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Förändringskraft
Varje dag möter vi som folkbildare hållbarhetsbegreppet i hela sin bredd. Ena stunden möter
vi frågor om den globala klimatkrisen, i nästa stund om hållbarhet kopplat till ett samhälle
där psykisk ohälsa breder ut sig. Vi möter önskemål om att få lära sig mer, minska det egna
och samhällets sårbarhet och hur jag kan förändra mitt vardagsliv.
Ett hållbart samhälle är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. De är
varandras förutsättningar.
Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge fungerar som infrastruktur för civilsamhället och
genom vår verksamhet tillsammans med 226 föreningar i vårt län bidrar vi till organisationsutveckling, engagemang och hållbart ledarskap, därmed stärks demokratin.
Förändringskraft skapas i den lokala miljön när människor möts, idéer bryts och vi tillsammans förändrar. Det är i den miljön som folkbildningen och civilsamhället verkar. Varje dag,
året om, överallt. Vi finns med studiecirklar och verksamhet i länets alla kommuner. En, för
Blekinge, unik resurs.
Under 2019 har vi drivit ett projekt på uppdrag av Tillväxtverket som omsatte 6 miljoner kronor. Ett enormt stort och svårlett projekt, men som genom utvärderingar visar att vi levererat
bra verksamhet. Integrationsarbetet har löpt på bra och vi har satsat på en mängd nya projekt under 2019.
Vi är många som är framtidsoptimister utan att för den skull blunda för problemen. Bildning
och kunskapsspridning är viktiga verktyg.
Vi som folkbildare är beredda och taggade att få bidra. Tillsammans med övriga folkrörelser,
föreningsliv och det offentliga kan vi nå en bred medborgarförankring för omställning och
förändring.
Nu ser vi fram emot ett brett samarbete med Region Blekinge och länets fem kommuner, som
har en nyckelposition i hållbarhetsarbetet. Studiecirkeln är ett folkbildande verktyg. Den är
tillräckligt stor för att skapa dynamik och samtidigt liten nog för att ge plats åt alla.
Vi ger plats för nytänkande.

Jesper Rehn
Avdelningsordförande
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Till grund för verksamhetsberättelsen finns följande

•
•
•
•
•
•
•
•

SV:s Stadgar.
SV:s nya Idéprogram, värdegrund och vision
SV:s 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 2019.
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1. SV:s övergripande verksamhetsmål till 2025
Studieförbundet Vuxenskolan engagerar år 2025 minst
242 000 människor med folkbildningsaktiviteter.
SV:s 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 resultat

•

Öka avdelningens unika deltagare med 15 % till 2025. Detta innebär att vi i år
skulle öka unika deltagare till 4248 stycken, vi lyckades nå 5 208 stycken.

2. SV:s 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. Vi finns i hela landet och har en lång tradition av hållbar lokal
utveckling. Våra grund-, medlems- och 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. SV tillgängliggör folkbildning för seniorer
för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan. SV Blekinge ska tillsammans med
SPF erbjuda möjligheter till ett livslångt lärande och minska de digitala klyftorna.
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Detta har vi gjort mer av

•

•
•

•

•

SV finns i hela landet och har en lång tradition av hållbar utveckling. Vi samarbetar med 226 föreningar i länet. Vi har under året fortsatt att prioritera våra
grund- medlems- och samverkande organisationer för att samarbeten med civilsamhället är viktigt.
För att möta dagens “unga” seniorer har vi erbjudit ett stort kursutbud där de
har möjlighet att påverka och engagera sig i vår verksamhet. Det ska vara lustfyllt att delta i en studiecirkel.
SV och SPF seniorerna har under året på förbundsnivå tillsammans tagit fram
ett utbildningsmaterial för projektet “Tillsammans mot ensamhet”. Några av
länets lokala SPF-avdelningar har startat studiecirklar i sina styrelser utifrån
materialet.
SV har varit huvudarrangör för Ronnebys Lucia under 2019, det har varit ca
60 uppträdande i hela kommunen. Ronnebys Lucior sprider ljus och glädje på
exempelvis alla äldreboenden i kommunen och på hembygds- och bygdegårdar. SV tycker att detta är en fin kulturell- och historisk tradition som vi gärna
vill bevara. Detta projekt har förenat och bidragit till ett större nätverk för SV
lokalt.
Vi har en pågående dialog och ett gott samarbete med våra föreningar inom
Hembygds-och bygdegårdarna för att möta deras behov.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som
idag har begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
SV:s verksamhet riktar sig brett och utgår från var och ens intresse och behov. Vi är
välkomnande. De 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 Blekinge är den naturliga mötesplatsen i hela
länet.
Detta har vi gjort mer av
• För att nå fler, behöver vi stärka vår egen medvetenhet om normer och värderingar i samhället kring till exempel etnicitet, kultur och religion som kan försvåra för människor att delta i vår verksamhet.
• Vi har arbetat aktivt med att nå målgrupper som är underrepresenterade i vår
verksamhet genom att granska vårt utbud och sätt att kommunicera.
• Vi har arbetat 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.
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Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering
och etablering
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 möte 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

