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Vi antar utmaningen – det gör vi alltid!
Vi lever och verkar i en minst sagt utmanande tid. En pågående samhällskris,
coronapandemin, som för oss inom Studieförbundet Vuxenskolan innebär att vi nu utvecklar
vår gemensamma förmåga att nå fram med folkbildande aktiviteter samtidigt som vi fortsatt
tar ett starkt och uttalat ansvar för att begränsa smittspridningen.
Vi har ställt om och försökt ställa upp – istället för att ställa in, men verksamhet har också
ställts in under året. Framför allt har detta drabbat personer som redan står längre från
folkbildning och kultur. Så som personer med funktionsnedsättning och äldre på t ex
demensboenden. Den verksamhet som har ställts in eller skjutits upp, har medfört lägre
verksamhetskostnader och därmed ett ekonomiskt överskott. Samtidigt innebär det en
verksamhetsskuld till de vi skulle nått med folkbildning. Detta kommer vi att jobba hårt för att
återställa genom framtida satsningar inom folkbildningen.
Under hösten har en del kritik riktats mot studieförbunden. Kritikernas slutsats handlar om
att vi istället för att jobba mot vår vision och utifrån statens syfte med folkbildningen, ägnar
oss åt bidragsoptimering. Vi vet dock att denna kritik till stora delar är missriktad och framför
allt oproportionerlig. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför det faktum att det finns problem
och att det förekommer bidragsfusk även i studieförbunden. Vi är lika lite som till exempel
kommuner eller Försäkringskassan skyddade mot individer som har för avsikt att utnyttja
systemet och fuska med skattemedel.
Vi argumenterar främst för folkbildningens värde, inte för vår egen överlevnad. Vi
argumenterar för att samhället består av något mer än staten och marknaden. Det handlar inte
bara om det ekonomiska stödet, utan genom stödet ges också ett erkännande som ytterst
handlar om människors egenmakt. Vi anser att inte stödja människors fria och frivilliga
organisering är synonymt med att ge de odemokratiska krafterna rätt. Vi anser att människor
med olika åsikter behöver mötas och samtala mer och inte mindre.

Vi ger plats för demokrati.
Jesper Rehn
Avdelningsordförande

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, vår värdegrund
SV:s strategiska plan för 2020–2021
Statens syfte med folkbildningsanslaget
SV:s kvalitetsarbete
Behov och önskemål från deltagare, lokala föreningar, samarbetsorganisationer,
kommunala enheter och fristående grupper
Grundorganisationernas viljeinriktning
Resultatavstämningar och mätningar för avdelningen under 2020, så som
medarbetarenkät
Verksamhetsplan 2020

Plats för demokrati

1. SV:s övergripande verksamhetsmål
till 2025
Studieförbundet Vuxenskolan ger år 2025 fler än 242 000
människor, i hela landet, möjlighet att utvecklas genom att nå
dem med folkbildningsaktiviteter.
SV:s övergripande mål är att nå många människor. Vår folkbildningspedagogik ger människor
verktyg att växa genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår värdegrund utgår från individens
rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som
stärker den liberala demokratin. SV eftersträvar att finnas i hela landet med
folkbildningsaktiviteter utgående från de lokala förutsättningarna. Målet mäts genom unika
deltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet i arrangemangstypen folkbildning
samt genom den lokala närvaron. Att nå målet är ett gemensamt ansvar för hela
organisationen och varje avdelning har ett ansvar för att formulera samt följa upp och
utvärdera det övergripande gemensamma verksamhetsmålet. Tillgänglighet, dialog som
bygger tillit och ett förtroendefullt samarbete är viktiga delar i arbetet för att nå individer och
grupper som vi i dag inte når med våra folkbildningsaktiviteter.

Avdelningens resultat
•

Öka avdelningens unika deltagare med 15 % till 2025. Detta innebär att vi i år skulle
öka unika deltagare till 4 325 stycken, vi lyckades nå 3 720 stycken, vilket är ett bra
resultat under en pandemi.

2. SV:s prioriteringar
2.1 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.
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.
För att vara relevanta och moderna så är det nödvändigt att SV lyckas nå, attrahera, engagera
och möjliggöra ledarskap för unga människor – som deltagare, cirkelledare, medarbetare och
förtroendevalda.
SV har ett särskilt ansvar för att genom öppenhet, transparens och dialog utveckla nya former
för föreningslivet. Det gör vi genom att vara lyhörda, aktivt söka nya samarbeten och vara

öppna också för föreningsutveckling utanför den traditionella boxen. Genom detta ökar vår
styrka som lokal kraft.

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 grundmedlems- och samverkande organisationer för att samarbeten med civilsamhället är
viktigt.

•

Vi har tillsammans med grundorganisationerna utifrån tidigare framtagen
viljeinriktning genomfört verksamhet som till exempel digitala föreläsningar och
ledarskapsutbildning. Verksamheten har dock inte blivit så stor som planerat på
grund av pandemin.

•

SV och SPF Seniorerna fortsatte i början av året arbetet med projektet
“Tillsammans mot ensamhet”. Flera av de lokala SPF-avdelningarna
startade studiecirklar i styrelserna utifrån materialet. I och med pandemin
fick detta arbete pausas.

