asylsökande och nyanlända till bättre förståelse
för det svenska samhället och därigenom skapa en snabbare integration.

•

Projektet ”Skapa nytt” är ett internprojekt i Blekinge som syftar till att få igång
nyskapande verksamhet för nyanlända och personer med funktionsvariationer.

•

Projektet ”Medi@boom väst” har genomförts i Karlshamn och Ronneby.
Medi@boom är en tidning som skapas av personer med olika funktionsvariationer.

•

Trädgårdsakademin ett projekt som syftar till att öka trädgårdsintresset inom
natur och kulturföreningar. Vi vill bevara dem genom att utveckla och samordna dem i en digital plattform.

•

SV Blekinge har under året fått projektet - Naturgårdsakademin en dörröppnare till de “Gröna” jobben, genom Tillväxtverkets utlysning Nätverk och kontakter på arbetsmarknaden gällande utrikesfödda kvinnor.

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.
•

Fokus på våra prioriterade grupper har fortsatt under 2018. Vi har stärkt vår
position och ökat antalet unika deltagare samt timmar ytterligare under året
som gått. Ett arbete som fortsatt och ”burit frukt” under även hela 2018. ”Profillabbet” och det fortsatta varumärkesbygget nationellt och lokalt över olika
verksamhetsområden varit en stor bidragande orsak till detta.

•

Vi har med detta kunnat presentera oss som ett mer modernt och nyskapande
studieförbund mot alla våra marknadsområden. Vi tillsammans i SV Blekinge
har fått en större medvetenhet gällande hur viktig det är med ett bra marknadsföringsarbete och även varit aktiva i de sociala medierna för att sprida
våra fina och goda exempel som vi på avdelningen generar.

•

Vi har skapat nya arenor och kanaler att marknadsföra oss i med olika gränsöverskridande aktiviteter och på så sätt skapat fler mötesplatser för våra deltagare, föreningar och organisationer.
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•

Uppdraget “Gröna Näringar” har också bidragit till att vi kunnat marknadsföra
oss både i Skåne och Blekinge.

•

Arbetet med att förnya vår hemsida både på en nationell nivå som till en lokal
nivå har också inletts under 2018. Nya grepp och moderna sätt att arbeta med
denna har påbörjats.

•

Framtagning av olika broschyrer har gjorts under 2018 såsom en uppdragsbroschyr med tillhörande produktblad samt en broschyr för Naturgårdsakademin som har översatts på fem språk. Utarbetande av en broschyr för MO
och SO har också påbörjats.

•

Nya rutiner gällande marknadsföring och hur vi ska arbeta med våra olika
verksamhetsområden på ett mer effektivt sätt inom SV och i de sociala medierna har också tagits fram.

•

Filmer har köpts in som presenterar SVs stora bredd och visar på de ”Goda exempel” på all verksamhet som vi bedriver inom vår organisation. Dessa filmer
har spridits i de sociala medierna.

•

Olika inspirationsträffar för föreningar genomfördes på alla orter under 2018,
där det serverades ”Go fika” och vår GO, MO och SO fick till sig bra nyttoinformation.

•

Vi också varit representerade på ett flertal trädgårds- och arbetsmässor runt
om i Blekinge och Skåne i samband med uppdraget “Gröna Näringar” och även
också gällande projektet “Naturgårdsakademin”. Vi har också genomfört en
“Inspirationsdag” och haft en invigning av ny lokal i Olofström.

•

Månadsbrevet är fortfarande populärt och aktuellt och har även i år getts ut
två gånger.

•

Vi har blivit bättre på att filma och lägga upp på – Youtube och våra digitala
skärmar alla ”de goda exempel” som finns hos i SV Blekinge. Vi skulle kunna
bli än mer aktiva och bättre vad det gäller att utnyttja detta forum. Planer ligger på att utbilda personalen så att var och en kan sköta skärmarna på ort och
ställe.

6. Ekonomiska förutsättningar
Studieförbundet Vuxenskolans uppdrag och syfte är inte 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. Sammanställning av målen, vad gäller
projektpengar för prioriterade
verksamhetsområden
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.
Genomförd verksamhet

Vi beslutade oss för att satsa extra resurser för personer med funktionsvariationer.
Vi genomförde en uppskattad utbildningskonferens för de cirkelledare och tjänstemän som arbetar inom psykisk och fysisk funktionsvariation. Det är viktigt för våra
anställda inom detta område att få inspiration och utbildning för att kunna arbeta
med målgruppen och utveckla verksamheten. Samtidigt stärks banden mellan våra
tillsvidareanställda cirkelledare i länet och kommungränserna suddas ut.
Vi satsade också på att öka verksamheten ute på våra boenden i länet. Mycket energi
har lagts på att utveckla kontakter med nya äldreboenden framförallt i den västra delen av länet. Verksamheten ökade betydligt och våra insatser är uppskattade
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8. Volymmål för folkbildningsverksamhet
Deltagare

Utfall 2017

Budget 2018

Utfall 2018

4987

5253

5247

Utfall 2017

Budget 2018

Utfall 2018

Funktionsnedsättning

6735

6800

7405

Grundorganisationer

150

160

252

Medlem och samverk. org.

19292

19500

22485

Allmänmarknad

4451

4800

4077

Övrigt

5283

5440

4413

Totalt

35911

36700

38632

Utfall 2017

Budget 2018

Utfall 2018

Allmänmarknad

269

270

226

Funktionsnedsättning

243

250

58

Medlem och samverk. org.

2614

2700

2450

14

18

17

Övrigt

387

550

1032

Totalt

3527

3788

3783

Utfall 2017

Budget 2018

Utfall 2018

34

50

24

Funktionsnedsättning

482

500

727

Medlem och samverk. org.

1183

1200

1613

Grundorganisationerna

47

48

55

Övrigt

89

100

134

Totalt

1835

1898

2553

Antal unika deltagare SC, AF
Studiecirkel
(antal timmar)

Annan folkbildning
(antal timmar)

Grundorganisationerna

Kultur
(antal arrangemang)

Allmänmarknad
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9. 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.
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. 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.
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Slutord - avdelningschefens kommentar

Under 2018 har SV Blekinge lyckats genomföra en mycket omfattande och varierad
verksamhet. Att utöka studietimmarna till 65 392 trodde jag inte var möjligt när jag
klev in i denna organisationen! Att dessutom ha verksamhet inom Uppdrag för Arbetsförmedlingen samtidigt som vi fick in ett nytt projekt från Tillväxtverket skapar
verkligen en organisation som inte ”lägger alla ägg i samma korg”. Under föregående
år satsade vi också mycket resurser på att öka verksamheten inom funktionsvariation
och som vi lyckades!
Stort tack till en snabbfotad tjänstemannastab och tack till en modig styrelse!

Elaine Lindeborg
Avdelningschef SV Blekinge
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