•
•

•
•
•

•

SV använder folkbildningens och kulturens kraft för att skapa tillfällen för
integration och stimulera till inkludering och etablering.
Vi har fortsatt arbetet med att få korttidsutbildade, utrikesfödda kvinnor att
komma ut i aktivitet genom bland annat matlagningskurser för dem som i
framtiden vill arbeta i storkök, cykelkurs för att kunna ta sig till sin praktik
eller arbete eller odlingskurser för dem som vill arbeta med trädgård.
Vi har etablerat fördjupande kontakter i Ronneby med föreningen Bygd i samverkan samt Ronneby kommun där vi dagligen har haft aktiviteter för asylsökande och nyanlända i exempelvis svenska, språkcafé, odling, musik och film.
Vi har fortsatt och fördjupat vårt samarbete med Integrationscentrum i Karlskrona där vi haft Språkcafé, Läxhjälp, Nytt jobb i nytt land och Matlagning.
Vi har utvecklat KABO-skolan i Karlshamn, kursen där nyanlända och svenskar lär sig allt om att bo i lägenhet. Spridning till andra kommuner och län har
inletts samt att vi även kan erbjuda kursen till både hyres- och bostadsrättsföreningar.
I Olofström har vi erbjudit Café Tillsammans, mötesplatsen för svenskar och
invandrare. Varje vecka har det funnits olika teman för att locka så stor målgrupp som möjligt.
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Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för
människor med funktionsvariation, för ökat inflytande över det
egna livet och samhället i stort
SV:s 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 har möjliggjort för målgruppen att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin vardag, samhället i stort och SV:s verksamhet.
Detta har vi gjort mer av

•
•
•

•
•
•

•
•

Personer med gravt flerfunktionshinder är en grupp som vi når med bildning
och kultur. Här har SV en viktig roll att fylla.
Vi har arbetat med att utveckla och utöka våra verksamheter på äldreboende
med hjälp av musik, högläsning och andra sociala aktiviteter.
Vi har fått en donation av musikern Johan Schuster mer känd som “Shellback”
för att anordna musik på demensboende i Karlshamn “Till minne av mormor
Martha”. Detta sker genom samarbete med Demensföreningen i Karlshamn.
Genom vårt projekt Läskraft har vi möjliggjort delaktigheten för personer med
demensdiagnos.
Vi har genom Medi@Boom stärkt den enskilda individen och hjälpt till att
göra deras röster hörda i debatter, genom artiklar och reportage.
Under Psykiatriveckan 2019 har vi haft 55 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 bland annat Hasse Brontén om sin uppväxt med en manodepressiv
pappa, Erik Donell om att leva med ADHD och tvång och Olga Persson från
Unizson om sexuellt våld för att nämna några. Arrangemangen hade totalt
5790 besökande under veckan. Psykiatriveckan avslutades med ett lopp “PSloppet” och Skogsbad som arrangerades i Karlshamn.
SV Blekinge har tagit fram en folder “Våga Prata - Känslor på papper” efter
workshopen under 2018 års psykiatrivecka.
Genom samarbetet med kommunerna har vi anordnat möten för anhöriga.
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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.
Detta har vi gjort mer av

•
•

•

Det är standard sedan flera år tillbaka att vi arbetar med videokonferenser, bra
för miljön och sparar tid.
Lika viktigt som att kunna erbjuda bra digital verksamhet är det 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 vår 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 utgöra standard i
SV.