•

Hembygds- och Bygdegårdar: Personal från SV har medverkat och varit
behjälplig vid Blekingebygdegårdsdistrikts digitala distriktsstämma under
våren. I och med att pandemin slog till tvingades både utställningar och
föreläsningar att ställas in och påbörjade studiecirklar att avbrytas i förtid.
Kreativiteten har varit stor bland föreningarna när möjlighet har getts har
kulturarrangemang och cirklar förflyttats utomhus och anpassats efter
rådande restriktioner. Viss verksamhet har trots allt gått att genomföra. Ett
fåtal arrangemang har skett digitalt. SV har ett gott samarbete med
Hembygds- och bygdegårdsföreningarna i länet.

•

När pandemin blev ett faktum och alla våra äldreboende stängde ner
verksamheter och fysiska besök ställde SV Blekinge snabbt om till att
erbjuda våra äldreboende digital verksamhet i form av musikunderhållning
och högläsning. Genom att ta fram enkla instruktioner till personalen på
kommunernas boende så har möjligheten att ta del av vår verksamhet
digitalt möjliggjorts. De digitala musikevenemangen är återkommande
varje vecka eftersom det är viktigt med kontinuiteten.

•

SV Blekinge tog över ansvaret för Ronnebys Lucia 2019. Detta år blev en ny
utmaning då vi fick tänka om och göra en annorlunda luciauttagning.
Vidare arbetade vi fram ett program tillsammans med Svenska Kyrkan i
Ronneby för att kunna göra inspelning och sända detta digitalt till våra
äldreboende, gruppboende och företagare som normalt får fysiska besök av
vår Lucia. Genom ett samarbete och med stöd från Ronneby kommun så
kunde vi sända Lucia via Facebook och hemsidor med start 11 december till
11 januari.

•

Tack vare våra fantastiska cirkelledare gjordes en adventskalender som
sändes på SV Blekinges Facebook-sida på alla adventssöndagar. Det blev en
fantastisk mix av underhållning och berättande.

2.2 Studieförbundet riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte
får del av våra folkbildningsaktiviteter
SV:s verksamhet riktar sig brett och utgår från var och ens intresse och behov. Vi är
välkomnande. Den som deltar i vår folkbildningsverksamhet gör det oavsett bakgrund. En
mångfald av deltagare är en tillgång och stärker folkbildningens grunder. Mötesplatsen i sin
bredaste definition är en styrka.
En viktig del i integrationsarbete är att via folkbildningen ge människor med olika bakgrund
möjlighet att mötas i vardagen. SV:s verksamhet ska bidra både till individens egen utveckling
och till etablering i föreningsliv och samhälle. I vår verksamhet är vi medvetna om normer och
värderingar i samhället kring till exempel etnicitet, kultur och religion som kan försvåra för en
mångfald av människor att delta i vår verksamhet.
SV tillgängliggör folkbildning för människor med funktionsvariation. SV ska möjliggöra för
människor att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin vardag,
samhället i stort och SV:s verksamhet. Vår verksamhet för människor med funktionsvariation
vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället.
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.

Detta har vi gjort mer av
Personer med funktions-hinder/-variationer 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.
Under året med rådande pandemi så har vi erbjudit främst digitala
verksamheter men också utomhusaktiviteter.

•

Demensföreningen Karlshamn fick förmånen att under 2020 förvalta en
stor donation från Johan ”Shellback” Schuster för musik på våra
demensboenden i Karlshamn. Projektet startades upp i samarbete med
Kerstin Schuster (Johans mor) och SV Blekinge. Projektet innebar att alla
demensboendena skulle få en spelning av lokala artister varannan vecka
fr o m januari tom juni månad. SV Blekinge ansvarade för planeringen och
rekryteringen med fullt arbetsgivaransvar för samtliga musiker. Projektet
startade upp med en otrolig fin respons från boende, anhöriga och
personal. Men den 11 mars fick vi pausa projektet då Corona-pandemin
bröt ut i världen och i Sverige. Projektet har mottagits med öppna armar
och bidragit till mycket glädje, sång, dans och skratt. Vi hoppas och tror att
detta fina projekt får fortsätta då pandemin har lagt sig.

•

I projektet Läskraft har vi tack vare ett fint samarbete med bland annat
Röda Korset, Biblioteken, Demensföreningen och Kommunerna genomfört
flera högläsningsstunder på kommunernas äldreboende. Läskraft har
möjliggjort delaktigheten för personer med demensdiagnos. Från och med
mars 2020 ställde vi om och erbjöd flera digitala högläsningar.

•

En av SV Blekinges högläsare Sebastian Åkesson fick ta emot Årets
Läsombuds pris från MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier).

Sebastian fick främst pris för att han ställde om och började läsa högt
digitalt på SV:s Facebook-sida.
•

Vi har genom Medi@Boom stärkt den enskilda individen och hjälpt till att
göra deras röster hörda i debatter, genom artiklar och reportage.
Medi@Boom har tyvärr inte kunnat träffats så mycket under året. Vår
cirkelledare håller däremot kontakten med deltagarna så att alla ska
fortsätta att känna tillhörighet i gruppen.

•

Vi har i samarbete med SV Jönköping och Allmänna Arvsfonden genomfört
“Min Säkerhet” vilket är ett projekt som riktar sig till målgruppen vuxna
personer i åldern 20 - 65 år med lindrig/måttlig intellektuell
funktionsnedsättning och/eller NPF diagnos. Projektet är ett helt nytt
säkerhetskoncept med en studiehandledning, ett deltagarmaterial och en
säkerhetsapp för målgruppen. Säkerhetsutbildningen har gett målgruppen
nya redskap för att förstå och handla i en eventuell risksituation samt gett
deltagarna ökad trygghet, egenmakt och känslan av att kunna påverka sitt
liv i en positiv riktning.