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. SV skapar en plan för samarbetet som följs upp
och utvärderas.
Detta har vi gjort mer av

•
•

SV har tillsammans med grundorganisationerna tagit fram en viljeinriktning
där alla parter är överens om att det gemensamma arbetet sker i dialog och
samförstånd.
Vi har tillsammans med grundorganisationerna genomfört studiecirklar i
bland annat kommunala frågor, skogskunskap, integration och föreningsteknik. Vi har även samverkat i 85 olika kulturarrangemang med ämnen som betesmarker, skogsbruk, energi, kommunernas framtidsvisioner och musikunderhållning.
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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.
Detta har vi gjort mer av

•

•
•
•
•
•
•

Med ny teknik och nya 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 kompetensoch utbildningsmål i centrum.
Vi har erbjudit internutbildningar och kompetensutveckling för våra cirkelledare. Utbildade cirkelledare registreras i Gustav för gemensam uppföljning
och kvalitetssäkring.
Vi har erbjudit nya cirkelledare SV:s digitala utbildning “Att leda cirkel” alternativt gå igenom boken “Leda cirkel” med nya cirkelledare.
Cirkelledarna har också erbjudits utbildningstillfällen i Cirkelledarutbildning,
Grund som utgår från det nya materialet “Att leda cirkel”.
Cirkelledare inom biodling har erbjudits en särskilt anpassad cirkelledarutbildning.
Vi har erbjudit tillsvidareanställda cirkelledare utbildning i HLR och en gemensam kompetensutvecklingsdag.
Under 2019 erbjöd vi inspiration och kompetenshöjande skapardag för cirkelledare som använder hantverket i sin verksamhet.
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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.
Detta har vi gjort mer av

•
•
•
•

Vi har planerat och genomfört 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 har genomfört styrelseutbildning såsom “team building” och avsatt tid för
visionsarbete
Vi har erbjudit 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.
Detta har vi gjort mer av

•
•
•
•

Vi har bedrivit ett omfattande projekt på uppdrag av Tillväxtverket, nämligen
Naturgården i Blekinge och Skåne.
Vi har utökat uppdrag och uppdragsgivare, vilket ger förutom utvecklingskraft
nödvändiga resurser för att kunna skapa ekonomiskt överskott i verksamheten.
Fortsatt utveckling av gemensamma nyckeltal på bland annat områdena verksamhet, ekonomi och HR och att utveckla våra intäktsmodeller inte minst på
allmänmarknaden.
Ökat SV:s egenfinansiering genom ökade deltagarintäkter, ökad projektfinansiering och en strategi för affärsutveckling.
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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.
Detta har vi gjort mer av

•
•

Vi sprider och delar framgångsrika innovations- och förnyelsekoncept mellan
varandra och våra samarbetspartners.
Vi har skapat nya filmer kring hela SV Blekinges verksamhet, som har setts
och gillats av många intresserade Blekingebor.

3. Våra verksamhetsområden
Allmänmarknad
SV Blekinge erbjöd över 400 studiecirklar 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 individens behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr utbudet. Vi erbjuder ett brett och aktuellt verksamhetsutbud med gemensam profil.
Ett stort arbete gjordes för att få in rätt cirkelledare och ett intressant utbud.
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Detta har vi gjort mer av

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi satsade på ett 20-tal nya kurser varav minst hälften har startat. Exempel på
nya kurser är:
“Höns i trädgården”, “Beskärning av fruktträd, häckar, buskar och rosor”,
“Glasfusing”, “Tyska-, Franska- och Spanska-kurser”, “Illustrera med blyerts”,
“Antiinflammatorisk mat” och “Mat från världens kök”.
Under året har vi bedrivit flera kortare kurser under sommaren tex “Måla akvarell vid havet – ute på Möcklö” och “Akvarellhelg i Saxemara”. Dessa kurser
var uppskattade även av deltagare som kom utanför Blekinges gräns, vilket innebär att SV får nya unika deltagare.
Populära helgkurser har varit: “Kroki”, “Vedic Art”, “Silver -och guldsmide”. Vi
märker att det idag är fler deltagare som väljer att gå kortare och mer intensiva
kurser.
SV är det största studieförbundet i Blekinge som tillhandahåller flest kurser i
navigation, jägarskola och biodling. Under året har en Grundkurs för nya cirkelledare inom biodling genomförts.
Runt 15 nya cirkelledare har rekryterats under året. Rekryteringsprocessen av
nya ledare sker kontinuerligt.
Många deltagare har under året velat gå kurs i motorsåg- och röjsåg men det
har varit svårigheter med att få fram cirkelledare i ämnet. SV har som mål att
vara störst även inom motorsåg- och röjsågs-kurser framöver.
SV har ett mycket gott samarbete med biblioteken i Blekinge som har resulterat i många uppskattade föreläsningar där vi möter en ny publik och framförallt många män.
Studieprogrammet delas ut till samtliga hushåll som är prenumeranter på BLT
och Sydöstran, där når vi runt 40 000 personer.
SV:s breda utbud av kurser marknadsförs även via vår hemsida, kurser.se, Facebook och vårt Instagramkonto.
Team Allmänmarknad träffas 2 gånger per år för att tillsammans utveckla allmänmarknaden.
Anordnat inspirationsdag för våra ledare inom hantverk.

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.
Detta har vi gjort mer av

•
•
•

Vi har skapat bra och nya mötesplatser genom våra trädgårdscirklar.
Vi har 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.
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SV:s musikverksamhet
Till SV kommer banden som vill spela med andra eller 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.
Detta har vi gjort mer av

•
•

Musikforum i Karlshamn utvecklas ständigt och nya band tillkommer hela
tiden, ett levande musikhus med mycket energi.
I Sölvesborg har vi numera 5 band i våra replokaler.

4. 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. 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.
Tjänstemän
Det är våra tjänstemän som är SV Blekinges största tillgång och den avgörande faktorn för verksamhetens utveckling. Det är denna täta personalgrupp som alltid levererar goda resultat till verksamheten. Vår styrka är att vi är snabbfotade och alltid på
tårna för att nå nya grupper och projekt. Vi är stolta över vårt team och vi är ett sammansvetsat gäng som är oerhört engagerade i verksamheten. Vårt driv skapar möjligheter!
Grunden för att säkerställa en framtida kompetensförsörjning är att skapa en verksamhet som präglas av professionalism och goda utvecklingsmöjligheter, ett gott ledarskap, en säker arbetsmiljö och ett agerande i linje med gemensamma mål och värderingar som viktiga beståndsdelar.
Tjänstemän:
Avdelningschef 100%
Verksamhetsutvecklare 500%
Assistenter 375%
Genomförd verksamhet och uppnådda mål

•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har en generös inställning till kompetensutveckling som förutsätter det individuella medarbetaransvaret.
Under året har alla tjänstemän deltagit i någon form av utbildning kopplat till
deras roll. Det är viktigt att investera i kunskap.
I SV Blekinge tillämpar vi ett coachande ledarskap.
Vi har ett öppet arbetsklimat som bidrar till trivsel och ömsesidig respekt.
Ledningsgruppen har träffats 11 gånger.
Personaldagar med kompetensutveckling inom ekonomi, HR och team building har skett med samtliga tjänstemän.
Friskvårdsdag med föreläsare- om hur vi lyfter varandra
Yoga och HLR provade vi också.
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Målet är att det ska vara roligt att gå till jobbet och varje tjänstemän ska känna
sig trygg.

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:
Detta har vi gjort mer av

•
•

•
•

•

Måluppfyllelsen kommer regelbundet att stämmas av i samband med avstämningar samt ingå i kvalitetsredovisning.
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 förts över till ett nytt system, Enalyzer, som ska vara ett mer
användarvänligt utvärderingsverktyg.
Den relativt nya plattformen, SharePoint, har använts i större omfattning. 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 2019 års verksamhet ska ett
kortfattat protokoll sammanställas. Resultatet av den interna genomlysningen
ska leda till ett förbättringsarbete.
För verksamheten i Karlskrona och Olofström genomfördes under året en genomlysning av förbundet.