•

SV:s Funkisfilm har i samarbete med Kulturverkstan i Karlskrona kunnat
erbjuda en Corona anpassad filmpremiär med Pelle Svanslös under hösten.
Funkisfilm är en grupp med intresse för film och skapande. De gör fantasier
verkliga genom att själva tillverka rekvisita, skriva manus och spela in
filmen. När inspelningen är klar hjälps deltagarna åt att redigera, klippa
och klistra så att deras filmer blir proffsiga kortfilmer.

•

Under Psykiatriveckan vecka 41, 2020 skulle vi haft 10-årsjubileum. På
grund av pandemin så valde vi att göra ett flertal olika digitala
föreställningar/föreläsningar istället. 5 föreläsningstillfällen med Suicide
Zero (475 deltagare) och 1 tillfälle med Anders Håkansson om spelberoende
för yrkesverksamma (218 deltagare). Det övriga programmet flyttades fram
till vecka 18, 2021. Detta är ett samarbete mellan SV Blekinge, NSPH
Blekinge och den kommunala brukarsamordnaren i Blekinge.

•

I samverkan mellan SV Blekinge, NSPH Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge
och den kommunala brukarsamordnaren har det genomförts 3 digitala
föreställningar i samband med Prideveckan. Föreställningen kallad “Oscar
Sternulf- komma ut” med 85 deltagare.

•

Genom samarbetet med kommunerna har vi anordnat ett flertal
temamöten för anhöriga då pandemin tillåtit detta och under anpassade
former.

2.3 Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för
hållbarhet, 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.
I Studieförbundet Vuxenskolans vision ingår att vi tillsammans med andra vill bidra till att
bygga en värld som präglas av hållbar utveckling, där ekonomiska, sociala och miljömässiga
förhållanden bildar en helhet. I vardagliga kontakter möter och hanterar vi
hållbarhetsbegreppets tre dimensioner. Hållbarhet handlar i grunden om att bygga ett
samhälle som blir demokratiskt starkare och ger alla människor möjlighet att få sina
grundläggande mänskliga behov uppfyllda.
Folkbildningen är en stark förändringskraft. För att behålla och förstärka den positionen krävs
ett kontinuerligt förnyelsearbete där innovation och vilja till förändring prioriteras såväl i
verksamheten som i det offentliga tilltalet. Flexibilitet, nyfikenhet, närvaro, våghalsighet och
att vara snabbfotad är avgörande faktorer för en organisation som vill fortsätta att vara
framgångsrik.

Detta har vi gjort mer av
Under förnyelse och Innovation har SV Blekinge varit med och finansierat projektet
Rappaskall. Projektet är ett bildningsprojekt som har till syfte att inkludera Blekingebor i
allmänhet och Ronnebybor i synnerhet, kring historisk forskning och kunskap. Målet är att
engagera organisationer och individer att diskutera, förstå och gestalta den egna historien för
varandra och besökare. Rappaskall är ett dialektalt ord och blekingska för efterspaning eller
skallgång - det Teater kontur vill efterspana är Blekinges glömda och gömda historia insatt i ett
större europeiskt perspektiv. Projektet kommer att pågå under 3 års tid.
Internt har vi använt oss av digitala mötesformer och därmed undvikit tjänsteresor, vilket är
bra för miljön. Vi har minskat engångsartiklar och minskat pappersslöseriet samt förbättrat
sopsorteringen.

2.4 Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital
utveckling i hela organisationen och fortsätter utveckla
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. Detta
ställer i sin tur nya och ständigt förändrade krav på en folkbildarorganisation som vill ligga i
framkant att proaktivt anpassa arbetssätt, mötesformer och kommunikation till förändringar i
omvärlden.
För SV är digitaliseringen ett uttryck för att vi vill vara relevanta för fler i dag och imorgon och
blir därmed också en kraft i vårt demokratiarbete parallellt med vår övriga verksamhet.
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.

Detta har vi gjort mer av
•
•

•

•
•
•
•

Investeringar har gjorts i digitala studios och digitala plattformar.
Vi har gått ut med en enkät till alla våra grund- medlems- och samarbetsorganisationer
för att ta in de olika utbildningsbehov som finns hos dessa gällande digitala
plattformar, metoder och arbetssätt.
Utifrån denna enkät har vi också erbjudit våra målgrupper olika
digitala utbildningskoncept och gjort våra kurser än mer tillgängliga
genom nya metoder för digital inlärning.
Utbildningsvideos har spelats in och levereras till våra föreningar.
Via nyhetsbrev har vi kommunicerat hur våra cirkelledare och föreningar ska kunna ta
kontakt med oss för att vi sedan ska kunna lotsa in dem i den digitala världen.
Samtliga möten som tjänstemännen har haft sker via digitala mötesformer.
Styrelsemöten och Inspirationsdag har skett digitalt.