Lokaler och tillgänglighet
SV Blekinge har sitt säte i Karlskrona kommun och har kontor i Karlskrona, Karlshamn, Ronneby, Olofström, och Sölvesborg. Vi utför årliga genomgångar av avdelningens tillgänglighet och anpassar våra lokaler utifrån tillgänglighetspolicyn. Samtliga lokaler är välutrustade och väl anpassade för utbildning.
Detta har vi gjort mer av

•
•
•
•

Alla våra lokaler är nu tillgänglighetsanpassade.
Bekväma bord och stolar i samtliga utbildningsmiljöer.
Lokalerna är anpassade efter SV Blekinges behov.
Samtliga lokaler är uppfräschade samt erbjuder en god arbetsmiljö vad gäller
ventilation, teknisk utrustning samt anpassade utifrån brandskyddsarbetet.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljökommittén träffas kontinuerligt och driver och dokumenterar arbetsmiljöarbetet som inkluderar att undersöka risker, genomföra riskanalyser, åtgärda samt
följa upp.
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Detta har vi gjort mer av

•
•
•
•

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

Miljö och hållbarhet
Som utgångspunkt för SV:s 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.
Avdelningens mål

•
•

Uppfyllandet av miljöpolicyn har kontrollerats och målen ska mätas regelbundet av respektive enhet.
Vi har numera en tjänsteman som arbetar med hållbarhetsfrågorna internt.

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. Vi har en stor vana
att söka och arbeta med projekt såväl internt som externt.
Detta har vi gjort mer av

•

Naturgårdsakademin, en dörröppnare till de “Gröna” jobben, genom Tillväxtverkets utlysning Nätverk och kontakter på arbetsmarknaden gällande utrikesfödda kvinnor. Projektet blev under året förlängt till våren 2020 samt har bidragit till många gränsöverskridande samarbeten mellan våra SV- avdelningar
i Sverige såsom bland annat SV Örebro, SV Göteborg och SV Skåneland. Projektet Naturgårdsakademin går nu mot sitt slut och vi har under året som gått
haft ca 100 utlandsfödda kvinnor inskrivna i programmet som vi har bedrivit i
både i Skåne och Blekinge. Många av kvinnorna har gått till utbildning, praktik
eller arbete.
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•

Inom Projektet Naturgårdsakademin har vi haft totalt mellan 20–25 personer
anställda med olika befattningar såsom språkstödjare, coacher, handledare
samt projektledare. Utöver detta har vi i programmet haft föreläsare och konsulter med hög kvalitet som bidragit till ett fint och givande program för vår
målgrupp. Ett stort projekt som krävt mycket resurser men som också gett
många fina samarbeten och utvecklat SV Blekinges verksamhet framåt inom
bland annat integrationen.

•

Projektet “Jallafilm - din guide till Sverige” på uppdrag av Länsstyrelsen avslutades under 2019. Projektet syfte var att få asylsökande och nyanlända att
bättre förstå det svenska samhället och därmed skapa en snabbare integration.

•

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

•

Projektet “Vivaldi” har antagits av SV:s styrelse, där målgruppen är utlandsfödda, som via validering kommer att synliggöra dess individuella kompetens.
Där man till exempel kan ge individens möjlighet att stärka sin förmåga i det
svenska språket.

•

Projektet ”Gröna fingrar” på uppdrag av Länsstyrelsen startades under höstterminen 2019. Genom odling som verktyg gavs målgruppen asylsökande en
introduktion i odling. Målet är att skapa gemenskap genom odling i olika bostadsområden.

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 SV:s värdegrund och använder folkbildningens idé och pedagogik.
Detta har vi gjort mer av

•

Arbetet med att utveckla uppdragssidan gällande privata- och offentliga uppdrag internt har lyfts till ytterligare en nivå. Nationellt har vi haft erfarenhetsutbyte och en hel del gränsöverskridande samarbete har inletts mellan olika
SV-avdelningar i Sverige. I andra SV-avdelningar har det funnits intresse för
att arbeta med personalutbildningar på olika håll. Där har SV Blekinge bidragit med information och material för att andra avdelningar ska kunna komma
igång med liknande verksamhet i övriga landet.

•

Vi har riktat in oss och har fokuserat mot ämnen och kurser inom personalutbildning som vi på SV har bäst möjligheter att genomföra utifrån våra referensramar, det vill säga där vi har ledare samt resurser med de kompetenser
och lokaliteter som krävs.

Verksamhetsplan mall 2020-01-21 LO

Verksamhetsberättelse SV Blekinge

Sida 18 av 23

•

Vi har Initierat till direktupphandling och genomfört uppdragsverksamhet i
form av exempelvis Yogautbildning till en av våra kommuner i Blekinge.

•

Vi har erbjudit våra målgrupper digitala utbildningskoncept och gjort våra
kurser än mer tillgängliga genom nya metoder för digital inlärning.

•

Vi har under året dragit lärdom av vår verksamhet och resurser som vi knutit
till oss och både inom uppdrag och projekt hittat nya koncept och idéer att arbeta vidare med inom uppdragsverksamheten. Där vi bland annat under året
har satsat på att bygga upp nya verksamheter inom uppdragsverksamhet tillsammans med SV Göteborg och ALMA Utbildning.

Kommunikation och marknadsföring
Varumärkesundersökningen som vi gjorde under 2019 visar att kännedomen om SV
är relativt hög bland allmänhet och kommunala beslutsfattare. Däremot är det många
bland allmänheten som inte har några associationer, varken positiva eller negativa till
SV. 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.
Detta har vi gjort mer av

•

Fokus på våra prioriterade grupper har fortsatt under 2019.

•

De nya rutiner gällande marknadsföring som vi införde under 2018–2019 om
hur vi ska arbeta med våra olika verksamhetsområden på ett mer effektivt sätt
inom SV och i sociala medierna verkar har burit frukt och medfört att vi stärkt
vår position ytterligare och ökat våra timmar totalt.

•

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.

•

Nytt för i år är vår PodCast – REFLEX som ska spegla vår verksamhet och berätta de goda exemplen och solskenshistorier som finns och som genomförs
hos SV Blekinge och i våra föreningar samt organisationer. Första avsnittet
spelades in i december månad 2019, https://www.sv.se/avdelningar/sv-blekinge/nyhetslista-blekinge/reflex---sv-blekinges-podcast/

•

Månadsbrevet som ges ut höst och vår är fortfarande populärt och många
skickar in sina bidrag på genomförd verksamhet.

•

Filmer köptes in 2018 och dessa presenterar SV:s stora bredd och visar på alla
“de goda exempel” som vi bedriver inom vår organisation. Filmerna har även
under 2019 spridits i sociala medier och har använts som marknadsföring i
samband med att våra kursprogram har gått ut.

•

Vi har under 2019 blivit ännu bättre bra på att filma och lägga upp på –
Youtube samt använda på våra digitala skärmar alla ”de goda exempel” som
finns i SV Blekinge. Personalen på vart och ett av våra kontor i Blekinge sköter

Verksamhetsplan mall 2020-01-21 LO

Verksamhetsberättelse SV Blekinge

Sida 19 av 23

nu skärmarna och lägger upp lokala aktiviteter som förekommer. Detta för att
visa de lokala aktiviteter som finns på dessa olika orter.
•

Nytt för i år var att vi slog ihop vår SV-dag med Kulturnatten i Karlshamn, på
så sätt mötte vi många fler människor och kunde marknadsföra oss till fler.

•

Vi har blivit mycket bättre på att kvalitetssäkra och följa upp våra marknadsföringsaktiviteter och samordningen har blivit bättre mellan olika aktiviteter och
verksamheter vad det gäller marknadsföringen.