2.5 Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott
ledarskap, inkluderande organisationskultur samt
förtroendevalda, medarbetare och cirkelledare med
engagemang och rätt kompetens
Förbundsstyrelsen har i bred samverkan med hela organisation arbetat fram fem ledord lärande, engagemang, lokal närvaro, medvetenhet och framtidstro - som bildar grund för en
inkluderande organisationskultur.
Studieförbundet Vuxenskolan är en lärande organisation. SV 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. Ledarskapet i SV ger förutsättning för lärande.
SV har en helhetssyn på ledarskap med en lärande ambition i synen på allt vårt ledarskap. Vi
vill skapa delaktighet bland medarbetare och utveckla ett medarbetarskap där medarbetare är
aktiva, självständiga och delaktiga. Ledarskapet i SV innebär att balansera chefs- och
ledarrollen. Rollerna är beroende av varandra. Ledarrollen gör skillnad för hela ledarskapet
samtidigt som båda är mycket viktiga för helhetssynen på ledarskapet.

Cirkelledare
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 verksamhets erbjudit såväl kompetens, kunskap som bildning.
Cirkelledarnas engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är ovärderligt för SV
som en lärande organisation. Ansvaret för att ta vara på och utveckla den resurs – och
många gånger det ideella arbete – som cirkelledare utgör, åligger hela organisationen. SV
måste jobba aktivt för en ökad mångfald av människor som ledare inom folkbildningen.
Alla cirkelledare ska genomgå cirkelledarutbildning.

Genomförd verksamhet och uppnådda mål
•
•

•
•

•
•
•
•

Våra tillsvidareanställda cirkelledare har utbildats digitalt i hur man
filmar och publicerar film på Youtube och Facebook.
Vi har ställt om till digitala cirklar där det varit möjligt. Vi har gjort
lathundar och skickat ut till våra kommuner för att äldre ska kunna ta
del av våra digitala erbjudande inom högläsning och musik.
Digital enkät till samtliga cirkelledare har genomförts.
Varje avdelning ansvarar för att planera och genomföra introduktion och utbildningar i
enlighet med utbildningsplanen för cirkelledare. Utbildade cirkelledare registreras i
Gustav för gemensam uppföljning och kvalitetssäkring.
Under årets första månader genomfördes två cirkelledarutbildningar för nya
cirkelledare inom allmänmarknaden.
Under året har en cirkelledarutbildning för ledare inom integration genomförts.
Vi har under året genomfört en Skapardag som är en inspirationsdag för våra
cirkelledare inom hantverksområdet.
Vi planerar och genomför systematisk kompetensförsörjning för medarbetare, chefer
och förtroendevalda.

2.6 Studieförbundet Vuxenskolan breddar intäktsbasen
för att säkra en kvalitativt god verksamhet över tid
För att SV långsiktigt ska kunna utveckla verksamheten krävs ett kontinuerligt nytänkande i
hela organisationen för att klara vår framtida finansiering i förhållande till de
folkbildningsambitioner vi ställer upp. Kombinationen av kostnadseffektivitet och samarbete
med andra som delar folkbildningens grundläggande värden har eftersträvats. 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.

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.
Särskilt viktig är också allmänmarknaden för
att nå vårt övergripande verksamhetsmål 2025.

Detta har vi gjort mer av
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

Med ett nytt virus förändrades vår verksamhet och vi tvingades tänka om under
våren. Trots det har vi ändå lyckats genomföra en hel del av det vi planerat. För
att göra de fysiska kurserna så säkra som möjligt vidtog vi tidigt vissa åtgärder.
o Vi införde mindre antal deltagare i kurserna
o Anpassade verksamheten till större lokaler
o Såg till att det fanns handsprit i våra lokaler
o Städade och spritade oftare och mer än vanligt
o Flyttade kurser utomhus när det var möjligt
o Några kurser ändrades till en digital kurs
Vi satsade på ett antal nya kurser till exempel: Tennslöjd, Nålbindning,
Makramé, Ympning av fruktträd, Koreanska och Drama.
Uppskattade helgkurser har varit Silver- och guldsmide, Antiinflammatorisk
matlagning, teckning och målning,
Våra populära sommarkurser i målning som drar deltagare från hela landet
tvingades vi tyvärr ställa in på grund av pandemin.
Kurser i Grundläggande aktiekunskap har körts i den digitala plattformen
Zoom.
SV är det största studieförbundet i Blekinge som tillhandahåller flest kurser i
navigation, jägarskola och biodling.
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 röjsågskurser framöver.
Runt 15 nya cirkelledare har rekryterats under året. Rekryteringsprocessen av
nya ledare sker kontinuerligt.
Samtliga nya ledare introduceras att använda e-lista istället för papperslista.
SV har ett mycket gott samarbetet med biblioteken i Blekinge som har resulterat
i uppskattade föreläsningar där vi möter en ny publik och framförallt många
män. Vissa av vårens inplanerade föreläsningarna fick ställas in och flyttades till
hösten som till exempel författarbesöket med Lina Wolf på Ronneby bibliotek.
Vid de tillfällen som föreläsningarna genomfördes med Susanne Demåne, Micke
Gunnarsson och Kalle Lind skedde det med en mycket begränsad publik och
anpassad lokal.
Vårens studieprogram fanns med i pappersformat till samtliga hushåll som är
prenumeranter på BLT och Sydöstran och höstens program som E-bilaga i
tidningarna. Via prenumeranterna når SV ca 40 000 läsare.
SV:s breda utbud av kurser och föreläsningar marknadsförs även via vår
hemsida, kurser.se, Facebook och vårt Instagramkonto.
Från och med mars 2020 pausades flera påbörjade kurser som senare under
året har kunnat fullföljas. Det återstår fortfarande några kurser som startade
sent under hösten som ännu inte är klara. Men i skrivande stund (februari
2021) hoppas vi att slutföra dessa så snart det är möjligt.
Men visst förundras vi över hur cirkelledare och deltagare vill anpassa sig, tänka
nytt och göra det bästa av situationen. Inte ställa in utan ställa om och hitta nya
sätt att lära nytt vilket har inneburit att kurser som påbörjades fick avbrytas och
där ledare och deltagare har hållit kontakten med varandra via mail eller skapat
olika sociala grupper på nätet och kunnat slutföra kursen.