5. 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 åren jobbat med
3 000 personer, vilket gör Blekinge till en avdelning som mött och utbildat flest i Sverige.
Avdelningens mål

•
•
•

Vi har genomfört svenska från dag 1 för hela 199 personer.
43 unika deltagare har genomgått vardagssvenska.
I uppsökande och motiverande insatser nådde vi 104 personer.
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6. Medarbetare
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 7 ledamöter, valberedningen av 4 ledamöter och revisorerna av 2
personer. Under året har 9 förtroendevalda deltagit i någon form av utbildning kopplat
till deras roll.
Styrelsens ledamöter:
Ordförande + AU
1:e vice Ordförande + AU
2:e vice Ordförande
Ledamot + AU
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Revisorer
Auktoriserad revisor
Revisor
Ersättare revisor
Valberedning
Ordförande

Jesper Rehn
Sofia Hidling
Ingrid Hermansson
Mikael Augustsson
Jesper Bengtsson
Per-Olof Karlsson
Yannick Luomala
Grant Thornton
Kristin Lundberg
Ann-Charlotte Johansson
Ulla Bergqvist
Arvid Edvardsson
Nils Ingmar Thorell
Lars Karlsson
Bengt Jonsson
Håkan Pettersson

Uppnådda mål

•
•
•

Vi har genomfört en styrelseutbildning/kompetensutveckling/teambuilding.
Vi har genomfört visionsdagar avseende de strategiska prioriteringarna.
Vi har fortsatt med idé- och värdegrundsdiskussion i styrelsearbetet.

Fr. v.: Elaine Lindeborg (avdelningschef), Josephine Bladh (förbundsstyrelsen), Karin Hansson (HR-chef),
Per-Olof Karlsson, Jesper Rehn, Ingrid Hermansson, Jesper Bengtsson, Sofia Hidling.
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7. Statens syften och volymmål folkbildning
Deltagare

Antal unika deltagare SC, AF
Studiecirkel
(antal timmar)

Funktionsnedsättning
Grundorganisationer
Medlem och samverk. org.
Allmänmarknad
Övrigt
Totalt
Annan folkbildning
(antal timmar)

Allmänmarknad
Funktionsnedsättning
Medlem och samverk. org.
Grundorganisationerna
Övrigt
Totalt
Kultur
(antal arrangemang)

Allmänmarknad
Funktionsnedsättning
Medlem och samverk. org.
Grundorganisationerna
Övrigt
Totalt
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Utfall 2018

Budget 2019

Utfall 2019

5247

5300

5208

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall 2019

7405
252
22485
4077
4413
38 632

7450
250
22500
4100
4500
38800

6650
127
27609
3529
4304
42219

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall 2019

226
58
2450
17
1032
3783

250
200
2500
15
1000
3965

504
80
2545
11
439
3579

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall 2019

24
727
1613
55
134
2553

26
730
1650
50
100
2556

64
583
1676
75
46
2444
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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 funktionsvariationer 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.

8. Sammanställning av målen
Mål

Kommentar

Att “Berätta berättelsen” om
all vår fantastiska verksamhet inom bl a funktionsvariationer. För att kunna nå ut
till ännu fler som inte känner till oss. Målet var att öka
verksamheten för framförallt personer med stroke,
demens eller psykisk ohälsa.

Det blev en mängd filmer som vi har nått
Under
ut med på ett helt annat sätt än tidigare!
2019
Via FB och vår hemsida har vi kunnat
lägga ut filmerna om och om igen. Vi stannade inte bara vid filmer inom funktionsvariation utan fortsatte med Allmänmarknad, Naturgården och olika projekt. Vi
presenterade personal och styrelse. Det
blev ett gäng proffsiga filmer!

Verksamhetsplan mall 2020-01-21 LO

Genomfört

Verksamhetsberättelse SV Blekinge

Sida 23 av 23

9. Slutord - avdelningschefens kommentar
Under året har vi bedrivet en mängd olika projekt, det största var Tillväxtverkets
Naturgården, som kom att omfatta både Blekinge och Skåne. Det lyckades förträffligt
och många var de som blev mycket nöjda med de utbildningsinsatser projektet gav.
Vi hade en verksamhetsökning även i år, vilket är en bedrift då vi var underbemannade
stor del av året. Integrationen har fortsatt utvecklats och räknas nu som vår ordinarie
verksamhet.
Ett stort tack till en effektiv och engagerad personalstyrka och tack till en modig och
intresserad styrelse.

______________________
Elaine Lindeborg
Avdelningschef SV

Eldshow av Robin ”Rocko” Falck, ett av alla arrangemang på SV-dagen 2019
som denna gång förlagd i Karlshamn.
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