•

Arbetsgruppen “Team Allmänmarknad” har haft regelbundna digitala möten för
att tillsammans utveckla utbudet med nya ämnen och cirkelledare. Vårt mål är
att vara flexibla och att vi anpassar oss på bästa sätt till den oförutsedda
framtiden.

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 även digitalt under året.
Vi har hållit en tät kontakt och hjälpt våra föreningar med digitala årsmöten.

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.

Detta har vi gjort mer av
•
•

Musikforum i Karlshamn har försökt att träffas och spela musik när detta har tillåtits.
I Sölvesborg har vi lokaler som vi erbjuder banden som vi samarbetar med att spela i.

4. Organisation
Utöver de strategiska prioriteringarna jobbar vi ständigt med utveckling av vår roll i det lokala
samhället. Vi är det mest lokala studieförbundet och behöver hela tiden se över vår struktur,
vårt kontaktnät och våra kontor. Kvalitetsutveckling följer varje dagsarbete men behöver också
samlas upp i planer för till exempel tillgänglighet och arbetsmiljö.

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. Denna styrka har verkligen satts på prov under föregående år, då vi fick starta
fysisk verksamhet för att direkt pausa och tänka nytt och skapa digitala lösningar. Teamet i SV
Blekinge har haft många digitala möten och utbildningsdagar, som har stärkt oss som grupp.
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.
Samtliga möten fick ställas om till digitala möten, snabbt lärde sig personalen
tekniken och vi har sannerligen använt tiden till att träffas digitalt.
Personaldagar med kompetensutveckling inom Excel, Teams, Zoom, ekonomi,
HR och team-building har skett med samtliga tjänstemän.
Friskvårdsdag fick ställas in.
Målet är att det ska vara roligt att gå till jobbet och varje tjänstemän ska känna
sig trygg att gå till arbetet, speciellt nu under pandemin.

Kvalitetsutveckling
SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av verksamheten, det förväntar sig våra deltagare,
bidragsgivare och samhället i övrigt. Arbetet med etik, kvalitet och internkontroll bedrivs
systematiskt och löpande av såväl avdelningar som förbund. Syftet är att lära i vardagen och
att upptäcka avvikelser och fel så snart som möjligt så att de går att åtgärda.
Inom Studieförbundet Vuxenskolan har vi valt att arbeta med uppföljning genom ett årshjul,
vilket skapar en tydlig gemensam rytm i organisationen. Samtal om etik, gränsdragning och
kvalitet förs löpande. Utifrån vårt arbete med utvärdering och förbättring av föregående
kvalitetsredovisning kommer vi att följa upp våra satta mål.

Detta har vi gjort mer av
•
•
•
•

Genomfört den av Folkbildningsrådet beslutade utökade särskilda kontrollen, för
verksamhetsåren 2017–2019.
Vi har använt film- och diskussionsmaterialet om kvalitet för att samtala om
förbättringsarbete.
Måluppfyllelsen kommer regelbundet att stämmas av i samband med avstämningar
samt ingå i kvalitetsredovisning.
I början av året genomfördes en intern genomlysning av verksamheten på respektive
kontor.

Lokaler och tillgänglighet
SV Blekinge har sitt säte i Karlskrona kommun och har kontor i Karlskrona, Ronneby,
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Samtliga lokaler är välutrustade och anpassade för
utbildning.
Utifrån tillgänglighetspolicyn har vi en handlingsplan för att anpassa våra kontor och
studielokaler, prioritering för detta år är följande mål.

Detta har vi gjort mer av
•
•
•

Alla våra lokaler är nu tillgänglighetsanpassade.
Samtliga lokaler är uppfräschade samt erbjuder en god arbetsmiljö vad gäller
ventilation, teknisk utrustning samt anpassade utifrån brandskyddsarbetet
Vi har investerat i 2 digitala studios, där vi kan sända ifrån samt erbjuda våra
föreningar möjlighet till digitala möten.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljökommittén träffas kontinuerligt och driver och dokumenterar arbetsmiljöarbetet
som inkluderar att undersöka risker, genomföra riskanalyser, åtgärda samt följa upp. SV har
under året gjort en medarbetarundersökning. Här har vi också ställt fördjupade frågor kopplat
till coronaläget och arbetsmiljön med anledning av arbete från hemmet.

Detta har vi gjort mer av
•
•
•
•

Samtliga kontor har gåtts igenom och uppdaterats avseende brandskyddsutrustning
och rutiner för systematiska brandskyddskontroller har utarbetats.
Skyddsrond har inte kunnat göras på grund av Coronapandemin.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.
Respektive kontor har Corona anpassats och handsprit finns tillgängligt i lokalerna.

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 utgår från SV:s värdegrund och använder folkbildningens idé och
pedagogik.

Detta har vi gjort mer av
•

Kunskapen från Naturgårdsakademin (beskrivet nedan) och dess arbetsmetoder, ledde
till att vi på uppdragssidan och inom personalutbildningar startade en kurs som hette
Skogsträdgården – Odla ätbart överallt. I denna kurs integrerade vi flera
undervisningsformer och metoder, som innebar att kursen fick ett blandat innehåll och
trevliga inslag som inte hade utvecklats utan pandemin och den digitala ”boomen” inte
hade fått genomslag. I kursen ingick undervisning och matlagning i det gröna, (utifrån
vad naturen kunde ge) tillsammans med en trädgårdsmästare. ”Live” föreläsningar på
Facebook med föreläsare i ämnet, vilket kombinerades med hemstudier,
arbetsmaterial, diskussioner och recept på olika maträtter på Learnify.

•

Tyvärr har pandemin gjort det svårt att förstärka vår position inom det privata
näringslivet vilket vi hade önskat särskilt gällande personalutbildning, Det har varit
svårt att erbjuda skräddarsydda utbildningar inom både nya och gamla områden. Men
året har även inneburit mycket ny kunskap kring olika metoder och arbetssätt som i
förlängningen, även när det gäller personalutbildningar, kan skapa många nya och
spännande kurser.

•

SV Blekinge har tillsammans med Alma Folkhögskola under året också upphandlat ett
nytt uppdrag för AF: s räkning som heter - Kundval, Rusta och matcha (KROM). Start
för detta uppdrag var september/oktober 2020. Avtalet löper på tillsvidare med tre
månaders uppsägningstid. Vid årets slut hade uppdraget redan ett 30-tal deltagare.

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. I SV Blekinge har vi en stor vana att söka och
arbeta med projekt såväl internt som externt.

Detta har vi gjort mer av
•

Projektet Gröna fingrar genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen Blekinge och
riktade sig till asylsökande och nyanlända. Det avslutades 31 oktober med gott resultat.
Verksamhet genomfördes och är fortfarande aktiv på 6 olika platser i Ronneby
kommun. Totalt 290 unika deltagare deltog under 2019/2020.

•

Projektet Aktivera Blekinge genomförs i samarbete med Länsstyrelsen Blekinge och
startade i maj 2020. Verksamhet som genomförts är bland annat Entreprenörskap för
asylsökande, Personlig utveckling och Samhällsinformation.

•

I Karlshamn har SV ett Delmos-projekt från den statliga myndigheten Delegation med
segregation. Projektet går i korthet ut på att minska segregationen och klyftan mellan
invandrare och svenskar. Detta gör vi med bland annat verksamhet i samarbete med
Arbetsförmedlingen. Vi har även genomfört verksamhet i demokrati,
föreningsutveckling och föräldrakurser.

•

The Gate startade hösten 2020 som ett internprojekt i SV Blekinge vars syfte är att ge
invandrare som står långt från arbetsmarknaden en chans att komma in i det svenska
samhället. Detta ska bl.a. göras genom att ge målgruppen den utbildning de behöver
för att ta klivet till vidare utbildning, praktik eller jobb. Ibland kan det krävas att
deltagaren får utbildningen på sitt modersmål för att sedan fortsätta och utveckla sina
kunskaper i det svenska språket. Projektets syfte är att framöver göra en större ansökan
till någon fond eller EU-program.

•

VIVALDI startades under 2020, syftet var att synliggöra kompetenser och att förstärka
vår målgrupp inom integrationen i det svenska språket. VIVALDI fick vi pausa under
september dels på grund av Corona och även för att frigöra resurser till att utforma och
upphandla uppdraget KROM, vilket tog betydligt mer kraft och tid än vi förväntat oss.

•

Projektet Trädgårdsakademien startade hösten 2018. Målet var att SV Blekinge skulle
öka trädgårdsintresset inom natur- och kulturföreningar. Vi ville bevara och utveckla
kompetensen hos medlemmarna och samordna dem i en digital plattform. Under
projektets gång framkom det svårigheter med att bygga den specifika plattformen.

Det startades studiecirklar och odlingscaféer. Föreläsningar genomfördes bland
annat med Farbror Grön där ett par av Blekinges trädgårdsföreningar
medverkade. Trädgårdsakademin avslutades under våren 2020 och resulterade
i bland annat att projektet “Gröna fingrar” på uppdrag av Länsstyrelsen kunde
starta och ett samarbete med Integrationscentrum i Karlskrona där det
startades upp odlingscaféer.
•

Projektet Naturgårdsakademin för utlandsfödda kvinnor föll mycket väl och många
utlandsfödda kvinnor fick arbete och praktikplatser inom den Gröna Näringen.
Projektet avslutades i maj månad 2020 och som inom många verksamheter och
branscher fick även vi på grund av den rådande pandemin ställa om till digitala

lösningar och arbetssätt. Metoder och arbetssätt i projektet gick från fysiska möten,
studiebesök, praktik, föreläsningar och undervisning till helt digitala lösningar såsom
liveinspelade föreläsningar, inspelade studiebesök samt undervisning och möten på
distans via olika kanaler såsom Facebook, Whatsapp, Teams och Zoom. Projektet
Naturgårdsakademin har också fått en spridning över landet, bland annat till olika
skolor och universitet, där elever undervisas i projektansökningar och projektledning
men också till andra av våra SV avdelningar i landet som visat stort intresse för
projektet. Kunskapen utifrån ovan arbetssätt har för oss på SV Blekinge genererat en
mycket stor kunskap för framtiden. En kunskap är hur vi i framtiden kan arbeta med
blandade undervisningsmetoder och arbetssätt.

Kommunikation och marknadsföring
Vi vill uppfattas som ett modernt och nyskapande studieförbund som är attraktivt, tillgängligt
och samhällsnyttigt.
Varumärkesundersökningen som vi gjorde under 2019 visar att kännedomen om SV är relativt
hög bland allmänhet och kommunala beslutsfattare. Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör
folkbildningsaktiviteter för alla människor som vill utvecklas tillsammans med andra. Hos oss
finns alltid plats för folkbildning.

Detta har vi gjort mer av
•
•

•

•

•

•
•

•

Vi har ändrat vår profil efter nya riktlinjer från förbundet och renat upp vår
profilmarknadsföring.
Vi har mer frekvent skickat ut information och Nyhetsbrev på grund av rådande
pandemi. Arbetet gällande kommunikationen under 2020 har varit mycket inriktat på
informationsspridning kring pandemin och dess olika riktlinjer och rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten och vårt förbund till våra föreningar, organisationer och
anställda. Detta för att säkerställa att alla som är knutna till oss på SV fått rätt
information.
Vad det gäller SV Blekinges marknadsföring och den långsiktiga plan (Up down/Down
up) som vi nu under några år arbetat efter i vår organisation, där vi bestämde att vi ska
ha långsiktiga strategier (vara tydliga, konsekventa, ha helhet) har burit frukt och stärkt
vår position ytterligare här i Blekinge.
Vi har trots allt lyckats skapa ett sammanhang för våra betraktare och intressenter, och
vi har lyckats ställa om vår marknadsföring efter de förutsättningar vi har haft med
klara budskap och information ut till allmänheten och till våra kunder.
Med den digitala tekniken och nya analys- och bevakningsverktyg som ger oss en mer
rätt information underlättar det för oss att analysera och fatta rätt beslut med vår
marknadsföring och presshantering.
Webbstatistik som vi kan analysera för vår avdelning för att bygga upp en bra
marknadsföring för SV Blekinge.
Vi är aldrig rädda för att våga prova nya kanaler och metoder, detta har vi också bevisat
under denna pandemi gällande marknadsföringen, exempelvis filmer, liveinspelningar
och “Poddar”.
Vi har också lyckats visa och förmedla alla fina och goda exempel på verksamhet som vi
tillsammans genomför med våra intressenter och samarbetsorganisationer i många
olika kanaler.

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 året jobbat med 408 unika deltagare genom bland annat:
•
•
•
•
•
•

AMNI (arbetsmarknadsnära insatser på distans)
Vardagssvenska
Svenska från dag ett
Uppsökande och motiverande insatser
Svenska för föräldralediga
Integration – arbetet med ovan nämnda projekt för denna målgrupp

Detta har vi gjort mer av
SV använder folkbildningens och kulturens kraft för att skapa tillfällen för integration och
stimulera till inkludering och etablering. På grund av pandemin fick vi snabbt ställa om till
digital verksamhet kombinerat med utomhusaktiviteter.
•

Inom uppdraget AMNI (arbetsmarknadsnära insatser på distans) har vi genomfört
kurser som riktat sig till personer som riskerat eller blivit uppsagda från sitt arbete på
grund av Covid-19. Ämnen har varit Datorkunskap Excel, Yrkessvenska och
Vårdsvenska.

•

Till asylsökande har vi arbetat tillsammans med redan etablerade kontakter, till
exempel föreningen Bygd i samverkan från Bräkne-Hoby och Ronneby kommun där vi
dagligen har haft aktiviteter för asylsökande och nyanlända i exempelvis svenska,
språkcafé och odling.
Vi har fortsatt arbetet med att få korttidsutbildade, utrikesfödda kvinnor att komma ut i
aktivitet genom bland annat cykelkurs, yoga, engelska, IT-café och körkortsteori.
Vi har även erbjudit odlingskurser för dem som vill arbeta med trädgård.

•

•
•

Vi har fortsatt och fördjupat vårt samarbete med Integrationscentrum i Karlskrona där
vi haft Språkcafé fysiskt och digitalt, Nytt jobb i nytt land, Matlagning, Bokcirkel, m.m.
Kurser har erbjudits i Svenska för föräldralediga i samarbete med Karlskrona öppna
förskola.

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 vi har 2 förtroendevalda
revisorer inklusive ersättare. Under året har samtliga förtroendevalda erbjudits någon form av
utbildning kopplat till deras roll.
Styrelsens ledamöter:
Ordförande + AU
Jesper Rehn
1:e vice Ordförande + AU Sofia Hidling
2:de vice Ordförande

Ingrid Hermansson

Ledamot + AU

Mikael Augustsson

Ledamot

Jesper Bengtsson

Ledamot

Per-Olof Karlsson

Ledamot

Yannick Luomala

Revisorer
Auktoriserad revisor

Grant Thornton

Revisor

Kristin Lundberg
Ann-Charlotte Johansson

Ersättare revisor

Ulla Bergqvist
Arvid Edvardsson

Valberedning
Ordförande

Nils Ingmar Thorell
Lars Karlsson
Bengt Jonsson
Håkan Pettersson

Genomförd verksamhet och uppnådda mål
Eftersom Coronapandeim gjorde det omöjligt att träffas fysiskt gick styrelsen snabbt över till
digitala möten. Det positiva har då varit att på nästan alla styrelsemöten har samtliga
ledamöter varit närvarande.

7. Ekonomisk uppföljning
Som ideell förening har vi som uppdrag att använda vår ekonomi för att uppnå vår vision om
ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet och de, av
årsmötet och styrelsen, beslutade målen. Eventuellt kvarvarande medel ses alltid som en
resurs för framtida folkbildningsuppdrag och demokratisatsningar.
Under 2020 har Covid19-pandemin slagit hårt mot avdelningens verksamhet.
Mycket verksamhet hat ställts in eller skjutits upp, vilket medfört lägre verksamhetskostnader
och därmed ett ekonomiskt överskott. Ungefär hälften av ordinarie verksamhet har
inrapporterats och då är denna verksamhet mest digital.
Det ekonomiska överskottet är balanserat för att bekosta framtida satsningar inom
folkbildningen. Allt överskott oavsett varifrån det härstammar återinvesteras alltid i vårt
folkbildningsuppdrag. Överskottet från 2020 kommer bland annat att användas till
cirkelledarlöner inom funktionsvariation. Detta för att behovet är stort att deltagarna inom
dessa grupper får ett samtal eller ett mejl för att hålla den så viktiga kontakten med denna
grupp.

På grund av Covid-19 ändrades den ordinarie högläsningen ute på äldreboenden
till inspelade avsnitt som deltagarna kunde ta del av från SV Blekinges sociala
medier och Youtube-kanal.

8. Statens syften
Staten har 4 syften som statsbidragsberättigad
folkbildningsverksamhet 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 invånarna i
kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett sammanhang.
För våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det
enda forum där man kan vara med och påverka sin livssituation och delta i
samhällsutvecklingen.
Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och
organisationer/föreningar bidrar vår SV-avdelning till att utjämna utbildningsklyftor
och höja bildningsnivån.
Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala
kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten.

SV Blekinges cirkelledare Vivian uppmärksammas av SVT för den genomförda kursen
i trafikkunskaper och hur man cyklar.
Studiecirkelns syfte var att få utrikesfödda kvinnor att komma närmare det svenska samhället genom att
kunna ta sig till utbildning, praktik eller jobb på ett smidigare sätt och på så sätt påverka sin livssituation.

9. Statens syften och volymmål
folkbildning
Deltagare

Utfall 2019

Budget 2020

Utfall 2020

Antal unika deltagare SC, AF

5208

4325

3720

Studiecirkel (antal tim.)

Utfall 2019

Budget 2020

Utfall 2020

Funktionsnedsättning

6650

7400

2587

Grundorganisationer

127

250

0

27609

22500

15787

Allmänmarknad

3529

4200

2591

Övrigt

4304

4500

2012

Totalt

42 219

38850

22977

Utfall 2019

Budget 2020

Utfall 2020

Allmänmarknad

504

220

333

Funktionsnedsättning

80

100

113

2545

2400

992

11

15

6

Övrigt

439

1000

445

Totalt

3579

3735

1889

Utfall 2019

Budget 2020

Utfall 2020

Allmänmarknad

64

30

28

Funktionsnedsättning

583

680

348

Medlem och samverk. org.

1676

1640

451

Grundorganisationerna

75

50

4

Övrigt

46

140

100

Totalt

2444

2540

931

Medlem och samverk. org.

Annan folkbildning
(antal timmar)

Medlem och samverk. org.
Grundorganisationerna

Kultur (antal arr.)

10. Slutord
Vi ställde inte in - vi ställde om!
Det är inte helt lätt att sitta inne med alla svar om hur och när vi skulle pausa
verksamheten, eller hur vi skulle driva cirklar eller föreläsningar digitalt. För mig var
siktet hela tiden inställt på att vi tillsammans skulle hitta lösningar så att
verksamheten kunde fortgå. Jag tycker verkligen att vi lyckades och vi fick ju till och
med BLT:s kulturpris för att vi lyckades ställa om till digital verksamhet. Samtidigt
som vi blev det största studieförbundet i Blekinge.
Tack till alla tjänstemän som verkligen var engagerade och bidrog med djärva och nya
lösningar för att kunna fortsätta driva verksamhet. Tack till alla cirkelledare som vågat
prova den digitala tekniken och sett till att våra kursdeltagare har blivit nöjda. Tack till
styrelsen som ställt om till digitala möten och till ordförande som inte tvekade en
sekund, utan ställde om till digital inspirationsdag.
Jag ser fram emot det nya SV Blekinge, som kommer att hitta lösningar med såväl
fysisk som digital verksamhet!

Elaine Lindeborg
Avdelningschef SV Blekinge

SV Blekinge tilldelades BLT:s kulturpris 2020 med motiveringen:
Trots de utmaningar som den världsomfattande pandemin ställt dem inför, fortsätter att göra en insats. De
verkar för att vi alla ska få något mera, något som ger tillvaron en guldkant. De ser till att det finns lokal kultur
som även når dem som sitter isolerade.
Foto: Marcus Palmgren, BLT

